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Alapismeretek. A szövegdoboz kezelése 

Előkészületek 
A kiadványszerkesztő erőssége az oldal és az oldalpár kialakításában van. Egyelőre 

csak egy oldal elrendezését nézzük végig, de fontos tudnunk, hogy több oldalas 
kiadványok (újság, könyv, stb.) esetén az egymással szemközti oldalakat (oldalpárokat) 
egy egységként kezelik, és együtt is tervezik. 

Feltételezzük, hogy a szöveg már rendelkezésünkre áll, pl. egy Word fájlban. 
Célszerű, hogy már ott megtörténjen a nyelvi ellenőrzés, és esetleg néhány alapvető 
formázás is. A szövegfájl azonban ne tartalmazzon képeket és egyéb elemeket (iniciálé, 
szegélyek, stb.), mert ezeket már a Publisherrel kell kialakítanunk. Célszerű, ha a képek 
is külön fájlokban állnak rendelkezésünkre. 

 

Új kiadvány elkezdése 
Indítsuk el a Publishert, majd a bejelentkező képernyőn válasszuk az Üres 

kiadványok lehetőséget, azon belül pedig a Teljes oldal opciót. Ezután zárjuk be a × 
jellel az Új kiadvány munkaablakot, mert annak lehetőségeit csak akkor tudjuk 
kihasználni, ha az alábbiakban részletezendő alapokkal már tisztában vagyunk. 

Munkánk során nagyon sok grafikus eszközt (eszköztárakat, ablakokat, ikonokat, 
stb.) fogunk használni, ezért a Nézet menüben ellenőrizzük le, hogy a szükséges elemek 
a képernyőn megtalálhatók-e. Ha nem, úgy állítsunk be mindent az alábbi ábra alapján. 
Amikor már profi szinten fogjuk a Publishert használni, a grafikus objektumok helyett 
inkább a billentyűzet kombinációkra fogunk támaszkodni, tehát ezekre az elemekre 
kevésbé lesz szükségünk. 

 

A szövegdoboz 
A megjelenő képernyő nagyon hasonlít a Wordben látottakhoz, ha azonban 

megpróbálunk az üres lapra írni, az nem fog sikerülni. Sőt, az eszköztárban a bekezdés-
stílusok és betűtípus nevek sem jelennek meg. Látható viszont a képernyő bal oldalán az 
Objektumok eszköztár, amelynek elemei némileg hasonlítanak a Painthez. 
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A kiadványszerkesztőben a szövegek csak szövegdobozban lehetnek. A szöveg-
dobozok helye és mérete az adott oldalhoz képest igen pontosan rögzített. Ez azt is 
jelenti, hogy ha a megadott szöveg nem fér az adott szövegdobozba, akkor a szöveg-
doboz mérete automatikusan nem növekszik meg (vagy csökken le).  

Szúrjunk be egy kisméretű szövegdobozt a lapra. Ehhez válasszuk az Objektum 
eszköztár Szövegdoboz lehetőségét, kattintsunk a szövegdoboz képzeletbeli bal felső 
sarkára, majd a bal gomb lenyomva tartása mellett húzzuk az egeret a jobb alsó sarokig. 

 

Szövegdobozok csatolása 
Próbálkozzunk a szövegdobozba egy olyan terjedelmű szöveg beírásával, ami nem 

fér bele. Amikor a hely elfogyott, a szövegdobozban nem jelenik meg több betű. A 
szövegdoboz alatt felbukkanó jel utal arra, hogy a doboz túlcsordult. 

 
Szúrjunk be egy kicsit lejjebb egy másik szövegdobozt. A kimaradt szöveget ebbe 

szeretnénk átfolyatni. Kattintsunk ehhez az első szövegdobozra, majd az eszköztáron a 
Szövegdoboz-csatolás ikonra ( ), ezt követően a második szövegdobozra. A kimaradt 
szövegrész a második szövegdobozban valóban megjelenik: 

 
Ha az első szövegdobozba újabb szavakat írunk, a fölösleg automatikusan átfolyik a 

másikba, ha törlünk, a hiány visszafolyik. Több oldalas dokumentumoknál (pl. köny-
veknél) minden oldalon van egy egész oldalas önálló szövegdoboz, melyek a lapok sor-
rendjében össze vannak fűzve. Fontos, hogy a két szövegdoboznak nem kell fizikailag 
egymás után következnie, közöttük több lap is lehet, vagy akár a második meg is 
előzheti az elsőt.  

A csatolás megszüntetéséhez kattintsunk arra a szövegdobozra, amelyikhez csatol-
tuk a másikat, majd válasszuk az eszköztáron az Előrecsatolás leválasztása( ) ikont. 
A csatolás megszüntetésekor az átfolyatott szöveg „visszafolyik”, azaz a csatolt 
szövegdoboz és az ahhoz csatoltak is kiürülnek. 


