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4. Szöveg elrendezés
A bekezdések formája

Lehet balra, jobbra vagy középre igazított, illetve sorkizárt

A balra zárás szinte mindig jó megoldás. Ha sorkizárt szövegnél túl nagyok lennének a szókö-
zök, válasszuk inkább ezt. Itt arra érdemes ügyelni, hogy ne legyen nagyon feltűnően ingadozó 
a sorok hossza, ennek érdekében az elválasztások használata elkerülhetetlen.

Balra zárt szöveggel kapcsolatban meg kell még említenünk a lipcsei soresés fogalmát.  
Ennek lényege, hogy egymás alatt nem lehetnek csökkenő vagy növekvő hosszúságú sorok, 
ehelyett váltakozó legyen: közepes, hosszú és rövid sorok kövessék egymást.

Jobbra akkor érdemes rendezni, ha valamely elemmel (pld képpel) való összetartozást szeret-
nénk érzékeltetni.

Középre igazítunk versek, meghívók esetén.

A sorkizárt szöveg mindig szép és rendezett összképet mutat, azonban ügyeljünk arra, hogy a 
szavak közti távolság ne legyen túlságosan különböző, vagy túl nagy, mert az „lyukakat üt” a 
szövegtömbön belül, ami már nem esztétikus, ráadásul olvashatóság szempontjából sem ideá-
lis. Tehát a sorkizárt inkább hosszabb szöveg, kisebb betűméret esetén lehet jó választás, vagy 
pedig gót stílusú betűtípus esetén. A középkorban, amikor ezeket a betűket írták határozott tö-
rekvés volt a legszabályosabb formák kialakítására és rendkívül precízen megtervezték az írást, 
hogy határozottan egyenes szélű szövegtömböket kapjanak.

Bekezdések tagolása

Hosszú, több bekezdésből álló szöveg esetén kétféle módja van a tagolásnak.

üres sor

első sor behúzása

A kétfélét egyszerre ne alkalmazzuk! Sorbehúzás esetén a behúzás legyen 1 vagy 2 egység-
nyi. Ez azt jelenti, hogy 12 pt betűméretnél 12 vagy annak kétszerese, azaz 24 pt-vel kezdődjön 
beljebb az első sor.

Ennél a két bekezdésnél egy egységnyi sorbehúzást alkalmaztam. Ilyenkor a sorkihagyást 
mellőzzük. Könyvek esetén inkább az első sor behúzását válasszuk a sorkihagyás helyett, sok-
kal elegánsabb és helytakarékos is!

Abban az esetben azonban, ha egy oldalon belül többféle betűméretet alkalmazunk pld 8pt és 11 pt, akkor a behúzásnak egyfor-
ma méretűnek kell lennie, azaz, ha a kevesebb szöveg 8 pt, a több 11 pt, akkor 11 vagy 22 pt lesz az első sor behúzásának mértéke, 
akárcsak ennél a bekezdésnél, amely 8 pt betűfokozattal íródott, azonban látható, hogy az első sor behúzása megegyezik az előző 
kettővel.
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Tudatos formák kialakítása

Kellő gyakorlattal, ha a kép elrendezése megengedi, különféle formákban is elrendezhetjük a 
szöveget. Pld kör, háromszög, karácsonyfa. Ilyen esetekben a kompozíció részeként, dekoratív 
funkciója is hangsúlyos.

Sorköz

Nem jó, ha túl sűrű, de a túlságosan ritka sortávolság sem, mert mindkettő nehezíti az olvasást.  
Az ideális sorköz méret a betűmérethez képest 10-20 százalékkal nagyobb. Pld 10 pontos be-
tűméretnél 11 vagy 12 pontos sortávolság. A behúzással ellentétben, ha többféle betűmérettel 
készült a szöveg, a sortávolság nem egyenletes, hanem mindig az adott bekezdés betűfokoza-
tához igazodik.

Képaláírás

Képaláíráshoz használhatunk a főszövegnél kisebb méretű fontokat.

Modulháló

A kiadványszerkesztésnél olyan kiadványokhoz alkalmazzák ezt a módszert, ahol sok a kép, 
ábra a szöveg mellett, pld tudományos könyvek, prospektusok, katalógusok. Ilyenkor egy sza-
bályos szerkezeti rajzot készítenek, azaz elosztják az oldalt egyenlő részekre vízszintesen és 
függőlegesen, beleértve a képek, szöveghasábok közti távolságot is. Digitális scrapbook olda-
lak esetén is alkalmazhatjuk ezt a trükköt, ha sok fotót szeretnénk szabályosan elrendezni vagy 
újságcikkszerű megjelenést kívánunk elérni. Képszerkesztő programokban az erre való eszköz 
a segédvonal, amelyet a vonalzóról húzunk be.


