
A szövegszerkesztésről 
III. A főszöveg bekezdéseinek formája 

Az e lőző részben a betűk formáját vizsgáltuk meg egy kicsit közelebbről. 
Ebben a részben már alkalmazni fogjuk a betűket, azokból szavakat, mondatokat, 
bekezdéseket alkotva. Mielőtt azonban elkezdenénk ennek tárgyalását, ejtenünk 
kell pár szót a mértékegységekről és a betűméretről. 

Pont, ciceró, négyzet, betűméret 
A nálunk jelenleg használt tipográfiai mértékrendszert Didot (ejtsd: didó) 

francia tipográfus dolgozta ki a XIX. század elején, melyet Berthold német 
tipográfus helyezett még ugyanazon század második felében méter-rendszeri 
alapokra. Ezt nevezzük Didot-Berthold féle tipográfiai mérték-rendszernek. 
Ennek alapegysége a tipográfiai pont: 1 méter = 2660 pont. Érdemes még 
megemlíteni a nagyobb méreteknél használatos cicerót is: 1 ciceró - 12 pont. 

Mivel leginkább amerikai eredetű szövegszerkesztő programokat használunk, 
említést kell tennünk az angol-amerikai mértékrendszerről is. Ez az inch 
(hüvelyk) nevű mértékegységen alapul, így az ebben a rendszerben használt 
pont (point) mérete más, kisebb, mint a nálunk használatos: 1 point = 0,94 pont. 

Most megállapodunk abban, hogy a későbbiekben ponton a nálunk használa
tos pontot értjük. 

A fentieket nevezhetjük abszolút mértékegységeknek is, hiszen méretük 
állandó. A tipográfia azonban használ olyan mértékegységeket is, amelyek 
mérete függ alkalmazási helyük környezetétől - nevezzük ezeket relatív 
mértékegységeknek. Ilyen mértékegység a négyzet (vagy kvirt), amely az alkal-
mazási helyén használt betűtípus méretével egyenlő. Azaz például 10 pontos 
betűméretű környezetben az 1 • = 10 pont. 

Betűk méretének megadására leginkább a pontot, a bekezdések, az oldalak 
méreteinek megadására inkább a cicerót használják. 

A betűfokozat (amit sokszor betűméret néven látunk a programokban) az 
esetek többségében nem egyezik meg a betűk méretével, azaz a nagybetűk 
tetejétől a legmélyebbre lenyúló betű aljáig mért távolsággal. A betűfokozatot 
adjuk meg akkor, amikor kiválasztjuk, hogy például 10 pontos betűket fogunk 
alkalmazni. Az 1. ábrán felfedezhető két nagyon fontos dolog. Az egyik az, hogy 
a betűk általában kisebbek, mint betűfokozatuk. A másik lényeges dolog pedig 
az, hogy egyes betűtípusok nemcsak nagyobbnak látszanak, hanem ténylegesen 
nagyobbak is, mint azonos betűfokozatú társaik. Az 1. ábrán harmadikként 
szereplő Arial típus betűi nagyobbak mindkét előtte szereplő típus betűinél. 

1. ábra. Azonos betűfokozat rendre a Times New Roman, 
a Gill Sans és az Arial betűtípusoknál 
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A választandó betűfokozat függ a megszerkesztendő szöveg tartalmától, 
jellegétől, az ezekhez választott betűtípustól, a sorok hosszától, de még a papír 
minőségétől is. A nem megfelelően választott méret rontja a szövegképet és az 
olvashatóságot is. 

Az alap bekezdésforma 
A szövegtagolás alapvető egysége a bekezdés. Az esztétikus szövegkép 

kialakításának egyik legfontosabb tényezője, hogy hogyan alakítjuk ki a folyó 
szöveg túlnyomó többségét alkotó főszöveg bekezdéseinek formáját. A főszöveg 
bekezdései formai kialakításának fontos tényezői közül nézzünk meg most párat: 

- Betű: Lényeges a szerkesztendő szöveghez megfelelő betűtípus, betűfajta 
és betűméret megválasztása. A választandó betűtípus függ írásunk céljától: 
újságok írására javasolt egy betűtalp nélküli (lehetőleg változó vonalvastagságú), 
vagy egy keskeny, betűtalpas típus, azonban könyvek, dolgozatok, levelek 
írásánál legjobb betűtalpas, lehetőleg kerekdedebb, változó vonalvastagságú 
típust alkalmazni. Szépirodalmi művekhez, levelekhez javasolhatók a reneszánsz 
és barokk antikva típusok, társadalomtudományos és műszaki kiadványokhoz, 
beadványokhoz pedig a barokk vagy a klasszicista antikva típusok (lásd a II. 
részt). Az alkalmazott betűfajta legtöbbször antikva, kivétel lehet ez alól például 
egy különleges tipográfiájú meghívó vagy levél. A betűfokozatnak illeszkednie 
kell a választott betűtípushoz és betűfajtához (az azonos vonalvastagságú antikva 
betűk robosztusabb hatásúak, egyesek ténylegesen nagyobbak is), a sorok 
hosszához, és persze alkalmazkodnia kell az írásmű céljához: újságok szedésére 
javasolható a 8-10 pontos, könyvek esetében a 10-12 pontos, dolgozatokhoz, 
levelekhez, beadványokhoz a 12-13 pontos betűfokozat. 

- A behúzás: Folyamatos szövegnél a magyar tipográfiai hagyományoknak 
megfelelően a bekezdéseket az első sor beljebb kezdésével, azaz behúzással 
különítjük el. Ennek a behúzásnak a mérete a sor hosszától és a főszövegben 
alkalmazott betűfokozattól függ: Ha a sorhossz 6-8 cm-nél rövidebb, a behúzás 
1 négyzet (1 •), el lenkező esetben 2 négyzet (2. ábra). Például 10 pontos 
betűfokozatot tekintve 16 cm-es sorhossz esetén a behúzás 20 pont, 6 cm-es 
sorhossz esetén 10 pont. 

A behúzások méretének egy munkán belül azonosaknak kell lenni, füg-
getlenül attól, hogy néhol más betűfokozatot is alkalmazunk (például láb-
jegyzetek, irodalomjegyzék esetében) . Mindig a főszöveg betűfokozata a 
meghatározó. 

Egyes vélemények szerint a cím utáni első bekezdést nem kötelező behúzással 
szedni, azonban ez eléggé vitatott álláspont. Ha mégis ezt a megoldást kívánjuk 
alkalmazni, figyelnünk kell ennek a bizonyos első bekezdésnek a hosszára, 
formájára. Ha például ez egy párbeszéd első tagja, jobb, ha mégis behúzással 
szedjük. 

- Sortávolság: az egymás alatt lévő sorok alapvonalának távolsága, azon 
vonalaké, amin a betűk ülnek. Ez szintén függ a betűmérettől, a betűtípustól és 
a sorhossztól. Egy nem túl hosszú sorokból álló, jól olvasható betűtípus esetén 
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a sortávolság a betűfokozatnál 10-20%-kal nagyobb. Például egy 11 pontos 
Times New Roman betűtípushoz, 16 cm-es sorhossz esetén a 13 pontos sortávol-
ság ajánlott. Ha hosszú a sor, az olvashatóság javítása érdekében a sortávolságot 
növelni kell, de ekkor se legyen nagyobb a sortávolság, mint a betűfokozat 
130%-a. Nagyobb sortávolság esetében a bekezdés szétesik, olvashatósága 
nagymértékben romlik. 

- Bekezdések távolsága: nem nagyobb a bekezdésen belüli sorok távolságánál, 
azaz nincs plusz helykihagyás a bekezdések között. Mivel a bekezdések jól 
elkülönülnek az elsősor behúzása miatt, a bekezdések közötti plusz helykihagyás 
teljesen fölösleges, helypazarló, és rontja az oldal összképét. 

- Sorzárás: Hagyományosan a bekezdés sorai egyenlő hosszúságúak, azaz 
egy igényes szedésnél a szóközök olyan mértékben vannak megnyújtva, illetve 
szükség esetén összenyomva, hogy a sorok hossza egyenlő legyen, amint azt 
ezen írás szövegének szedésénél is láthatjuk. A sorzárásnak ezt a módját kétoldali 
kizárásnak is nevezik. A szöveget esztétikusan szerkesztő program ezt képes 
úgy megoldani, hogy a szóközöket nem nyújtja a normális méret 150%-ánál 
nagyobbra, de nem is csökkenti azokat 70% alá. 

Ennek a szedési stílusnak szükséges velejárója a szóelválasztás, hiszen mint 
a 3. ábrán látható, elválasztás nélkül igen nagy üres terek keletkeznek a 
bekezdésen belül. A szövegkép azonban akkor harmonikus, ha a sorok végén 
egymás alatt nincs kettőnél több szóelválasztás. Rövid sorhossz esetében tehát 
inkább a balra zárt bekezdésforma ajánlatosabb, de itt sem árt néha egy-egy 
szóelválasztás (4. ábra). 

- Özvegy és árva sor: Ha kiadványszerkesztő, vagy valamilyen fejlettebb 
szövegszerkesztő programot használunk, beállíthatjuk az özvegy és árva sorok 
automatikus kiküszöbölését. „Özvegynek" nevezzük a bekezdés első sorát, ha 
az a lap vagy oszlop alján egyedül marad, és „árvának" nevezzük a bekezdés 
utolsó sorát, ha az a lap vagy oszlop tetejére egyedül kerül át. Mindkét forma 
kerülendő. 

- Kimeneti sor: Kimeneti sornak nevezzük a bekezdés utolsó sorát. A 
hagyomány szerint a kimeneti sornak legalább olyan hosszúnak kell lennie, mint 
a bekezdés első sora behúzásának mértéke. Hossza megegyezhet a többi sor 
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hosszával, illetve ha azoknál rövidebb, a sor végén legalább annyi helynek kell 
kimaradnia, mint a bekezdés első sora behúzásának a szélessége (5. ábra). 

A kiadványszerkesztő programokban általában van lehetőség a kimeneti sor 
hosszának automatikus szabályozására is. Ha nem rendelkezünk ilyen program-
mal, marad a sokkal kevésbé élvezetes, jóval lassabb "kézi" megoldás, azaz a 
bekezdés saját magunk kétkezi munkájával való újratördelése. 

A programok alapbeállításairól 
Minden szöveg-, illetve kiadványszerkesztő programnak léteznek alap-

beállításai a főszöveg alap bekezdésformájára vonatkozóan. Többségüket tekint-
ve ezek azonban nem a magyar, hanem az amerikai hagyományokat tükrözik. 
Mint a sorozat ezen részében láthattuk, sok mindentől függ az, hogy szövegünk-
nek milyen lesz az összképe. Csodálatos tipográfiai hagyományainkat csak úgy 
tudjuk megőrizni, ha a magyar nyelvű szövegek szedésénél a magyar szabályokat, 
szabványokat alkalmazzuk. Megismerve, megszeretve, majd alkalmazva tudjuk 
ezeket a példákon keresztül másoknak megmutatni, továbbadni. 

Mi következik? 
A következő részben az alapformáról továbblépve a kiemelésekkel, a szöveg 

tagolásának további lehetőségeivel foglalkozunk. 

Bujdosó Gyöngyi 
Debrecen 

Hibaigazítás: Cikksorozatunk e lőző számában a számozatlan (4 . ) ábra 
Tomaszewski, Andrzej: Leksykon pism drukarskich (Varsó, 1996.) könyvéből van. 

Vezérlések párhuzamos porton 
A számítástechnika napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő tudománya. 

Számítógépeket szinte mindenhol használnak, ahol könnyíteni szeretnének 
azokon, akik naponta „robotszerűen" kénytelenek dolgozni. Gondoljunk csak a 
raktárak nyilvántartásának, leltárának hosszú és unalmas feladataira. Komoly 
segítséget jelent a számítógép a különböző irodai tevékenységek végzésekor is. 
A szövegszerkesztők megjelenése után igen egyszerű volt az előre elkészített 
szövegeket átírni, átszerkeszteni. 

A későbbi fejlesztések eredményeként megjelent egy adatbeviteli eszköz, az 
egér. Ez a számítógép soros portjára csatlakoztatva, megfelelő egérmeghajtó 
software használata mellett megkönnyítette a felhasználó számára az illető 
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