
A szövegszerkesztésről 
I. Bevezető 

Ha a szövegszerkesztés szót halljuk, felrémlik bennünk egy szövegszerkesztő 
program képernyőképe, annak menüpontjai, egy műveletsor, tevékenységek, 
amelyeket ezzel kapcsolatosan szoktunk végezni. A számítógéppel történő egyre 
több munka során a szövegszerkesztés rutinná válik, oda sem figyelünk rá, pedig 
az a világ, amely feltárulkozik előttünk amikor bepillantást nyerünk a 
szövegszerkesztési szabályok, formák rendszerébe, hatalmas, csodálatos és 
varázslatos. 

Hogy mit nevezünk szövegszerkesztésnek, nagyon nehezen fogalmazható 
meg. Mit nevezhetünk már valóban szövegszerkesztésnek, mi az, amit már inkább 
kiadványszerkesztésnek mondhatunk, milyen forma-harmóniák tartoznak ebbe 
a témakörbe, milyen kapcsolat van a tipográfia és a szövegszerkesztés között, 
illetve mi is az a tipográfia? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel fog ez a pár 
oldal foglalkozni. 

Az eszközök 
A személyi számítógépek elterjedése, az ezekre írt programok széles skálája 

teszi számunkra lehetővé, hogy egyre igényesebb munkákat tudunk készíteni 
egyre szebb kivitelben. Mivel rendelkezésünkre áll sok olyan program, amelyek
kel szövegeket lehet bevinni és formázni, a munka elkezdése előtt érdemes 
elgondolkodni azon, hogy mikor, milyen feladathoz, melyiket válasszuk a 
rendelkezésre állók közül. 

Ezen programoknak több szintje van attól függően, hogy mire képesek és mire 
a legalkalmasabbak. Fussuk át most ezeket! 

Szövegszerkesztési szempontból a csoportosítás legalján szerepelnek a 
legegyszerűbb programok, amelyek alkalmasak ugyan szövegbevitelre, de a 
szövegek formázására már nem: nem képesek például vízszintesen lapközépre 
helyezni egy szövegrészletet, nincsenek saját karakterei (így nem tudunk velük 
például négyzetgyökjel alá írni egy hosszabb kifejezést, hogy csak egy egyszerű 
problémát említsek) stb. Ezen programok közismert mai képviselője például a 
Norton Editor vagy az Edit. Ehhez a szinthez nagy fejlődést jelentett azoknak a 
már szövegszerkesztőnek nevezhető programoknak a megjelenése, amelyeknek 
még ugyan mindig nincs saját betűkészletük, azonban már képesek ellátni 
bizonyos szövegformázási funkciókat, azaz például egy szövegrészletet vízszin-
tesen lapközépre tudnak illeszteni, szóközök beszúrásával képesek - ha nem is 
túl esztétikus módon - szövegkiegyenlítést végezni, azaz a szavakat automa-
tikusan annyira széthúzni, hogy a sorok jobb széle is egy egyenesen legyen, stb. 
Ilyen program például a manapság már nem annyira közismert Kedit vagy Xedit, 
de ebbe a csoportba sorolható a Turbo Pascal szövegszerkesztője is. Ezek inkább 
programok írására, mint szövegek szerkesztésére alkalmas programok. 
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Nagy áttörést azok a programok jelentettek, amelyeknek már saját karak-
terkészleteik voltak, megnyitva a lehetőségét az igényes szövegformázásnak. 
Tulajdonképpen ezeknek a programoknak a megjelenésétől kezdve beszél-
hetünk számítógépes szövegszerkesztésről. Itt megemlíthetném a kezdetiek közül 
a ChiWriter-t, amely a matematikai képleteket gyakran írók között örvendett nagy 
népszerűségnek. Kicsit kényelmetlen, kicsit nehézkes, de az előzőekhez képest 
kiváló végeredményt produkál. Itt már nem gond a bekezdések automatikus 
formázása, a nem teljesen szokványos megoldások alkalmazása. 

Manapság a minimális szintet azon csoport tagjai képviselik, amelyek kényel
mesebb kezelhetőség mellett kínálnak sok, esetleg igen sok szöveg-elhelyezési, 
karakterformázási lehetőséget. Ide tartoznak például a Word, WordPerfect, 
Microsoft Word különböző, egyre fejlettebb verziói. Ezek a szövegszerkesztők 
már alkalmasak arra, hogy megoldják hétköznapi szövegszerkesztési 
problémáinkat. Saját betű- és különleges karakterkészletekkel rendelkeznek, a 
bekezdésformázási lehetőségek széles palettáját kínálják, képek beillesztésére, 
táblázatok szerkesztésére is alkalmasak. Sok oldalas írásművek elkészítésére teszi 
alkalmassá őket azon szolgáltatásuk, hogy képesek a nyelvtani szabályoknak 
megfelelően szavakat elválasztani, esetleg még a kivételeket is megjegyezni. Ezen 
programok mindegyikéhez tartozik - vagy beszerezhető - egy karakterkészítő 
program, amely lehetővé teszi számunkra, hogy az esetlegesen még nem létező, 
ám számunkra szükséges karaktereket több-kevesebb munkával megrajzoljuk. 

A kiadványok professzionális megjelenési formáját azonban már nem biztos, 
hogy a fenti programokkal el tudjuk érni. Gondolok itt például igényes kivitelű, 
többszáz oldalas könyvekre, prospektusokra. Ezekhez a munkákhoz már jobb, 
ha valamilyen kiadványszerkesztő programot használunk, mert ezek alkalmasak 
arra, hogy viszonylag kevesebb bajlódással valóban nyomdai minőséget ér-
hessünk el. Ezen csoport jeles - és általunk is elérhető - képviselői például a 
Page Maker, a Ventura Publisher vagy a TeX. Ezeknek a programoknak a 
használata ugyan bonyolultabb, több előismeretet igényel, azonban ezekkel már 
különlegesebb szerkesztési, elhelyezési megoldásokat is alkalmazhatunk. A 
hozzájuk tartozó betűkészletek általában jobban tervezettek, nyomtatási képük 
szebb. Megfelelő kezekben csodákra képesek. 

Ami még szükséges a szövegszerkesztéshez 
Amikről az előzőkben szó volt, azok csak eszközök, amelyeket ugyan tudnunk 

kell kezelni, azonban ez a szövegszerkesztési munkának még csak fele, vagy 
talán még annál is kisebb része. A probléma ott kezdődik, amikor észrevesszük, 
hogy hiába minden technikai tudásunk, hiába minden kiváló programkezelési 
képességünk, hiába ismerjük a program sok-sok beállítási lehetőségét, a ki-
nyomtatott oldal valahogy suta, nem nyújtja azt a harmonikus, kiegyensúlyozott 
képet, amire számítottunk, amit létrehozni szándékoztunk. 

Itt, ezen a ponton segíthet a tipográfia, amely a kiadványokban alkalmazott, 
évszázadok során kialakult, állandóan fejlődő, nemzeti jelleggel is bíró nyomdai 
előírásoknak (betűk, bekezdések, oldalak stb. fonnázásának) az összessége. 
Persze nem várhatjuk el magunktól, hogy mindent tudjunk erről a területről. Ez 
egy mesterség, egy bizonyos szinten túl már művészet, s talán egy élet is kevés 
ahhoz, hogy az ember virtuóza legyen ennek a területnek. Minél többet ismerünk 
azonban belőle, annál könnyebbé válhat egy-egy írásos munkánk külalakjának 
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megtervezése, és a végeredmény is annál szebb lesz. Mindezek által a tipográfia 
szebbé teheti mindennapjainkat azzal, hogy örömünket leljük az elkészítendő 
írásos munka külalakjának megtervezésében, s a kész mű kinyomtatása után 
gyönyörködhetünk az eredményben, amely mindenki előtt büszkeséggel tölthet 
el bennünket, formai szempontokat tekintve is. 

Az emberi tényezők 
Eddig csak arról volt szó, hogy igen fontos a külalak létrehozásához megfelelő 

program kiválasztása, és a külalak megtervezése. Nem szabad azonban megfeled
keznünk a technikai tényezők mellett a harmonikus megjelenés további 
feltételeiről sem. 

Ezek közül az egyik legfontosabb a nyelv, az írásműben használt nyelv 
nyelvtani szabályainak ismerete. Minél igényesebb külalakot készítünk, annál 
szembeszökőbbek az elkövetett és ki nem javított helyesírási hibák. Figyelnünk 
kell arra is, hogy az írásműben használt nyelvnek és az adott funkciónak 
megfelelő jeleket használjunk. Ezzel kapcsolatban a legtöbb hibát a „vízszintes 
vonalkák" helytelen használata szokta okozni, azaz az angol-szász vagy hosszú 
gondolatjel (—), a gondolat- és hosszú kötőjel ( - ) , az elválasztó- és kötőjel (-), 
valamint a kivonás jelének (-) nem megfelelő használata. Megemlíthető itt még 
például az írásjelek és az idézőjelek helyes használatának fontossága is, de a lista 
igen hosszú. A betűkről szóló rész ezt egy kicsit részletesebben is tárgyalni fogja. 

Nagyon lényeges még a harmónia megteremtésében az, hogy az írói stílusnak, 
a tartalomnak és az írásmű céljának összhangban kell lennie, és ehhez úgy kell 
megtervezni a formát, hogy az mind a három előzőleg említett dologhoz 
illeszkedjen. Nem könnyű feladat, de a végeredmény majd kárpótol bennünket 
fáradozásainkért. 

Miért is írok? 
Mindenekelőtt el szeretném mondani, hogy nem írok a programok 

használatáról, mivel azokról általánosságban lehetetlen lenne írni, másrészt 
mindenkinek rendelkezésére áll sok, jól használható programspecifikus kézi
könyv. 

Ami miatt tollat ragadtam, annak az az oka, hogy ízelítőmmel felhívjam a 
figyelmet a számítógép használatának azon hatalmas és csodálatos területére, 
amely képes sok szépséget becsempészni napjainkba. 

Mivel abban reménykedem, hogy ezen ízelítő képes lesz kedvet teremteni sok 
olvasóban a tipográfia megismerése iránt, ezen bevezető oldalak végén néhány 
könyvet ajánlok, amelyek tanulmányozása sokat segíthet azoknak, akik ennél 
kicsit mélyebben kívánnak foglalkozni a szöveg- és/vagy kiadványszerkesztéssel, 
a tipográfiával. Virágvölgyi Péter - aki a magyar tipográfusok egyik legjelesebb 
képviselője - , gondolván a lelkes érdeklődőkre nemrég megjelent könyvének 
([6]) végén egy igen hosszú listában felsorolja azon könyveket, amelyeket 
érdemesnek tart tanulmányozásra. Ebben a listában nem szerepel Andrzej 
Tomaszewski nemrég megjelent könyve ( [5 ] ) , amely tipográfiai szakkifejezések 
magyarázatát tartalmazza példákkal gazdagon illusztrálva. A fent említett lista 
mellett ezt a könyvet is szeretném ajánlani, bár egyelőre csak lengyel nyelven 
létezik. 

Nagy öröm lenne számomra, ha ezen oldalak elolvasása után lenne legalább 
egy Olvasó, aki kedvet kap a tipográfia tanulmányozására, aki képes lesz 
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meglátni a szépséget a betűk, bekezdések, oldalak formájában. Szeretném, ha a 
Kedves Olvasó legalább annyi örömöt találna írásos munkái külalakjának 
megtervezésében, a terv kivitelezésében, vagy egy kézbe vett szép kivitelű könyv 
esztétikai kisugárzásában, mint amennyit én kapok a betűk kecsességétől, a 
betűk, a bekezdések, és az oldalak összhangjától, a könyvek harmóniájától. 
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Bujdosó Gyöngyi 

Debrecen 

Új felfedezések Naprendszerünkben 
Az 1990-es években fedezték fel, hogy a Plútón túl is találhatók még a 

Naprendszerhez tartozó égitestek. Ezeket az ún. Kuiper zónában találjuk és 
cikkünkben ezek felfedezéséről, az elért eredményekről és bizonyításra váró 
igazolatlan kérdésekről írunk. 

Az emberiséget mindig foglalkoztatta az őt körülvevő világ és mindent megtett 
az új felfedezések érdekében. Nagy kihívást jelentett a világűr kutatása, mely 
több fizikai akadályba is ütközik. A ráfordított nagy anyagi áldozatok ellenére is 
még Naprendszerünket sem ismerjük teljesen. 

A Kuiper-övezet Gerard Kuiperről kapta a nevét, ki már 1951-ben megjósolta 
létezését. Azt feltételezte, hogy az üstökösök, melyek többször is a Nap közelébe 
kerülnek a Naprendszerhez közeli térből jönnek, melynek határát 100 CS.E.-re 
(1 CS.E a Nap-Föld közepes távolságával egyenlő) becsülte. Azt feltételezte, hogy 
a Plútón túli teret üstökösök népesítik be. Rajzunkon az űr azon részét mutatjuk 
be ahova ezeket az égitesteket jósolta. Ebben az ábrázolásban a megfigyelő 
felülről nézi a Naprendszert a Naptól egy 120 CS.E sugarú körön belül. 

Az első Kuiper-övezetbeli égitestet 1992-ben fedezték fel igazolva ezzel Kuiper 
feltételezését. Azóta több ilyen égitestet fedeztek fel ebben a térrészben, melyet 
transz-Neptunián térnek neveztek el, sőt még azt is feltételezik, hogy a Plútó is 
egy ilyen égitest, csak nagyobb méretekkel. Ezek az égitestek 10-50 km át-
mérőjűek és nagyon fényszegények a Naptól való távolság miatt. Megfigyelésük 
több akadályba ütközik. Az egyik ilyen akadály, hogy fényességük 22 magnitúdó 
feletti, míg a másik, hogy több száz évbe telik míg befutják pályájukat, így hát 
mivel sebességük kicsi nehéz a detektálásuk. 

Egy meglepő eredménye az új megfigyeléseknek, hogy egy része e távoli 
égitesteknek 3:2 körüli közepes mozgás-rezonanciában van a Neptunusszal. 
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