
A szövegszerkesztésről 
II. A be tű - a tipográfia a lape l eme 

Ó, a betűk! Harmóniájukkal elbűvölik, változatosságukkal elkápráztatják, 
komolyságukkal figyelemre késztetik, játékosságukkal felvidítják az olvasót. 
Egyesek robusztus egyszerűségükkel, mások sudár kecsességükkel hívják fel 
magukra a figyelmet. Némelyek megbújnak a tartalom mögött, mások épp 
ellenkezőleg, a tartalom fölé kerekedve különlegességükkel keltik fel érdek-
lődésünket. 

Mindenhol ott vannak, kiegészítve a szavak jelentését, segítve, irányítva az 
olvasót, kiemelve a hangsúlyozandót. És épp fő funkciójuk, az információ 
közvetítése az, amely elfedi előlünk saját lényük tökéletességét, formáik nagy 
szakértelmet kívánó megtervezettségét. 

Ha azonban figyelmesen szemléljük őket, felfedezhetünk egy új világot, a 
betűk világát. Pillantsunk most be ide, még ha rövid időre is! 

A forma 
Ha a betűegyedekre mint kis remekművekre tekintünk, észre fogjuk venni, 

milyen harmonikusan bonyolult formavilág az, amely kialakítja még a „jól ismert" 
betűformákat is. 

Az 1. ábra betűit nézve is láthatjuk, 
h o g y e g y á l t a l á n n e m e g y s z e r ű 
kialakítani egy egységes képet a betűk 
között. Mindegyik különböző, mégis 
harmonikusan illeszkednek egymáshoz. 
Egy esztétikus betűtípus kialakítása -
amely tartalmazza a betűk mellett a 
számokat és az írásjeleket is - hosszú, 
sok tudást és művészi érzéket igénylő 
munka. A jól sikerült betűtípusok nagy elismerésnek örvendenek, és ismeri őket 
az egész nyomdászvilág. Sokszínűségük teszi lehetővé, hogy a legmegfelelőbbet 
tudjuk kiválasztani munkánkhoz. 

Nézzük meg a betűk néhány olyan jellemzőjét, amelyek egységessé és egyben 
egyedivé teszik a betűtípusokat! 

A tollhegy - az eszköz megválasztása 
Je l l emző sajátsága a betűnek, hogy milyen típusú, formájú, állású eszközzel 

rajzoljuk meg. Vannak olyan betűtípusok, amelyek azonos vastagságú vonalakat 
használnak, és vannak olyanok, amelyek váltakozó vastagságúakat (pl. az 
1. ábrán látható betűtípus). Az utóbbiakat létrehozhatjuk például úgy, hogy egy 
olyan képzeletbeli tollhegyet használunk, amely nem kör alakú, hanem például 
ellipszis. Attól függően, hogy ezt a tollhegyet milyen állásban tartjuk, rajzolhatunk 
vékonyabb és vastagabb vonalakat. 

A 2. ábra „O" betűinek bal felső sarkában láthatjuk az azonos méretű és 
formájú, de eltérő dőlésszögű tollhegyeket, amelyek teljesen más karakterű 
betűket, különböző dőlésszögű betűtengelyeket eredményeztek. Persze a dolog 
valójában nem ennyire egyszerű, mint azt a 3. ábra „A" betűjén is láthatjuk. 
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Egy-egy betűtípus elemeinek egyik meghatározója, fontos jellemzője tehát, 
hogy a betűt alkotó vonalak különböző vastagságúak-e, hogy a vonalvastagságok 
eltérése milyen mértékű, illetve hogy milyen szögben áll a kerekded betűk 
tengelye. 

A betűtalpak - a betüvégződések megválasztása 
Lényeges jellemzője a betűtípusnak az is, hogy milyenek a betűvégződései. A 

tipográfia igen sok fajta betűvégződést ismer és használ. Néhányat láthatunk ezek 
közül az alábbi ábrán. 

Az eddig bemutatott betűk, betűtípusok mind olyanok voltak, amelyek kis 
talpacskákon állnak. Ezt a kiszélesedő betűvégződést betűtalpnak (szerifnek) 
nevezzük. A be tűvégződések alakja, dőlésszöge, mére te harmonikusan 
illeszkedik a betűtípus fő formáihoz. 

Az olyan betűtípusokat, amelyek betűvégződései kiszélesedőek, betűtalpas 
(szerifes) betűtípusoknak, azokat pedig, amelyek nélkülözik a betűtalpakat, 
betűtalp nélküli (sans serif, ejtsd: szanszerif) betűtípusoknak nevezzük. 

A betűtípusok 
Használtuk már eddig is a „betűtípus" szót, de vajon mit is takar ez a szó 

valójában? „Betűtípusnak nevezzük az azonos tipográfiai elv alapján készített, 
azonos formajegyekkel rendelkező, általában a betűtípus alkotójának nevét 
viselő betűsort és a hozzá tartozó írásjeleket" ([2]). A betűtípusok tükrözik 
készítésük korának művészeti irányzatait, törekvéseit, elképzeléseit. 

Amint a fentiekben már ízelítőt kaptunk a formák kialakításának bonyolult
ságáról, sejthetjük, hogy egy-egy esztétikus betűtípus megtervezése nem könnyű 
feladat, így nem is léteznek számolatlanul. A betűtörténet alig több, mint kétezer 
latin betűtípust tart számon, amelyek közül mi a számítógépes programjainkkal 
ennél jóval kevesebbet tudunk használni. Egy-egy szöveg- vagy kiadvány
szerkesztésre szánt program általában mindössze száz-százötven betűtípust 
tartalmaz. Tovább csökkenti lehetőségeinket a hosszú dupla ékezet, az „ő" és 
„ű" betűk szép éke, amely sajnos a közforgalomban lévő programokat tekintve 
nem található meg minden betűkészlet elemei között. Gyakorlatilag sajnos jó, ha 
húsz betűtípus közül tudunk választani, ami nagyban leegyszerűsíti dolgunkat, 
ám egyben szűk keretek közé szorítja szárnyaló tipográfiai fantáziánkat. 
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A betűtípusok között való eligazodást csoportosításuk segíti. Többféle csopor
tosítás létezik, most áttekintünk ezek közül egyet. Mivel itt minden betűtípust 
nem áll módomban bemutatni, példaként olyan betűtípusok nevét próbálom 
megemlíteni, amelyek esetleg megtalálhatók számítógépes programjainkban, 
ahol az érdeklődök megtekinthetik azokat. 

A szempontok, amelyeket figyelembe vettek ennél a csoportosításnál: a 
megalkotás kora, a betűk grafikus jellegzetességei, a rajzoló szerszám típusa és 
használatának módja, a betűtalpak létezése illetve alakja, a vonalvastagságok 
létrehozta ellentét. Ezek alapján az alábbi betűcsaládokat különítették el: 

1. Velencei reneszánsz antikva (pl. Centaur). F ő jellemzők: változatos vonal
vezetés, csekély differencia a vonalvastagságok között, a betűvégződések lágyan 
íveltek, kissé kerekdedek, a köríves betűk tengelye kissé balra döntött. 

2. Francia reneszánsz antikva (pl. Garamond, Palatino). A vonalvastagságok 
különbsége jelentősebb, mint a velencei antikvánál. 

3. Barokk antikva (pl. Baskerville, Plantin, Tótfalusi). A vonalvastagságok itt 
még nagyobb mértékben térnek el egymástól, a betűvégződések kevésbé íveltek, 
a köríves betűk tengelye fokozatosan függőlegessé válik. 

4. Klasszicista antikva (pl. Bodoni, Didot). A vonalvastagságok különbsége itt már 
szembetűnő, a betűtalpak nem körívesek, kerekded betűinek tengelye függőleges. 

5. Betűtalpas lineáris antikva (pl. Clarendon, Memphis). Vonalai azonos 
vastagságúak, a betűtalp markáns, az "A" betűn sapka van. 

6. Betűtalp nélküli lineáris antikva, régebbi nevén groteszk (Helvetica, Uni-
vers). Főbb jellemzői: a vonalak azonos vastagságúak, betűtalp nincs. 

7. Egyéb antikvák (pl. Optima, Delphin, Pascal). Legtöbbjük olyan, mintha 
vágott hegyű tollal lenne rajzolva, betűtalp nélküli, egyéni felépítésű betűtípusok. 

8. Írott típusok (pl. Ariston, Signal). Főbb jellemzőik a lendületes vonalvezetés, 
a betűk döntött tengelye. Nagymértékben magukon viselik készítőjük egyéni 
elképzeléseit. 

9. Kézírásos antikvák, dísz- és reklámbetűk (pl. Saphir). A díszbetűk általában 
az e lőző családok díszes képviselői, a reklámbetűk markáns, erős hatású betűk. 

10. Fraktúr, töröttvonalú típusok. Ide tartoznak a gót, a schwabachi, a fraktúr 
jellegű betűtípusok. 

11. Idegen betűtípusok. Ebbe a családba tartoznak például a cirill, a görög, a 
héber, az arab betűtípusok. 

A betűfajták 
Egy-egy betűtípushoz szorosan hozzátartoznak a különböző betűfajták, me-

lyek formájuk szerint lehetnek: antikva (álló), kurzív (dőlt) és kiskapitális vagy 
kapitälchen (a kisbetűk helyett kisebb méretű nagybetűket használunk). Vastag
ságuk szerint lehetnek: normál, félkövér (a normálnál vastagabb) és kövér 
(vastag). Szélességük szerint lehetnek: keskeny, normál, széles és nagyon széles. 

Ezek az egymáshoz harmonikusan illeszkedő, grafikus egységet alkotó betűfaj
ták alkotnak meg együttesen egy betűtípust. 

Hogy mikor melyik betűtípust, illetve betűfajtát érdemes használni, átvezet a 
tipográfiának arra a területére, ahol nem a betűket, hanem a betűket alkalmazva 
a szövegképet vizsgáljuk és tervezzük meg. Ezzel azonban már csak következő 
találkozásunkkor lesz alkalmunk foglalkozni. 

(Szakirodalom az előző számban.) 

B u j d o s ó Gyöngy i 
Debrecen 
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