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l  smételten meggyőződtem arról, hogy a szak mánk
hoz tartozók között is igen sokan vannak abban a tév
hitben, hogy a napilap korrektúra-olvasása ugyanolyan 
munka, mint bármely más nyomtatványnál. Tévhit ez 
azért, mert a napilapok elkészülése napról-napra egyetlen 
lázas iram az indulástól a „Schlussíg"-ig. A napílapkor- 
rektor azzal a tudattal kell, hogy leüljön napi munkájához, 
hogy utána nem nézi át a cikket szerző, meg revizor, 
tehát neki lehetőleg „teljes" munkát kell végeznie a 
lap elkészítésére adott rövid idő alatt is.

Teljes munkának nevezzük azért, mert itt a korrektor 
munkája nemcsak abból áll, hogy a levonatot össze
hasonlítja a kézirattal; még pedig azért nem, mert az 
újságírók munkája ép olyan lázas iramú, rövidre szabott, 
mint maga a lap elkészítése. Ennél a tempónál aztán igen 
könnyen adódnak elírások, névhíbák, igen sokszor szám- 
hibák s ezeknek eltávolítása a napílapkorrektor mun
kájának legsúlyosabb része.

Szerintem a lapkorrektor legfőbb dolga nem is a 
betühíba-vadászat. A lapszedők nagyrésze a gépszedők 
legjavából kerül ki, így nem lenne sok a korrígálnívaló 
a szedésükben; igen ám,de itt vannak a rossz kéziratok. 
Majdnem minden lapnál van egy-egy munkatárs, akinek 
kézírása közeljár az olvashatatlansághoz. Elég ha Kóbor 
Tamás, Móra Ferenc, Szász Zoltán vagy Zsolt Béla kéz
írását említem, akik e téren majdnem utolérhetetlent 
produkálnak. Ezek cikkeinek korrigálása teszi próbára 
napról-napra a lapkorrektor szemét, idegeit. Szóról- 
szóra, mondatról-mondatra kísérnie kell az író gondolat- 
menetét, tudnia kell, hogy „mit akart írni" az újságíró, 
mert egy rossz helyen alkalmazott jelző, egy elírás sajtó- 
pört, lapbetíltást vonhat maga után. Ezt a felelősséget a 
jó lapkorrektornak éreznie kell s az ilyen eshetőségek 
megelőzésére kontaktusban kell lennie a szerkesztőség
gel, hogy aggályos esetekben figyelmeztethesse az ílle-
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tékest a gyanús részre; nem szabad elsíhlanía ilyen dolog 
mellett, mert itt a hiba jóvátehetetlen!

A reggel megjelenő lapok korrektora jól teszi, ha 
egy-két délutáni lapot figyelmesen elolvas. Ezzel eléri, 
hogy este, mikor leül asztalához, ha jó memóriája 
van — ami egyébként is igen fontos szükséglet lapkor
rektornál —, körülbelül tisztában van az éjjel folyamán 
elébe kerülő anyag jó részével. Ismeri a napi eseménye
ket, azok szereplőinek nevét, a történések színhelyét s 
ezzel megkönnyíti saját munkáját.

*
Áttérek most a lapkorrektori munka napról-napra 

ismétlődő menetének leírására.
A legtöbb lapnál a korrektor munkája a hirdetések 

és apróhirdetések korrigálásával kezdődik. Nagyon 
kényes munka, fokozott figyelmet és éberséget követel, 
különösen, ha hirdetési iroda a rendelő, mert ezek olyan 
„fejlett technikáival dolgoznak, hogy a támpéldányon 
átvizsgált hirdetésnek a kézirattól való akármilyen lényeg
telen eltéréséért — még esetleg akkor is, ha az csak 
magyartalanságot vagy értelmetlenséget akar kikü
szöbölni, ami ezeknél a kéziratoknál mindennapos — 
megtagadják a fizetést, hogy azután nagylelkűen bele
egyezzenek a „pótlásiba s így egyszeri fizetésért két 
hirdetést kapjanak.

Mire a hirdetésekkel végzett a korrektor, elkészülnek 
a szövegrész első hasábjai is. Ezek a kiadóhivatal által 
leadott fizetett közlemények, meg a közgazdasági és 
sportrovat hírei és cikkei, amelyek leghamarabb készül
nek el a szerkesztőségben. Azután jönnek a belföldi és 
külföldi tőzsdei árjegyzések, majd az esti lapokból át
vett, napközben történt kisebb események hírei, amelyek 
a napíhírek hasábjait vannak hívatva kitölteni. A szín
házi és művészeti hírek egy része is az első anyaggal 
érkezik a szerkesztőségből.

Az talán nem titok szaktársaínk előtt, hogy a lap tör
delését az utolsó oldallal kezdik s úgy haladnak vissza 
a lap közepe felé. Az előbb tördelésre kerülő rész — a 
lap második fele — foglalja magában a lap rovatainak 
nagyrészét. Ezért szedés és korrektúra is úgy történik, 
hogy mire az aktuális, friss anyag jön a szerkesztőségből, 
amely a lap első felét lesz kitöltendő, a rovatokkal már 
lehetőleg kevés dolog legyen.
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Ezeknek a korrigálásánál a jó korrektor részére a 
kézirat nem legelsőrendü fontosságú. Mindenesetre ellen
őriznie kell, hogy a szerkesztőség által megadott rovat 
jelét viselí-e, abból az írásfajból van-e szedve, amelyből 
a redakcíó kívánja s hogy a benne szereplő nevekben 
nincs-e hiba. Különös fontossága van ez utóbbinak fize
tésképtelenségekről, csődökről szóló híreknél, ahol egy- 
egy hibásan közölt névből könnyen hítelrontásí per sza
kadhat a lap nyakába.

A rovatok hasábjainak korrigálása közben kiszedték 
már a napi riportcíkkeket, politikai és vezércikket s 
ezzel a lapkorrektor is elérkezik a súlyosabb korrigálni 
valókhoz, ami aztán megy megszakítás nélkül a „váró“ be
mondásáig, illetve tovább, amíg az utolsó oldal „lemegy".

Ez természetesen csak elméletben van a fentebb vázolt 
módon: a gyakorlatban az olvasnivaló anyag össze-vissza 
jön be a korrektorokhoz s azoknak tudníok kell, hogy 
mire van szükség a tördelésnél, milyen sorrendet tartsa
nak a hasábok olvasásában.

Apróságok, hírek, rovatok korrigálásánál a korrektor 
rakja össze a kéziratot a levonat szerint s úgy olvassa 
végig a hasábot. Cikkek korrigálásánál az ellenkező sor
rend ajánlatos. Miután egy-egy cikket annak hosszúsága 
szerint, néha 5-6 szedő szed, a kézirat ennek megfele
lően kisebb „flekk“-ekre lesz szétszabdalva. Ezért kell, 
hogy a korrektor előbb a kéziratot állítsa össze a „szig
nálás" sorrendjében. Ennél az összeállításnál ne csak 
arra ügyeljen, hogy a mettőr által a kézirat-részekre írt 
jelek sorrendje megvan-e, hanem ajánlatos az egyes 
részeknek az elvágás helyén való összeillesztése is. 
Ezáltal csekély fáradsággal nagyon sok kellemetlen 
„elemelés“-nek veheti elejét a korrektor.

Célszerű, ha a korrektorok az olvasnivalót úgy osztják 
meg, hogy az egyes rovatokat mindig ugyanaz olvassa, 
ezáltal bizonyos dolgokban specializálják magukat sezek 
olvasása a gyakorlottság folytán könnyebbé és bizto
sabbá válik és rövídebb időt vesz igénybe.

Hosszabb lélegzetű cikkek, riportok lehetőleg egy 
kézben maradjanak, mert csak így kerülhető el az, hogy 
ismétlések ne forduljanak elő, vagy hogy a szereplők 
neve a cikk végén is ugyanúgy legyen írva, mint az 
elején. Az úgynevezett „összeolvasás" módszere nem 
helyes. Az a korrigálás-mód, amelynél az egyik ember
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a hasábot olvassa, a másik a kéziratot figyeli, lehet talán 
gyorsabb az egyedül való olvasásnál, de nem biztosabb. 
Az, aki olvas, önkéntelenül egyre gyorsabb tempóba 
hajszolja magát s aki a kéziraton kíséri az olvasott részt, 
képtelen azt teljes figyelemmel követni.

Még néhány szót magáról a hibajavításról. A lap
korrektor, amikor javít, gondoljon mindig arra, hogy két 
vigyorgó ördög áll a háta mögött: az egyik a sor-eldugás, 
a másik az uj hiba beleszedésének ördöge. A napilap 
nem az örökkévalóságnak készül, így hát a korrektor, 
azért, hogy egy „vagy“ előtt van-e vessző vagy nincsen, 
ne kozkáztassa, hogy egy sor ujraszedetése révén 
esetleg valami súlyosabb hiba kerüljön a lapba.

Ha kimaradt valami, vagy duplán szedtek valamit, 
lehetőleg úgy írjon bele vagy töröljön, hogy a szedőnek 
ne kelljen esetleg egész bekezdéseket újra szednie. 
Mindig adódik lehetőség arra, hogy a korrektor segít
ségére legyen a szedőnek egy-egv semleges—az értelmen 
nem változtató — szó beírásával vagy kihagyásával, vagy 
egy megfelelő helyen alkalmazott kimenet-bekezdés 
beszúrásával. A magyar nyelv szókincse elég bő arra, hogy 
mindenhová találjunk egy-egy megfelelő szót, ami 
sok fölösleges munkától — és esetleg súlyosabb hibától 
— kiméi meg gépszedőt, kézíszedőt és — cikkírót.

Ezért, aki a „jó lapkorrektor“ jelzőre igényt tart, az 
sokat olvasson, de — keveset javítson!
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