
A hírdetésszedés szabályai dióhéjban*

betűszedés egyik legfontosabb és egyszersmind legelhanya
goltabb ágazata a hirdetésszedés. Fontos azért, mert nagy 
jelentősége van az újságok, a folyóiratok és bizonyos 
könyvek jövedelmezősége tekintetében; legelhanyagoltabb 
pedig azért, mert napi, heti s egyéb lapjaink tömérdek 
hirdetése közt, a mesterszedés szép fejlődése dacára is, csak 
elvétve találunk kifogástalant.

A következőkben röviden egybefoglalok a hirdetés- 
szedésre vonatkozó néhány olyan alapvető szabályt, melyet 
a modern irány hatásának nem sikerült megdönteníe, és 
amelyek ennélfogva bátran örök érvényűeknek tekint
hetők. Amennyiben példákra volna szükség, helytakarítás 

okáért az e könyv hátulján levő hirdetésekre utalok.
A hírdetésszedésnél mindenekelőtt tekintetbe veendő a szedés alatt 

levő hirdetés jövendőbeli környezete: egymagában fog-e állaní a hir
detés, többed- vagy sokadmagával-e ? Egymagában álló hirdetésnél a 
sorok nagysága és a díszítés dolgában jóval több szabadságot enged
hetünk meg magunknak, mint a többed- vagy sokadmagukkal állók
nál. Az ilyen hirdetés szedése már majdnem egészen az akcídens- 
szedés körébe tartozik s éppen ezért külön kell szakítanunk az újságok 
sokadmagukkal álló hirdetéseitől.

A többedmagukkal álló hirdetések szedésének legfőbb szabályai:
í. Minden ujságoldalon — a kiemeléseket nem számítva — egyetlen 

kőnyvbetűfajtának kell dominálnia. Ebből kell szedni az összes folytatóla
gos szöveget. Az ujságoldalnak a stílusát ilyenformán részben ez adja meg.

2. A nagyobb, u. n. ,,sláger“-betűk is jó, ha egyetlen garnitúrához 
tartoznak. Nincs csúnyább valami, mint ha széles-, sovány- meg vastag
betűs sorok sűrűn váltakoznak egyetlen oldalon. Rendes slágerbetűkül 
a keskeny kövér ecsetvonalas betűk a legalkalmasabbak.

3. Az egyes hirdetésből mindenkoron csak egyetlen adatot emeljünk 
ki úgynevezett slágerképpen; ámde ezt aztán alaposan emeljük ki. 
A másodrendű dolgokból a hirdetés nagyságához képest csak egy-két 
adat emelhető ki középszerűen. Az egyes kiemelések között azonban 
néhány sornyi folyószöveget igyekezzünk elhelyezni.
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4. Amennyiben díszről van szó: legyen ez közős, vagyis az egész 
oldalt s nem egyes hirdetéseket dekoráló. Az utóbbiak kerete egyforma 
legyen. A legtöbb esetben elég keretnek a kétpontos fekete lénia is, A  hir
detéseket egymástól elválasztó lénia ebben az esetben teljesen fölösleges.

5. Ha a hirdetés első sora ki van emelve, a fölötte levő hézag 
mindenkoron több legyen, mint a közte és a szöveg között levő.

Volna még egy határ hasonló szabály az egy kolumnán többedmaguk- 
kal szoronkodó hirdetések szedésére, de mert éppen e szabályok ellenében 
vétenek szaktársaínk legtöbbet: egyelőre elégedjünk meg ennyivel.

Az önálló oldalt képező hirdetések legfő szedés! szabályait a követ
kezőkben lehet összefoglalni:

í. Amennyire lehet, egyetlen jellegű betűt használjunk az egyes 
hirdetések szedésére. Úgy, mint e könyv 127., í29., í 3í ., Í33., 136., 
137., 138., 139., 140., 141., 142., 143., 144., 145., 153., 154., 155., 156. 
oldalainak hirdetéseinél.

2. A  fősor mindig vagy a név (128., 130. stb. old.), vagy pedig a 
hirdetett tárgy (127., 132., 133. stb. oldal). A  többi szöveget azonban 
nagyság és kíemeltség tekintetében mind a kettőnek fölül kell múlnia.

3. A  hirdetés súlypontja lehetőleg a felső harmadában legyen (de ne 
egészen fenn). A kísérő dísszel is igyekezzünk ezt hangsúlyozni. (128.,141.)

4. Az összetartozó sorokat sorcsoportokká egyesítsük és kellő be
osztás, esetleg lénia, dísz stb. segedelmével távolítsuk el más mondatot 
képező sorcsoportoktól. (L. a legtöbb hirdetést.)

5. A  dísz mennyisége a szöveg mennyiségétől függ; apró betűkkel, 
sűrűn szedett hirdetéseknél a dísz egyszerű keretléníára szorítkozzék.

6. Különböző stílusú díszítő darab okát világért se használjunk fel 
egyetlen hirdetésen.

7. Kaszetták alkalmazása igen ajánlatos, egyrészt díszítési célból, 
másrészt a nem szorosan összefüggő szöveg értelmes tagolásának meg
könnyítésére. (129., Í30. stb. old.) Azért is jó a kaszetta, mert sok
szor csak így vagyunk képesek az egyes szedésfelületeket az arany- 
metszést megközelítő, tehát kedvező arányúvá tenni.

8. Oldalléc használata (145., Í53. old.), a fősorok kíeresztése (Í37., 
Í39., 141., 142., 145. oldal) szintén igen jó hatású szokott lenni.

9. Üres felületekkel igen jó hatást érhetünk el. (127., 132., 156. oldal.)
10. A  kliséket amennyire lehet, foglaljuk léníakeretbe. így kevésbé 

zavarják az összhangot. (132., 133., 142., 148. oldal.)
A hírdetésszedésí szabályoknak, mesterfogásoknak egész seregét közöl

hetném még szaktársaímmal, de egyelőre talán elég lesz ennyi is. Hiszen 
ha csak az itten felsorolt, őssze-víssza csak tizenöt pontra terjedő jó taná
csaimat megfogadnák szaktársaím, máris vagy ezer százalékkal különb 
külsejűek lennének az újságjainkban, folyóiratainkban meg könyveink
ben foglalt hirdetések.

Kán Kornél.
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