
Elválasztás, kiemelés (bekezdéseknél)

Itt is volt egy tab a sor elején, de LATEX-et ez nem zavarja.[ ]Ahogy az a 7
szóköz sem, amit a mondat el®tt hagytam, vagy[ ]ez a tab, ami itt volt. Továbbá
ez[ ]az enter se hagyott mély nyomot benne.

De ezt a két entert már értette, hogy új bekezdést szeretnék.
A nagyon hosszú szavak elválasztása, mint például az �elkelkáposztástalanít-

hatatlanságoskodásaitokért� gondot okozhatnak... Most lehet, hogy pont jó, de
ha nem: \- parancs a megoldás � �elkelkáposztástalaníthatatlanságoskodásaito-
kért�. Alapvet®en a \usepackage[magyar]{babel} oldja meg, hogy a magyar
szöveg jól legyen elválasztva.

Bekezdés elején behúzás a \indent paranccsal adható meg, ha két entert
lusták vagyunk leütni.
Vagy ha nem akarjuk, hogy Latex beljebb kezdjen valamit, akkor \noindent
hatására a margónál fog kezd®dni. . .

Nagyon új bek. a \\ + sorköz kombinációval hozható létre.

Sorzárás, idézetek

LATEXalapbeállításként sorkizártan rendezi a szöveget. . .

. . . de van balra zárt,

jobbra zárt,

de még középre igazított is!

Latex két fél környezetet tud az idézetek megjelenítésére:

Az egyik a quote környezet, amikor a többi szöveghez képest az
idézet kicsit bentebb kezd®dik, és balra egy vonalba van rendezve.

A másik a quotation körny, amikor az idézet behúzott szövegé-
hez képest. . .

. . . az idézeten belül is bentebb kezdi az új bekezdéseket.

Mivel három a magyar igazság, most nézzük meg a kifelejtett verse
környezet hatását is.

Látjuk, hogy itt a bekezdés els® sora kezd®dik kintebb, a többi pedig
bentebb.

Ezt is tudjuk. Ugye?

Listák
Felsoroláshoz használatos lista az itemize környezettel hozható létre

• els®...
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• (nagy pötty)

� második...

� (gondolatjel)

∗ harmadik...

∗ (csillag)

· negyedik szint.

· (kis pötty)

• Négynél több szintet nem tud.

Továbbá: enumerate környezettel számozott lista áll el®:

1. els® szint: arab számok

(a) második szint: zárójelezett kis bet¶k

i. harmadik szint: kis római számok

A. negyedik szint: nagy bet¶k

A fenti két típus ízlés szerint kombinálható, valamint az enumerate csomag
betöltésével a számozott listák formázhatóvá válnak.

(i) els® listaelem (enumerate)

(ii) \begin{enumerate}[(i)] -t®l lett ilyen.

� bels®

� itemize: itt csomagok nélkül is formázhatunk

� Ez a \item [�] hatására jött létre

Létrehozható még leíró lista a description környezettel:

Amir®l eddig szó volt: mindenféle szerencsétlen bet¶típus és pár fogáska,
mert hasznos

Amit ma megbeszéltünk: rettenetes szavak elválasztása szükség esetén +
idézetek + listák kreálása

Ami lesz legközelebb: dokumentumok lelki vikága (sorköz, margó, stb.)

Azt látjuk, h számozás vagy pöttyök nélkül, alcímekhez igazítja a listát.
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