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Szerkesztési tanácsok és módszerek egyes helyesírási,  
kézirat-szerkesztési és tördelés-előkészítési esetekben 

Útmutató olvasószerkesztőknek 

 

Helyesírás 

Évtizedek jelölése számmal 

Amikor évtizedekre számjegyekkel hivatkozunk az évszázadot jelző számok nélkül, ki kell 

tenni az aposztrófot az évtizedet jelző számok elé: ’70-es, ’80-as évek. Külön helyesírási sza-

bály nincs erre az esetre, ám az olvasószerkesztői gyakorlatban szabályszerűen alkalmazzuk, 

az aposztróf nélkül ugyanis pl. a 70-es azt is jelentheti (kontextustól függően), hogy a Krisz-

tus utáni 70-es évek. 

 

Evangélikus intézmények nevei 

Sajnos ritkán fordul elő, hogy a szerzők következetesen használnák az intézmények pontos 

hivatalos nevét. Példa: az egyik szerző leírta ezt a nyelvi alakulatot: „soproni Evangélikus 

Líceum”. Az intézmény hivatalos neve: Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, 

Kollégium és Szakképző Iskola. Minden olyan esetben, amikor egy intézmény neve jelentő-

sen lerövidül, már a kis kezdőbetűs írásmód a helyes. Például a békéscsabai gimnázium hiva-

talos neve néhány éve még Békéscsabai Evangélikus Gimnázium volt, de időközben olyan 

mértékű szervezeti bővülés történt, hogy az alegységek neveivel együtt a következő hivatalos 

név keveredett ki a végére: Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépisko-

la, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Tehát ha ma valaki csak annyit ír le, 

hogy békéscsabai evangélikus gimnázium, akkor – bár ezen sokan megütköznek – már csak 

kis kezdőbetűkkel írhatja az intézménynév rövidített változatát. 

Ez alól a szabály alól mindössze két egyházspecifikus kivétel van (praktikus okokból): az 

egyházkerületek és az egyházmegyék nevei: Déli Evangélikus Egyházkerület – Déli Egyház-

kerület, Pesti Evangélikus Egyházmegye – Pesti Egyházmegye. Ezekben az esetekben az a 

praktikus szempont érvényesül, hogy evangélikus sajtóorgánumokban nyugodtan elhagyható 

az „evangélikus” az egyértelműség miatt. Ha az egyházkerület szó rövidített formában szere-

pel: déli kerület, már csak a kis kezdőbetűs írásmód lehet helyes. 

Az egyházközségek esetében a hivatalos intézménynevekben megtartjuk az Evangélikus 

melléknevet: Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség. Ha a megnevezésben a gyülekezet szó 

szerepel, az már nem számít hivatalos intézménynévnek, ezért csak kis kezdőbetűk használha-

tók: budapest-kelenföldi evangélikus gyülekezet. 
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Kis- és nagykötőjel használata pontos és hozzávetőleges terjedelem- és tartományjelölésnél 

Hozzávetőleges terjedelem-, mennyiség- és létszámjelölésnél – tehát becsült számértékek ese-

tében – kiskötőjelet használunk. 
 

Az új kazánok üzembe helyezése után 20-30 százalékos megtakarításra számítottunk; havonta legfel-
jebb 20-30 ezer forintot, az egész szezonban 100-150 ezer forintot takarítottunk meg. 

A két ember közötti ideális távolság 1-1,5 méter, ebben a térben ugyanis mindkét fél biztonságban 
érzi magát. 

 

Pontos terjedelem- és tartományjelölésnél – vagyis tól–ig viszony esetében – nagykötőjel ke-

rül a számértékek közé. 
 

1Kor 15,35–57; 1–3. köt.; 15–18. o. 

15.30–15.45: Csoportbeszélgetés 

A 7–12. évfolyamok hétfőn 8 órakor, az 1–6. évfolyamok kedden 8 órakor vesznek részt az áhítatokon. 

2011. augusztus–szeptember 

1998. május 30. – június 2.; 1945. szeptember 27. – 1948. szeptember 8.1 

 

Vessző elhagyása párhuzamos felépítésű predikatív szerkezetek esetében 

Általános szabály, hogy kapcsolatos mellérendelő összetett mondatok esetében az és kötőszó, 

választó mellérendelő összetett mondatok esetében pedig a vagy kötőszó elé vesszőt kell tenni. 

Más szavakkal: ha az és/vagy kötőszó nem csupán mondatrészeket (felsorolás, mondatrészhal-

mozás), hanem önálló állítmánnyal rendelkező tagmondatokat köt össze, kötelező a vesszőhasz-

nálat. Sokszor adódik azonban olyan szintaktikai helyzet, amikor nehéz eldönteni, hogy még 

csak állítmányhalmozásról vagy már önálló egységnek tekinthető predikatív szerkezetről, azaz 

különálló tagmondatról van-e szó. Ezt a nehézséget az állítmány bővítménystruktúrájának rop-

pant változatos és összetett volta, valamint a variációs lehetőségek nagy száma okozhatja. E di-

lemma eldöntésére jobbára egyetlen stabil kritériumként az az elv alkalmazható, hogy amennyi-

ben a kérdéses állítmánynak saját tárgya van, akkor önálló predikatív szerkezetnek tekintendő. 

A tárgy tehát e szempontból kiemelt mondatrész. A határozók esetében már nem lehet ilyen egy-

értelmű kritériumokat megállapítani; ilyen szintaktikai helyzetekben olvasószerkesztői mérlege-

lésre van szükség, amelyben az íráshasználati hagyomány beható ismerete segíthet a legtöbbet. 

Egyetlen kivétel lehetséges az alól a szabály alól, hogy ha egy állítmánynak saját tárgya 

van, akkor az és/vagy kötőszó elé ki kell tenni a vesszőt: ez az úgynevezett párhuzamos fel-

építésű predikatív szerkezetek esetében lehetséges. Az ilyen összetett mondatokban helyesírá-

si szempontból természetesen a vesszőhasználat is helyes, de el is hagyható. 
                                                 
1 Ha a nagykötőjellel összekötött szövegrészek több különálló elemből állnak, a nagykötőjel nem tapad. 
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…különösen is ezekben az időkben, amikor a világ háborút vet s halált arat. 

Szakmai konferenciákon és továbbképzéseken vállalt moderátori feladatokat és tartott előadásokat. 

A Fiúra mutat, aki hitünk szerint bűneink miatt kapott sebeket és szenvedett kínhalált. 
 
A fenti példákban párhuzamos bővítményi helyzetben lévő tárgyakat találunk, amelyek eseté-

ben az egyéb mondatrészek (legtöbbször határozók) párhuzamos helyzetének analógiájára 

hagyható el a vesszőhasználat. 
 

Az élet számára többé nem titokzatos és rettenetes, hanem világos és barátságos; bevilágította gon-
dolataival és kiépítette műveivel. 

 

A zárójelhasználat szabályai 

Párosan használt írásjel; esetében általános szabály, hogy a nyitó zárójelet szóköz választja el az 

előtte álló szó utolsó betűjétől vagy más írásjeltől, utána azonban nincs szóköz, a nyitó zárójel 

tapad az utána következő karakterhez. A berekesztő zárójel előtt nem található szóköz, vagyis 

tapad az előtte álló szó utolsó betűjéhez vagy más írásjelhez. A berekesztő zárójel után követke-

ző szó első betűjét szóközzel kell elválasztani, akárcsak a zárójel után következő olyan írásjelet 

is, amely szóközzel kapcsolódik. 
 

Tóth Tihamér (később veszprémi püspök) hitszónoki kinevezése igen növelte az egyetemi istentisz-
teletek népszerűségét és látogatottságát. 

 
Ha a berekesztő zárójelet olyan írásjel követi, amely szóköz nélkül kapcsolódik (például köz-

pontozás vagy mondatvégi írásjel), a berekesztő zárójel és e között az írásjel között nincsen 

szóköz. 
 

Az egyetemi lelkészségek történetét feldolgozó diplomadolgozata nyomtatásban is megjelent (1997-
ben), rövidítve pedig a Vigilia lapjain olvasható (1995). 

 
A kerek berekesztő zárójel önállóan is állhat felsorolást jelző funkcióban, kiemelt helyzetű, 

tagolásra szolgáló betűk után. Ilyenkor szóköz nélkül kapcsolódik a betűhöz: a) alany; b) ál-

lítmány; c) tárgy. 

A zárójeltípusok hierarchiája a zárójelen belüli zárójelezés alkalmazására: 

• kerek ( ) 

• szögletes [ ] 

• kúpos < > 

• kapcsos { } (nagyon ritka) 
 

(A kritikai realista álláspontban [amelynek könyvfejezetet is szentelt <POLKINGHORNE 1998a>] oszto-
zik Peacocke-kal és természetesen Barbourral.) 
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A berekesztő zárójel és a mondatvégi írásjel viszonya. Ha egész mondat kerül zárójelbe, a 

mondatvégi írásjel a berekesztő zárójel elé kerül. 
 

(Az in szót a legtöbb esetben nagy kezdőbetűvel írjuk, mert közvetlenül a tanulmány címét lezáró 
pont után következik.) 

 
Ha nem egész mondat kerül zárójelbe, csak egy olyan mondatrész, amely a mondat végén he-

lyezkedik el, akkor a berekesztő zárójel a mondatvégi pont elé kerül. 
 

Az idézett bibliai mondatokat vagy mondatrészleteket mindig ellenőrizni kell, és ha nincs megadva 
igehely, akkor azt pótolni kell (igeversrészletek esetében a-val, b-vel vagy c-vel ellátva). 

 
Előfordul olyan eset, amikor a zárójelhasználat nem szigorúan előíró jellegű, hanem elsősor-

ban stilisztikai és retorikai funkciójú írásjelhasználathoz kapcsolódik. Ennek egyik legtipiku-

sabb esete a mondatba ékelődő zárójeles kérdőjel és felkiáltójel. Bár a kérdő- és a felkiáltójel 

tapadó írásjelek, ebben az esetben a zárójelhasználat felülírja ezt a szabályt, és a zárójeles 

írásjelet szóközökkel választjuk el az előtte és utána lévő szövegrésztől. 
 

A legfejlettebb vasúti technikával rendelkező országokban olyan vonatok közlekednek, amelyek 
óránként 200 km-es (!) vagy ennél is nagyobb sebességet érnek el. 

 
Igyekeztünk megbeszélni a leglényegesebb (?) kérdéseket. 

 
A szavakon belüli zárójeltapadás esetei. A szavakon belül alkalmazott zárójel a kettős közlés 

eszköze. Az adott szót úgy kell olvasni, hogy a zárójeles szórész egyfelől nem tartozik bele a 

szó testébe, másfelől viszont igen. Abban az esetben, ha egy szón belül kerül zárójelbe egy 

szóelem vagy toldalék, a nyitó zárójel tapad az előtte lévő, a berekesztő zárójel pedig az utána 

következő betűhöz. 
 

A „boldog békeidők” pedig csapda, mert észrevétlenül szolgáltató(ka)t és fogyasztó(ka)t „termel ki” 
az egyházban. 

 
Világító (reklám)felirat, fényreklám. 

 
A hátsó kerek felső magánhangzó rövidül(het), az elülső kerek nem. 

 
Kiszolgálta(totta)k? 

 
Speciális eset a bibliai hivatkozásokon belül elhelyezett plusz igeversek zárójelek közé tétele. 

A zárójel azt jelzi, hogy a beszúrt igeversek tartománya nem része a hivatalosan elfogadott 

perikópának, vagy azt, hogy az igeszakasz kötelező részén túl ajánlott szakaszt is tartalmaz. 
 

Mt 2,(16–18)19–23 • 1Kor 11,(17–22)23–29(30–34a) 
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Földrajzi nevekben előforduló zárójel. Zárójelbe a kötőjeles tagok közé iktatott, kevésbé fon-

tosnak tartott tagot kell tenni. Az első elemet kötőjel nélkül követi a zárójelbe tett tag, az utó-

tag pedig kötőjellel, szóköz nélkül kapcsolódik a zárójeles elemhez. 
 

Perzsa (Arab)-öböl • Karib (Antilla)-tenger • Nógrádi (Vanyarci)-patak 
 
Szóösszetétel előtagjának zárójelbe kerülése. Előfordul – például egyházi ünnepnevek eseté-

ben –, hogy a hivatalos név mellett egy másodlagos elnevezés is szerepel a teljes megneve-

zésben. A másodlagosnak tekintett szóelem azonban szóösszetételt alkot az utána következő 

taggal, ezért a berekesztő zárójel előtt egy kiskötőjel jelzi az egybeírást. A zárójeles részt szó-

köz választja el az utótagtól. 
 

Szentháromság ünnepe után 20. (biblia-) vasárnap 

Szentháromság ünnepe után utolsó előttit megelőző (ítélet-) vasárnap 

 

Kéziratszerkesztés 

Bibliográfiai gyűjtemények 

A tanulmányok végén lévő bibliográfiai gyűjteménynek számos elnevezése lehetséges. Ebből 

esetenként káosz adódik, mert ahány szerző, annyiféleképpen írja, de sok esetben nem gon-

dolják végig, hogy mi lenne a helyes elnevezés. Hogy elkerüljük a zűrzavart, négy plusz kettő 

elnevezést tartottunk meg: osztatlan irodalomjegyzékek esetében négy kategóriát használunk: 

hivatkozott művek, felhasznált irodalom, bibliográfia, ajánlott irodalom. Egyes tanulmányok-

nál előfordulhat olyan eset, amikor a szerző kettébontja a felhasznált bibliográfiát forrásokra 

és a szakirodalmi művekre, ebben az esetben a két elnevezés: forrásművek és szakirodalom. 

Az útmutatókban megtalálhatók ezek definíciói; mindegyiknél meg van indokolva, hogy mi-

lyen esetben használatos. Sajnos a kéziratokban sokszor benne maradnak olyan szavak, mint 

irodalomjegyzék vagy szimplán irodalom (ez utóbbi nem is helyes), amelyeket a kiadványa-

inkban nem használunk. Miután elkészül a bibliográfia átszerkesztése, az útmutató alapján fel 

kell mérni az irodalomjegyzék tanulmánnyal összhangban lévő jellegét, és az alapján kell el-

nevezni a négy (plusz kettő) lehetséges variáció közül. Ha a források és a szakirodalmi művek 

keverednek, az olvasószerkesztőnek kell különválasztania őket. 

Nagyobb szabású művek, tudományos monográfiák esetében előfordul, hogy a szerző ka-

tegóriákba rendezi, csoportosítja a valamilyen szempontból egy típusba tartozó hivatkozott 

műveket, bibliográfiai tételeket. A bibliográfián belül leggyakrabban előforduló alkategóriák: 
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a könyvek, a folyóiratcikkek, valamint az internetes források és a levéltári források. (Ezek az 

alkategóriák akár periodikában megjelenő tanulmányoknál is alkalmazhatók.) 

Egyes szaktudományos műveknél az adott szakterülethez kötődő speciális típusú szakbib-

liográfiai területek szerint is elvégezhető a csoportosítás, például: forrás- és szövegkiadások, 

bibliográfiák, kézikönyvek, alapszövegek és bibliafordítások, szótárak és nyelvtani segéd-

könyvek, bevezetéstudományi és kortörténeti művek, írásmagyarázati művek stb. 

 

Rövidítések bibliográfiai tételekben 

A bibliográfiai tételekben egységesen csak magyar rövidítéseket használunk (lásd a könyvek és 

a folyóiratok útmutatóiban). Az olyan idegen nyelvű rövidítéseket, mint ed., Hrsg., vol., Bd., 

transl., Aufl. stb., akkor is átírjuk magyarra, ha az egész bibliográfia idegen nyelvű. (A két meg-

tartott idegen nyelvű szó/rövidítés az in és az et al., amelyek általánosan bevett formák.) 

 

A szövegközi zárójeles hivatkozások pozíciója 

Egész mondat idézése esetén, amikor a mondatvégi írásjel az idézőjel elé kerül, a zárójeles hi-

vatkozás az idézőjel után kerül, és a berekesztő zárójel után nem szerepel mondatvégi írásjel. 
 

„De mi az óember? Az, amit Ádámtól örököltünk: haragvó, gyűlölködő, irigy, tisztátalan, fösvény, 
rest, gőgös, sőt hitetlen, minden bűnnel fertőzött, és természete szerint semmi jó sincs benne.” 
(LUTHER 1983, 242. o.) 

 

Ha nem teljes mondatot idézünk, és az idézőjel a mondatvégi pont elé kerül, akkor a zárójeles 

hivatkozás a zárójel és a mondatvégi írásjel közé kerül. 
 

Ezért van szükség arra, hogy „az új ember oly nagy mértékben gyarapodjon […], amennyivel a test 
és az óember zsugorodik” (LVM 5: 593. o.). 

 

Ha a zárójeles hivatkozás csak egy mondat tartamára vonatkozik, akkor a zárójeles hivatkozás 

szintén a zárójel és a mondatvégi írásjel közé kerül. 
 

Természetes és kifogástalan tekintélyű volt a nép számára a farizeusok által hirdetett és megélt mó-
zesi törvény, azonban Jézus szemében korántsem volt annyira mintaszerű a farizeusok viselkedése 
(STOTT 1993, 66. o.). 

 

Ha a zárójeles hivatkozás egy bekezdésen belül több mondatra vagy egy egész bekezdésre 

érvényes (parafrazeált szövegek esetében), a zárójeles hivatkozás az utolsó mondat után kerül, 

és a berekesztő zárójel után nem szerepel mondatvégi írásjel. 
 

A természetjog alapgondolatából kiindulva – miszerint a jog elsődlegesen a társadalmi rend fejlesz-
tésére szolgál és az erkölcsösségből fakad – a teremtésben kapott rend fenntartásáért és helyes mű-
ködésért az Istentől kapott „uralkodói szerep” mindenki felelőssége. Ámbár az erkölcsös magatartás 
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hiánya nem szankcionálható, hiszen az az emberi szabad akarathoz köthető, valamint reputációja 
morális jellegű, így nem lehet külső kényszer. (COING 1996, 183–185. o.) 

 

Kettőspont az in után 

Az in után mindig van kettőspont, akkor is, ha utána szerző + kettőspont vagy az uő rövidítés 

következik. (Az in szót a legtöbb esetben nagy kezdőbetűvel írjuk, mert közvetlenül a tanul-

mány címét lezáró pont után következik.) 
 

LUTHER Márton: A német nemzet keresztyén nemességéhez a keresztyénség állapotának megjavítása 
ügyében. In: uő: A római pápaságról. Aeternitas Kiadó, Budapest, 2004. 63–170. o. 

 

A mondatvégi pont és a berekesztő idézőjel 

Az idézetek végén szereplő mondatvégi pont és a berekesztő idézőjel sorrendjén sokszor köny-

nyen átsiklik a szem. Itt mindig azt kell figyelni, hogy az idézet önmagában teljes mondatnak 

minősül-e, vagy az idézetet megelőző mondatszakasz szintaktikailag szerves folytatása-e. Az 

első esetben a pont az idézeten belül helyezkedik el, a másodikban az idézőjel után következik. 

Ha pl. kettőspont után következik az idézet, akkor önálló mondatnak minősül, tehát a pont belül 

van. (Részletesen lásd az idézés eseteinek írásmódját feldolgozó útmutatóban.) 

 

Címek kiemelése 

Alkotások, művek, dokumentumok, könyvek, cikkek, tanulmányok stb. címeit a főszövegben 

és lábjegyzetekben kurziváljuk. A szerzők sok esetben úgy gondolják, hogy idézőjelbe kell 

tenni a címeket, és olvasás közben a szem könnyen átsiklik efölött. Ez az írásmód, bár nem 

nevezhető hibásnak, mindenképpen az egységesség ellen hat: tehát minden, ami cím, legyen 

egységesen kurzív. 

Címek idézőjelek között való szerepeltetése inkább nagyobb művek, tanulmányok, do-

kumentumok főcímnél alacsonyabb fokozatú címsorai, pl. fejezetcímei vagy belső címei ese-

tében elfogadott. Példa:  
 

Az Ökumenikus charta 7. vezérelvének a címe: „Együtt alakítani Európát”. 

Luther istentiszteleti rendjéről részletesen a Liturgika című könyv „Egyetemes liturgiatörténet” című 
fejezetében olvashatunk. 

 

Egyszótagú szavak rövidítése 

Egyszótagú szavakat a főszövegben nem rövidítünk. A két legtipikusabb példa a lásd (l.-lel vagy 

ld.-vel rövidítik) és bibliai hivatkozásokban a vers (v.-vel szokták). Ez a szabály általános elvként 

a főszövegre vonatkozik; az alárendelt szövegtípusokban, mint például a hivatkozások, a jegyze-
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tek és a bibliográfia, természetesen sokkal több rövidítést használunk, és ezek között van egy szó-

tagú is: ilyen a szám (pl. 25. évf. 4. sz.). A lásd és a vers szavakat lábjegyzetben sem rövidítjük. 

 

Az egyházi esztendő vasárnapjainak és ünnepeinek neve 

Az egyházi gyakorlatban többféleképpen rövidítik az ünnepneveket, sokszor egyéni ötletek 

alapján, és ráadásul nem is mindig feltűnő, hogy eltér a hivatalostól. A kiadó kiadványaiban 

az Útmutató és az Agenda által megadott formában használjuk az egyházi ünnepneveket. 

 

Kiemelés idézetekben 

A szerzők előszeretettel kurziválják a más szerzőktől származó idézeteket. Ez amiatt zavaró a 

kiadványokban, mert a kiadói gyakorlat szerint csak a bibliai idézetek kerülnek kurziválásra. 

A szerzőktől származó idézetekben ezért csak a külön kiemelésre szánt (az eredeti vagy az 

idéző szerző által kiemelni kívánt) emfatikus részek maradnak kurzív formában. 

 

A bibliai idézetek ellenőrzése 

A lelkészek sokszor fejből idéznek bibliai igéket, és az meg sem fordul a fejükben, hogy az eset-

leg hosszú évek óta idézgetett mondatok nyelvileg már jelentősen átformálódtak a memóriájuk-

ban. Példa egy kéziratból: „…ahol kiárasztod Lelkedet, ott élet támad, és megújítod a földnek 

színét.” A gond az, hogy ilyen mondat nem létezik a Bibliában. (A szerző igehelyet nem adott 

meg az idézethez, nyilván úgy gondolja, az természetes, hogy mindenki azonnal tudni fogja, hol 

kell felütni a Bibliát.) Igehely-hivatkozás híján az eredetit csak keresőszoftverrel lehetett felku-

tatni, de az is épphogy csak megtalálta, mivel az eredetihez formailag már szinte semmi köze 

nincs annak, ami a szerző memóriájában rögzült. A bibliai mondat így hangzik: „Ha kiárasztod 

lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét.” (Zsolt 104,30) 

Sajnos a fentinél akad hajmeresztőbb példa is: „nem hosszútűrő, kegyes, nem hisz mindent, 

nem remél mindent, nem tűr el mindent” (1Kor 13). Az hagyján, hogy igeverset nem ad meg a 

szerző, de az igazán meredek mutatvány az, hogy helyesnek gondol idézőjelbe tenni egy olyan 

mondatot, amely a Bibliában állító formában van, ráadásul több igevers tagmondataiból montí-

rozta össze, majd pedig a saját szövege kontextusához igazítva az összes tagmondatot áttette 

tagadó formába. Természetesen ilyen esetben már meg kell szüntetni az idézőjeleket, és az ige-

helyet tartalmazó zárójelek közé be kell írni a „vesd össze” rövidítését: (vö. 1Kor 13,4–7). 

Az idézett bibliai mondatokat vagy mondatrészleteket mindig ellenőrizni kell, és ha nincs 

megadva igehely, akkor azt pótolni kell (igeversrészletek esetében a-val, b-vel vagy c-vel ellátva). 
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Kettősponthasználat: kifejtés, részletezés, idézés 

Mely esetekben használunk kettőspontot, és melyekben nem? Általános szabályként fogal-

mazható meg, hogy kifejtés, részletezés esetén a részletesebben kifejtendő mondatrész előtt, 

idézésnél pedig az idéző mondat végén kettőspontot használunk. Azokban az esetekben is így 

járunk el, amikor egy-egy gondolatra akarjuk felhívni a figyelmet, vagy ha jelezni akarjuk, 

hogy a kettőspontot követő tagmondat fontosabb következtetést vagy magyarázatot tartalmaz. 
 

Közös a célunk: mindig többet, egyre jobbat akarunk. 
 
Ha kettősponttal lezárt, közös figyelemfelhívó mondat után több külön mondat következik, 

amelyek mindegyike a figyelemfelhívó mondat tartalmára utal, mindegyiket (már az elsőt is) 

nagybetűvel kezdjük. 
 

A nyelvújításnak több oka volt: Nem tudtuk a tudományokat anyanyelven művelni. Irodalmunknak 
új kifejezési formákra volt szüksége. Tiltakozást jelentett az elnémetesítéssel szemben. 

 

Idézésnél a bevezető mondat után kettőspontot teszünk. Az első idézőjel után az idézet első szavát 

általában nagybetűvel kezdjük. Nem teljes mondat idézése esetén az idézet kezdődhet kisbetűvel 

is, a végén pedig a berekesztő idézőjel és a mondatvégi írásjel sorrendjét több tényező is befolyá-

solja (a lehetséges eseteket részletesen lásd az idézés szabályait taglaló útmutatóban). 
 

Bessenyei ma is érvényes igazságot fogalmazott meg: „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de 
idegenen sohasem.” 

 

A megszakított idéző mondat kisbetűvel folytatódik. 
 

Madách szavait: „Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!” ma is gyakran idézzük. 
 
Kettősponttal mutatunk rá a példaként említett szóra, szócsoportra vagy mondatra. 
 

A kijelentő mondatban megállapítunk, közlünk valamit: Magyarország legnagyobb tava a Balaton. 
 
Kettőspontot teszünk a szerző neve és az írásmű címe közé akkor, ha a nevet és a címet mon-

dattani viszonyítás nélkül említjük egymás mellett: Vörösmarty: Csongor és Tünde; Petőfi: 

János vitéz stb. Birtokos szerkezetben azonban a név és a cím közé nem teszünk írásjelet. 

Arany János Toldija fellelkesítette Petőfit. 

 

Nagy kezdőbetű használata kettőspont után 

A kettőspont után következő nagy kezdőbetű problémáját azért kell külön kiemelnünk, mert a 

szerzők többsége nincs tisztában a fenti helyesírási szabállyal, amely szerint csak abban az 

esetben használhatunk nagy kezdőbetűt, ha a kettőspont után több önálló, de a kettőspont 
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előtti figyelemfelhívó mondatra vonatkozó, azt kifejtő mondat következik. Sokszor kiteszik a 

nagy kezdőbetűt akkor is, ha csak egy mondat következik a kettőspont után; ám ebben az 

esetben már csak mellérendelő összetett mondatról beszélhetünk, amelyben a kettőspont után 

új tagmondat következik, értelemszerűen kisbetűvel kezdve. 

Az olvasószerkesztői gyakorlat egyetlen esetben fogadja el a kettőspont után használt 

nagy kezdőbetűt annak ellenére is, hogy az írásjel után egy mondat következik: ez a bibliai 

mondatoknak az a fajtája, amikor idéző mondat után szerepelnek egy-egy bibliai szereplő 

szavai, vagy amikor a kifejtést jelző kettőspont után is nagy kezdőbetű következik. (Ez az 

írásmód a helyesírási szabályoknak sajnos nem felel meg, de a bibliai idézetek pontosságának 

megőrzése érdekében kivételesen elfogadottnak tekintjük.) 
 

„Ura így szól hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be 
urad ünnepi lakomájára.” 

„Mi könnyebb: ezt mondani: Megbocsáttattak a te bűneid, vagy pedig ezt mondani: Kelj fel és járj?” 
 

A fenti esetekben kizárólag csak a bibliafordítási íráshasználati hagyományra való tekintettel 

fogadjuk el a példákban szereplő írásmódot. Minden egyéb esetben kis kezdőbetűk következ-

nek a kettőspontok után. 

 

A kettőspont elhagyása sortörési helyzetekben 

Azokban az esetekben, amikor a kettősponthasználat szabályai alá tartozó mondatrészek (pél-

dául szerző/szerkesztő: műcím) ugyanabban a szövegsorban szerepelnek, a kettőspont semmi-

lyen körülmények között nem maradhat el. 
 

Varga Gyöngyi: Áldáskönyv 

Szerkesztette: Szabó Lajos 

Műszaki szerkesztő: Török Andrea 

Program: 8.00: reggeli, 8.45: reggeli áhítat, 9.00: előadás: A tényfeltáró munka előzményei stb. 
 

Azonban a fenti példák mindegyike kerülhet olyan tördelési pozícióba, amikor a különálló 

egységek a jobb áttekinthetőség vagy az esztétikusabb tipográfiai elrendezés érdekében új 

sorba kerülnek. Az ilyen esetek legtöbbjében a sor végén maradó kettőspont funkcióját veszti, 

és mivel az ilyen szövegelrendezések az egyes szövegtípusoktól függően (például konferenci-

ák, rendezvények programjainak szövege) már a kéziratszerkesztés fázisában megszerkeszthe-

tők, ezért ezekre az esetekre már az olvasószerkesztőnek is fel kell figyelnie. 
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Varga Gyöngyi 
Áldáskönyv 

Szerkesztette 
Szabó Lajos 

Műszaki szerkesztő 
Török Andrea 

Program 
8.00: Reggeli 
8.45: Reggeli áhítat 
9.00: Előadás: A tényfeltáró munka előzményei stb. 

 

A fenti szerkesztési eljárás ugyancsak érvényes a különböző fokozatú címsorokra is, ugyanis 

nem kevés esetben előfordul a kéziratokban, hogy a szerzők kettőspontot tesznek a címsorok 

végére, mintegy jelzéseként annak, hogy a címfokozatban foglaltak kifejtése alább kezdődik. 

Az olvasószerkesztés során ezek a kettőspontok törlendők. 

 

Nagy kezdőbetű használata mondatkezdő pozíciókban 

Egyes főszövegnél alacsonyabb szintű szövegtípusokban előfordulnak olyan szövegegységek, 

amelyek nem számítanak teljes mondatnak, de a kezdőbetűjük mondatkezdő pozícióban van, 

ezért nagy kezdőbetűvel kezdődnek. Mondatvégi pont nem kerülhet az ilyen szövegegységek 

végére (felkiáltó- és kérdőjel speciális esetekben szerepelhet ezek végén). A mondatkezdő 

pozícióval rendelkező, nem teljes mondatnak tekintett szövegegységek leggyakoribb típusai: 

• Képaláírások, ábracímek 
Tíz 20. századi keresztény mártír szobra a Westminster-apátság nyugati bejárata fölött 

A Weihnachtsoratorium kézirata, 1734 

A kép bal szélén Bibó István, balról a harmadik Erdei Ferenc (1930-as évek vége) 

• Táblázatcellák fejlécben szereplő címei és cím vagy mondat jellegű cellaszövegei 
 

Hónap Ünnep 
Szeptember Veni Sancte-istentisztelet 
Október Reformáció ünnepe 
November Reménység (rekollekció) 
December Karácsonyi istentisztelet 
Január Visszatekintés és előretekintés (rekollekció) 
Február Böjt (rekollekció) 
Március Húsvéti istentisztelet 
Április Imádság (rekollekció) 

 

• Listaszerű felsorolások és számozott szövegegységek egész mondat jellegű vagy cím-
szerű típusai (lásd alább) 
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Felsorolások és számozások szövegegységeinek helyesírása 

a) Egész mondatba ékelődő felsorolások és számozások 

• Egyszavas felsorolások esetén sorvégi vessző 
Emlékezzünk 
• hálával, 
• bűnbánattal, 
• reménységgel. 

 

• Bővítményekkel ellátott mondatrészek, önálló tagmondatok vagy teljes mondatok ese-
tén sorvégi pontosvessző 

Legyünk készen a jóra 
a) az Ige iránti hűségben; 
b) széles sugarú istentiszteletben; 
c) személyes bizonyságtételben. 

 
A felsorolások, számozott listák utolsó szövegegységét természetesen pont zárja le. 

 
b) Nem egész mondatba rendeződő felsorolások és számozások 

Az ilyen típusú felsorolásokban általában valamilyen nagyobb egység részegységeinek leginkább 

cím jellegű megnevezései szerepelnek, ezért mondatkezdő pozícióban vannak (nagy kezdőbetű). 
I. Bevezető rész 
• Bevezető zsoltár (Introitus) 
• Krisztus imádása (Kyrie) 
• Dicsőítés (Gloria in excelsis) 
• Gyülekezeti énekvers (Laudamus te) 
• A nap imádsága (Kollekta) 
• Igehirdetési alapige, igehirdetés 

 
Ezeknél a listatípusoknál a sorok végén nem szerepel írásjel, és az utolsó sort sem zárja le pont. 

 

Tördelés-előkészítés 

A címsorok tipográfiai egysége 

Címsorokban nem használunk külön szövegkiemelési módot. Előfordul, hogy valamilyen mű-

cím kerül címsorba, például egy fejezetcím részeként:  
 

A Hamlet színpadi recepciója 
 
Mivel a kiadványszerkesztésben a címsorok tipográfiai egységessége magasabb rendű szem-

pont a címek kurziválásánál, ezért címekben, alcímekben, fejezetcímekben nem alkalmazunk 

szövegkiemelést. 

Hasonló elv érvényesül a bibliográfiánál is: a bibliográfiai tételek címeiben is előfordul-

hatnak műcímek, de nem kaphatnak kiemelést. A bibliográfiai tételek címe már eleve egy 

kiemelt szövegrész, egységesen kurzív. 
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A kiemelt (formázott) szövegrészekkel együtt használt írásjelek 

a) A kiemelt szavak végén szereplő írásjelek 

Sokszor fordul elő kéziratokban, hogy a szerző egy vagy több szót kurziválással kiemel, de a 

szó, szövegrész vagy (tag)mondat végén álló tapadó írásjelet már kihagyja ebből. A tapadó 

írásjelek (vessző, pontosvessző, kettőspont, pont, hármaspont, felkiáltó-, kérdőjel) tipográfiai 

szempontból egységet alkotnak az előttük álló szóval, ezért a szövegkiemelési módot ezekre 

is ki kell terjeszteni. 
 

A felvilágosodás alatt indult meg a Szentírás szövegének kritikai vizsgálata, a kánon kritikus kutatá-
sa és értékelése. 

Baur arra a következtetésre jutott, hogy a korai kereszténység két, egymással szemben álló ágra 
bomlott: a péteri és a páli kereszténységre. 

Az írásmagyarázat fázisainak sorrendje a korai kereszténység időszakában: a Szentírás üzenete – re-
gula fidei (hitvallások) – az egyház tanítása. 

 
b) Zárójelekkel és idézőjelekkel együtt használt kiemelt szövegrészek 

A fenti szabály az olyan tapadó írásjelekre is vonatkozik, mint a különféle zárójelek és idéző-

jelek, amelyek szintén követik az általuk közrefogott szó vagy szövegrész formázását. 
 

Az Írás a tan kiszolgálójává vált (ancilla fidei). 

Jézusról szóló könyvében Isten is csupán jelzése, hivatkozási alapja az emberség megnyilvánulásai-
nak: „Amit megtettetek a legkisebb testvéremmel, velem tettétek meg.” 

 
Mivel ezek az írásjelek mindig párban szerepelnek, és a nyitó és berekesztő változatuk rövi-

debb vagy hosszabb szövegrészt fog közre, ezért csak abban az esetben követik a köztük lévő 

szó vagy szövegrész formázását, ha a zárójelek vagy idézőjelek között szereplő teljes szöveg-

rész egységesen azonos formázású. Ha azonban a közrefogott szövegrésznek csak egy részé-

ben alkalmazunk kiemelési módot vagy egyéb szövegformázást, a zárójelek és az idézőjelek 

ebben az esetben már nem követik azt. 
 

Az első keresztények Úrnak tisztelték Jézust, akinek az eljövetelét sürgették a maranatha felkiáltás-
sal (marón arámul ’urat’ jelent). 

Tanulságos az a mód, ahogyan ószövetségi idézeteket és fordulatokat, amelyekben (a Septuagintában) 
Úrként még maga Isten szerepel, minden további nélkül Jézusra alkalmaztak. 

Schürmannt a Q-forrás alaposabb vizsgálata győzte meg arról, hogy az evangéliumi hagyomány húsvét 
előtti életviszonyokat (Sitz im Lebent) tükröz. 

Käsemann a következőket írja: „Mi csak megismételhetjük a reformáció jelszavát az Írás egyed-
uralmi helyzetéről, mert és amennyiben az evangélium velünk kizárólag az Írásban találkozik. A Bib-
lia tekintélye tehát az evangéliumból levezett tekintély.” 
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A hármaspont karakter 

A hármaspont az ún. mikrotipográfia területéhez tartozó apróság: ha Wordben leütjük három-

szor a pontot, automatikusan átjavítja a hármaspont karakterré, amely egy önálló karakter, 

külön létező írásjel. Kicsit máshogy néz ki, mint a három pontkarakter egymás mellett; na-

gyobb a távolság a pontok között a különálló írásjel esetében (betűtípustól függően változó 

mértékben). A gondot az okozza, hogy nem mindenki Wordben dolgozik, egyre többen az 

ingyenes OpenOffice-t vagy a LibreOffice-t használják, amelyben nincs meg ez az automati-

kus javítási funkció. Ha feltűnik a különbség, akkor Wordben egyszerűen le kell ütni három-

szor a pontot, és már át is javította hármasponttá. (Némi segítség a tördelőnek, mert csökken 

az esélye, hogy benne marad a szövegben a helytelen három pont.) Karakterkódja: Alt + 0133 

(lásd a speciális karakterek között). 

 

A nem törhető szóköz alkalmazása 

Egyes esetekben olyan nyelvi alakzaton belül kell szóközt tenni, amely tördeléstechnikai 

szempontból egy egységet képez, tehát nem szerencsés, ha sor végén új sorba tördelődik. Az 

ilyen esetekben ún. nem törhető szóközt szúrunk be; Wordben: ctrl + shift + szóköz. Nem 

törhető szóközzel lehet megakadályozni az általában véve szorosabban összetartozó elemek 

sorvégi szétválasztását. A nem törhető szóköz alkalmazásának leggyakoribb esetei: 

• Számjegyekkel írt számoknál a helyi értékek hármas tagolódású számegységei között: 
815˚672, 10˚102˚463, 8˚315. 

• A vegyes számjegy- és betűírással írt számoknál a számmal és betűvel írt rész határán: 
36˚ezer, 12˚millió, 3,2˚milliárd. 

• Névelőzékek és a név között: dr.˚Kotász, ifj.˚Hafenscher, id.˚Fabiny, özv.˚Tóth Pálné 

• Mérőszámok és mértékegységek között: 2˚kg, 55˚négyzetméter, 32˚fok. 

• Címzésben az emelet, kerület, utca, tér stb. teljes vagy rövid alakja előtt. 

• Uralkodók neveiben a sorszám és a név között: I.˚István, IV.˚Béla, XII.˚Pius. 

• Beékelésnél a nyitó gondolatjel és a következő szó között, valamint a beékelés utolsó 
szava és a záró gondolatjel között. 

Ugyancsak nem törhető szóközzel szokták elkerülni, hogy a sor végére egybetűs szó kerüljön, 

különösen mondatkezdő nagy A (névelő) vagy pl. E (mutató névmás), S (kötőszó), Ő (név-

más). Ezek az esetek azonban csak a tördelt változatban, tehát a korrektúrafázisban érvénye-

síthetők, mivel csak a végső elrendezésben derül ki, hogy hány egybetűs szó került sorvégi 

helyzetbe. 

 


