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A nemet szedésről.
A vesző elé költeményeknél és átalában, ha a sor 

szélesen tartatok, egy finom ritkító szedendő', épen úgy 
mint a magyarban.

Pontosvessző, hiány-, kérdő- és felkiáltójel- épen mint 
ti magyarban ; utána is csak annyi szedetik, mint a többi 
szavak közé.

Kettőspont elé rendesen egy vastag ritkító szedetik. 
Némelyek azonban szintén követik azon nézetet, hogy a 
kettőspont, épúgy vonatkozik a következő mondatra, mint 
az előbbenire, és azt középre állítják.

• Az idézőjel közönségesen egy finom ritkító által vá
lasztatok el a szótól; mely azonban elhagyatik, ha közte 
és a szó közt egy velsző van, vagy illetőleg az utolsó 
betű sok fehéret hord. Ha egy idézett helyen több sza
kasz jön elő, úgy azok végén az idézőjel kihagyatok, 
azonban minden szakasz kezdetén ismételtetik. Egy tel
jesen idézett mondatnál a pont kérdő- és felkiáltójel min
dig eléje, részletenkint intézett mondatnál azonban utána 
szedetik.

Személynevek sajátító esetben hiányjellel szeden- 
dők, m int: Göthe’s Werke, Deák’s Portrait.

Bizonyos tulajdonnevek helyesírásához, melyek né
melyektől C-vel, némelyektől Iv-val iratnak, azon sza
bályhoz keli tartózkodni, hogy nevek, melyek a keleti 
nyelvekhez (arab. héber stb.) tartoznak, többnyire K-val, 
olyak pedig, melyek a római törzshöz (franczia, spanyol, 
olasz stb.) tartoznak, C-vel szedendők.

Ritktíott nyomás folyó (német) szövegben, gondo
latjelek, antiquaszavak stb. nagy hátrnáyára vannak a 
mii kiállítási szépségének \ azért a mennyire csak lehet 
a legsükségésebbekhez szorítkozzunk. Sokszor könnyen 
kikerülhető; azért ajánlatos!) szedni: ,,Zwei Seelen und 
Ein Gedanke u m int: Zwei Seelen und e in  Gedanke 
jobb: Das bekannte Wirthsliaus ,,Zumersten April,u mint: 
Das bekannte Wirthshaus „z u m e r s t e n A p r i 1,<C
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Épúgy előnyös, szavaknak, me yek a német nyelv

ben mint idegen szavak használtatnak, úgymint idegen 
tulajdonnevek (személyek, folyók, hegyek, városok, utak, 
szinházak , nyilvános épületek stb.) német betűket 
használni.

Végül elősorolok egy csoport szavakat , melyek 
helyesírásánál, mint a tapasztalat bennünk tanít, leg
gyakrabban hibák tétetnek. Egyúttal némelyekhez a
választást is kijelölöm.
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