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1. BEVEZETÉS 

A könyvnyomtatás félévezredes történetének utolsó harminc évében nagyon jelentős 

változások történtek az informatikának köszönhetően. Míg az 1980-as évek végéig a tipog-

ráfia, a könyvművészet főként a nyomdászok feladata (kiváltsága) volt, az ezredfordulóra 

számos új szakma is megjelent az ún. asztali kiadványszerkesztés (desktop publishing, 

DTP) elterjedésének köszönhetően.  

Szakma, és hangsúlyoznunk kell a szót. A személyi számítógépeken elérhető számos 

irodai szoftvercsomag tartalmaz szövegszerkesztő programokat. Ezek szolgáltatásai sok 

igényt kielégítenek, de ahhoz, hogy megfelelő minőségű nyomtatott kiadványokat szer-

kesszünk, nem elegendő csupán a program(ok) szolgáltatásait ismerni. Sajnos a könyvpiac, 

illetve a nyomtatott médiumok ismeretének tükrében azt kell mondanunk, hogy talán 

semmi sem ártott annyit a kiadványok minőségének, mint a szövegszerkesztő programok 

elterjedése, és a hozzá nem értő „kiadványszerkesztők” tevékenysége. 

A tipográfia szakma és művészet egyben. Téves az a megközelítés, hogy egy szoftver 

(egyetlen szoftver, és általában: szoftver) képességeinek, menüpontjainak, parancsainak 

tükrében beszélnek róla sokan. A kiadványszerkesztés nem egy szoftver használatának 

útmutatója, még akkor sem lenne az, ha a szoftver valóban képes lenne arra, hogy a tipog-

ráfia szabályainak mindenben megfelelő kiadványokat tudjunk vele készíteni. A szoftver 

nem cél, hanem eszköz. Ez utóbbi állítás közhelyes, de azért tartjuk fontosnak, hogy bizo-

nyítsuk az állítás igaz voltát, mert a szövegszerkesztők azok a programok, amelyekkel 

mindenki találkozik, aki személyi számítógépen dolgozik. Az iskolai informatikaoktatás-

ban is fontos szerepet kapnak ezek a programok, bár a többes szám nem is jogos, hiszen az 

oktatásban a szövegszerkesztő az esetek közel 100%-ában egy konkrét gyártó cég egy 

konkrét alkalmazását jelenti.  

Az iskolai informatika tankönyveket – jó esetben – informatikatanárok írják. Ezekben a 

könyvekben a szoftver kezelésének tudnivalói találhatók meg, a lényeg – ti., hogy mire 

kell helyesen használni a szoftvert – többnyire hiányzik. A könyvek példái is öncélúak és 

gyakran meglehetősen infantilisek: négy-öt szintű felsorolások, egy oldalon tizenöt féle 

betűtípus, szövegdobozok és ábrák teljes összevisszasága, oldalanként más-más élőfej és 

lábjegyzet, táblázatok „mókás” szegélyekkel – egy jól megkomponált iskolai szövegszer-

kesztés-feladat. Ezek a könyvek és példafeladatok alkalmatlanok arra, hogy azt tanítsák 

meg, milyennek kell lennie egy helyesen szerkesztett és esztétikus nyomdaipari terméknek: 

könyvnek, újságnak, magazinnak, névjegynek, meghívónak, borcímkének, esküvői papír-

szalvétának, bárminek. 

Jegyzetünkben szeretnénk elkerülni ezeket a hibákat. Ez a jegyzet nem egy konkrét 

szoftver használatáról szól, hanem a kiadványok tervezésének és elkészítésének általános 

és konkrét szabályait szeretné bemutatni.  

1.1 CÉLKITŰZÉS 

Célunk, hogy bemutassuk a tipográfia szabályait a DTP eszközein keresztül. Sohasem 

szabad megfeledkeznünk arról, hogy amit készítünk, azt embereknek szánjuk, akik a mun-

kánk eredményét olvasni fogják, vagy más módon fogják használni (hiszen tipográfus 

munkája lehet egy üdítős doboz dizájnja vagy egy CD-lemez borítója is). Nem lehet az az 
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indokunk egy újság tördelésénél, hogy a szoftver ezt vagy azt a funkciót nem támogatja, 

ezért nem alkalmaztuk a tördelés során. A nyomdászok ötven, száz, kétszáz éve nem hasz-

náltak szoftvert, viszont ismerték és betartották a tipográfia szabályait. Attól még, hogy a 

szoftver elvégez helyettünk műveleteket, nem biztos, hogy azokat jól is végzi el. Ha pedig 

valamit nem támogat egy konkrét funkcióval (menüparanccsal), a kiadványszerkesztőnek 

akkor is meg kell tudnia oldani a feladatot. Ha ez az adott szoftverben nem lehetséges, 

akkor másik szoftvert kell használni. 

A digitális nyomdák egyre szaporodnak, és árban is versenyképesek a hagyományos 

nyomdákkal szemben, habár ma (2010-ben) még igaz, hogy a példányszám növekedésével 

a hagyományos nyomdák szerepe egyeduralkodó. Dokumentumokat, kiadványokat otthon 

is kinyomtathatunk kiváló minőségben és egyre olcsóbban, de a nagypéldányszámú kiad-

ványok készítésének helye ma is a nyomda. Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy a nyomda-

ipar és a nyomdászat alapvető tudnivalóival is megismertessük az Olvasót. A kiadvány-

szerkesztőnek együtt kell működnie a nyomdával, és ez nemcsak a kész kiadvány 

esztétikuma, de gazdasági szempontok miatt is nagyon fontos. 

1.2 A KURZUS TARTALMA  

1. A DTP tárgya, kialakulása, eszközrendszere. A DTP helye az informatikában és a 

nyomdaiparban, a nyomdaipari termékek előállításban.  

2. Nyomdászati alapismeretek. Nyomtatási eljárások. Hagyományos és digitális 

nyomtatás. 

3. Tipográfiai alapismeretek. Tipográfiai hatáskeltők, a tipográfia elemei. 

4. A betű. Betűk anatómiája. Betűtípusok osztályozása. Betűválasztás, betűkeverés. A 

számítógépes betűk, fontok típusa, jellemzői. 

5. Szövegtördelés. Szavak, sorok, szövegfolt. Írásjelhasználat. 

6. A színes nyomtatás elméleti alapjai. A színelmélet alapjai. Színingerkeverés, szín-

rendszerek. Grassmann-tételek. 

7. Nyomdaipari képfeldolgozás. 

8. Nyomdaipari termékek jellemzői és tördelésükkel kapcsolatos tudnivalók.  

9. A PostScript és a PDF formátumok jelentősége. 

10. Elektronikus kiadványokkal szemben támasztott követelmények. 

1.3 A KURZUS TÖMÖR KIFEJTÉSE 

A kurzus során bemutatjuk, hogy milyen életutat jár be egy kiadvány a tervezéstől a 

szerkesztésen át a nyomtatásig. Jegyzetünkben szeretnénk bemutatni az asztali kiadvány-

szerkesztés és a tipográfia szabályait és kapcsolatát. Ismét hangsúlyozzuk, hogy a kiad-

ványszerkesztés egy szakma, a szoftverek pedig eszközök ehhez. Lehet egy szoftver bár-

mennyire is sokoldalú és fejlett képességekkel rendelkező, egy rossz szakember kezében 

nem lehet képes csodára.  
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1.4 KOMPETENCIÁK ÉS KÖVETELMÉNYEK 

A kurzus teljesítéséhez célszerű, de nem nélkülözhetetlen szövegszerkesztő vagy kiad-

ványszerkesztő szoftver legalább alapszintű ismerete. 

1.5 TANULÁSI TANÁCSOK, TUDNIVALÓK 

A tananyag megértéséhez feltétlenül szükséges a definíciók pontos ismerete. A DTP 

megtanulásához nem elegendő csupán a szoftverek ismerete, mert a legjobb szoftverek 

sem képesek önmaguktól minden igényt kielégítő kiadványok előállítására.  
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2. A DTP-RŐL DIÓHÉJBAN 

2.1 CÉLKITŰZÉS 

Ebben a fejezetben a DTP (desktop publishing, asztali kiadványszerkesztés) alapvető 

tudnivalóival ismerkedhetünk meg. A lecke célja a legfontosabb elméleti és gyakorlati 

kérdések áttekintése, illetve a DTP helyének bemutatása a nyomdaipari termékek előállítá-

sának folyamatában. 

2.2 TARTALOM 

− A DTP tárgya, története 

− A kiadványszerkesztő eszköztára, a DTP eszközrendszere 

− Az asztali kiadványszerkesztés helye az informatikában és a nyomdaipari termékek 

előállításában 

2.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE  

2.3.1 A DTP megjelenése 

Az 1980-as évek közepéig a nyomdászat lényegében úgy működött, ahogyan azt Gu-

tenberg a 15. század közepén feltalálta. Tudjuk, hogy a szétszedhető és összerakható betűk 

alkalmazása nem Gutenberg találmánya, de ő volt az, aki a modern nyomdászat négy alap-

vető elemét: a mozgatható betűket, a nyomógépet, a megfelelő nyomdafestéket és festéke-

ző rendszert, illetve a nyomathordozót (papír) egy gyártási folyamatban összehangolva 

tudta alkalmazni. Ehhez számos találmányt is alkotott, és a nyomdaipar a XX. század kö-

zepéig-végéig lényegében alapvető változtatások nélkül működött ezeken az alapelveken.  

 

1. kép Gutenberg 
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2. kép Gutenberg találmányai 

A nyomdász egyben volt tipográfus és gépkezelő szakmunkás is. A nyomdász munkáját 

dicsérte, ha egy könyv- vagy újságoldal esztétikusan volt elkészítve és szépen volt kinyom-

tatva is, nem utolsó sorban időre elkészült. A nyomdaipari technológiák természetesen 

rengeteget fejlődtek a 15. század óta, és a DTP megjelenésétől függetlenül sem csak a Gu-

tenberg által is használt ún. magasnyomtatás volt az egyetlen nyomtatási eljárás, de az 

asztali kiadványszerkesztő programok megjelenéséig a nyomdász (szedő, retusőr, montíro-

zó stb.) feladata tipográfiai értelemben változatlan volt az elmúlt 500 évben. 

Többféle dátumot és eseményt is tekinthetünk a DTP megjelenésének időpontjaként. 

Sokan az Apple cég MacIntosh számítógépére elkészített Aldus PageMaker című szoftver 

megjelenésének dátumához, 1985-höz kötik a fogalom megjelenését. Ugyanebben az év-

ben mutatja be az Adobe cég a PostScript lapleíró nyelvet és a méretezhető Type 1 számí-

tógépes betűformátumot. Szintén 1985-ben szintén az Apple mutatja be a PostScriptet 

használó Laserwriter nyomtatóját. Az 1985-ös év tehát sok szempontból meghatározó a 

DTP szempontjából. 

Azonban meg kell említenünk egy fontos személy, Donald E. Knuth nevét is. Knuth 

professzor a szerzője a hétkötetesre tervezett monumentális könyvsorozatnak, az A számí-

tógép-programozás művészetének is. Ennek a könyvsorozatnak az első három kötete 1968-

ban, 1969-ban és 1973-ban jelent meg, és Knuth egyre elégedetlenebb volt a szedés minő-

ségével. Ezért úgy döntött, hogy készít egy olyan programot, amely segítségével ő maga 

tudja elkészíteni a kötetek nyomdakész változatát tipográfiai igényességgel, matematikai 

szempontból is helyesen. A nyomda dolga ezek után „csak” a sokszorosítás.  

A szoftvert 1978-ban szerette volna elkészíteni, de csak 1985-ben hagyta abba a fejlesz-

tést, onnantól késznek tekintette a TEX (vagy TeX, ejtsd: teh, hasonlóan a technika szó 

ejtéséhez) betűszedő rendszert. A cél hasonló, mint a PageMaker esetében: a felhasználó az 

otthonában vagy munkahelyi számítógépén készíthesse el egy kiadvány nyomdakész vál-

tozatát, és ne a nyomda végezze el a szedést.  

Van viszont egy nagyon jelentős különbség a két szoftver(típus) között. A TeX lénye-

gében egy nyelv, sok tekintetben hasonlít egy programozási nyelvre. A kiadványszerkesz-

tőnek ismernie kell a TeX parancsait, ezek segítségével elkészíti a dokumentum „forrás-

kódját”, melyet a TeX-rendszer segítségével fordíthat le. A lefordított dokumentum 

nyomtatásra, sokszorosításra kész. Szerkesztés közben viszont nem abban a formátumban 

látjuk a szöveget, amelyben majd nyomtatás után fogjuk látni. 
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3. kép TeX-forráskód és a lefordított oldal 

A Pagemaker volt az első ún. WYSIWYG (what you see is what you get) -elvet követő 

szoftver. Ennek használata során a kiadványszerkesztő már szerkesztéskor is abban a for-

mátumban látta a kiadványt, amely formátumban az nyomtatáskor is megjelent.  

Abban a tekintetben különböznek a szakmai álláspontok, hogy melyik módszer a jobb. 

Ebben a vitában nem kívánunk állást foglalni, az viszont tény, hogy a dokumentum tartal-

ma és megjelenése meghatározó lehet abban a kérdésben, hogy mely rendszert használjuk. 

Műszaki, természettudományos tárgyú cikkek, könyvek esetében a TeX de facto szabvány, 

tudományegyetemek természettudományi karain, illetve elektronikus és nyomtatott kom-

munikációjukban kiemelt fontosságú szoftver. Viszont magazinok, színes újságok, pl. bul-

várlapok tördelésére azonban lényegében alkalmatlan, így tehát ilyen lapok szerkesztősé-

gében és kiadóiban hiába keresnénk. Ez nem annak a tulajdonságnak a kérdése, hogy a 

rendszer WYSIWYG-e vagy sem, de a TeX-et használó emberek jelentős része akkor is 

parancsokat formázná a szövegeit, ha kiadnának a TeX-hez egy teljesen WYSIWYG-elvű 

felületet. 

Fontos lehet még egy szempont. Míg a grafikus DTP-szoftverek túlnyomó része keres-

kedelmi (vagyis nagyon drága) termék, a TeX a megjelenésétől kezdve a mai napig ingye-

nes és nyílt forráskódú. 

Donald Knuth és hívei azon a véleményen vannak, hogy a TeX segítségével anélkül ké-

szíthetünk tipográfiai szempontból is kifogástalan munkákat, hogy értenénk a tipográfiá-

hoz. Ebben a kérdésben sem kívánunk állást foglalni, bár a TeX is csak egy szoftver, ezért 

nem árt, ha a felhasználónak vannak alapvető ismeretei a tipográfiáról. A különböző plat-

formokon elkészített TeX-változatokhoz 1985 óta számos bővítő csomag készült és készül 

napjaikban is, a WYSIWYG-szoftverek képességei is rengeteg újdonsággal bővültek az 

első megjelenés óta. 
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2.3.2 A DTP eszköztára 

Az asztali kiadványszerkesztés során a kiadványszerkesztő nyomdai minőségű és igé-

nyű kiadványokat készít személyi számítógépen. Az ehhez a tevékenységhez használható 

szoftvereket DTP-szoftvereknek is nevezik. Ezek között nemcsak szövegszerkesztőket, 

hanem képszerkesztő vagy egyéb grafikai programokat is találunk. A DTP a kiadvány 

előállításának minden fázisát magába foglalja. A tartalom előállítását nem szoktuk ide 

sorolni (szövegírás), bár a fényképezés, ábraszerkesztés lehet a tipográfus feladata. Így bár 

nehéz éles határt húzni a tevékenységek között, kijelenthetjük, hogy a DTP elsősorban a 

formáért felel, a tartalom pedig a szerzők dolga. 

A kiadványszerkesztő szöveg- és képeredetikkel dolgozik. A szerzőtől szöveget kap, 

melyet ma is gyakran nevezünk kéziratnak, attól függetlenül, hogy ez ma már a legritkább 

esetben sem kézzel írott szöveg, hanem szövegfájl. A képeredetik lehetnek papírképek, 

diapozitívok vagy dianegatívok, digitáliskép-fájlok. Ezeket a DTP-szakember a szükséges 

korrekciók (vágás, méretezés, retusálás) után helyezi el a szövegben.  

A régi nyomdászatban ez a műveletsor legalább kettő, de inkább több szakember fela-

data volt. A szedők feleltek a szöveges részek elkészítéséért. A fotókat fényképészek készí-

tették, retusőrök dolgoztak rajtuk. A szöveges és képi részeket ezután a montírozó állította 

össze kész oldallá. 

A kész kiadvány ezek után kerülhet korrektorhoz, esetleg vissza a szerzőhöz. A köny-

velőállítás a régi időkben sok-sok lépésből állt. A szerző leadta a kéziratot a kiadónak. Ha 

a kiadó úgy döntött, hogy kiadja a könyvet, a kéziratot egy gépíró legépelte. A nyomdában 

a szedő a gépelt példány alapján ún. hasáblevonatot készített. (Régies nevén kefelevonat-

nak is nevezték, mert nem nyomógépben nyomtatták ki az oldalakat, hanem a befestékezett 

nyomóformára helyezett íveket kefével átsimítva készítették el az első nyomatot.) A hasáb-

levonat került korrektorhoz, aki javította a nyelvi és szedési hibákat. A helyes oldalakat 

imprimálták (imprimatúra: a felelős személy lepecsételi, imprimálja az oldalt, vagyis pe-

cséttel és aláírásával hozzájárul az oldal sokszorosításához). A hibás oldalakon a hibákat 

megjelölték, a korrektúra alapján a szedő javította a hibákat a szedésben. Közben a nyom-

dában elkészítették az esetleges ábrákat, illusztrációkat is, majd legvégül a montírozó ösz-

szeállította az oldalakat és kezdődhetett a nyomtatás. Mára ez a folyamat nagyon megvál-

tozott. A kiadványszerkesztő átvette a szedő, a retusőr és a montírozó feladatát, és a 

szerzőtől kapott anyagból számítógépen állít elő nyomdakész terméket. 

Akár otthoni nyomtatón nyomtatjuk ki, akár a nyomdában sokszorosítják, a kiadvány-

szerkesztő munkáját, az általa végzett összes tevékenységet szokás prepressnek is nevezni. 

A DTP az alkalmazott informatika egyik ága, de nem elsősorban az informatikusok, a 

számítástechnika klasszikus ágaival (pl. programozás) foglakozó szakemberek végzik. A 

DTP művészet is, sőt, talán inkább az, mint tudomány. Egy esztétikus és a tipográfia sza-

bályainak megfelelő kiadvány elkészítése a mai szoftverek mellett főleg a kreativitás és a 

művészi képességek kérdése, semmint jó érzéké a számítógépek kezelésében. 

Azt kijelenthetjük, hogy a szoftvereken ez ma már nem múlhat. A néhány éve megje-

lent alapmű szerzője, Gyurgyák János így fogalmaz: „A mai számítógépes tördelőprogra-

mok (PageMaker, Ventura, CorelVentura, QuarkXPress stb.) ma még közel sem képesek 

olyan minőségben produkálni, mint elődeik (kézi szedés, hagyományos fényszedés), de 

hatékonysági mutatóik bámulatosak (ezért szorították és szorítják ki elődeiket), továbbá 
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hónapról hónapra fejlődnek, és aligha kétséges, hogy inkébb előbb, mint utóbb elérik azt a 

színvonalat, amit elődeik képviseltek.”
1
 

Nos, az első kiadás 1996-os megjelenésekor talán egyetértettünk volna a szerzővel, bár 

a DTP-ipar sok képviselője valószínűleg már akkor sem. Az viszont kétségtelen, hogy a 

Gyurgyák János által említett „előbb” már réges-régen bekövetkezett. A DTP nemhogy 

utolérte, de régen megelőzte a hagyományos eljárások adta minőséget. 

2.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Ebben a leckében a desktop publishing, azaz az asztali kiadványszerkesztés történetével 

és tárgyával foglalkoztunk. A nyomdaipar az elmúlt harminc évben sok tekintetben jelen-

tősebb változáson ment keresztül, mint az azt megelőző 500 évben. Mára a nyomdai előké-

szítés, a prepress gyakorlatilag 100%-ban DTP-vel történik, ez számos nyomdászati szak-

ma megváltozásához, illetve eltűnéséhez vezetett. A kiadványszerkesztés, mint új szakma 

számos régi foglalkozás kiváltójaként jelent meg. Kiadványszerkesztő bárki lehet, de ah-

hoz, hogy azzá váljunk, nem elég csupán a szoftverek használatát ismernünk. 

2.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK  

1. Értelmezze a DTP kifejezést! Melyek a DTP eszközei? 

2. Mutassa be, hogy milyen hagyományos nyomdászati műveleteket vált ki a 

DTP? 

3. Mi a feladata a korrektornak? 

4. Mi véleménye az irodai szövegszerkesztők tipográfiai képességeiről? 

                                                      
1
 Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Osiris Kiadó, Budapest, 2000, 301. p.  
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3. NYOMDÁSZATI ALAPISMERETEK 

3.1 CÉLKITŰZÉS 

Ebben a fejezetben a nyomdaiparban használt régi és modern eljárásokat tekintjük át. 

Nem célunk a nyomtatási eljárások minden részletének alapos vizsgálata, így nem fogunk 

pl. az egyes nyomógéptípusok egyedi jellemzőiről szólni, de szeretnénk átfogó képet nyúj-

tani azokról a módszerekről és eljárásokról, amelyek használatával nyomdai termékek 

állíthatók elő. 

A lecke célja, hogy az olvasó megismerje a hagyományos, a hagyományosra épülő digi-

tális és a digitális nyomtatási eljárások alapelveit. 

3.2 TARTALOM 

A fejezetben az alábbi nyomtatási eljárások jellemzőiről olvashatunk: 

− Nyomtatási eljárások célja, csoportosítása 

− Magasnyomtatás 

− Mélynyomtatás 

− Síknyomtatás, ofszetnyomtatás 

− Flexográfia 

− Szitanyomás 

− Tamponnyomtatás 

− Digitális nyomdatechnikák, CTPlate-, CTPrint-, CTPress-rendszerek 

3.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

3.3.1 Nyomtatási eljárások célja, csoportosítása 

A nyomtatási eljárások során az általános cél az, hogy a megfelelő eszközök segítségé-

vel a nyomathordozón (papír, fém, műanyag fólia stb.) látható módon képi, szöveges stb. 

információt rögzítsünk. A fő cél tehát az információ sokszorosítása.  

Ehhez a nyomtatási eljárások mindegyike ún. nyomóformát használ, amelyen fizikai, 

kémiai vagy egyéb úton ki kell alakítanunk a nyomó és nemnyomó elemeket. A nyomó-

forma befestékezése után (melynek során a nyomóforma nyomóelemei festéket vesznek 

fel) a festéket a nyomóformáról a nyomathordozóra kell juttatni. Ez történhet közvetlenül, 

közvetett (ofszet) módszerrel vagy nonimpact módon, vagyis érintkezés nélkül. 
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4. kép A nyomtatás elméleti ábrája 

Minden nyomtatási eljárás sajátos nyomófestéket, nyomathordozót és egyéb körülmé-

nyeket igényel (pl. megfelelő nyomóerő a festéknek nyomóformáról a nyomathordozóra 

juttatásához). A nyomtatási eljárások ezek mellett különböző segédberendezéseket is igé-

nyelhetnek (pl. nedvesítőmű ofszetnyomtatásnál). 

Ahhoz, hogy a nyomóformán csak a nyomóelemek festékezése történjen meg (a 

nemnyomó elemek festékeződése nemkívánatos), gondoskodnunk kell a nyomó- és nem-

nyomó elemek szelektívvé tételéről.  

A nyomó- és nemnyomó elemek szelektivitása lehet térbeli vagy fizikai–kémiai, ill. 

egyéb módon megvalósított. 

3.3.2 Magasnyomtatás 

A magasnyomtatás nyomóformáinál a nyomóelemek kiemelkednek a nemnyomó ele-

mek síkjából. Gutenberg nyomógépén is ezt a nyomtatási eljárást alkalmazták, és az olvasó 

valószínűleg ezzel a nyomtatási eljárással találkozik a hétköznapokon a leggyakrabban. A 

magasnyomtatás elvén alkot képet az írógép minden egyes kalapácsa a papíron, a 

magasnyomtatás elvén működik a legtöbb pecsétnyomó (céges bélyegző, dátumbélyegző, 

játéknyomda, pecsétgyűrű stb.). A nyomdaiparban azonban a magasnyomtatás szerepe 

jelentősen kisebb, mint harminc-negyven évvel ezelőtt.  

Gutenberg találmányai között fontos szerepet kapott a matrica. A matrica egy csiszolt 

rézlapból készült, amelybe a patricával (betűvas) beleütötték a készítendő betű alakját. 

Erre szerelve az öntőkészüléket (amellyel egy megfelelő méretű hasábnyi törzs készülhetett 

a betűhöz) a betű eleme kiönthető volt. Gutenberg találmánya a betűfém is, amely ólom 

(Pb) mellett ónt (Sn) és antimont (Sb) is tartalmazott. A magasnyomtatás a huszadik szá-

zadig őrizte ennek a három fémnek az ötvözetét. 

Biztos, hogy a nyomda szó hallatán sokakban az a régi kép jelenik meg, hogy a szedő 

áll a gépteremben a szedőszekrény mellett, és viharos gyorsasággal szedi ki a betűket, 

majd rakja őket össze sorokká, a sorokból pedig elkészül az oldal. Az ólomszedés idejében 

valóban hasonló kép fogadta a nyomda látogatóját, és bár ez az eljárás ma már legfeljebb 

nyomdatörténeti múzeumokban vagy egy-két speciálisan ezzel a területtel foglalkozó stú-

dióban található meg, a szedés szabályai közül nagyon sok a mai napig változatlan. A 

„szedést” ma már a gépíró vagy a kiadványszerkesztő végzi, és a betűk nem szedőszek-

rényből kerülnek a szövegbe, de a szabályok őrzik aktualitásukat. (A szövegszedés szabá-

lyaival a későbbi fejezetekben részletesen foglalkozunk.) 

A monoszedést a 19. század végén megjelenő sorszedő gépek kezdték felváltani. A sor-

szedő gépek segítségével a szedő nem előre öntött betűkből állította össze a sort, hanem 
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egy billentyűzet segítségével legépelt egy sort, amelyet a sorszedő gép matricák segítségé-

vel állított össze, majd a matricákból az öntő készülék kiöntötte a teljes sort. 

A magasnyomtatás művészi jellegű elődjének a fametszet (xilográphya) és a linóleum-

metszet tekinthető. A magasnyomtatás a nyomási síkból kiemelkedő nyomóelemek (betűk, 

rajzok stb.) festékkel történő felhordásával, majd a festékezett nyomóformának a nyomat-

hordozóra történő sajtolásával (a megfelelő nyomóerővel) valósul meg. 

 

5. kép A magasnyomtatás elvi vázlata 

A magasnyomtatás elvi vázlata az ábrán látható. A nyomóformát festékfelhordó henge-

rek segítségével befestékezik, illetve a festékréteget minden nyomás előtt felújítják és 

nyomtató mechanizmus segítségével közvetlen érintkezésbe hozzák a nyomandó anyag 

felületével. Közvetett magasnyomás esetén (typoofszet vagy letterset) egy közbeiktatott 

gumiborítású henger veszi fel a nyomóformáról és adja át a nyomathordozóra a festéket. 

A megfelelő festékátadáshoz teljes érintkezésre van szükség a nyomóforma és a nyo-

mathordozó felülete között. A teljes érintkezés igényét bizonyos mértékig csökkenti a fes-

ték, amely 3-5 mikronos vastagságával a felületek magasságeltéréseit (érdességét) részben 

képes kiegyenlíteni. A nyomtatás ideje alatt (amely századmásodperc nagyságrendű) a 

festék a nagy nyomású helyekre igyekezve kitölti a felületi egyenetlenségek egy részét. A 

gyakorlatban azonban a nyomóformák méreteltérései és a nyomandó anyagok felületi ér-

dessége egy nagyságrenddel meghaladja a festékréteg vastagságát. Az előbbiek miatt a 

(közvetlen) magasnyomás feltétele a nyomandó anyag deformálása, amihez az ellennyomó 

felületre felvitt rugalmas alátétre (borításra) és megfelelő nyomóerőre van szükség. A 

magasnyomtatáshoz alkalmazott nyomások fémformák esetén 3-5 MPa között vannak a 

nyomóelemek méretétől, a formakitöltéstől és a papír simaságától függően. A nagy nyo-

más és a nyomó- és nemnyomó elemek térbeli elkülönülése, magasságbeli eltérése miatt 

van, hogy a nyomathordozó a borítástál (annak keménységétől, ill. puhaságától) is függő-

en, több-kevesebb maradandó deformációt szenved, amely a nyomat hátoldalán ún. 

satirung formájában jelentkezik és a festék a nyomóelemek széleire szorul, amit kveccsnek 

nevezünk. 
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6. kép Magasnyomtatással készült nyomat jellegzetességei 

Megemlítjük, hogy bár a magasnyomtatás évtizedek óta visszaszorulóban van, a 

magasnyomtatás elvén többféle nyomdaipari tevékenységgel még napjainkban is találkoz-

hatunk.  

A flexográfia a magasnyomtatás elvén működő nyomtatási eljárás. 

A stancolás vágógépeken ki nem vágható, bonyolultabb dobozok, címkék kivágására 

alkalmazott megoldás. Az ún. stancolóforma a vágandó részeken éles, az élek kiemelked-

nek a forma többi részének síkjából (a magasnyomó formák nyomóelemeihez hasonlato-

san).  

A bígelés során kartonból készült dobozok, keménytáblás könyvek borítójának hajlí-

tandó éleinek megnyomását végzik. A bígelt élek mentén a hajtás, hajlítás pontosan és 

egyszerűen elvégezhető. (A bígelés eredménye hasonló ahhoz a házilagos technikához, 

amikor egy kifogyott golyóstollal vonalzó mellett megnyomjuk a vastagabb papír felületét, 

hogy könnyebb legyen összehajtani.) 

A riccelés célja hasonló a bígeléshez, de a riccelőforma nemcsak benyomja, hanem be 

is vágja az anyagot, de nem vágja át.  

Dombornyomás: díszítésre, emblémák, logók kiemelésére használják. A dombornyo-

mott felület kiemelkedik a nyomathordozó síkjából. 

Számozás: elsősorban ügyviteli nyomtatványok egyedivé tételéhez azokat gyakran sor-

számmal látják el (pl. számlatömbök lapjai). A számozást nyomtató berendezések is gyak-

ran működnek még a mai nyomdákban is a magasnyomtatás elvén. 

3.3.3 Mélynyomtatás 

A mélynyomtatás esetében a nyomóelemek a nemnyomó elemek síkja alá mélyednek. 

A nemnyomó elemeket stégeknek, a nyomóelemeket rácscsészéknek nevezik, ezek alakja 

és mélysége szerint a következő csoportokat különböztethetjük meg: 
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7. kép Mélység- és területvariábilis rácscsészécskék 

 

8. kép A mélynyomtatás elvi vázlata 

Befestékezés után a nemnyomó elemekről el kell távolítani a festéket, erre az ún. 

lehúzókés (rákel) szolgál. A mélynyomó festék hígan folyó, ezért ha a nyomathordozó 

papír, akkor annak megfelelően szívóképesnek kell lennie. Ilyenkor a csészékből a festéket 

a papír a megfelelő nyomás hatására Mélynyomtatással azonban nemcsak szívóképes 

nyomathordozóra lehet nyomtatni, de a nyomathordozónak tulajdonságai között a simaság 

és az egyenletesség fontos követelmény.  

A mélynyomtatással készült nyomatok árnyalatgazdagsága kimagasló. Ezért gyakran 

művészi albumok, színes magazinok nyomtatásakor használják, agy kiadványon belül 

gyakran más nyomtatási eljárásokkal együtt. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy a mélynyom-

tatás a drága eljárások közé sorolandó, ezért általában megfelelő példányszám mellett térül 

csak meg. Magyarországon emiatt ritkán alkalmazzák.  

A bankjegynyomtatásban fontos szerepe van az ún. metszetmélynyomtatásnak. Ennek 

az eljárásnak a vésett forma miatt nehezen utánozható és hamisítható nyomat az eredmé-

nye. 

A nyomdaipar többféle ágazatában fontos kérdés a környezetvédelem. A mélynyomta-

tás esetében speciálisan ilyen kérdés az oldószerek kezelése és visszanyerése: a mélynyo-

mó festék oldószereinek gőzei nagyon mérgezők. 
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3.3.4 Síknyomtatás, ofszetnyomtatás 

A síknyomtatás (illetve az ezen az elven működő ofszetnyomtatás) legfőbb jellemzője, 

hogy a nyomó- és nemnyomó elemek azonos síkban vannak, a szelektivitás tehát nem tér-

beli. A nyomó- és nemnyomó elemek a nyomólemez fizikai-kémiai tulajdonságainak ki-

használásával tehetők szelektívvé.  

A síknyomtatás elődje a litográfia, az ofszet szó pedig azt jelenti, hogy közvetett. Az 

ofszet síknyomtatás során a nyomóforma nem közvetlenül érintkezik a nyomathordozóval. 

A nyomóforma (nyomólemez) nyomóelemei egy gumikendős hengerre juttatják a festéket, 

amely a nyomathordozóra továbbítja azt. A gumikendős henger (röviden: gumikendő) 

feladata, hogy ellensúlyozza a nyomathordozó esetleges felületi egyenetlenségeit, és így 

jobb minőségű nyomat készüljön. 

 

9. kép Az ofszetnyomtatás elvi vázlata 

Az ofszet nyomófesték egy pasztaszerű vagy viszkozitású, zsíros anyag. A nyomófor-

mán a nyomóelemek oleofil (zsírkedvelő) és hidrofób (víztaszító) tulajdonságúak, a 

nemnyomó elemek hidrofil (vízkedvelő) és oleofób (zsírtaszító) tulajdonságúak.  

Ahhoz, hogy a nemnyomó elemek ne vehessenek fel festéket, gondoskodni kell azok 

nedvesítéséről. A nedvesítőfolyadék elsősorban vizet tartalmaz, ezen kívül felületi-

feszültség-csökkentő anyagot (ez általában izopropil-alkohol), amely nagyon környezet-

szennyező. Ezért az ofszetnyomtatásnál is különös figyelmet kell szentelni a környezetvé-

delmi kérdéseknek.  

A nyomógépben a nedvesítőmű felhordja a nemnyomó elemekre a nedvesítőfolyadékot, 

majd a (többi nyomtatási eljárással összehasonlítva) bonyolult festékezőmű befestékezi a 

nyomóelemeket. A nyomóelemekről az ellennyomó henger biztosította megfelelő nyomó-

erő mellett a festék a nyomathordozóra kerül. 
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A magyarországi nyomdák túlnyomó többsége ofszetnyomda. Bármilyen nyomdaipari 

termék előállítása történhet ofszetnyomással, de elsősorban könyv-, újság, brosúra-, ügyvi-

teli nyomtatvány és akcidens kiadványok (névkártya, meghívó stb.) előállításánál használ-

ják. (Tipikus ellenpélda lehet a nem papír alapú vagy nem sík felületű nyomathordozók 

alkalmazása: előbbinél gyakran szitanyomást, utóbbinál tamponnyomtatást alkalmaznak, 

de ezek alól is létezik kivétel.) 

Az ofszetnyomtatás lehet íves vagy tekercsnyomás. Íves nyomtatásnál a nyomógépbe 

ívekben kerül a papír, tekercsnyomtatásnál pedig tekercsben. Néhány évtizeddel ezelőtt a 

tekercsnyomás minősége még elmaradt a síknyomtatás minőségétől, de mára ez a különb-

ség teljesen eltűnt, minőségében nem rosszabb a tekercsnyomás sem. Termelékenységében 

viszont akár nagyságrendi különbség is lehet a tekercsnyomtatás javára.  

Mindkét módszert használják könyv- és újságnyomtatáskor, de a nagy nyomdákban, 

főként napilapgyártáskor vagy nagy példányszámú folyóiratok nyomásakor a tekercsnyo-

mást részesítik előnyben. 

 

10. kép Íves nyomtatás 

 

11. kép Tekercsnyomás 

Az ofszetnyomtatás kiválóan alkalmas színes nyomtatványok készítésére is. A 

színes nyomtatáshoz négy ún. processz színt használnak (türkiz, magenta, sárga, fekete), de 

a megrendelő igényeinek megfelelően direktszínek is alkalmazhatók. A direktszíneket nem 

processz színek segítségével nyomtatják több lépésben, hanem a nyomdában keverik ki 

megfelelő receptúra alapján, általában színkatalógusok alapján. Egy ilyen jól ismert 

színskála a PANTONE cég terméke. Direktszíneket nemcsak egyedi megrendelői igények 

(pl. a szín a brand része, lásd: Magyarországon is ismert telekommunikációs cégek, 

autómárkák stb.), de speciális nyomdatermékek esetében is használnak. Tipikusan ilyen 

nyomdatermékek a térképek, ezeken nemritkán 10-14 direktszínt is alkalmaznak. (A színes 

nyomtatásról bővebben olvashatunk a jegyzet későbbi fejezeteiben.) 
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Gyakran halljuk azt a kifejezést, hogy rotációs nyomtatás. Ez annyit jelent, hogy a 

nyomóforma (nyomólemez) egy henger palástjára van felszerelve. Nyomtatás közben a 

formahenger forog, a nyomathordozó pedig a megfelelő sebességgel mozog alatta. 

3.3.5 Flexográfia 

A felxográfia (régi nevén anilinnyomtatás) a magasnyomás elvén működő nyomtatási 

eljárás. A nyomóforma flexibilis (gumi, műanyag), innen származik az elnevezés. Az eljá-

rás feltalálásakor mérgező, anilintartalmú festékkel történt a nyomtatás, mára az anilin-

származékok teljesen kiszorultak ebből az iparból, ezért is változtatták meg az eljárás nevét 

az 1950-es években felxográfiává. 

A flexográfiát sokáig elsősorban a csomagolóanyag-gyártásban alkalmazták. Ez a sze-

repe ma is jelentős, de emellett napilap- és folyóiratgyártásban is találkozhatunk vele. Ma-

gyarországon kisebb szerepe van. 

 

12. kép Flexográfia 

3.3.6 Szitanyomtatás 

Szitanyomást főként nem papíralapú nyomathordozók alkalmazása esetén használnak. 

A szitanyomó eljárásnál a nyomóforma egy keretre feszített finom szövésű szitaszövet, 

amelynél a nyomóelem a szabadon hagyott, a nemnyomó elem pedig a szitaszövet nyílásait 

bezáró réteg. Szitanyomással bármilyen anyagra, lapos vagy hengeres felületre lehet 

nyomtatni. 
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13. kép Szitanyomtatás 
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3.3.7 Tamponnyomtatás 

A tamponnyomás egyik legjelentősebb területe a reklámtárgyak emblémázása. Fém, 

üveg, kerámia és egyéb anyagokból készült nyomathordozók esetében is használható, és a 

nyomtatási felületnek nem kell síknak lennie. Különböző üvegek, flakonok, labdák nyom-

tatása, műszerek előlapjainak nyomása világszerte történik tamponnyomtatással. 

 

14. kép Tamponnyomtatás 

3.3.8 Digitális nyomdatechnikák, CTPlate-, CTPrint- és CTPress-rendszerek 

A hagyományos és digitális nyomda között a legjelentősebb különbség a nyomóforma 

készítése és megléte tekintetében figyelhető meg.  

A hagyományos nyomda a nyomóforma-készítés során fotokémiai eljárásokat alkalmaz. 

A formakészítéshez először film készül, majd ennek másolásával jön létre a nyomólemez. 

A hagyományosra épülő digitális eljárások közül a CTPlate-rendszerek nem alkalmaznak 

filmet, a levilágítás közvetlenül a lemezre történik, a filmeredeti kiiktatásával. A CTPrint 

rendszerekben a nyomat készítése előtt csak virtuális nyomóformáról beszélhetünk, amely 

a számítógép, illetve a nyomtató memóriájában jön létre. A CTPrint kategórián belül be-
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szélhetünk közvetlenül a nyomathordozóra nyomó (termotranszfer, termoszublimációs és 

ink-jet) illetve közvetett (elektrofotográfia) eljárásokról. Működési elvüket tekintve az 

irodai nyomtatók is besorolhatók ebbe a kategóriába, de nyomdaipari méretekben a terme-

lékenység nagyságrendekkel nagyobb, és az alkalmazható nyomathordozók mérete illetve 

minősége jóval szélesebb körből kerülhet ki. 

A CTPress rendszerek esetében a nyomóforma fizikailag is létezik, de nem külön eljá-

rás eredményeként készül el, mint a hagyományos, ill. CTPlate rendszerekben, hanem 

közvetlenül a nyomógépben, mintegy a nyomtatási folyamat kezdőlépéseként. 

3.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Ebben a leckében a nyomtatási eljárásokat tekintettük át. Habár a digitális nyomdatech-

nikák nagyon jelentős mértékű fejlődésen mentek keresztül az elmúlt évtizedben, és a leg-

több hagyományos nyomda digitális nyomdai szolgáltatásokat is nyújt napjainkban, a 

nyomdaipari termékek döntő többsége még ma is hagyományos vagy hagyományosra épü-

lő digitális technológiával készül. Bár a régi nyomdász szakma mára számos új szakmává 

alakult át, ezeknek a szakmáknak együtt kell működniük ahhoz, hogy a végeredmény kifo-

gástalan minőségű nyomat legyen. Ezért kell ismernie a tördelőnek (kiadványszerkesztő-

nek, grafikusnak stb.) azokat a folyamatokat, amelyek során a számítógépes fájlból nyo-

móforma, majd pedig nyomat készül. 

3.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Milyen módon valósítják meg az egyes nyomtatási eljárásokban a nyomó- és 

nemnyomó elemek szelektivitását? 

2. Milyen jellemzői vannak a magasnyomtatásnak? 

3. Milyen jellemzői vannak a mélynyomtatásnak? 

4. Melyek a jellemzői az ofszetnyomtatásnak? 

5. Mi a különbség a CTPlate, CTPress és CTPrint rendszerek között? 
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4. TIPOGRÁFIAI ALAPISMERETEK 

4.1 CÉLKITŰZÉS 

Ebben a fejezetben a tipográfia fogalmának értelmezéseivel, meghatározásaival ismer-

kedhetünk meg. Célunk, hogy áttekintsük a tipográfiáról alkotott kép megváltozását és 

átalakulását, főként a számítógépek és a DTP, illetve az újabb kommunikációs technológi-

ák megjelenésének tükrében. 

A fejezet bemutatja a tipográfia elemeit, és áttekintjük a tipográfia hatáskeltő eszközeit. 

4.2 TARTALOM 

− – Mi a tipográfia? 

− – A tipográfia átalakulása 

− – A tipográfia elemei 

− – Hatáskeltők 

4.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

4.3.1 Mi a tipográfia? 

A tipográfiát hagyományosan a grafikai tervezéssel, főként a nyomdászattal, nyomda-

ipari termékek tervezésével kapcsolatosan szokás említeni. A régi nyomdász egyben tipog-

ráfus is volt, hiszen ő maga felelt egy oldal kialakításáért. Ismernie kellett azokat az évszá-

zadok alatt kialakult szabályokat, amelyek által nemcsak szép, de jó (használható, 

olvasható, áttekinthető, célszerű stb.) oldalak, könyvek, újságok, kiadványok születhettek. 

A nyomdászat mesterség, a tipográfia művészet, de szerencsére Magyarországon is szület-

tek olyan emberek, akik e két dolgot együttesen művelték magas szinten. Misztótfalusi Kis 

Miklós (1650–1702), Kner Izidor (1860–1935) és főleg Kner Imre (1890–1945) vagy 

Tevan Andor (1889–1955) neve ismerős mindenki számára, aki valaha is foglalkozott a 

nyomdászat, a könyvkiadás történetével. De sokak között feltétlenül meg kell említenünk 

Haiman György (1914–1996) és Virágvölgyi Péter (1948–1998) nevét, ők a legutóbbi kor 

kiemelkedő tipográfusai voltak.  

A tipográfia ma már nem a nyomdászat és a grafikai ipar kizárólagos eszköze, hiszen 

nemcsak nyomtatott médiumok esetében beszélünk róla. Tipográfiai szabályok alapján 

készítünk figyelemfelkeltő és esztétikus weblapokat, ahol bár nem nyomtatott információt 

közlünk, nagyon sok szabály a nyomdászat régi szabályai közül került át. Előadások, be-

mutatók során prezentációkat készítünk, ezekhez számtalan szoftver áll a rendelkezésünk-

re. Kevés azonban a szoftverek eszköztárának ismerete ahhoz, hogy esztétikus és jól hasz-

nálható bemutatókat készítsünk. Áruházakban, bankokban, postán, nyilvános helyeken 

egyre gyakrabban találkozunk információközlő képernyőkkel. Ezeken reklámok mellett 

hasznos és érdekes információkat olvashatunk. Ezeknek a prezentációknak az elkészítése-

kor is tipográfiai szabályokat alkalmaztak, és a sor még sokáig folytatható. Kevés olyan 

hétköznapi szituáció létezik, ahol ne kerülnénk kapcsolatba a tipográfia felhasználásának 
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különböző példányaival: plakátok az utcán, KRESZ-táblák, neonreklámok, szórólapok, 

melyeket úton-útfélen a kezünkbe nyomnak stb. 

Írás alatt néhány évtizede a kézírást, esetleg a nyomtatott szöveget értettük. Ma már új-

ságot is online módon olvasunk, és biztosak vagyunk abban, hogy sok olvasónak kellene 

hosszan elgondolkodnia, ha válaszolnia kellene arra kérdésre, hogy utoljára mikor írt leve-

let kézzel ismerősének, rokonának (nem képeslapot a tengerpartról, nem hivatalos levelet 

az önkormányzatnak, APEH-nak stb., hanem magánlevelet, amelyben leírja, hogy mit csi-

nált tegnap, milyen ruhát vásárolt vagy szeretett volna vásárolni stb.). Az e-mail írására, de 

az SMS-ére is vonatkoznak sajátos (akár tipográfiai) szabályok. Számos cikket olvasha-

tunk arról, hogy az SMS és e-mail generáció nemcsak használja, de meg is változtatja eze-

ket a szabályokat. Abban a tekintetben, hogy ez pozitív vagy negatív hatású dolog-e, nem 

kívánunk állást foglalni. 

A tipográfia „a szöveges közlés megformálásával, kép és szedett szöveg együttes elren-

dezésével”
2
 foglalkozik. Lássunk néhány további értelmezést e fogalomra: 

„Röviden: a tipográfiai forma nem más, mint a nyelvi forma formája. Közvetítőnek ne-

veztük, amitől már nem esik messze a közlés. A közlés szó többszörösen kifejező ez eset-

ben, mert első tagja nemcsak a közvetítésre emlékeztet, de arra is utal, hogy a tevékenység 

a köznek szól. Valóban, a tömegközlés fogalmába a nyomtatás esetében az is beletartozik, 

hogy a tipográfia nem egyszerűen leképezi, láthatóvá teszi a nyelvi formát (hiszen erre az 

írás is képes), hanem úgy alakítja, hogy alkalmas legyen nagy tömegű nyomtatvány előállí-

tására, amely egyformán érthető, pontos, kifejező és gyorsan felfogható bárki számára.” 

(Haiman György)
3
 

„A tipográfia nem más, mint a szétszedhető betűk segítségével sokszorosított 

írás.” (Kner Imre)4
 

A tipográfia alapvető szabályaival más iskolában megismerkedünk, megtanuljuk a be-

tűket, a betűk kötésével szavakat formálunk, írásjeleket használunk, a füzetben margót 

hagyunk, ahová a tanárok odaírhatják a javítást vagy megjegyzéseiket, a sorok bal szélét 

igyekszünk pontosan egymás alatt kezdeni stb. Az írás és a tipográfia között tehát alapvető 

az összefüggés: a tipográfia az írás idealizált formája, melyet valamilyen előre meghatáro-

zott célból alkalmazunk.  

A tipográfia megtanulása terén az olvasásnak is fontos szerepe van. Az olvasókönyvből, 

majd a tankönyvekből megtanuljuk a térközök szerepét, megismerjük a szövegben alkal-

mazott kiemelések lehetséges módjait, a különböző írásjelek képét és használatát, észre-

vesszük, hogy a címek előtt és után térközök állnak, és nagyobb a betűméretük, mint a 

szövegé stb. A kisiskolás azt a könyvet veszi le a polcról, amelyik szép, és nem elsősorban 

azt, amelyik érdekes vagy hasznos a számára. Éppen ezért fontos – és nemcsak a kisisko-

lásoknak szánt könyvek esetében – megfontolnunk Joseph Moxon szavait: „Egy jó tipográ-

fus egyaránt becsvágyó a téren, hogy a szerző gondolatát érthetően közvetítse az olvasó 

felé, és abban, hogy munkája a szemnek tetszetős legyen, a szöveg olvasása pedig kelle-

mes.”
5
 

                                                      
2
 Virágvölgyi Péter: A tipográfia mestersége számítógéppel. Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 

3
 Haiman György: A könyv műhelyében. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979.  

4
 Kner Imre: A tipográfiai stílus elemei. 1933. 

5
 In: Mechanick Excercises – Nyomdászat a gyakorlatban, 1863. 
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A tipográfia ma mást, pontosabban sokkal többet jelent, mint 20 éve. Elszakadt a nyom-

tatástól és a nyomdától, ám a digitális forradalom nemcsak a tipográfia eszközeit és mód-

szereit változtatta meg, hanem a tipográfia alkalmazóinak, felhasználóinak körét is. Min-

dannyian műveljük a tipográfiát: a nagyszülő és a dédszülő talán még tud kalligrafikusan 

írni, mert úgy tanulta az iskolában, az unoka és dédunoka pedig internetes lexikonokban 

keres információt a házi feladat megoldásához, közösségi oldalak tagja és speciális nyel-

ven speciális tipográfiai szabályokkal ír sms-t és elektronikus üzeneteket. 

4.3.2 A tipográfia elemei 

A tipográfia elemei a betűk, számjegyek és írásjelek, az ezekből létrehozott szövegfolt, 

a képek, díszek, léniák. Azt írjuk, betűk, pedig a számítógépen használható jelkészletek 

(fontok) jelentős része nem is (latin) betűket tartalmaz, nem beszélve azokról a nyelvekről, 

amelyek rögzítéséhez nem betűírást alkalmazunk. Célszerűbb ezért azt mondanunk, jelek. 

Ha a számítástechnika oldaláról közelítünk, mondhatjuk, hogy karakterek, mivel ezek a 

jelek egy-egy kódrendszer vagy a kódolás egy konkrét számítógépes megvalósításából 

létrejött kódtábla elemei. 

A betűk önmagukban is hordoznak információt és érzelmeket. Ezzel kapcsolatosan 

Haiman György az alábbiakat írta: 
„Bármiféle eszközzel az bánik helyesen, aki tisztában van annak természetével. 

Megkísérlem itt a tipográfia kifejezőeszközeinek rendszerbe foglalását. Nézőpontom sajátosan 

tipográfiai, ezért szükségszerűen eltér a nyelvtani fogalmak szokásos tárgyalásmódjától. 

A) A nyelvi kifejezés hallható formajegyeinek látható formába öntése 

1. A hangok kifejezése az ábécé betűivel.  

2. A hanglejtés tipográfiai leképezése: 

a)  Írásjelek: .   ,   :   ;   !   ?   (  ) -  —   „   ”  –   

Az írásjelek többsége a hanglejtést tükrözi, a hanglejtés viszont a mondaton belüli 

szerkezetet, tagolást, értelmezést fejez ki. A mondatképzés további finomítását 

mutatja a vessző és a pontosvessző közötti árnyalat, amely a hanglejtés alapján 

nehezen lenne megfigyelhető. A gondolatjelek közé és a zárójelbe tett 

mondatrészek hangzásban is kifejeződő – bár nem annyira mindennapi 

beszédfordulatokat tükröznek. Kivétel az idézőjel, amelynek nincs hangzásbeli 

megfelelője: nem véletlen, hogy a szónokok az „idézem” megjegyzés 

beiktatásával kénytelenek érzékeltetni. Végül a kötőjel tisztán írástechnikai 

jelentőségű, sem a hangrendben, sem az értelmezésben nincsen szerepe. 

b) Nyomaték (hangsúlyos szó vagy szavak) leképezése: tipográfiai kiemelés dőlt, 

kövérebb, nagyobb stb. betűvel. 

c) Mondatkezdés: nagybetű. (A tulajdonnevek nagybetűs kezdése nem hanglejtést 

fejez ki, logikai természetű írástechnikai jelnek tekinthető.) Új bekezdés: a sor 

beljebb kezdése. 

B)  A nyelvi kifejezésben megnyilvánuló logikai összefüggések látható formába öntése. Ide a 

kifejezésnek azt az oldalát sorolom, amely a beszédben-hallásban kevésbé érzékeltethető 

illetve érzékelhető, a kifejezett tartalomban – gondolathalmazban – azonban egyértelműen 

jelen van. 

1.  Rangsor-jelzés: a közlés fontosabb részeinek kiemelése, az alárendelt részekhez való 

viszonyítása. Tipográfiai eszköze a kiemelés, más méretű betű, eltérő betűfajta vagy 

sajátos tördelés segítségével. Ugyanaz a közlésmód a tördelés módja szerint egyik 

esetben egyszerű kiemelés, másik esetben rangsor jelzés szerepét töltheti be. 
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2.  Szerkezet-jelzés: a gondolatmenet átfogó kifejezése, amely egy közlési egység (egy 

cikk, egy fejezet, egy egész kiadvány) egészében jelzi a rangsorolt részek különbségét, 

összefüggését, egymáshoz és az egészhez való viszonyát, egyszóval a mű egész 

szerkezeti felépítését. Tipográfiai eszköze a tagolás és a tagolt részek egymáshoz 

rendelése, együttesen a tördelés.”
6
 

 

A képek lehetnek fényképek vagy rajzok, a rajz lehet árnyalatos vagy vonalas. A kép 

lehet illusztráció, de egy weboldal háttere is.  

A tipográfus nem egyszerűen elhelyezi a margókon belül a szöveget, illetve az oldalon 

a képet, mert a hangsúly a helyes megformáláson van. A szöveg és a kép által létrehozott 

folthatás nem összehasonlítható, hiszen a szövegfolt önmagában ritkán hordoz információt 

(ilyen ritka kivételek pl. az ún. kalligrammák vagy a logomandalák), míg a kép azonnali 

hatású, hiszen ábrázol valamit, érzelmet kelt.  

Nemcsak a fedett részek jelentősége nagy, mert az alkalmasan megválasztott térközök 

is hordozhatnak információt. Egy szövegrészen belül egy alcím fölött nagyobb térközt 

hagyunk, mint alatta, hiszen az utána következő szövegrészhez tartozik, nem pedig az őt 

megelőzőhöz. A margókba rendszerint nem írunk szöveget – eltekintve a szándékosan a 

margóra szedett megjegyzésektől, pagináktól (oldalszám) stb. –, de ún. kifutó képeket elő-

szeretettel alkalmaznak sok újságban és könyvben. Ezek a képek nem a szövegtükörben 

helyezkednek el, hanem a lap vágott széléig „lógatják ki” őket. Sok könyvben találkozunk 

azzal a megoldással, hogy az új fejezet nem a tükör élén (a lap tetején) kezdődik, hanem 

néhány sor leütéssel. Ilyenkor az előző fejezet utolsó oldala (az ún. kimenetoldal) legalább 

annyi sort kell tartalmazzon, hogy fedje ezt az üres részt, vagyis a kimenetoldal sorai szá-

mának legalább annyinak kell lennie, ahány sor a fejezetkezdő oldalon a leütés mértéke.  

 

15. kép Kimenetoldal és fejezetkezdő oldal 

Ha egy oldalon sok üres helyet hagyunk, az nagyon elegáns lehet – gondoljunk a kony-

haművészetre: elegáns éttermekben az előétel (de akár a főétel is) egy nagyméretű tányér 

közepén elhelyezett egy-két falat, némi díszítéssel. Az ilyen elegancia viszont általában 

                                                      
6
 Haiman György: A könyv műhelyében. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979. 
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drága, és a luxust kevés nyomdatermék engedheti meg magának. Egy művészi albumban 

valóban az elegancia eszköze lehet a tágasság, míg egy napilap esetében nyilvánvaló pa-

zarlás – legfeljebb a fizetett reklámokban engedhető meg. 

4.3.3 Tipográfiai hatáskeltők 

Festékkel fedett és üresen hagyott felülettel különböző hatásokat kelthetünk a szemlé-

lőben. Ezek az eszközök a tipográfiai hatáskeltők. 

4.3.3.1 Tipográfiai tengely 

− szimmetrikus vagy középtengelyes (klasszikus) 

− oldaltengelyes (szövegsorok állítása tompán előre vagy hátra zárt) 

− szabadsoros forma (tengely nélküli) 

A szimmetrikus elrendezés nyugodt, kiegyensúlyozott hatást kelt. Az aszimmetrikus el-

rendezés mozgalmas hatást eredményez, az egyes megjelenő elemek tartalmi összetartozá-

sát hangsúlyozza, az oldal nem egységes. 

 

16. kép Tipográfiai tengely 

4.3.3.2 Folthatás 

Az olvasó tekintetének megfogására törekszik. Amikor az olvasó képernyőjére tölt egy 

oldalt, vagy lapoz egyet a könyvben, magazinban a szeme még nem fókuszál az oldal 

egyes elemeire. Az oldalt egészében sötét és fehér foltokként érzékeli. Aztán e foltok elhe-

lyezkedése, elkülönülése határozottsága dönti el, hogy melyik foltra fog először fókuszálni 

a szem, és az olvasó hol kezdi el az olvasást. Hasonlóan: a foltok elhelyezkedése jelzi az 

összetartozó szövegrészeket és képeket is. Ha dokumentumunkban hangsúlyos részt sze-

retnénk kiemelni, figyelemfelkeltővé tenni, mindig gondoljunk a folthatásra. 
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17. kép Folthatás 

4.3.3.3 Ritmus 

Egyenlő formák valamilyen rendszer szerinti ismétlődése: pl. játékosság, díszítés. 

4.3.3.4 Kontraszt 

Ellentétek szembeállítása (pl. színek, beosztások stb.) A vizuális azonosság fárasztó, a 

megjelenő kontraszt figyelemfelkeltő. A kis eltérések nem jelentenek kontrasztot, zavaróan 

hatnak – rendezetlenség érzetét keltik. Kontraszt létrehozása: 

− kicsi és nagy ellentéte (a hasonló méretű képekkel tervezet oldalak nem mutatnak 

elég feszültséget) 

− irányok ellentéte (pl. függőleges és vízszintes képek) 

− kerek és szögletes ellentéte 

− sötét és világos ellentéte stb. 
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18. kép Példák a kontrasztra 

4.3.3.5 Ellenpont 

Az egyensúly biztosítása a tervezés során. Aszimmetrikus elhelyezés esetén kell ügyel-

ni, hogy a forma kompozíciója ne boruljon fel. 

4.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A leckében a tipográfia különböző értelmezéseiről, illetve a tipográfia és a tipográfus 

feladatairól olvashattunk. Áttekintettük a tipográfia elemeit és a tipográfiai hatáskeltőket. 

A leckéből megtudhattuk, hogy a tipográfia hatásai mára nemcsak a nyomtatott könyvek és 

újságok oldalain, de az elektronikus hírközlés és a hétköznapok mindenféle területein is 

megfigyelhetők. 

4.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Hogyan értelmezhető a tipográfia kifejezés? 

2. Melyek a tipográfiai hatáskeltők? 

3. Milyen eszközökkel dolgozik a tipográfia? 

4. Milyen eszközei vannak a tipográfusnak? 
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5. A BETŰ 

5.1 CÉLKITŰZÉS 

A betű a szöveges megformálás legkisebb egysége, a fonémák írott vagy nyomtatott je-

le. A magyar helyesírás alfabetikus jellegű, és a magyar írásrendszer szabályos fonéma-

betű megfeleltetéseket mutat, vagyis a magyar nyelv szavaiban kiejtett hangokat egy-egy 

betű jelöli.
7
 Más, szintén latin betűs írással rendelkező nyelv esetében ez az elv nem vagy 

nem ennyire egyértelműen állapítható meg (pl. az angol nyelvben „máshogy írjuk, mint 

ahogy ejtjük a szavakat”).  

A nyomtatott szöveg olvasásakor azonban nem betűket olvasunk. Az emberi szem 

(pontosabban az agyunk) a szavakat nem betűnként, hanem több betűből álló csoportok-

ként ismeri fel. Sőt, agyunk képes a hibás szöveg megfelelő értelmezésére is. A következő 

bekezdést olvassa úgy, ahogy az eddigieket: 

Ahohz, hgoy el tjdunduk oavaslni egy sgzvöeget, nem fotons, hogy a szvaak btűei a 

mfegleelő sorerdnebn álajlank. Eélg, ha a kzeődebtű és a szó uosltó btűeje a heélyn van, az 

agynuk ekokr is kéeps a szeövg anozanli megétsréére. 

Talán Önnek sem okozott gondot a fenti szöveg elolvasása és azonnali megértése. Sze-

münk (agyunk) nem betűket lát, hanem betűcsoportokat, szóképeket. Olvasás közben eze-

ket ismerjük fel, és ezek alapján fogjuk fel és értjük meg a szöveget. (A helyesírás nem 

mindenkinek erőssége, mégis, nagyon rossz helyesírónak kell lennie valakinek ahhoz, 

hogy úgy írjon, hogy az olvasó ne értse meg, mit szeretne közölni.) 

Hogy pontosan mi történik olvasáskor (mit csinál a szem és mit csinál az agy), azt még 

ma sem tudjuk teljes pontossággal. Számtalan kísérlet, kutatás és tanulmány bizonyítja, 

hogy kíváncsiak vagyunk erre a kérdésre, de egyértelmű és pontos válasz még sincs. A 

szemmozgás követése nem minden esetben és nem minden információt ad meg. Ha az 

olvasottak tartalmáról kérdezzük az olvasót, az inkább azt mutatja meg, hogy mennyire 

képes megérteni, felfogni az olvasottakat az alany, semmint hogy hogyan olvasta azokat. A 

kísérletek pedig fals eredményeket ad(hat)nak, mert az alanyoktól nem megszokott dolgot 

kérünk (vagy szokatlan körülményeket teremtünk), hogy egy megszokott dolgot vizsgál-

hassunk. 

A szemünk tehát nem betűket „lát”, és a látottakat sem azonos, folyamatos sebességgel. 

A szem mozgását ún. szakkodikus
8
 ugrások jellemzik. A gyakoribb betűcsoportokat való-

színűsíthetően a fel- és lenyúló szárak alapján azonosítjuk be. Agyunk gyorsabban fogja fel 

a helyes sorrendben szereplő betűk alkotta szavakat, mint az ugyanazon betűkből álló ér-

telmetlen betűcsoportokat. 

A nyomtatott és írott szövegnek azonban mégis a betű a legkisebb egysége, ha betűíró 

nyelv jelkészletén készül a szöveg. A kiadványok minőségének egyik alapvető építőköve a 

megfelelő betűtípus és -méret, illetve az olvashatóságot befolyásoló egyéb, betűkre vonat-

kozó tényezők helyes kiválasztása. A nyomtatott betűk akkor olvashatók könnyen, ha a 

jelek (betűk, írásjelek stb.) egymástól határozottan megkülönböztethetők. A szöveg a betűk 

szövete, tehát fontos, hogy a betűk grafikailag hasonlók legyenek, alkossanak szintézist, 

                                                      
7
 A helyesírás alapelvei közül csak egy a kiejtés módja szerinti írás, a magyar nyelvben is vannak olyan szavak, 

amelyek leírásakor nem a kiejtést kell alapul vennünk.  
8
 A kifejezés a francia „vitorlasuhogás” szóból ered. 
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mégis, meg kell tudnunk őket különböztetni egymástól. A betűjelek szóképpé kapcsolódá-

sa szempontjából a betűk közötti távolság, illetve a betűkön belüli arányok is fontosak. 

Ezek a jegyek nyilvánvalóak az olvashatóság szempontjából, de ezeken kívül számos 

olyan tulajdonság is befolyásolja egy kiadvány minőségét, amely nem ennyire szembeötlő. 

A lecke célja ezen alapvető építőköveknek, azaz a betűk jellemzőinek részletes bemuta-

tása. 

5.2 TARTALOM 

− A mai betűk kialakulása 

− A betűk alkotóelemei 

− Betűtípusok csoportosítása és jellemzői 

− Betűválasztás 

− Betűkeverés 

− Betűméret, tipográfiai mértékrendszerek 

− Kiemelés a szövegben, betűváltozatok alkalmazása (pl. kiskap) 

− Iniciálék 

− A jelkészlet elemei 

− Számítógépes betűk 

5.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

5.3.1 A mai betűk kialakulása 

5.3.1.1 Az írás kialakulása 

A gondolat, a beszéd rögzítésének eszköze: az írás. Nem „feltalálás” eredménye, hanem 

valamely földrajzi vagy néprajzi területen, a társadalmi szükségletekkel összhangban ala-

kult ki. Már az emberi civilizáció hajdalán, a halász-vadász és gyűjtögető társadalmakban 

megjelenik annak az igénye, hogy az ember rögzítse gondolatait, és kommunikáljon em-

bertársaival és isteneivel. Így születtek meg a világ különböző tájain felfedezett barlang- és 

sziklarajzok, amelyek közül számunkra az andalúziai Altamira barlang őskori állatrajzai a 

legismertebbek. 

A vándorló nemzetiségek és hordák számára igen fontos volt, hogy az adott helyhez 

kapcsolódó ismereteket rögzítsék. Ezért a helyszínen talált kövek vagy faágak meghatáro-

zott összerakásával hívták fel a figyelmet pl. víznyelő-helyre, veszélyre. Ezeknek az egy-

szerű formáknak a fejlettebb változatai az egyszerű rovások, amelyeket fapálcába vagy 

karóba különböző irányban történő metszésekkel készítettek. Az afrikai népek széles kör-

ben használták a növényi szálak csomózását, szövését, más tárgyakkal történő összekap-

csolását üzenetek rögzítésére és továbbítására. Ezeket az egyszerű gondolatrögzítési for-

mákat nevezzük gyűjtőnéven eszközírásnak. 

A barlangrajzokból és az eszközírásból alakult ki az egyszerű fogalomírás 

(ideogramma) és képírás (piktográfia). A kép-, ill. fogalomírás fejlett változatai a mai na-

pig használatosak (jelzőtáblák, vasúti jelzések, tengerészek zászlójelzései). 
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A fogalomírások közül az egyiptomi kultúrában kialakult írás vált több ezer éves fejlő-

dése után az európai írások egyik meghatározó előzményévé. Az egyiptomi írás legősibb 

formája a képírás volt. Az egyiptomi képírásból alakult ki annak egyszerűsített, könyvírás-

ra is alkalmas változata, a hieroglifa, ahol az írásjelek már alkalmasak voltak főnevek, igék 

és melléknevek megjelenítésére. A hieroglifák egyszerűsítésével alakult ki a folyamatos 

írásra alkalmasabb hieratikus írás, amelynek alapvető tulajdonsága, hogy jelei mellett han-

gokat is jelölnek. Ez az írásforma már az európai hangírások egyik előzménye. 

Az európai írások egyéb előzményei közé tartozik a mezopotámiai-kisázsiai ékírás 

rendszer. Jellemzője: egyszerű vonalakból és geometriai jelekből áll, főként egyenlőszárú 

háromszögek alkalmazásával. Az egyiptomi démotikus írásmód és az ékírás színtéziseként 

fejlődött ki a föníciai írás Elő-Ázsiában. Ez az első olyan általunk ismert írás, amelynek 

jelei önálló hangokat jelöltek. Ennek az írásnak fejlődésével alakult ki a ma is használatos 

héber írás. Ezek az írástípusok már az európai hangírások közvetlen előfutárainak tekinthe-

tők. 

Európai hangírás előzményei: 

− hieratikus írás 

− ékírás 

− föníciai írás 

− héber írás 

5.3.1.1 Az európai írás fejlődése 

A görög írás fejlődött ki első egységes írásrendszerként. Magán viseli az egyiptomi és 

föníciai írások hatását, jelen vannak a kisázsiai görög kultúrák, a ciprusi, a krétai kultúrák 

írásai, melyből kialakult a máig használatos klasszikus görög betűsor. 

A görög kolóniák terjeszkedésével Szicíliában és az Appennini-félsziget déli részén élő 

népek: az etruszkok, latinok írásának fejlődésére nagy hatással voltak a görög írás jellegze-

tességei. A belőlük fejlődő rómaiak a görög kultúrával együtt átvették a görögök írását is. 

A betűk képén nem sokat változtattak, csak nyelvi sajátosságainak megfelelően néhány 

kiegészítést eszközöltek. Így alakult ki a legtöbb európai kultúra által máig használt latin 

írás betűsora, amely tartalmazza ma is használt írásunk valamennyi alapbetűjét. Az ősi 

változat mai nagybetűink (kapitálisok) előképe. Ezeket vágott végű nádtollal, később 

bronz- vagy ezüsttollal papiruszokra vagy vékony bőrhártyára (pergamenlapokra) írták. 

Miután az írószerszámot mindenki saját maga készítette, hogy rögzítse gondolatait, ugya-

núgy nem volt egységes az írott szövegek képe, mint a mai kézzel írott szövegeinké. A 

vonalak vastagságát a toll végének metszése és a toll tartásának dőlésszöge határozta meg. 

Az egységes képű klasszikus kapitálisok kialakulása az ókori rabszolga-másoló-

műhelyek létrejöttével hozható összefüggésbe. A másolómunka tömegessé válása szüksé-

gessé tette, hogy a sok példányban másolt könyvek arculatát egységesítsék. Ezért átalakí-

tották a kapitálisok betűképét: a betűk magassága általában azonos legyen, a betűk 

szélessége a magasságuknak feleljen meg, a keskenyebb betűk szélessége az így keletkező 

négyzet meghatározott hányadosa legyen. Így azonos számú betű került egy sorba, és egy 

oldalban azonos számú sort lehetett elhelyezni a több példányban másolt könyvekben, 

függetlenül, hogy hányan másolták a szöveget. Ez a könyvmásoláshoz használt betű lett a 

kapitális quadrata. 
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A kapitálisok és a kapitális quadráták mindennapos használata a római társadalomban 

nehézkes volt. A gyors feljegyzésekhez kialakult egy olyan írásforma, ahol a betűk egyen-

kénti leírása helyett folyamatosan lehet írni. A betűk képének átalakításával időszámítá-

sunk kezdetén megjelent a mai kézírásunk előképe: a római cursiv írás. 

A könyvek továbbra is valamely kapitális írással íródtak. A quadrátáknak a betűkép 

szélessége miatt nehézkes volt az írása és olvasása is. Ezért a betűk képét lekeskenyítették, 

részben megkönnyítették a folyó szövegek másolását, másrészt az elkülönült betűk képe 

könnyítette az olvasást. Így jött létre az egyszerű polgár számára is jól olvasható szövegbe-

tű a kapitális rustica. A kapitális rustica betű tovább egyszerűsödésével, kerekebbé válásá-

val a kései császárkorra kialakult az új betűforma: az unciális, az ókori betűfejlődés utolsó 

írásformája. 

A Római Birodalom összeomlásával lehetetlenné vált a könyvmásoló műhelyek műkö-

dése. Az ír szigeteken létesült keresztény kolostorokban az egyházi szövegeket, könyveket 

másolták, eleinte római kapitálisból kifejlődött unciális betűvel. A széles vágott hegyű 

tollal történő írás nyomán kialakult a kerekded betűk zárt sora. A betűk eleinte azonos 

magasságúak, a sorok közötti távolság legalább akkora vagy nagyobb volt, mint a betűk 

alkotta sor szélessége. A VI. században az ír kolostorokban folyó másolás során módosul a 

betűkép, sorban addig önálló betű kapcsolódik a következő betűhöz, és a betűk elvesztik 

azonos magasságukat. Néhány betű (b, d, f, h, k, l) felül, mások (g, p, q, y) pedig alul nyú-

lik ki a sorból. 

A felső és alsó kinyúlások a sorok között kapnak helyet. Ehhez az íráshoz társítják a 

római korból származó kapitális betűket, amelyeket mondatkezdő kiemelésként, nevek 

kiemelésére használtak. Ezek mérete nagyobb, a betűszem és a túlnyúlás méretével egye-

zik. Ha iniciáléként jelenik meg, arányai lényegesen megváltoznak. Ezt az ókori kapitális-

tól eltérő írást ír félunciálisnak nevezik. Kialakult a ma is használatos kétféle (kis és nagy-

betűk) betűsora. A félunciális betűszem mérete kisebb a teljes betűmagasságnál a latin 

minus (kisebb) szóból származtatva minuszkulának nevezik. Azokat a betűket, amelyek a 

római kapitálisokból hagyományozódtak, magasságuk a betűszem és a felső kinyúlás terü-

letét foglalják el, a latin maius (nagyobb) szóból eredeztetve majuszkulának nevezik. 

A gótika megjelenésével a X. század és a XV. század között az írás módjában is jelen-

tős változások mennek végbe. A német kultúrákban átalakul az írás képe. Az új írásformát 

az olasz humanista szerzők gót írásnak vagy fraktúrnak nevezték. A betűk képe keske-

nyebb, a betűszemek magassága nyújtottabb, a felső és alsó kinyúlások kisebbek lettek. A 

betűközök, szóközök, sortávolságok erősen csökkentek. A lapos vágott végű lúdtollal erő-

teljes függőleges vonalakat húztak, ovális ívekkel, később fent és lent rombusz hegyű csú-

csokkal zártak le. Az így írott betűk sora rácsra emlékeztető képet ad, egy sűrű szövedékre 

hasonlít, ezért textúra a neve. A XV. század közepén ez az írás szolgál mintául Gutenberg 

nyomtatott betűinek elkészítéséhez. 

A XV. század folyamán a felvilágosodással kialakuló humanista irodalom megjeleníté-

sére a könyvmásoló műhelyek felelevenítették a klasszikus hagyományokat, és a klasszi-

kus művek másolásához a karoling miszkulák nyomán alakították ki a humanista 

miszkulák írástípusát, amely a nyomtatás itáliai megjelenésével a velencei antikvák met-

széséhez szolgál mintául. 

A XIV–XV. században a humanista minuszkulák és a textúra elegyítéséből létrejön az 

átmeneti írások egy csoportja, amelyet basztard írásoknak neveznek. Ezek betűrajza keske-

nyebbek a minuszkuláéknál, de szélesebb a textúránál. A betűközök, szóközök és sortávol-
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ság nagyobbak a textúráéknál, de kisebbek a minuszkuláknál. A betűk formája is hajléko-

nyabb a textúránál, de nem olyan kerekded, mint a minuszkuláké. A basztard írások jel-

lemző sajátosságai a csoporton belül is eltérők. Van, amely a miszkula stílusjegyeinek 

mutat közeli rokonságot, másik a gót textúrákhoz áll közelebb. Ezeket az írásokat széles 

körben használták Európa könyvmásoló műhelyeiben, a XV–XVI. századi ősnyomtat-

ványokon gyakran találkozunk nyomtatott változataikkal. 

5.3.2 A betűk alkotóelemei 

A történeti részben leírtuk, hogy a mai írás a humanista minuszkuláris írás, illetve a régi 

római kapitálisok átörökítéséből létrejött betűsoron alapul. Ha egy nyomtatott betűsor ké-

pét megvizsgáljuk, a sorszalagot három részre tudjuk osztani. Az a, c, e, i, m, n, o, r, s, u, 

v, x, z betűk magassága azonos. Ezt a magasságot hívjuk betűszemnek. Ezen betűk az 

alapvonalon állnak, talpas betűknél a betűtalp az alapvonal síkjában van. A kerek betűk 

vonalai – típusonként eltérő módon – az íveltség miatt minimálisan az alapvonal alá, illet-

ve a betűszem magasságát jelölő vonal fölé érhetnek. Ez garantálja, hogy a szemünk a sort 

törésmentesnek, egyenletesnek érzékelje.  

A b, d, f, h, k, l, t betűknek a betűszem fölé nyúló felső kinyúlása, míg a g, j, p, q, y be-

tűknek az alapvonal alatti alsó kinyúlása van. A betűszem tehát a kurrens betűk (kisbetűk) 

szárak nélkül vett magassága. A betűszem, illetve a felső és alsó kinyúlások együttes ma-

gassága adja a betűmagasságot, amely a betűk méretezésének alapjául szolgál. Az alsó és 

felső kinyúlások nagysága betűtípusonként eltérő. A korai reneszánsz betűk esetében a 

kinyúlások mértéke a betűszemmel azonos volt, a későbbi betűk esetében ez a mérték 

csökkent, és általában a betűszem kétharmadával egyenlő. A verzálisok (nagybetűk) ma-

gassága általában a betűszem és a felső kinyúlás együttes magasságával egyezik meg, de 

betűtípusonként eltérő módon nem minden esetben érik el, vagy épp meghaladják ezt a 

magasságot. Egyes betűtípusokban a felnyúló szárakkal rendelkező kisbetűk magassága 

(szármagasság) nagyobb, mint a nagybetűk magassága (verzálmagasság), míg másokban a 

verzálisok magasabbak, mint a felnyúló szárakkal rendelkező kisbetűk. 

 

19. kép A sorszalag jellemző magasságai különböző betűtípusoknál 
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Mivel a sorszalagon belül a betűszem és a kinyúlások mértéke a különböző betűtípus-

okban egymáshoz képest eltérő arányokat mutathat, az azonos fokozatú (azonos pontmére-

tű) betűk nagyságát különbözőnek érzékelhetjük. A betűméret (5.3.6 fejezet) tehát csak az 

egyik jellemző, amely meghatározza a betűnagyságot.  

 

20. kép A betűméret viszonylagossága 

A betűk vizsgálatánál, illetve a különböző betűtípuscsoportok meghatározásánál a betű-

típus összes jelére vonatkozó közös tulajdonságokat kell megfigyelnünk. Meg kell vizsgál-

nunk, hogy az adott betűtípus betűinek van-e betűtalpa (szerif), vagy a betűkészlet talpnél-

küli (groteszk). Ha talpas, meg kell vizsgálnunk, hogyan kapcsolódik a talp a betű-

szárakhoz: ívelten vagy ív nélkül. Ha ívesen, akkor mekkora ennek az ívnek a sugara.  

 

21. kép Talpak a különböző betűtípusokban 

Ha a betűk szárait vizsgáljuk, azt kell észrevennünk, hogy a szárak azonos vastagságú-

ak-e a betűben (lineáris betűk), vagy észrevehető vastagságbeli különbség az egyes vona-

lak között (árnyalatos betűk). Ha van különbség a betűt alkotó vonalak vastagságában, meg 

kell állapítanunk a különböző vastagságú vonalak vastagságainak arányát. 

 

22. kép Különböző vonalvastagságú szárak 

Meg kell vizsgálnunk a kerek betűk hossztengelyét: függőleges-e vagy a függőlegeshez 

képest valamilyen szöget zár-e be. Ehhez a tulajdonsághoz kapcsolódóan megvizsgálható a 

kis e betű is, melynek a középvonala vízszintes, vagy a vízszintessel valamilyen szöget 

zárhat be.  
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23. kép Kerek betűk hossztengelye 

A különböző betűtípusok vizsgálatánál ezek mellett rengeteg további jellemző figyelhe-

tő meg. Az alábbi ábrákon a betűanatómia további elemeit mutatjuk be. 

 

24. kép Betűk további elemei 

A témával kapcsolatos, igen részletes leírást találunk az alábbi weboldalon: 

http://www.font.hu/alhtml/morpho.html. 

5.3.3 Betűtípusok csoportosítása és jellemzői 

Nem tudunk pontos értéket mondani a számítógépes betűk (fontok) számáról. (A fon-

tokról az 5.3.10 fejezetben részletesen olvashat.) A különböző irodalmak nagyjából 3000-

re teszik csak a különböző latin betűs jelkészletek számát, és 30 000-re az egyéb, pl. dísz- 

és reklámbetűkét. Ezzel szemben a fonts.com weboldalról – ahonnan ingyenes és kereske-

delmi fontok érhetők el – 2010 júniusában 166 000-nél több font letöltése volt lehetséges.
9
 

Ezek alapján érthető, hogy szükséges a betűtípusok csoportosítása, habár a csoportok 

kialakulását nem a DTP elterjedése okozta. A könyvnyomtatás története során alakultak ki 

a különféle csoportosítási módok. A különböző irodalmak többféle csoportosítási módszert 

mutatnak be, ki-ki a sajátját tartva a legkorszerűbbnek. Jegyzetünknek nem célja a versen-

gés, így nem kívánunk állást foglalni abban a kérdésben, hogy ezt a rengeteg betűtípust 

hogyan lehet a legpontosabban kategorizálni. Célunk az, hogy a latinbetűs írások olyan 

csoportosítását mutassuk be, amely összeegyeztethető a legtöbb irodalomban megtalálható 

csoportosítással. 

                                                      
9
 Ez a szám természetesen nemcsak betűket tartalmazó fontokhoz tartozik. Az innen letölthető fontok jelentős 

részének jelkészlete ábrákat tartalmaz, melyeket betűtípusként használhatunk. 

http://www.font.hu/alhtml/morpho.html
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5.3.3.1 Velencei és francia reneszánsz antikvák (oldface) 

A fő- és mellékvonalak vastagsága között csekély különbség van. A talpak lágy ívelt-

séggel csatlakoznak a szárakhoz. A kerek betűk tengelyállása ferde.  

A korai velencei forma e betűjének harántvonala ferde, a kiforrott változatban az e betű 

harántvonala vízszintes. A kurzív (metszett dőlt) betűk nagyon szép rajzolatúak. 

 

25. kép Reneszánsz antikvák 

5.3.3.2 Barokk antikvák (transitional) 

A fő- és mellékvonalak vastagsága között jelentősebb különbség fedezhető fel, a betűk 

emiatt kontrasztosabbak. A betűtalpak ívesen kapcsolódnak a szárakhoz, de az ívek sugara 

kisebb. A kerek betűk tengelyállása függőleges. 

Jellegzetes változata a Misztótfalusi Kis Miklós által metszett Tótfalusi antikva, mely 

Janson néven is ismeretes.
10

 A betűkészlet a legismertebbek közé tartozik. 

 

26. kép Barokk antikvák 

5.3.3.3 Klasszicista antikvák (modern) 

A fő- és mellékvonalak közötti erős kontraszt jellemzi: a vastag vonalak nagyon vasta-

gok, a vékony vonalak nagyon vékonyak. A talpak ív nélkül, vagy kis sugarú ívvel csatla-

koznak a szárakhoz. A kerek betűk tengelye függőleges.  

 

27. kép Klasszicista antikvák 

                                                      
10

 A betűkészlet elkészítését Anton Jansonnak tulajdonították 1954-ig. Ekkor derült ki, hogy Misztótfalusi Kis 

Miklós alkotása, aki egy hibás metszetű matricakészletet hagyott a Lipcsében élő betűkereskedőnél, 

Jansonnál az 1600-as évek második felében. 
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5.3.3.4 Talpas lineáris antikvák (egyptienne) 

Minden vonal, még a talpak vonalának vastagsága is azonos. A betűk szabályos felépí-

tésűek, a talpak ív nélkül kapcsolódnak a szárakhoz. A szabályos, egyenes vonalú talpak 

zárt írásképet adnak. Ehhez a típushoz tartoznak az írógépbetűk is. 

Jellegzetességük a verzális A betű tetején található „kalap”. 

 

28. kép Talpas lineáris antikvák 

5.3.3.5 Talp nélküli (groteszk) lineáris antikvák (gothic, sanserif) 

Jellemzőjük az azonos vonalvastagság a betűt alkotó vonalakban, illetve a talpak hiá-

nya. Gyakran egyszerű geometriai formákon alapulnak, mely az olvashatóságot rontja, 

mégis ez a szabályosság az oka, hogy pl. a kisiskolásoknak szánt olvasókönyvek betűtípu-

sai mind ilyen típusúak. A nemnyomtatott kiadványok (elektronikus dokumentumok, web-

lapok) esetében fontos szerepük van. 

 

29. kép Talp nélküli lineáris antikvák 

5.3.3.6 Egyéb antikvák 

Főként a 20. században keletkezett betűk, melyek nem sorolhatók egyértelműen egyik 

csoportba sem. Ilyenek pl. a talp nélküli (nemlineáris) antikvák, melyekben a vonalvastag-

ságok különbözők, vagy az olyan egyéni stílusok, amelyek több csoport stílusjegyét hor-

dozzák magukon. 

 

30. kép Egyéb antikvák 

5.3.3.7 Írott típusok (script) 

A kézírást utánzó betűfajták. Különböző típusai a különböző íróeszközök (vágott hegyű 

toll, csőtoll, lapos toll, grafit, ecset) írásképére emlékeztetnek. Hosszabb szövegek írására 
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nem alkalmasak, elsősorban akcidens kiadványokban, főként meghívókban vagy egyéb 

alkalmi nyomatokon alkalmazzák őket. 

 

31. kép Írott típusok 

5.3.3.8 Tört vonalú (gót) betűk 

Magyar szövegekben ritkán alkalmazott, elsősorban angol, német, francia nyelvterüle-

teken használatos. Az antikvákat szokott szemünk számára nehezen olvasható a tört vonalú 

írás, emiatt nálunk inkább dísz- vagy reklámfunkcióval bír. Betűtörténeti szempontból 

fontos a megemlítésük. 

 

32. kép Gót betűk 

5.3.3.9 Dísz- és reklámbetűk 

A dísz- és reklámbetűk a fontok nagyobbik részét jelentő betűtípusok csoportja. Nem 

lehet közös ismérveket mondani róluk, de mindegyikük célja a figyelemfelkeltés. Ebbe a 

kategóriába sorolhatók a brandek, jól ismert márkák betűtípusainak jelentős része is (üdítő-

italok, autómárkák stb.). 

 

33. kép Dísz- és reklámbetűk 

5.3.3.10 Idegen típusok 

Az idegen betűk nemlatin írások jelkészletei, pl. cirill, távol-keleti, arab, héber stb. Az 

UNICODE kódrendszer és az Open Type betűtípusok elterjedésével mindenki számítógé-

pén elérhetők ezen jelek többféle típusú fontban is, így vitatható, hogy külön betűtípusként 

említsük őket.  
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34. kép Idegen típusok 

5.3.4 Betűválasztás 

A betű a tartalom hordozója, közvetítője. A szépen tipografált kiadvány jól megválasz-

tott betűt használ. Mitől függ, hogy milyen betűtípust válasszunk? 

Első sorban attól, hogy mi a kiadvány célja, és mi a tartalma. A folyamatos olvasásra 

szánt könyv (pl. regény) egészen más betűt (is) igényel, mint egy fiataloknak szóló plakát 

vagy felhívás. Más betűt választunk egy klasszikus dráma és egy mérnökök számára ké-

szült műszaki leírás szedéséhez. De döntő lehet a betűválasztás szempontjából az is, hogy 

ókori görög vagy mai modern verseket tartalmaz-e az antológia, amelyet készítünk. Emel-

lett számos technikai kérdés is befolyásolja a döntésünket, például hogy milyen nyomtatási 

eljárással fogják sokszorosítani a művet, vagy milyen papírra nyomtatják stb. Élelmiszerek 

csomagolóanyagain kötelező elemként fel kell tüntetni a szavatossági időt is. Ennél az 

információnál a betűtípus majdnem lényegtelen, az egyedüli funkció az, hogy jól látható és 

olvasható módon jelölje a gyártó cég, hogy az élelmiszert meddig lehet fogyasztani. 

A szakirodalom és a nyomdászat félévezredes hagyományai az alábbi, általános javasla-

tokat fogalmazzák meg. Fontos azonban, hogy ezek csak ajánlások, illetve szokások. 

Semmiképpen sem szabad őket kötelező érvényűnek tekinteni. 

A reneszánsz antikvák lírikus művek, pl. verseskötetek szedéséhez javasoltak. Egy sze-

relmes verseket tartalmazó kötet tartalmához nagyon jól illik a Garamond vagy a Palatino 

szép és finom rajzolata. 

Epikus művek (regények, novellák), de napilapok, illetve egyéb, folyamatos olvasásra 

szánt művek szedéséhez barokk antikvákat szoktak választani. A betűtalpak könnyítik az 

olvasást, vezetik a szemet, így többhasábos szedésű újságok és hosszabb sorokat tartalma-

zó könyvek olvasásakor sem fárad el a szem. A barokk antikvák változatossága lehetővé 

teszi a tartalom hangulatához illő betűválasztást. 

A klasszicista antikvák kontrasztjuk miatt precizitást sugároznak. Gyakran választják 

őket műszaki-természettudományos irodalmak szedéséhez. Jó példa erre a Dunald E. 

Knuth által kifejlesztett TeX betűszedő rendszer, amelyet ma is elsősorban tudományegye-

temek természettudományi karain használnak előszeretettel, és a műszaki-tudományos 

irodalomban de facto szabvánnyá vált. Knuth fejlesztette ki a TeX alapbetűtípusát is, a 

Computer Modern nevűt, amely egy szép metszésű klasszicista antikva.  
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Klasszicista antikvákkal szedtek (és szednek) újságot is, mai magyar napilapok címében 

is találkozhatunk vele. A precizitás mellett azonban ünnepélyességet is sugallnak ezek a 

betűk, így különlegessé, figyelemfelkeltővé tesznek bármilyen kiadványt.  

A klasszicista antikvák jó példái annak, hogy megfelelő módon használva őket a tarta-

lom nem határozza meg a betűválasztást. Kner Imre 1930-as évekbeni munkásságát az ő 

klasszicista korszakaként szokták jellemezni. Kner ebben az időben minden kiadványát 

Bodoniból szedte. Könyveit ebben az időszakban a díszek háttérbe szorulása, és a kont-

rasztok markánssá tétele jellemezte. 

A talpnélküli betűk használatát folyamatos olvasásra szánt kiadványokban két ok miatt, 

a talpak hiánya és a szabályos geometriai formák miatt szokták kerülni, mivel mindkettő 

rontja az olvashatóságot. Ettől függetlenül számos újságban és könyvben találkozhatunk 

velük. Ennek esetenként gazdasági okai is vannak: ezekből a betűkből találunk condensed 

(keskeny) és light (halvány) változatokat is. Mivel a vonalak vastagsága között nincs kü-

lönbség, az egységesen vékony vonalak ugyanolyan olvashatóságot tesznek lehetővé, mint 

a normál vonalvastagságú betűk. Keskeny és halvány betűkből viszont jóval nagyobb szá-

mú fér el azonos területen, mint normál vastagságú betűkből, ezzel jelentősen csökkenthető 

a terjedelem, az olvashatóság megtartása mellett.  

Dísz- és reklámbetűk – nevükből következően – reklámokban, plakátokon, felhíváso-

kon, szórólapokon használatosak. Folyamatos olvasásra szánt kiadványokban nem alkal-

mazhatók. 

Kézírást utánzó, illetve gót betűk sem alkalmazhatók folyamatos szövegek szedésére, 

használhatók viszont címekben, kiemelésekben. 

5.3.5 Betűkeverés 

Az 5.3.7 fejezetben ejtünk szót az egyes betűváltozatokról. Elöljáróban annyit, hogy 

egy kiadvány elkészíthető úgy, hogy csak egy betűtípust használunk benne, és a szöveg 

különböző funkciójú részeit (címek, főszöveg, kiemelések, megjegyzések stb.) ennek a 

betűtípusnak a különböző változataival, illetve a betűméret és a térközök megfelelő kivá-

lasztásával jelöljük. Élhetünk azonban a betűkeverés eszközével is. A betűkeverés azt je-

lenti, hogy egy kiadványon belül többféle betűtípust használunk. Ahogyan a betűválasztás-

ra sincs 100%-os recept, úgy a betűkeverés szabályai sem kőbe vésettek, de néhány 

alapvető tanácsot célszerű megfogadni. 

1. A kevesebb több. Egy kiadványon belül kettőnél több betűtípust lehetőleg ne használ-

junk. Ehelyett használjuk egy betűtípus különböző változatait. Ha például a fejezetcímet és 

a szöveget ugyanabból a betűtípusból szedjük, a cím legalább két attribútumban (pl. méret 

és vastagság) térjen el a szövegbetűtől. 

Ebben a kérdésben is fontos tényező, hogy kiknek és milyen céllal készül a kiadvány. 

Nyilvánvalóan más betűválasztási szabályok vonatkoznak a Magyar Közlöny egy számára, 

mint egy nyári rockzenei fesztiválra invitáló plakát esetében. Ha kézbe veszünk egy szóró-

lapot, amelyek százait dobják be postaládánkba, talán épp a legfigyelemfelkeltőbbek ese-

tében nem igaz az egy kiadványban legfeljebb két betűtípus szabály.  

2. Kis különbség nem különbség. A kiadványokban azért használunk többféle betűtí-

pust, hogy megkülönböztessük a szöveg egyes részeit. Éppen ezért az a jó, ha a különböző 

betűtípusok valóban különböznek. Hasonló metszésű betűfajtákat ezért ne keverjünk: 

− talpas betűt talpassal (pl. reneszánsz antikvát barokkal vagy klasszicistával); 



DIGITÁLIS SZÖVEGFELDOLGOZÁS 

47 

− talpnélküli betűt talpnélkülivel (groteszk antikvát egy másik groteszkkel). 

A jó hatás elérése érdekében lehetőleg nagyon különböző alakú és metszésű betűket 

keverjünk. Pl. talpas szövegbetű esetében válasszunk talpnélküli betűt címbetűnek. 

 

35. kép Betűkeverés 

5.3.6 Betűméret 

Gutenberg a 42 soros biblia elkészítésekor még nem gondolkodott különböző fokoza-

tokban (betűméretekben). Sokáig az őt követő nyomdászok sem pontosan definiált mére-

tekben készítették el betűiket, a betűnagyság a betűmetsző döntésétől függött. Később ki-

alakultak a nyomdászatban is a különböző nagyságú betűk, a missal fokozat misekönyvek 

nyomtatására készült, és kisebb volt, mint a kánon, amely az énekeskönyvek betűinek mé-

retét jelölte. De hogy melyik pontosan mekkora betűt jelent, az még mindig a betűmetsző-

től függött. 

A 18. századra a nyomdászok szükségesnek látták egy ennél sokkal pontosabb mérték-

rendszer kialakítását. 1730 körül Pierre-Simon Fournier kezdi meg az ún. pontrendszer 

kialakítását, 1770-ben Firmin Didot francia nyomdász határozza meg először a nyomdai 

pontméret egységét, a pontot, jele: p vagy ∙. 1881-ben Berthold és Förstner adja meg a pont 

és a méter közötti összefüggést: 

 

mmmp 376,0
2660

1
1   

A pont olyan mértékegység, amelynek törtrészét nem, csak többszörösét használjuk. Az 

ólomszedés idejében a betűk mérete nem lehetett akármekkora. A nyomdákban meghatá-

rozott sor szerinti betűméreteket használtak csak. Ebben a betűsorban a fokozatok logarit-

mikusan növekedtek, amely összhangban van az ún. Weber–Fechner-elvvel: az emberi 

érzékelés akkor lineáris, ha a behatás erőssége logaritmikus. 
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36. kép A betűméretek logaritmikus sora 

A betűméreteket a régi nyomdászok nevekkel jelölték, és nem a méretükkel. 

1 p: nyolcadpetit 

2 p: negyedpetit (non plus ultra) 

3 p: negyedciceró (briliáns) 

4 p: gyémánt (diamant, fél petit), azaz 1,504 mm 

5 p: gyöngy (perl, parisienne), azaz 1,880mm 

6 p: nonparel (nonpareille, fél ciceró), azaz 2,256 mm 

7 p: kolonel (colonel, kispetit), azaz 2,632 mm 

8 p: petit, azaz 3,009 mm 

9 p: borgisz, azaz 3,385 mm 

10 p: garamond (korpusz), azaz 3,761 mm 

11 p: kisciceró (rajnai) 

12 p: ciceró 

14 p: mittel (mediális) 

16 p: tercia 

18 p: másfél ciceró (parangon) 

20 p: text (textus) 

24 p: két ciceró 

28 p: két mittel 

32 p: két tercia (kiskánon) 

36 p: három ciceró (kánon) 

40 p: két text (nagykánon) 

48 p: négy ciceró (konkordansz vagy misszále) 

54 p: négy és fél ciceró (nagymisszále) 

60 p: öt ciceró (szabon) 

 

A betűméret a sorszalag magasságát jelöli.  
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37. kép Betűméret 

A betűk arányai ezen belül koronként és betűtípusonként eltérők lehetnek, ezért két 

azonos pontméretű betűvel szedett szöveg betűinek nagysága között optikailag lehet elté-

rés. A nagyobb középmagasságú (betűszemű) betűk nagyobbnak tűnnek, viszont a na-

gyobb középmagasság kevesebb helyet hagy a fel- és lenyúló száraknak. Mivel olvasás 

során a fel- és lenyúló száraknak igen nagy jelentősége van, könnyítjük az olvasó dolgát, 

ha nagyobb középmagasságú betűk esetében kicsit növeljük a sorok távolságát. 

 

38. kép A betűméret viszonylagossága 

Magyarországon a fényszedés megjelenéséig volt használatban a Didot-féle pontrend-

szer. A számítógépek és a DTP elterjedésével hazánkban is áttértek az eredetileg angol-

szász mértékrendszer használatára, a pica pontrendszerre. A pica pont jele a pt. 1 pica pont 

majdnem megegyezik 1 Didot-ponttal, egészen pontosan 

 

ppt 938,01   

 

A pica-rendszerben használt többszörös az 1 pica, amely 12 pt-tal egyenlő. Ez hozzáve-

tőleg 1 inch 1/6-od része. 

 

inchmmpicapt
6

1
217,4112   

 

Ezért találkozhatunk ezzel a megfeleltetéssel is: 

 

mminchpt 351,0
72

1
1   

 

Bonyolítja a helyzetet, hogy a Post Script oldalleíró nyelv készítői egy harmadik mér-

tékkel számoltak. Pica pontnak nevezik ők is, de kerekítettek. Ebben a pontrendszerben 72 
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pt = 1 inch-csel, szemben a pica pontrendszerben, ahol 72,27 pt = 1 inch. Sok tipográfiai 

szoftver használja a Post Script által definiált pontrendszert, melyben 1 pica = 4,233 mm. 

Minden szoftver használja a pica pont rendszert. Sok professzionális szoftverben hasz-

nálható mértékegység a Didot-féle pont, a jobbak megkülönböztetik a hagyományos pica 

rendszert a Post Script-picától, emellett bizonyos nagyságokat milliméterben és centimé-

terben is megadhatunk.  

Relatív mértékegységek az em (kvirt), az en (félkvirt) és az ex. Az em (kvirt, betűnégy-

zet, vagy röviden: négyzet) a betűmérettel megegyező nagyságú oldalhosszúsággal rendel-

kező négyzetet jelenti. Általában térközök, elsősorban behúzás megadására használjuk. Ha 

a szövegbetű mérete 12 pt, akkor ebben a szövegben a négyzet 12×12 pt-os négyzetet je-

lent. A behúzás mértéke az ilyen szövegben 1-2 négyzet, vagyis a bal margótól 12–24 pt-

tal beljebb kezdjük a szöveget. 

Az en-et általában terjedelemszámításhoz használjuk, és az 1 em = 2 en képlettel szá-

molunk.  

 

39. kép Az em és az en jelentése 

5.3.7 Kiemelés a szövegben, betűváltozatok alkalmazása 

Ahogyan arról korábban már szóltunk, az általánosan elfogadott alapelv szerint egy ki-

adványban kettőnél több betűtípus használata nem javasolt. Szépirodalmi művek (verses-

kötet, antológia, regény stb.) esetében ez az elv mindenképpen betartható, hiszen a szöveg 

tagolása egyszerű, és a különböző funkciójú szövegrészek (címek, megjegyzések, kiemelé-

sek) jelölése, megkülönböztetése a többi szövegrésztől nem bonyolult feladat. Szakirodal-

mi, műszaki, természettudományos stb. művek esetében azonban jóval összetettebb lehet a 

szöveg struktúrája, és fontos, hogy a szöveghierarchia különböző szintjén álló szövegré-

szek azonnal és következetesen megkülönböztethetők legyenek. Ez részben a címrendszer 

tagoltságát, részben a főszövegben megjelenő megjegyzések, kiemelések jelölését jelenti. 

A betűtípusokról szóló korábbi részben olvashattuk, hogy a betűtípus a jelkészlet min-

den elemére jellemző grafikai sajátosságok összességét határozza meg. A betűk azonban 
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nemcsak betűtípusokba, hanem ún. betűcsaládokba is sorolhatók. Egy betűcsalád elemei 

azonos betűtípusból valók, de az egyes betűfajták különböznek egymástól 

− vonalvastagságban: halvány (light), normál, félkövér (semibold), háromnegyed-

kövér (bold), vastag (black), poszter (poster) 

− a betűk vastagságában: keskeny (condensed), normál 

− funkcióban: kurzív (metszett dőlt), kiskapitális. 

Emellett a különböző DTP-szoftverek további effektusokkal színesíthetik a betűfajták 

palettáját: árnyékolt, körvonalas, domború stb. 

 

40. kép Egy betűcsalád elemei 

A betűcsaládok elemeit, vagyis a különféle betűstílusokat általában meghatározott hely-

zetekben használjuk. Folyószövegben való kiemeléshez többnyire kurzív szedést alkalma-

zunk. A kiemelés lehet általános célú (fontos információ, érdekesség stb. jelölése), vagy 

követhet valamilyen szabályt: szakirodalmi művekben gyakori a könyvek, versek, filmek, 

újságok stb. címeinek kiemelése kurzívval, míg napilapok általános gyakorlata a cikkek 

szövegeiben szereplő személynevek első előfordulásának kiemelése. Folyószövegben nem 

célszerű a félkövér vagy a ritkított szedés, mert a szövegfoltot nagyon megtörik ezek a 

megoldások. Ha a ritkítást ráadásul nem a betűköz állításával, hanem a betűk közé írott 

szóközökkel oldjuk meg, az nemcsak esztétikai okokból rossz megoldás, de a tördelést (pl. 

sorzárás) is tönkreteszi. 

A félkövér (háromnegyedkövér, kövér) betűket rendszerint címekben, alcímekben 

használjuk, de lexikonok és lexikonszerű kiadványok (pl. telefonkönyv) címszavait is ezzel 

a módszerrel emeljük ki. 

Verzális és félkövér betűből szedett szövegek lassabban olvashatók, mint a szokásos 

kurrens antikvából szedettek. Verzális vagy félkövér szedést ezért csak rövid szövegekhez 

vagy kiemelésekhez használjunk. 

A kiskapitális betűket rendszerint nevek kiemeléséhez használjuk. Gyakran találkozunk 

kiskapitális kiemeléssel bibliográfiák, irodalomjegyzékek elemeinél a szerző(k) nevének 

jelölésére, de kiskapitálist használunk színművek, drámák szedésekor is a szerep(lő) jelölé-

sére is. A kiskapitális betű formailag nagybetű, de a magassága csak a betűszemet éri el. 

Ha nem rendelkezünk az adott betűtípusból kiskapitális betűvel, a tördelőprogramok a 

nagybetűk lekicsinyítésével előállítanak egy kiskapitális-szerű betűt, amely azonban gyak-
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ran jelentősen eltér az igazi kiskapitálistól. A kiskapitális betűk vonalai vastagabbak, mint 

az adott méretűre zsugorított nagybetűk, ezért esetenként a félkövér nagybetűk lekicsinyí-

tése jobb eredményre vezet, mint a normál vastagságú betűké.  

 

41. kép Valódi és hamis kiskapitálisok 

A legjobb természetesen az, ha vagy a betűcsaládunk tartalmaz kiskapitális fontot, vagy 

a jelkészletben helyet kapnak kiskapitális betűk is. A gyakorlatban mindkét megoldásra 

találunk példát.  

Kiskapitális betűk használatakor gyakran látunk példát arra, hogy az eredetileg verzális 

betűk a kiskapitálisok mellett is verzálisok maradnak (JÓZSEF ATTILA, nem pedig JÓZSEF 

ATTILA). A zárójelben látható mindkét példa szabályos, de egy köteten belül csak az egyi-

ket használjuk! 

Kiskapitális betűkkel találkozhatunk süllyesztett iniciálék után is. Ezt a szokást angol-

szász területen alkalmazták előszeretettel, de manapság nemzetközivé vált, magyar nyelvű 

folyóiratokban is találkozhatunk vele. 

Halvány és keskeny betűk használatára nincs általános érvényű szabály, az egyes szö-

vegek szerkesztésekor magunk dönthetjük el, hogy használjuk-e őket, és ha igen, akkor 

milyen céllal. Ha az egész művet keskeny vagy halvány betűvel szedjük, annak gyakran 

egyszerűen csak gazdasági okai vannak: ez az egyik lehetséges módszer a terjedelem csök-

kentésére. Vigyáznunk kell azonban, mert a halvány és keskeny betűk olvashatósága rosz-

szabb lehet, mint a normál vonalvastagságú és szélességű betűké. 

Összefoglalva: ha betartjuk azt a szabályt, hogy egy művön belül legfeljebb két betűtí-

pust használunk, akkor a szöveg különböző funkciójú részeinek jelöléséhez különböző 

betűstílusokat használhatunk. Ezek alkalmazásával is legyünk mértékletesek, mert a szö-

veg elemeinek egyértelmű azonosítását ugyan segítheti a következetes betűváltozat-

használat, az olvashatóságot azonban ront(hat)ja. Természetesen nem folyamatos olvasásra 

szánt művek (alkatrész-katalógusok, telefonkönyv stb.) esetében a funkció felülbírálhatja 

az esztétikum követelményeit, hiszen ezeket a köteteket azért használjuk, hogy minél ha-

marabb rátaláljunk a keresett információra, és ezt megkönnyítheti az akár nagyszámú betű-

stílus használata is.  
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5.3.8 A betűköz 

Azt hinnénk, hogy az írásbeliség legfontosabb elemei a betűk, írásjelek és egyéb jelek. 

Az olvasó a betűformákra figyel, pontosabban a betűk alkotta csoportokra, hiszen olvasás 

közben ezeket ismeri fel szemünk (agyunk). Ahhoz azonban, hogy ezeket felismerjük, 

legalább ennyire fontos a térközök szerepe is. A térköz az írásjelekkel együtt a szöveg 

értelmi egységeinek tagolására szolgál. Az értelemszerűen tagolt szöveg érthetőbb, köny-

nyebben áttekinthető. Az értelemszerűséget a funkció is befolyásolhatja. Technikai, tudo-

mányos, jogi stb. szövegekben a bekezdések között térköz állhat a könnyebb visszakeres-

hetőség érdekében, míg regények esetében a bekezdések első sorának behúzása is elegendő 

az új bekezdés jelölésére. 

A betűköz nem tartozik azon eszközök csoportjába, amelyet a laikus olvasó megemlíte-

ne, ha megkérnék, hogy sorolja fel, hol találkozhat egy szövegben térközzel. A tipográfus 

eszköztárában viszont a legfontosabbak között említhetjük, talán éppen a „láthatatlansága”, 

pontosabban kevésbé nyilvánvaló volta miatt.  

A betűtípusok készítői a hagyományok és a digitális technika adta lehetőségek mellett 

igyekeznek meghatározni az egyes betűk közötti optimális távolságokat annak érdekében, 

hogy a betűk ritmusa kényelmessé tegye az olvasást. Minden betű esetében meghatározha-

tó egy téglalap (set width), amelyben az adott betű elfér. Ezek a téglalapok természetesen 

betűnként eltérő szélességűek (gondoljunk pl. az „m” és az „i” betűre), kivéve az ún. non-

proporcionális betűk esetében (pl. írógépbetűk), amelyeknél minden betűhely azonos szé-

lességű. A betűritmus kialakítása miatt azonban a betűk számára kialakított betűhelyek 

nem egyszerűen a betű vízszintes tengelyen mérhető legnagyobb szélességét jelölik, ugya-

nis minden betűhely tartalmaz ún. oldaltávolságot (side bearing). Az oldaltávolság azonban 

nem azonos a betű két oldalán, mivel a betűk alakja különböző nagyságú térközt igényel.  

 

42. kép Betűhely és oldaltávolság 

Az olvashatóságot azonban ennél bonyolultabb kérdések befolyásolják. A betűk nem 

statikus jelek abban az értelemben, hogy a különböző szavakban előforduló azonos betűk 

melletti térközök eltérőek lehetnek. Ennek oka, hogy a betűközt a betűk oldaltávolsága 
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mellett a betűpárok alakja is befolyásolhatja. Az elérendő cél az, hogy a betűk közötti tér-

közök arányosak legyenek a betűkön belüli térközökkel.  

A fontok (számítógépes betűk) a betűk alakját leíró adatokon kívül tartalmaznak olyan 

információkat is, hogy az egyes betűpárokat közelíteni vagy távolítani kell-e egymástól 

annak érdekében, hogy a betűritmus megfelelő maradjon és a betűpárok olvashatósága 

optimális lehessen. Ezt a betűpárokra vonatkozó tulajdonságot nevezik alávágásnak vagy 

egalizálásnak (kerning), a betűpárok távolságát definiáló táblázatot pedig kerning táblázat-

nak. A modern DTP-szoftverek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tipográfus felülbírálja 

a fontban definiált, alapértelmezett kerning értékeket. Erre általában nincs szükség, ha 

folyószöveget szedünk, mert a kurrens betűk (kisbetűk) egalizálásának gyári értékei rend-

szerint megfelelők. A nagybetűs szövegeket azonban célszerű mindig megvizsgálni és 

szükség esetén a gyári értékek megváltoztatásával egalizálni. A betűköz megadásakor a 

szoftverekben pozitív és negatív értékeket látunk, a pozitív értékek értelemszerűen a betű-

köz növelését, a negatív értékek a betűköz csökkentését jelentik. Mértékegységet nem lá-

tunk sem a Quark Xpressben, sem az Adobe InDesignban. Jó tudni, hogy ez az Adobe 

szoftverei esetében (InDesign, PhotoShop) 1/1000 kvirt, míg a Quark XPress 1/200 kvirttel 

számol. A kvirt mértékegységről az 5.3.6 fejezetben olvashat bővebben. 

 

43. kép Példák egalizálásra 

 

44. kép Kerningtábla a Quark XPressben 
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45. kép Az Adobe InDesign eszköze az egalizálásra 

A betűközt nemcsak a betűk alakja, de az alkalmazott betűméret is befolyásolja. Fo-

lyamatos olvasásra a 10–12 pt-os betűnagyság optimális, ám ettől eltérő betűméreteket is 

alkalmazunk a szövegekben. Kisebb fokozatúak a jegyzetek (lábjegyzet, megjegyzés), 

nagyobb fokozatúak például a címek. A kisebb fokozatok a betűköz növelését igénylik, 

míg nagyobb fokozatok esetében a betűköz csökkentése javasolt. A professzionális szoft-

verekben betűméret függvényében is beállíthatjuk a betűközt, ezt az eszközt trackingnek 

nevezik. 

 

46. kép Tracking a Quark XPressben 

A tipográfus leggyakrabban mégis egyedi esetekben állít betűközt. Ez történhet kieme-

lési céllal, de általában egyszerűen gazdasági okai vannak. Ha meg akarunk szüntetni egy 

fattyúsort vagy ha a szöveg 2-3 sorral kilóg a szövegdobozból, bizonyos határok között 
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lokálisan is megváltoztathatjuk a (kijelölt) szövegrészben a betűközt. A mértékegység és a 

méret megadása itt is hasonló, mint az egalizálásnál. 

5.3.9 A jelkészlet elemei 

A DTP-szoftverek elterjedésének egyik oka, ugyanakkor a szoftverek felhasználóitól 

mára szinte megkövetelt lehetőség a számítógépes betűtípus-állományok (fontok) hatalmas 

tömege. Mint arról korábban már szóltunk, nehéz pontosan megmondanunk az interneten 

elérhető, illetve a különböző fontkészítő cégek kínálatából beszerezhető betűtípusok szá-

mát, de bizonyos, hogy százezres nagyságrendről van szó. Ennek a betűtípus-tömegnek 

egy kisebb része, de valószínűleg így is tízezres számú képviselője a latin betűket (is) tar-

talmazó fontok köre, amelyek között viszont jócskán találunk olyanokat is, amelyek nem 

alkalmasak hosszabb szövegek szedésére. Az alábbiakban azt írjuk le, hogy egy jelkészlet-

nek milyen elemeket kell mindenképpen tartalmaznia ahhoz, hogy az hosszabb szövegek 

szedésére legyen alkalmas. 

5.3.9.1 Betűk 

Ez a legkézenfekvőbb elemcsoport. Ezen belül a jelkészletnek minimálisan tartalmaznia 

kell az adott nyelv leírásához szükséges valamennyi kurrens betűt (kisbetűt) és verzálist 

(nagybetűt), de feltétlenül szerencsés, ha a kiskapitálisok sora is önálló karakterekként 

érhető el.  

Magyar nyelvű szövegek esetében minimális követelmény, hogy a magánhangzók éke-

zethelyesen legyenek elérhetők (kurrens, verzális és lehetőleg kiskapitális változatban is). 

Ennek a követelménynek nagyon sok, az internetről ingyen letölthető font nem felel meg. 

Magyar szöveg szedésére csak olyan betűt használjunk, amelyben az ékezetes magánhang-

zók mindegyikének rövid és hosszú változata is ékezethelyesen található meg: á, Á, é, É, í, 

Í, ó, Ó, ö, Ö, ő, Ő, ú, Ú, ü, Ü, ű, Ű.
11

 Sokezer ilyen betűkészlet létezik, mégis találkozunk 

még napjainkban is olyan kiadványokkal, amelyekben „kalapos” és „hullámos” ékezetek 

láthatók. Ezek alkalmazása magyar szövegekben teljesen rossz! A jelkészlet ékezetes ele-

meinek meglétét ellenőrizhetjük az alábbi szövegekkel: „árvíztűrő tükörfúrógép”, „dúlt 

árvíz, tűzvész, jött gümőkór”, „öt szép szűzlány őrült írót nyúz”. (Ez utóbbi mondat 

Váncsa Istvántól származik.) 

Azt hihetnénk, hogy magyar szövegek szedéséhez elegendő olyan font, amely a magyar 

ékezetes magánhangzókat ékezethelyesen tartalmazza. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez a 

minimális követelmény gyakran nem elegendő. Szépirodalmi és szakirodalmi, műszaki, 

jogi, orvosi, de szinte bármilyen szöveg szedése esetén előfordulhat, hogy olyan jeleket 

kell szednünk, amelyek a magyar jelkészletnek nem, de a környező vagy távolabbi orszá-

                                                      
11

 A tipográfusok találékonysága és a professzionális szoftverek adta lehetőségek miatt időnként olyan megol-

dásokkal is találkozunk, amikor egy egyébként hiányos jelkészlet elemeit felhasználó, mégis ékezethelyes 

magyar szöveget olvashatunk. A magyar ékezetes karaktereket nem – vagy csak részben – tartalmazó jel-

készletekben általában külön jelként megtalálhatók az ékezetek. Ezeket némi ügyeskedés árán (a betűköz ext-

rém lecsökkentésével és az ékezet alapvonalának fentebb vagy lentebb állításával) az ékezet nélküli magán-

hangzókra ültethetjük. Ez a megoldás sokszor megtévesztő pontossággal eredményezi azt az optikai hatást, 

mint egy ékezetes magánhangzó, azonban hosszú szövegeken ez az eljárás nem alkalmazható. Egy másik 

módszer lehet az ékezetes jeleket nem tartalmazó jelkészlet magyarítása, ehhez azonban drága szoftverek, 

hosszú idő és nagy gyakorlat szükséges. 



DIGITÁLIS SZÖVEGFELDOLGOZÁS 

57 

gok (latinbetűs) jelkészletének elemei: pl. szlovák ľ és Ľ, vagy ď és Ď, lengyel ę és Ę, vagy 

ł és Ł, román ă és Ă, vagy î vagy Î, lett ā és Ā, vagy ķ és Ķ stb. Bár az idegen szavak átírá-

sára vannak szabályok a magyar helyesírásban, folyószövegekben ezt főként nem latin-

betűs írások esetében alkalmazzák. Irodalomjegyzékekben, bibliográfiákban a külföldi 

könyvek és cikkek szerzőinek nevét általában az adott ország, illetve adott nemzet helyes-

írásának megfelelő módon, betűhíven szoktuk leírni. Ilyenkor bajba kerül a tipográfus, ha 

az általa használt jelkészlet „csak” magyar ékezetes betűket tartalmaz. Mielőtt hosszabb 

munka tördeléséhet kezdünk, gondoljuk át, hogy szükséges lehet-e ilyen jelek használata 

is! 

 

47. kép Néhány európai ország ábécéje 

Külön szót érdemel a TeX rendszerek módszere a probléma megoldására. A TeX szá-

mos pontos nagyon eltérő filozófiát képvisel a ma használatos többi tördelőprogrammal 

szemben. Az ékezetes betűk kezelése is egy ilyen pont, és a TeX-et nem kedvelőknek is be 

kell látniuk, hogy a TeX erősebb a többieknél ezen a téren. Az eredetileg Donald E. Knuth 

által kifejlesztett szoftver segítségével bármilyen ékezetes betű előállítható, akár nemlétező 

betűk is. Az ilyen speciális jelek előállításakor megmondjuk a rendszernek, hogy milyen 

ékezetet használjon, illetve milyen betűre helyezze azt el. Pl.: \"o → ö, \^u → û. Bármilyen 

betűre bármilyen ékezet elhelyezhető, egy betűn akár több ékezet is: \={\"u} → ǖ. Az 

alábbi képen erre látunk néhány példát: 

 

48. kép LaTeX-ben készült ékezetes betűk 
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A TeX fejlesztésekor ennek a nagyszerű tulajdonságnak az lehetett a motivációja, hogy 

egyrészt a fejlesztős sem beszélte és ismerte az összes latinbetűs ábécét használó nyelvet, 

és nem akarta, hogy valamilyen betű kimaradjon a jelkészletből, másrészt nem akarta kor-

látozni a matematikusokat abban, hogy a kutatásaik eredményeinek leíráshoz saját jeleket 

alkothassanak. 

5.3.9.2 Ligatúrák 

A ligatúra (ikerbetű) olyan jel, amely két jel összeolvadásából jön létre. Latin nyelvű 

szövegekből ismerjük a Æ jelet, de magyar nyelvű szövegekben is találkozunk ilyen jelek-

kel. A legismertebb ezek közül a fi, amely az f és az i betűk összeolvadásából keletkezik. 

A ligatúrák a könyvnyomtatás kezdete óta jelen vannak. Gutenberg célja az volt, hogy a 

kézírást minél jobban utánozva gépesítse a könyvmásolást, ezért amikor megtervezte a 

szétszedhető és összerakható jeleket, nem önálló betűket öntött. Két-három betűből álló 

betűcsoportokat, ligatúrákat metszett annak érdekében, hogy minél inkább utánozni tudja a 

kézírással készült szöveg ritmusát. A 42 soros biblia készítésekor összesen közel három-

száz jelet készített, ezek nagyrésze ligatúra volt. 

A ligatúrák keletkezésének van egy másik, gyakorlatiasabb oka is, amely a monó-

szedés
12

 időszakát idézi. A szedők gyakran találkoztak azzal a problémával, hogy az f betű 

után szedett i betű tetejéről az f felnyúló szára letörte a pontot, mivel az f és az i az egalizá-

lás során egymáshoz közelebb került. Ezért kezdték az f és az i betűket egy törzsre önteni, 

így a két jelből egy lett, és az i betű tetején lévő pontot az f felnyúló szárának végén talál-

ható megvastagodó „fül” helyettesíti. Hasonló megfontolásból keletkezett az fj, illetve ffi 

és ffj ligatúra is.  

A ligatúrák alkalmazásának mára nincs gyakorlati oka, inkább a hagyományok miatt, il-

letve esztétikai okokból használjuk őket. A TeX és az Adobe InDesign automatikusan fel-

ismeri azokat a betűpárokat, amelyek helyettesíthetők ligatúrával, és a helyettesítést auto-

matikusan meg is teszik. Azokban a szoftverekben, amelyek nem kezelik így a ligatúrákat, 

megpróbálkozhatunk a kézi helyettesítéssel, de ennek az a hátránya, hogy az önálló fi 

ligatúrakarakter a szövegben történő kereséskor nem helyettesíti az f-i betűpárt, vagyis 

ezek a programok nem találják meg a szövegben például a finnugor szót az inn karakterso-

rozat keresésekor. 

5.3.9.3 Számjegyek 

Decimális számjegyek minden olyan jelkészletben megtalálhatók, amelyek latinbetűket 

tartalmaznak, legalábbis az ún. verzális (álló) számjegyek. Ezek magassága azonos, hason-

lóképp a verzális betűk magasságához: 0123456789, ABCDEFGH stb. A számjegyeknek 

létezik azonban egy másik változata is, amelyeket értelmezhetünk úgy, ahogyan a nagybe-

tűk és a kisbetűk (kurrens betűk) közötti kapcsolatot. Az ilyen számjegyeket medievál 

(„ugráló”) számoknak nevezzük. Szépirodalmi művekben a folyószövegben számjegyek-

kel írott számokat (de a paginát, azaz oldalszámot is) ezekből a számjegyekből kellene 

szednünk, ha rendelkezésünkre állna minden betűtípusban. Sajnos például a Windows te-

lepítésekor automatikusan települő Arial, Times New Roman stb. betűtípusoknál nem áll 

                                                      
12

 A monoszedés azt az eljárást jelenti, amikor a szedő a szöveget betűnként állítja össze a szedőszekrényből 

egyenként kiszedett betűkből.  
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rendelkezésünkre, így az irodai szövegszerkesztők térnyerése alaposan kihatott az ugráló 

számok használatára. Fontos tudnunk, hogy ezek a számjegyek létező jelek a bővebb jel-

készletekben, és használjuk is őket, ha módunk van rá! 

 

49. kép Ugráló számok 

A számjegyek alkalmazásának speciális körét jelentik a kitevők, indexek, törtek írása. 

A TeX rendszerek ezen a téren is kiemelkedő tulajdonságokat mutatnak a többi szoftverrel 

szemben, hiszen a TeX kifejezetten matematikai, műszaki és természettudományos szöve-

gek szedéséhez készült, amelyekben a számok (így a kitevők, indexek és törtek is) kiemel-

kedő jelentőségűek. 

Ha a jelkészletünk nem tartalmaz önálló jelként alsó és felső indexben elhelyezett 

számjegyeket, a szoftverek többnyire helyettesíteni tudják őket kisebb méretű és eltolt 

alapvonalú számjegyekkel. Ez a megoldás azonban nem minden esetben vezet esztétikus 

eredményre. A valódi törtek írásának helyes módja is azt kívánná, hogy a számláló és a 

nevező ne verzális méretű legyen: 1/2 helyett ½ a szabályos írásmód. Valódi törteket tar-

talmazó jelek viszont nagyon kis számban találhatók a jelkészletekben, ezért ezek írásánál 

többnyire a szoftverek szolgáltatásaira kell hagyatkoznunk. A professzionális szoftverek 

között az Adobe InDesign támogatja a medievál számok és a törtek helyes írásmódját is. 

5.3.9.4 Írásjelek 

Az írásjelezés szabályaira vonatkozóan ugyanúgy irányadóak a magyar helyesírás sza-

bályai, mint a szavak helyes leírására vonatkozólag. Ez jelenti a helyes írásjel kiválasztá-

sának, az írásjelek alakjának, illetve a szövegben való elhelyezésének szabályait. Ez a terü-

let (illetve ennek egy része) kifejezetten a tipográfiára vonatkozó szabályokat jelenti, mivel 

bizonyos szabályokat kézíráskor nem szoktunk (esetleg nem is tudunk) alkalmazni. 

Az írásjelhasználat szabályairól a következő leckében olvashatunk részletesen. Itt most 

csak felsoroljuk azokat az írásjeleket, amelyekre egy magyar nyelvű szöveg szedésekor 

szükségünk lehet: 

− pont, vessző, kérdőjel, felkiáltójel, pontosvessző, kettőspont: . , ? ! ; : 

− három pont: … 

− idézőjelek: „” »« ’’ 
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− aposztróf: ’ 

− zárójelek: ( ) [ ] { } ‹› 

− matematikai operátorok és jelek: + – · / : ÷ ± < = > ≤ ≥ ≡ ≠ % ° × stb. 

− kötőjelek: - – — − (ezek nevei sorrendben: diviz, nagykötőjel vagy félkvirtmínusz, 

hosszú kötőjel vagy kvirtmínusz, negatív előjel) 

− ₤, €, $ (a dollárjel mint pénznem eredetileg két függőleges vonallal áthúzott verzá-

lis S betű, de ilyen jel kevés jelkészletben található meg) 

 

Az írásjelek egy külön csoportját alkotják a szavak közötti térközök. Ezek között sok 

nem is önálló eleme a jelkészletnek, és rendszerint a szélességükben különböznek egymás-

tól, de egyéb tulajdonságaikban is mutathatnak eltérést. A régi nyomdász szakzsargon eze-

ket vákátoknak vagy vakanyagoknak nevezi arra utalva, hogy a nyomaton ezek nem hagy-

nak látható nyomot, hiszen éppen ez a céljuk: üres területet hagyni a szövegben.  

A szavak közötti térközök szerepét nem szabad lebecsülni. Sajnos az irodai szövegszer-

kesztők térnyerése miatt ezeket egyszerűen szóköznek mondják a legtöbben, de a szóköz 

csak az egyik konkrét jel a sok egyéb, hasonló célú jel között. Míg a szavak között elhe-

lyezhető legtöbb térköz szélességét pontosan definiálhatjuk, a szóköz szélessége sorról 

sorra változó lehet a sorkizárt (tömbösített) szedés miatt. A szerepe nyilvánvaló: ezzel a 

jellel választjuk el egymástól a szavakat.  

Sajnos a legnépszerűbb irodai szövegszerkesztő ezen a téren nagyon szerény képessé-

gekkel rendelkezik, éppen ezért tartjuk fontosnak, hogy részletesen bemutassuk a térközök 

ezen csoportjának használatát, illetve a használat szabályait. Ne feledjük: a tipográfus 

egyik legfontosabb eszközei a térközök. A tipográfia művészete nem abban rejlik, hogy le 

tudjuk-e írni a szavakat a rendelkezésünkre álló betűkből, hanem abban, hogy a betűkből 

alkotott szavakat, a szavakból alkotott sorokat, és a sorokból álló szöveget hogyan rendez-

zük el a papíron. 

A szóköz és a szövegben használható egyéb térközök alkalmazásáról a következő lec-

kében részletesen olvashatunk. 

5.3.9.5 Egyéb jelek, díszek 

Egy jelkészletben a fentieken kívül számos további jel állhat rendelkezésünkre. Ezek 

lehetnek egyszerű nyomdai díszek (pl. • ♦ ■), melyeket felsorolások szimbólumaként vagy 

egy adott szövegrészt lezáró jelként használhatunk. De lehetnek egyéb, speciális jelek, pl. 

paragrafusjel (§), tilde (~), aszteriszk (*), haček (ˇ), kettőskereszt (#), copyright (©), trade 

mark (™), numero (№) stb.  

5.3.10 A számítógépes betűk: fontok 

Amióta felmerült az igény a szövegek számítógéppel való szedésére, szükséges a betűk 

alakjának leírására szolgáló adatok tárolása is. Valójában a feladat már jóval hamarabb 

felmerült, hiszen a számítógépes megjelenítők és nyomtatók működéséhez már szükség 

volt a megjelenítendő és kinyomtatandó betűk formájának definiálására. A számítógépes 

tipográfia, a DTP megjelenése előtt a betűk tárolása, illetve a tárolt karakterek megjeleníté-

se a képernyőn és nyomtatása a nyomtatón az egyes hardvereszközök saját feladatai közé 
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tartozott. Minden számítógép használt valamilyen kódtáblát
13

, amelyben az egyes betűk-

höz, jelekhez (összefoglaló néven karakterhez) egy-egy decimális számot lehetett rendelni, 

és így számok sorozatává lehetett alakítani a szöveges információkat. A jelek megjeleníté-

séhez a számítógép (nyomtató) ROM-jában voltak tárolva a betűk és jelek alakjait leíró 

adatok. A korai időkben ezt kizárólag bitmátrixok segítségével valósították meg. Minden 

betű alakját egy n×m-es mátrix (táblázat) tárolta. Ha a megjelenítőn vagy a nyomtatón egy 

pontot (pixelt) be kellett kapcsolni (ki kellett nyomtatni), azt a mátrix adott pontján egy 1-

es bit jelezte. A nem bekapcsolandó (nyomtatandó) pontokat 0 bit jelölte. 

 

50. kép Különböző számítógépek karaktereinek pontmátrixa 

A DTP megjelenése a számítógépes betűk szempontjából is forradalmat jelentett. A ma 

elérhető betűtípusok alapvetően kétféle kódolási-tárolási eljárást alkalmazó állománytípus-

ba sorolhatók, a rasztergrafikus és a vektorgrafikus elvű csoportokba. Bizonyos fontok 

csak az egyik eljárást támogatják, míg más fonttípusok a két eljárást ötvözik. 

Fontos, hogy lássuk a különbséget karaktertábla (kódtábla) és betűtípus között. A kód-

táblák azért készültek, hogy a betűket számokká lehessen kódolni, hogy azután tároljuk 

őket a számítógép memóriájában vagy háttértárakon. A betűtípus-állományok (fontok) a 

betűk alakjának leírását tárolják. A jelek sorrendje a fontokon belül is gyakran megegyezik 

a kódtáblákon belüli sorrenddel, de nem minden esetben. A jelek száma pedig függhet attól 

is, hogy a fontot melyik kódrendszerhez igazították. Nyolcbites kódrendszerek az ASCII, 

illetve pl. az erre épülő ISO-8859-es szabványcsalád kódrendszerei, 16 bites az UNICODE 

és ezek mindenféle gépi megvalósításai (pl. UTF8).  

5.3.10.1 Raszterfontok 

A rasztergrafikus fontoknál a betűk alakját az előzőkben leírt módon pontmátrixokban 

tárolják. Mivel azonban a betűkre különböző méretekben is szükség lehet, rendszerint egy 

                                                      
13

 A kódtáblákat többnyire következetesen ASCII-nek nevezték a számítógépek. Az ASCII az American Stan-

dard Code for Information Interchange szavak rövidítéséből származik, amelyet így fordíthatunk le: amerikai 

szabványos kód információcseréhez. Ahhoz, hogy szabványról beszéljünk, illetve a számítógépek között az 

ASCII kódrendszer valóban alkalmas legyen információcseréhez, minimális követelmény (lett volna), hogy 

minden számítógép azonos jeleket tároljon a saját ASCII-táblájában. A valóság ezzel szemben távol állt ettől, 

körülbelül hetvenféle gépi megvalósítás született az ASCII-re, így éppen arra volt alkalmatlan a szabvány, 

amire eredetileg kitalálták. 
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font egy betűkészlet elemeit különböző méretekben is tárolja. Ez azért szükséges, mert a 

betűméret növekedésével vagy csökkenésével a betű esztétikussága megkövetelheti a jel 

belső arányainak megváltoztatását is. Természetesen a fontot készítő cég nem tudhatja 

előre, hogy pontosan milyen méretben fogják használni a betűt, ezért csak néhány gyakori 

méretben készíti el a pontmátrixokat. A mai szoftverek képesek ezeket a betűket is skáláz-

ni, vagyis ha egy betűméret nem érhető el az adott fontban, akkor a program a hozzá leg-

közelebb eső méretű betűket méretezi az adott fokozatúra. (Érdekességként megemlítjük, 

hogy egyes korai DTP-szoftverekben ez nem így volt. A Logitech cég Finesse™ nevű 

szoftvere speciális módon kezelte a betűket. A szoftverhez fontsablonokat adtak, amelye-

ket azonban maga a szoftver nem tudott használni tördeléskor. A kapott sablonok alapján 

el kellett készíteni [ki kellett számoltatni] az egyes betűket az egyes betűméretekben, és a 

szoftver csak az előre leszámoltatott betűméretekben tudta használni a betűket. Ez viszont 

igen hosszas, több órás folyamat volt a ’90-es évek elején éppen megjelenő 386-osokon.) 

A raszterfontok előnye, hogy a tárolás és a megjelenítés elve megegyezik, hiszen a 

megjelenítők (képernyők, kivetítők) és a nyomtatók mind mátrixelvű eszközök. (A számí-

tógépes kiviteli eszközök között egyedül a rajzgépek [plotterek] nem mátrixelven működ-

nek.) A megjelenítés leegyszerűsítve annyit jelent, hogy a tárolt pontmátrixot a képernyő 

egy adott koordinátájú területére vagy a nyomtató memóriájában kialakított virtuális nyo-

mat megfelelő helyére másoljuk. Nyomtatók esetében ez azonban már bonyolultabb eljárás 

lehet, mivel a nyomtatók felbontása többszöröse a képernyőknek. A raszterfontok felbon-

tását nem célszerű a nyomtatókhoz igazítani, mert az jelentősen megnövelné a tárolási 

igényt, így nyomtatáskor egy algoritmus számítja ki a tárolt pontokból a nyomtatandó pon-

tok helyét.  

Mivel a raszterfontok skálázása általában nem eredményez megfelelő minőségű betű-

képet, azonban a képernyőn való megjelenítésük nagyon egyszerű és gyors, a raszterfontok 

használatát elsősorban képernyőkön javasolják. A raszterfontok betűméreteit is ilyen célú 

felhasználáshoz optimalizálják. A szoftverek ugyan képesek a betűk skálázására, így egy 

kisméretű betűt is fel tudnak nagyítani tetszőleges méretűre, de a betűk alakját meghatáro-

zó képi információt nem tudják a mérethez „javítani”, így az ilyen módon keletkező betűk 

többnyire alkalmatlanok nyomtatott szöveg előállításához. 
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51. kép Egy raszterfont kis méretben tárolt betűje skálázás után 

5.3.10.2 Vektorgrafikus fontok 

A vektorgrafikus fontok a betűk, jelek alakját nem pontmátrixokban, hanem vektorok és 

görbék segítségével tárolják. A módszer kétségkívüli eredménye a tetszőleges skálázható-

ság, hátrány viszont a bonyolult megjelenítési eljárás. A képernyők és nyomtatók mátrixel-

vű eszközök, vagyis ahhoz, hogy egy vektorokkal és görbékkel (tehát lényegében matema-

tikai formulákkal) megadott alakzatot megjeleníthessünk rajtuk, egy algoritmusnak ki kell 

számolnia, hogy hová kell pontot nyomtatni, vagy mely pixeleket kell bekapcsolni a kép-

ernyőn ahhoz, hogy az adott síkidom jelenjen meg. Ezt az eljárást nevezik raszteri-

zálásnak, és az első ránézésre esetleg egyszerűnek tűnő feladat valójában nagyon is bonyo-

lult. Képzeljünk el egy az adott eszköz felbontásának megfelelő négyzethálót, amelyen 

elhelyezzük a megjelenítendő alakzatot leíró vektorokat és görbéket. A feladat az, hogy 

határozzuk meg, hogy melyik pontokat kell bekapcsolnunk ahhoz, hogy a lehető legponto-

sabban adjuk vissza a vektorok és görbék által leírt síkidom alakját.  
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52. kép Mi történik raszterizáláskor? 

A vektorgrafikus fontok a betűk alakját vektorok és görbék segítségével adják meg. A 

vektorok megadása egyszerű: tároljuk a kezdőpontot, egy irányszöget és a hosszt (esetleg a 

kezdő- és a végpontot). De hogyan adható meg egy görbe?  

A görbék definiálásának egyik módja lehet az, melyet a következő feladat mutat be: 

adott a síkban (térben) n darab pont. Keressük azt a függvényt, amelynek képe olyan gör-

be, amely az összes ponton áthalad. Az eljárás neve interpoláció. 

 

53. kép Interpoláció 
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Egy egyszerű módszer az, ha a görbe elegendően sok pontját megadjuk, majd a ponto-

kat egyenes szakaszokkal kötjük össze (lineáris interpoláció). A kapott eredmény azonban 

valószínűleg nem lesz megfelelő. Ha a fontok így működnének, a kerek betűk szögletesek 

lennének. 

 

54. kép Lineáris interpoláció 

Ennél bonyolultabb, de lényegesen jobb eredményt adó eljárások pl. az ún. Lagrange-

interpoláció (ejtsd: lagranzs), ill. Hermite-féle (ejtsd: ermit) interpoláció, de egyéb eljárá-

sok is ismeretesek. Ezek polinomok vagy trigonometrikus kifejezések segítségével adják 

meg azt a függvényt (vagy azokat a függvényeket), amelyeknek képe az adott pontokat 

interpolálják. A polinomok fokszáma azonban a megadott pontok számával nő, vagyis 

minél több pontot adunk meg, annál magasabb fokú lesz a polinom. (Az y = 2x
2
 + 3x – 17 

másodfokú, az y = 6x
4
 – 9x

3
 + 17x

2
 + 6x – 9 negyedfokú polinom.) Ez idővel számítási és 

ábrázolási nehézségeket okozhat, de a legnagyobb gond az, hogy a fokszám növekedésével 

a görbe „kileng”. 

 

55. kép A fokszám növelésének eredménye 
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A pontos matematikai eljárások közlésétől eltekintünk, de ajánljuk őket a téma iránt ér-

deklődőknek, mert valójában nem túl bonyolult módszerek. 

A görbék megadásának egy másik megoldása az ún. approximáció. Ennek lényege, 

hogy nem a görbe pontjait adjuk meg, hanem csak ún. kontrollpontokat, amelyekből egy 

számítási algoritmus segítségével kiszámíthatók a görbe pontjai. A kontrollpontokat (vagy 

többségüket) nem interpoláljuk, hanem approximáljuk, azaz közelítjük. Az approximáció 

legismertebb gyakorlati megvalósítása az ún. Bézier-görbék alkalmazása, amelyeket vala-

mennyi grafikus szoftverben (a pixelgrafikusokban is) használhatunk. A CAD-rendszerek 

alapvető eszközei, eredetileg is a mérnöki munkában használták fel őket.
14

 

 

56. kép Bézier-görbe 

A görbék modellezésének legfejlettebb és legáltalánosabb eszközei az ún. spline-ok, 

amelyek polinomok összekapcsolásával jönnek létre. A vektoros fontok terén a másod- és 

harmadfokú spline-ok a legfontosabbak. Előnyük az interpolációval szemben az, hogy a 

kontrollpontok változtatása csak lokálisan befolyásolja a görbe alakját, és a görbe a lehető 

legsimább, vagyis nincsenek benne olyan kilengések, mint amelyek a magasabb fokszámú 

polinomokra jellemzők.  

 

57. kép Spline-ok 

                                                      
14

 A Bézier-görbék Pierre Bézier kutatásainak eredményeként születtek meg a ’60-es években. Bézier a francia 

Renault gyár konstruktőreként adott egyszerű módszert a görbék megadásához, az ún. Bernstein-polinomok 

felhasználásával. 
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A DTP-ben mára három de facto szabvány alakult ki, melyek a betűk alakjának vektor-

grafikus elvű leírását és tárolását valósítják meg. Az alábbiakban erről a három típusról 

olvashatunk bővebben. Mint azt látni fogjuk, az eljárások két fontos kérdésben mutatnak 

eltérést: a görbék leírásának módjában és a raszterizáló algoritmus működésében. 

5.3.10.3 Type1 fontok 

Az Adobe által 1985-ben definiált szabvány, PostScript fontoknak is nevezik őket. Az 

első változatban minden fokozathoz önálló font tartozott, majd lehetővé tették a fontok 

skálázását, vagyis tetszőleges méretezését. A Type1 fontok raszterizálását korábbi rendsze-

rekben (Windows 98-ig) külső szoftver, az Adobe Type Manager végezte, vagyis ilyen 

fontot csak az használhatott, aki rendelkezett ezzel a programmal. Az ATM lehetővé tette 

azt is, hogy PostScript fontokat nem PostScript nyomtatókon nyomtassunk ki. Az Adobe 

termékei beépített raszterizálót tartalmaznak, tehát Adobe termékekben akkor is használha-

tunk Type1 fontokat, ha nem rendelkeznünk Type Managerrel. A Windows 2000-be aztán 

bekerült egy beépített raszterizáló a Type1 fontokhoz is, így azóta nincs szükség a Micro-

soft operációs rendszereiben külső szoftverre. 

A Type1 fontokban a jeleket névvel azonosítják, egy font maximum 256 féle jelet tar-

talmazhat.  

Windows alatt a Type1 fontok leírása két-két állománnyal történik. A PFB kiterjesztésű 

állományok (Printer Font Binary) a körvonal-információkat tartalmazzák, a PFM (Printer 

Font Metrics) állományok pedig a méretezésre vonatkozó információkat.  

A Type1 fontok a görbék leírására harmadfokú (kubikus) spline-okat használnak. 

5.3.10.4 TrueType fontok 

A TrueType szabvány a Microsoft és az Apple együttműködésével jött létre. A kifej-

lesztésének egyik célja az volt, hogy a cégek szerették volna elkerülni az Adobe számára 

fizetendő jogdíjakat a Type1 fontok után.  

A TrueType fontokban a görbék megadása másodfokú (kvadratikus) spline-okat hasz-

nálnak, emiatt a TrueType betűkben az ívek esetenként kevésbé szépek, mint a Type1 fon-

tokban.  

A TrueType fontok raszterizálását az operációs rendszer végzi, külön segédprogramra 

nincs szükség. A fontokban egyben található meg a körvonalakra és a méretezésre vonat-

kozó minden információ, továbbá az, hogy milyen nyelvhez és kódlaphoz használható a 

betűkészlet. A betűkészleten belül az egyes jelek azonosítása nem nevekkel, hanem szá-

mokkal történik, amely az Unicode szabványra emlékeztet. Ez azonban nem jelenti azt, 

hogy a TrueType fontok Unicode-szabványra épülnének. (Az Unicode szabvány fiatalabb 

is, mint a TrueType). Egy TrueType fontban maximum 65 536 különböző jel kaphat he-

lyet.  

A TrueType fontok kiterjesztése TTF. 

5.3.10.5 OpenType fontok 

1996-tól létező szabvány, amely a Type1 és a TrueType előnyeit igyekszik ötvözni. Az 

OpenType fontok mind a Microsoft, mind az Apple operációs rendszerei támogatják, 



DIGITÁLIS SZÖVEGFELDOLGOZÁS 

68 

egyazon fájl fizikailag telepíthető mindkét cég operációs rendszerében. PostScript alapúak, 

de nem a Type1, hanem a továbbfejlesztett Type2 szabványt követik.  

A professzionális OpenType fontok (kiterjesztésük OTF, nevükben szerepel a Pro szó) 

a görbék közelítéséhez harmadfokú, míg a hagyományos technológiára épülő OpenType 

fontok (kiterjesztésük a TrueType fontokhoz hasonlóan TTF) másodfokú spline-okat al-

kalmaznak.  

Az OpenType fontok Unicode kódolásúak. A fájlok belső felépítése lehetővé teszik, 

hogy régebbi, 8 bites rendszereken is használjuk őket, de ezek a rendszerek csak az első 

256 karaktert látják egy ilyen fontban.  

5.3.10.6 A TeX rendszerek fontkezelése 

A TeX kifejlesztője, Donald Knuth külön szoftvert hozott létre vektoros fontok készíté-

séhez, melynek METAFONT a neve. A rendszert 1977-ben kezdte fejleszteni, az első vál-

tozatot 1979-ben mutatta be. A METAFONT rendszert ezután 1984-ben újraírta, ennek a 

rendszernek a fejlesztése folyik napjainkban is.  

A METAFONT vektorgrafikus módon írja le és tárolja a betűk és jelek alakját. Habár a 

leírás és a tárolás módja eltér a többi vektorgrafikus fontformátumtól (TrueType, Type 1), 

számos konvertáló eszköz létezik a METAFONT-állományok PostScript Type 1-be történő 

konvertálásához. 

5.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Ebben a hosszú fejezetben a betűkről, mint a DTP egyik fontos alapköveiről esett szó. 

A lecke áttekintette az írás kialakulását, az írott és nyomtatott betű fejlődését a betűírás 

kezdeteitől Gutenbergen át a számítógépes kiadványszerkesztésben használt betűkig. A 

leckében olvashattunk a betűk csoportosítási illetve rendszerezési lehetőségeiről, áttekin-

tettük a DTP-ben használt jelkészletek minimálisan szükséges jelcsoportjait, illetve szót 

ejtettünk a számítógépes fontok jellemzőiről. Megismerhettük a betűk méretezési lehetősé-

geit és így a különféle nyomdaipari mértékrendszereket. 

5.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Melyek a főbb állomásai ma használatos európai írás kialakulásának? 

2. Melyek azok a formai jellemzők, amelyek alapján csoportosíthatók a betűtí-

pusok? 

3. Milyen csoportokba soroljuk a különféle betűtípusokat? 

4. Mit kell tudnunk a betűk méretezéséről? 

5. Milyen szabályok alapján válasszunk betűtípust egy kiadványhoz? 

6. Milyen betűtípusok keverhetők és nem keverhetők egymással? 
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6. SZÖVEGTÖRDELÉS 

6.1 CÉLKITŰZÉS 

Ebben a leckében a szövegtördelés szabályait tekintjük át. Biztosan nem vállalkozha-

tunk arra a feladatra, hogy minden nyomdaipari termék és szövegtípus kapcsán teljes körű 

leírást adjunk a szedés a és a tördelés szabályairól, hiszen ezek a szabályok – bár több év-

százados hagyományokat követnek – napról napra változnak és megújulnak. Újfajta kiad-

ványok születnek, és a tervezők kreativitása is állandó hatással van a rég megszokott sza-

bályokra.  

Célunk tehát elsősorban az, hogy bemutassuk azokat a fontos szabályokat, amelyek 

nem változnak az újabb és újabb DTP-eljárások megjelenésével sem. Fontosnak tartjuk 

ezeknek a tudnivalóknak az ismertetését azért is, mert az irodai szövegszerkesztők térnye-

résével a gyakorlatlanabb felhasználók gyakran követik el azt a hibát, hogy minden szer-

kesztési feladatot a szoftverre bíznak, és elhiszik, hogy a szoftver ezeket jól is végzi el. 

Jegyzetünkben többször került már szóba érintőlegesen a TeX szövegszedő rendszer, ame-

lyet Donald Knuth készített és jelentősen eltér a ma népszerű többi DTP-szoftvertől. A 

TeX-használók meggyőződése, hogy a TeX-hel akkor is tipográfiai igényű és helyességű 

dokumentumokat állíthatunk elő, ha a tipográfia legelemibb szabályait sem ismerjük. A 

valóság azonban az, hogy az egyébként nagyszerű TeX sem mindenható, ezért használjunk 

is bármilyen szoftvert, az alapvető szabályokat ismernünk kell! 

6.2 TARTALOM 

− – A szövegbevitel szabályai, írásjelhasználat 

− – Bekezdések kialakítása, behúzás, sorzárás, kimenetsorok, fattyúsorok 

− – Könyvek tördelése 

− – Oldalak kialakítása, többhasábos szedés, soregyen, kimenetoldalak 

− – A címek hierarchiája 

− – A címnegyedív 

− – Irodalomjegyzék 

− – Akcidens kiadványok 

6.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

6.3.1 A szövegbevitel szabályai, írásjelhasználat 

6.3.1.1 Sorok, bekezdések 

A szövegszerkesztő, kiadványszerkesztő, tördelő és egyéb DTP-szoftverek feladata, 

hogy a begépelt szöveget sorokra, bekezdésekre, hasábokba és oldalra rendezzék. Ennek 

megfelelően a legtöbb formázási műveletet helyettünk végzik el, és nemcsak nem kell, de 

nem is szabad a szükségesnél több műveletet végeznünk ennek érdekében. 
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Függetlenül attól, hogy a szöveget az egész szövegtükör felhasználásával, vagy csak 

egy kijelölt szövegdoboz alkalmazásával szeretnénk az oldalon megjeleníteni, a szoftver 

gondoskodik arról, hogy csak a megfelelő mennyiségű betű, jel (karakter) kerüljön egy 

sorba. Ezért nemhogy nem szükséges, de általában rossz megoldás is, ha a sorok végét a 

folyószövegekben mi kényszerítjük ki, pl. Enter lenyomásával. (Vannak természetesen 

olyan szövegek is – pl. versek –, ahol minden sor végét jelölnünk kell.) Egy szóval: sorok 

végén ne, csak bekezdések végén nyomjunk Entert. 

A bekezdések közötti térközök állításának egy egyszerű, mégis „üldözött” módja a be-

kezdések közötti üres Enterek használata. Ezt a megoldást főként a szövegszerkesztés isko-

lai oktatásában „üldözik”. Az üldözést túlzónak tartjuk, azonban általánosságban elmond-

ható, hogy a bekezdések közötti térközök állítására nem az üres Enterek használata a 

legelegánsabb módszer, emellett valóban okozhat nehézségeket és következetlenségeket is 

ez az eljárás a szöveg tördelésének utólagos módosításakor.  

Szeretnénk azonban emlékeztetni az Olvasót, hogy a kiadványszerkesztés célja az esz-

tétikus és a céljának megfelelően használható, vagyis „jó” kiadvány elkészítése, nem pedig 

a szövegszerkesztő program funkcióinak legteljesebb kiaknázása. Nem azért szerkesztünk 

szöveget, hogy bemutassuk, mennyire pontosan ismerjük a szoftver lehetőségeit és milyen 

széleskörűen tudjuk azokat kiaknázni. A cél az, hogy az általunk készített munka elnyerje 

az olvasó tetszését, információkhoz jusson belőle, és ehhez a tipográfia eszközeivel támo-

gatást nyújtsunk neki. 

A szövegszerkesztőben megszerkesztett szöveget kinyomtatjuk, vagy további szoftve-

rekkel szerkesztjük, és a nyomdában nyomtatják ki. A kinyomtatott szöveg nem árulja el, 

hogy a bekezdések közé üres Entereket nyomtunk vagy szabályos térközt állítottunk, aho-

gyan a kézi szedéssel készült nyomatok sem mondják el azt, hogy milyen méretű 

vákátokkal állított térközt a szedő. Az olvasónak valószínűleg nem fog feltűnni, ha az 

egyébként tipográfiai szempontoknak megfelelően tördelt szöveget nem az iskolában meg-

követelt módon szerkesztettük meg. Úgy is mondhatnánk, hogy a cél szentesíti az eszközt, 

de azért jó, ha ismerjük egy szoftver adta lehetőségeket és nemcsak az intuícióinkra ha-

gyatkozunk.  

6.3.1.2 Elválasztás, kézi elválasztás 

Gyakran találkozunk olyan kiadványokkal, amelyekben a sorok belsejében található 

nagyméretű szóközök egymás alá kerülve csatornákat, folyosókat alakítanak ki. Ez első-

sorban olyan kiadványokban fordul elő, amelyekben a szedés többhasábos, és a hasábok 

túlságosan keskenyek, ennél fogva a sorok rövidek. A keskeny hasábok lehetőség szerint 

kerülendők, de a probléma egyfajta megoldása lehet, ha engedélyezzük a szövegben a sza-

vak elválasztását. A kiadvány- és szövegszerkesztő programok mindegyike rendelkezik 

elválasztó szolgáltatással, némelyikük beépített eszközként, míg mások külső, telepíthető 

bővítményként. Az elválasztás részben jól algoritmizálható, mert a szabályok világosak és 

egyszerűen programozhatók, ugyanakkor a szótagok megállapításához gyakran szükséges 

a szavak elemzése, esetenként értelmezése. Ezt a szoftverek nem tudják algoritmus alapján 

elvégezni, ezért akkor hatékony egy elválasztóprogram, ha rendelkezik jó minőségű kivé-

telszótárral. A kivételszótárakban azokat a szavakat és szótagolásukat tárolják, amelyek a 

szabályok szerint nem szótagolhatók vagy nem a szabályok szerint szótagolandók. Közis-

mert példák erre a nyelvtanóráról is ismert tulajdonnevek: Bat-thyá-ny, Nietz-sche stb. 
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Kevésbé kézenfekvő probléma a hosszú kettős mássalhangzók felismerése. Az asszony 

szót így szótagoljuk: asz-szony. A vasszeg összetett szó, ezért az összetétel határán kell 

elválasztanunk: vas-szeg. A szoftver azonban a szó értelmezése nélkül nem tudja felismer-

ni az ssz karaktersorozatot, hogy az egy hosszú sz vagy egy s és egy sz betű, ezért kivétel-

szótár nélkül a vasszeg szót is vasz-szeg formában választja el. És vannak olyan problémás 

esetek, amelyeken még a kivételszótár sem segít: ha egy szót többféle módon is szótagol-

hatunk (ez azonos alakú szavak esetében lehetséges), pl.: megint, me-gint (ismét), meg-int 

(figyelmeztet).  

Tökéletes elválasztóalgoritmus a magyar nyelvű szövegekhez akkor sem konstruálható, 

ha nagyon magas szintű kivételszótárt használhatunk. Ezért időnként szükséges, hogy be-

avatkozzunk a gépi elválasztásba, illetve kikényszerítsük a szavak elválasztását akkor is, 

ha azt a szoftver nem tenné meg helyettünk.  

A programok a kötőjeleknél (6.3.1.6 fejezet) általában szó(tag)határt is feltételeznek, 

ezért ha egy kötőjelet is tartalmazó szó kerül a sor végére, ott automatikusan bekövetkez-

het a sortörés. Kötőjelek segítségével azonban más szavakban ne jelöljük az elválasztás 

helyét, mert ha a szöveget átszerkesztjük, akkor ezek a kötőjelek a sorok belsejében is 

megjelennek. Ehelyett az ún. lágyelválasztást kell használnunk, erre minden szöveg- és 

kiadványszerkesztőben található billentyűkombináció.  

Jó, ha tudjuk, hogy bizonyos szoftverek együttműködése ezen a téren nem tökéletes. Ha 

egy szoftverben be van kapcsolva az automatikus elválasztás, és a szöveget vágólappal 

másoljuk egy másik szoftverbe, a másolatban az eredeti lágyelválasztó jelek helyett és az 

automatikus elválasztási helyeken kötőjelek jelen(het)nek meg. 

Közismert, de nem kötelező érvényű szabály, hogy háromnál több egymást követő sor-

ban ne legyen elválasztás, mert az egymás alatti kötőjelek nem esztétikusak. Ennél a sza-

bálynál azonban sokkal erősebb és fontosabb, hogy a szövegben egységesen szűk szókö-

zöket szedjünk, ezért ha az elválasztás megoldja a szóközcsatornák problémáját, akkor 

inkább válasszuk a több sort érintő elválasztást.  

6.3.1.3 Írásjelek a mondat végén és tagmondatok között 

Mondatzáró írásjelek a pont, a három pont, a kettőspont, a kérdőjel, a felkiáltójel és a 

felkiáltójel más írásjelekkel való kombinációja. 

A fentiek között vannak olyan írásjelek, amelyeket nemcsak mondat végén használha-

tunk, pl. pontot kell használni pl. dátumok, keltezések, házszámok, és általában: számok 

írásakor. De pontot használunk monogramok, rövidítések írásakor is. Hasonló módon a 

kettőspont pl. időpontok (óra:perc) írásában fordulhat elő. Sajnos ezen a téren sok félreér-

tésre és következetlenségre látunk példát a különböző nyomdatermékeken. Egészen hét-

köznapi példa egy élelmiszer szavatossága lejárati dátumának értelmezése, ha a dátum 

számokkal van írva. Mivel a dátumok számokkal írása a különböző országokban és nyelv-

területeken más és más, gyakran nem lehet eldönteni, hogy egy termék meddig fogyasztha-

tó. 

A számok helyesírását a magyar helyesírás szabályainak külön pontjai szabályozzák. 

Jegyzetünk terjedelmi korlátai nem engedik meg, hogy minden szabályt leírjunk, ezért 

célszerű helyesírási szótár használata számokat tartalmazó (tehát lényegében minden) ki-

advány szerkesztésekor. 
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Tagmondatok elválasztására használható jelek a vessző, a pontosvessző, a kettőspont, a 

gondolatjel és a különböző zárójelek. 

A fentiek közül a zárójelek és a gondolatjel kivételével az összes írásjel az őt megelőző 

szóhoz tapad és mögötte szóköz (térköz) áll.  

A régi nyomdászok az írásjelek elé spáciumot, 1-2 pt-os térközt szedtek, de erre a szá-

mítógépes programokban nincs szükség, mert egyrészt sok program nem is tud ilyen mére-

tű térközt alkalmazni, másrészt a fontok kerningtáblázata (a betűpárok egalizálásának mér-

tékét tartalmazó táblázat) általában tartalmaz információkat az írásjelekre vonatkozóan és 

ez kiváltja a kézzel szedett spáciumot. Egy szóval: a fenti írásjelek elé (a zárójelek és a 

gondolatjel kivételével) nem szabad szóközt szedni, mert „tapadnak” az előttük álló szóra, 

mögéjük pedig szóközt (térközt) kell szedni, kivéve, ha mondat- és egyben bekezdészáró 

írásjelről van szó. 

A fenti jelek közül kitüntetett figyelmet kíván a három pont (…), a zárójelek és a gon-

dolatjel. A három pont a gondolat lezáratlanságát jelölheti. Ez a jel azt fejezi ki, hogy a 

mondat nem fejeződik be. Stiláris eszközként az elgondolkodást, a gondolat folytathatósá-

gának lehetőségét fejezi ki. Három pont karaktert használunk akkor is, ha egy szövegben 

(pl. idézetben) nagyobb terjedelmű szöveghiányt vagy -kihagyást szeretnénk jelezni. Ekkor 

kerek vagy szögletes zárójelben helyezzük el a három pontot: (…) vagy […]. 

A jel formailag eltér a három darab egymás mellé szedett ponttól. A három pont írásjel 

általában minden jelkészletben önálló karakter, és a pontok között nagyobb térköz áll, mint 

három egymás mellé szedett pont között.  

Három pont karakter beszúrására gyakran önálló billentyűkombináció áll rendelkezé-

sünkre, vagy a program karaktertábla szolgáltatása (esetleg külső Karaktertábla-segéd-

program és a vágólap) segítségével szúrható be a szövegbe. A szöveg- és kiadványszer-

kesztő programok egy része automatikusan ki is cseréli a három egymás utáni pontot egy 

darab három pont karakterre. Mondatok végén ezt így is helyes, azonban ha – szabálytala-

nul – arra használjuk a pont karaktert, hogy pontozott vonalat húzzunk vele pl. egy aláírás 

helyének jelölésére, vagy tartalomjegyzékben a címsor és az oldalszám közötti vezető vo-

nalként, akkor a vonal egyenetlen lesz. A három pont karakterben ugyanis az oldaltávolság 

is nagyobb, mint a pont karakterben, ezért a vonalban három pontonként térköz fog megje-

lenni, ami nemcsak nem esztétikus, de általában szabálytalan is.  

A zárójelekről a következő, míg a gondolatjelről részletesebben a 6.3.1.6 fejezetben ol-

vashat. 

6.3.1.4 Zárójelek 

Zárójeleket irodalmi szövegekben a gondolatok, megjegyzések közbeékelésére, beszú-

rására, illetve magyarázatok közbevetésére, míg matematikai, kémiai, fizikai, műszaki 

képletekben a műveleti sorrend jelölésére alkalmazunk.  

Ha folyószövegekben alkalmazzuk, akkor a zárójelek egymásba ágyazásakor a követ-

kező sorrendet kövessük: ( [ < > ] ) (kerek-szögletes-csúcsos) esetleg ( [ { } ] ) (kerek-

szögletes-kapcsos). Ennél bonyolultabb zárójel-egymásbaágyazás nagyon megnehezíti a 

szöveg megértését, ezért ha tehetjük, inkább a tagmondatok és mondatok átszerkesztésével 

oldjuk fel az ilyen bonyolult gondolatmeneteket. Folyószövegekben ritka is az ennyire 

bonyolult összetétel, inkább lexikográfiában találkozunk vele. Ebben az esetben a legbelső 

zárójel csúcsos szokott lenni. 



DIGITÁLIS SZÖVEGFELDOLGOZÁS 

73 

Folyószövegekben a zárójelezett gondolatok jelölésére gyakran gondolatjelek is hasz-

nálhatók, de stilisztikailag nem azonos értékű a két jelölésmód.  

A zárójelek mindig páros írásjelek. A nyitó zárójel az őt követő szóhoz tapad és előtte 

áll szóköz (térköz), míg a csukó zárójel az őt megelőző szóhoz tapad és mögötte áll szóköz 

(térköz) vagy írásjel tapad hozzá. 

Zárójeleket használhatunk szavakon belül is. Ez a kettős értelmezhetőség jelölésének 

eszköze, és többnyire kerek zárójeleket használunk a jelöléshez. Azt jelöljük vele, hogy 

egy mondat értelmezhető úgy is, hogy a szóban a zárójelezett betűket is fegyelembe vesz-

szük, vagy nem vesszük őket figyelembe: Ember(ek) a Holdon. Az újságírásban a címek 

figyelemfelkeltőbbé tételének egyik kedvelt eszköze. 

6.3.1.5 Idézőjelek 

Idézőjeleket általában az idézés jelölésére használunk, de mondatokban a szövegtől el-

térő stiláris (pl. ironikus) szavak és kifejezések jelölésére is ez a jel használandó. Az idéző-

jel páros írásjel, és formai szempontból két fontos jellemzővel bír: a különböző nyelvek 

helyesírása különböző állású és különböző alakú idézőjeleket használ. A magyar nyelvben 

a nyitó és a csukó idézőjel is 99-es formájú, a nyitó idézőjel alsó, míg a csukó idézőjel 

felső állású: „szöveg”. (Angol nyelvterületen a nyitó idézőjel 66-os, a csukó 99-es formájú 

és mindkettő felső állású: “text”.) 

Az idézeten belüli idézésre az ún. lúdlábat használjuk: pl. János így fogalmazott: „So-

sem találkoztam még ennyire »türelmes« ellenőrrel.” Ha idézett idézeten belüli idézésre 

van szükségünk, a legbelső idézőjelként használjunk aposztrófot: ’’. Ennek a nyitó és csu-

kó tagja is 9-es formájú és felső állású. Lehetőség szerint azonban kerülendő ez a megol-

dás, mert nagyon megbonyolítja a szöveg értelmezését. 

6.3.1.6 Kötőjelek: diviz, félkvirt- és kvitmínusz, negatív előjel 

A kötőjelek olyan írásjelek, amelyeknek használata a kézírásban és a nyomtatott szöve-

gekben jelentős eltéréseket mutathat. Magyar nyelvű szövegekben többféle (legalább két-

féle) kötőjelet kell használnunk, de ez nemcsak tipográfiai, hanem helyesírási kérdés is. Az 

általános és középiskolai nyelvtanórákon valószínűleg nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel 

– tisztelet a kivételnek –, ezért fontosnak tartjuk, hogy részletesen tárgyaljuk a kötőjel-

használat kérdéseit. 

 

Formai sajátosságok 

Diviz (kötőjel): Rövid, a középállásnál valamivel magasabban álló vízszintes vonal 

Nagykötőjel (félkvritmínusz, en dash): 1 en hosszúságú, középállású, a diviznél véko-

nyabb vízszintes vonal. 

Hosszú kötőjel (kvirtmínusz em dash): 1 em hosszúságú, a nagykötőjellel azonos alakú 

vízszintes vonal. 

Negatív előjel: leginkább a nagykötőjelre hasonlító, de annál minimálisan rövidebb és 

magasabb állású vonal. Sok jelkészletben nem található meg, elsősorban matematikai szö-

vegekben használatos.  
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Hol és mikor használjuk őket? 

Az alábbiakban részletesen leírjuk, hogy melyik jelet mikor kell használni a szövegben. 

A divizen kívül magyar szövegekben általában nagykötőjelet használunk, de találkozha-

tunk számos olyan kiadvánnyal (pl. az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent számos 

kötet), amelyekben hosszú kötőjelet használnak a nagykötőjellel azonos funkcióban. Ezen 

a ponton sok eltérés (és főleg bizonytalanság) tapasztalható a magyar és nemzetközi tipog-

ráfiában, általában azt a kompromisszumot javasolják a szakirodalmak, hogy mindegy, 

hogy félkvirtes vagy kvirtes mínuszt használunk egy kötetben, de egy művön belül csak az 

egyiket használjuk. 

Lássuk, hogy melyik írásjelet milyen esetekben kell használni! 

 

A kötőjel 

− Ez az elválasztás jele. Sorvégi elválasztásokban vagy szótagolás jelölésére a szó-

taghatáron kötőjelet használunk: Bat-thyá-ny. 

− Kétezren felüli számok betűvel írásakor ezres csoportok tagolására: A héten egyet-

len öttalálatos szelvény érkezett, nyereménye: hatvanhétmillió-háromszáz-

kilencezer-nyolcszáztizenöt forint. 

− Kettős családnevek összetartozó elemei közé: Szent-Györgyi Albert, Konkoly-

Thege Miklós stb. 

− Olyan összetett szavakban, melyekben az összetétel határán három azonos mással-

hangzó torlódna: balett-táncos, ott-tartózkodás, krepp-papír stb. 

− Olyan tulajdonnevek toldalékolásakor, amelyek tulajdonnevek hosszú mássalhang-

zóra végződnek, ezért a toldalékoláskor három azonos mássalhangzó kerülne egy-

más mellé: Kiss-sel, Hofmann-nal, Brad Pitt-tel stb. (Figyelem! Magyar utónevek 

toldalékolásakor nem ezt a szabályt alkalmazzuk, ilyenkor nem kell kötőjel: Ber-

nadettel, Mariannal stb.) 

− Szóismétlésekben: már-már, egy-egy (alkalommal) stb. 

− Ikerszókban: irul-pirul, icike-picike, ide-oda. 

− Olyan többszörös (legalább háromtagú) szóösszetételekben, amelyekben a szótag-

szám hatnál több: tehergépjármű-vezető, anyagcsere-vizsgálat stb. 

− Olyan szóösszetételekben, amelyekre az ún. mozgószabályok valamelyike vonat-

kozik: tehergépjárművezető-tanfolyam, anyagcserevizsgálat-kérés, hidegvíz-csap, 

zongora-cselló szonáta, réz-arany ötvözet.  

− Alkalmi szóösszetételekben: csönd-zsarnokság, akácfa-korszak stb. 

− Ha két vagy több egymás után következő alárendelő összetett szónak azonos az 

elő- vagy utótagja: gyors- és gépíró, zöldség- és gyümölcskereskedés stb.  

− Számkapcsolatokban (akár számmal, akár betűvel írjuk őket) a viszonylagosság, 

vagylagosság, hozzávetőlegesség jelölésére: 1-2 hét múlva kész, tíz-húsz ember jött 

csak el stb. 

− Tulajdonnevek és névszók összekapcsolásából létrejövő szóösszetételekben az ösz-

szetétel határán: Oscar-díj, Európa-bajnokság, Ausztrália-expedíció stb. 

− Földrajzi nevek esetén többféle esetben, pl.: Dél-Afrika, Bosznia-Hercegovina, 

Ohat-Pusztakócs, Eger-patak stb. 
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− Kérdő mondatokban az -e kérdőszócska használatakor: Tudja-e, hogy …, Megkér-

dezték-e valamikor, hogy … stb. 

 

Nagykötőjel (szavakon belül) 

− Két vagy több tulajdonnév alkalmi kapcsolatának jelölése: Geiger–Müller-

számláló, Demetrovics–Denev–Pavlov kimagasló fontosságú informatikaelméleti 

könyve, Sallai–Regőczy-jégtánckettős, Kis-Tóth–Forgó–Hauser Médiainformatika-

jegyzete stb. Utóbbi példában a nagykötőjel a különböző tulajdonneveket választja 

el, míg a kiskötőjel egyazon személy nevének összetett voltára utal. 

− Egyéb tulajdonnevekben a „közt” kapcsolat jelölésére: Budapest–Vác-vasútvonal, 

Párizs–Amszterdam-repülőjárat, Olaszország–Svájc világbajnoki selejtező stb. 

− Több nép vagy nyelv nevének kapcsolata: magyar–lengyel-barátság, angol–német 

szak. Utóbbi példából kiindulva az összes egyetemi-főiskolai szakpárt nagykötőjel-

lel kapcsoljuk: matematika–fizika szakos, ének-zene–történelem-felvételi. (Vigyá-

zat! Népnevek állandó kapcsolatában a nevek között kiskötőjel van: I. Ottó német-

római császár. 

− Géptípusok jelölése: TU–154, Apollo–13 stb. 

− A valamettől valameddig (térben és időben) jelölésére: Szeged–Székesfehérvár, 

május 10–16., Váci út 40–44. stb. 

 

A gondolatjel a magyar szövegekben félkvirt- vagy kvirtmínusz, azaz 1 en vagy 1 em 

szélességű, középállású, vékony kötőjel, illetve az elé és az utána szedett szóköz. vagyis a 

gondolatjelet az különbözteti meg a magyar nyelvben a nagykötőjeltől, hogy előtte és utá-

na szóköz (térköz) áll. Pl. angolszász területeken a szépirodalmi szövegekben a gondolatjel 

jelölésére a hosszú (kvirtes) kötőjelet használják, szóközök nélkül. Ha magyar szövegek-

ben gondolatjelként a hosszú kötőjelet választjuk, akkor az egész műben ezt a kötőjelet 

alkalmazzuk és minden esetben szedjünk elé és utána szóközt! 

A nagykötőjelet párbeszédek, felsorolások kezdőszimbólumaként is használjuk. Ilyen-

kor természetesen nem szedünk elé szóközt, és utána sem szóközt kell szedni! A szóközök-

ről és térközökről szóló fejezetben írjuk majd le, hogy a szóköz mérete nem állandó, mert a 

sorkizárás során a szoftver a szóközök szélességének állításával éri el, hogy a sorok vége is 

egy vonalban álljon. Ha a felsorolás (párbeszéd) jelölésére szolgáló nagykötőjel után szó-

közt szedünk, a sorkizárás algoritmusa ennek méretét is megváltoztatja, és a különböző 

bekezdésekben (sorokban) a jel utáni térköz különböző lesz. Ez nemcsak csúnya, de az 

olvashatóságot is rontja. Ezért a felsorolások (párbeszédek) elejére szedett nagykötőjel 

után mindig fix méretű szóközt kell szedni. Ezt mindegyik szöveg- és kiadványszerkesztő 

program ismeri és támogatja.  

6.3.1.7 Kiemelt szövegrészek írásjeleinek kiemelése 

Korábbi fejezetekben írtunk arról, hogy a folyószövegben a kiemelés legcélszerűbb 

eszköze a kurzív betűk használata: álló betűk között emeljünk  ki kurzívval, kurzív szö-

vegben pedig állóval. Ha egy szövegben egy zárójeles részt emelünk ki, és a zárójelbe írott 

szöveg egésze kiemelt, akkor a zárójeleket és a kiemelt szövegben található írásjeleket is a 

kiemelés betűjével szedjük! 
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6.3.1.8 Szóközök, térközök 

A szóköz feladata, hogy jelölje a szavak közötti határokat. A szemünk olvasás közben 

ezeket a térközöket keresve ismeri fel az egyes szavakat, és az olvasás ritmusának szem-

pontjából az az optimális, ha ezek a szóközök egységes méretűek. A régi nyomdászati 

könyvekben az szerepel, hogy a „jó” szóköz harmados, vagyis egy szóköz 1/3 em (a betű-

méret harmada, vagyis pl. 12 pt-os szövegben 4 pt az ideális szóköz szélessége).  

A folyószövegek szedésében mára egyeduralkodó lett a tömbösített (sorkizárt) szedés, 

amelynek eredményeként a szöveges sorok eleje és vége is egy vonalba kerül. Ezt minden 

szöveg- és kiadványszerkesztő szoftver meg tudja valósítani, de az eredmény nagyon kü-

lönböző is lehet. A sorkizárt igazítást elérő algoritmus ugyanis a szövegben található szó-

közök méretét növeli vagy csökkenti úgy, hogy a sorok hossza azonos legyen. A kevésbé 

hatékony algoritmusok ezt soronként teszik, míg a hatékonyabb eljárások a bekezdés ösz-

szes sorát figyelembe veszik a tömbösítéshez. Ez utóbbi jóval egységesebb szóközöket 

eredményez, mint az első megoldás.  

A szóközökkel tehát az a legnagyobb probléma, hogy a méretük egy szövegen belül 

nem egyforma, ha a szedés tömbösített. (Szabadsoros, azaz balra zárt, továbbá jobbra- és 

középre zárt igazításnál ilyen probléma nincs, sokan ezért választják inkább a szabadsoros 

szedést. Igaz, hogy a sorok vége nem azonos helyen ér véget, ez viszont nem feltétlenül 

jelent engedményt az esztétikummal szemben támasztott követelményekben, a szóközök 

viszont egységesen szűkek, és a szöveg egészének olvashatóságát ez biztosan javítja.) 

Az irodai szövegszerkesztőkkel általában három típusú térköz helyezhető el egy sorban: 

a klasszikus értelemben vett szóköz (ennek beszúrása tehető meg a Space gombbal), az ún. 

fix kizárás (nemtörő szóköz) és a tabulátorok. A nemtörő szóköz szélessége fix, szimbó-

lummal jelölt felsorolásokban a szimbólum után ezért ezt vagy a tabulátoros megoldást 

kell használnunk szóköz helyett. 

Kiadványszerkesztő programokban a szóközhöz hasonló funkcióval számos további jel 

szúrható a szövegbe. Ilyenek pl. a spácium (vékony szóköz, hair space), az en szóköz, az 

em szóköz, az ex szóköz stb. Ezek egy része billentyűkombinációval, más részük menüből 

helyezhető el a szövegben. Alkalmazási területük sokrétű. Azokban a programokban, ame-

lyekben ilyen fix méretű szóközök nem állnak rendelkezésünkre, a megoldást a tabulátorok 

jelenthetik.  

6.3.2 Bekezdések kialakítása, behúzás, sorzárás, kimenetsorok, fattyúsorok 

A szövegben egy gondolati egységnek megfelelő nyomtatott (írott) egység a bekezdés. 

A bekezdések végét bekezdésvégjel beszúrásával (Enter) kell jelölnünk. Folyószövegben 

általában nem szabad minden sort külön bekezdésbe tördelnünk, mert ez nehezíti a formá-

zást. Versek esetén azonban gyakori, hogy egy bekezdés egyetlen sorból áll. 

Ha szeretnénk egy szövegrészt új sorban, de nem új bekezdésben kezdeni, akkor csak 

kézi sortörést kell elhelyeznünk. Sorkizárt igazításnál ez azonban extrém méretű szóközö-

ket eredményezhet a sorban! 

A bekezdésekkel kapcsolatban a szoftverek többnyire azonos beállítási lehetőségeket 

biztosítanak: sorzárás, behúzások, sorköz és térközök. 

A sorzárás a bekezdés sorainak igazítását jelenti. A négy klasszikus sorzárási mód: bal-

ra zárt (szabadsoros), középre zárt, jobbra zárt és sorkizárt (tömbösített). A professzionális 

tördelőszoftverekben a tömbösített szedésnek is vannak különböző változatai. A tömbösí-
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tett szedésben a bekezdés utolsó sora általában nem teli sor. Ezt a sort kimenetsornak ne-

vezzük. A tördelőprogramokban lehetőség van a bekezdések kimenetsorának különböző 

módon való igazítására: balra, középre, jobbra vagy a kimenetsor sorkizárttá kényszerítésé-

re. 

 

58. kép Különböző sorzárások 

A bekezdéseken értelmezhető különböző típusú behúzás. A behúzás azt jelenti, hogy a 

bekezdés sorai (az első sor vagy a bekezdés összes sora) a margókhoz képest beljebb kez-

dődik vagy hamarabb véget ér. 

A behúzás klasszikus értelemben a bekezdés első sorának beljebb kezdését jelenti. Ez 

jelöli, hogy új gondolati egység kezdődik. A behúzás mértéke 1-2 em, nagyon fontos tud-

nivaló, hogy az irodai szövegszerkesztők ezt a beállítást rosszul alapértelmezik! Minden 

esetben bíráljuk felül az alapértelmezett mértéket! 

A bekezdések bal és jobb oldali behúzásának szabályozásával érhetjük el, hogy egy a 

bekezdés sorai a margótól beljebb kezdődjenek vagy hamarabb érjenek véget. Ezt jegyze-

tek, mottók, tehát általában alárendelt sorcsoportok esetén alkalmazzuk. 

A behúzások egy speciális változata a függő behúzás, amely esetén a bekezdés első so-

rának behúzása a többihez képest negatív értékű, vagyis a bekezdés első sora kintebb kez-

dődik, mint a többi. Ezt általában felsorolások esetén használjuk, ha azt szeretnénk elérni, 

hogy a többsoros felsorolási pontok szövegének sorai ne folyjanak be a szimbólumok alá. 
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59. kép Különböző behúzások 

A bekezdés sorainak távolságát a sorköz határozza meg. Ha a bekezdés sorait a sorre-

giszterhez zárjuk (tördelőprogramokban), akkor a sorköz növelése csak akkor eredményez 

látható hatást, ha a sorköz a soregyennél beállított mérték többszöröse.  

Egy kiadványon belül általában nem szerencsés különböző sorközök használata, de ha 

különböző méretű betűket használunk (pl. alárendelt sorcsoportok miatt), akkor ez szüksé-

ges lehet.  

A normál sorköz mérete 1,2 em, vagyis a betűméret 120%-a.  

 

60. kép Sorköz 
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A bekezdések előtti és utáni térközök még jobban elválasztják egymástól a bekezdése-

ket. Folyó szövegben ez akkor lehet indokolt, ha tudományos vagy jogi szöveget szedünk, 

ahol nagyon fontos, hogy az egyes bekezdéseket gyorsan megtalálja az olvasó. 

A térközök alkalmazásának másik területe a címek szedése. A cím ahhoz a bekezdéshez 

tartozik, amelyik utána következik, ezért nyilvánvaló, hogy a cím alatt kisebb térköznek 

kell állnia, mint fölötte. Mivel a címek és az őket követő szövegrészek összetartoznak, a 

címek nem lehetnek a tükör alsó sorában, sőt, 4-5 sor szövegnek kell őket követnie. Ha a 

címek után üres bekezdéseket szedünk (üres Enterek), akkor a szöveg áttördelése azt 

eredményezheti, hogy a címek és a hozzájuk tartozó bekezdések elszakadhatnak egymás-

tól. Többek között ezért sem célszerű a bekezdések közötti térköz állítására üres Entereket 

használni, másrészt a bekezdésekhez tartozó térközök minden szoftverben beállítható ké-

nyelmes szolgáltatások, ezért használjuk őket! 

 

61. kép Térközök a bekezdések előtt és után 

Ha egy bekezdés utolsó sora a bekezdés többi részétől elszakítva valamely oldal vagy 

hasáb első soraként jelenik meg, fattyúsornak (árvasornak) nevezzük. 
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62. kép Fattyúsor 

Fattyúsor megszüntetésének módszerei: 

1. Ha a fattyúsor néhány betű híján kitölti az egész sort, és a kimenetsort több sor előzi 

meg, a betűközök csekély növelésével egy sorral növeljük a bekezdés sorainak számát. Így 

a tükör élén a kimenetsor előtt egy új teli sor keletkezik, a kimenetsor s tükör második 

sorává válik. 

2. Ha az előző oldalon van olyan bekezdés, melynek kimenetsora teli sor, és azt a be-

kezdést növeljük meg egy sorral, és az új sort görgetve egy teli sor kerül a tükör élére a 

kimenetsor elé. 

3. Ha a megelőző oldalakon akad olyan bekezdés, amelynek utolsó sora csak néhány 

betűből áll, és ott a betűközök csekély csökkentésével a bekezdés sorainak számát csök-

kentik. 

A megszűnő sor helyére visszagörgetik a sorokat, és a fattyúsorként megjelenő kime-

netsor az előző oldal utolsó sorába kerül. 

Sajnos gyakorlattá vált, hogy az előző oldal utolsó sorát úgy emelik át a tükör élére a 

fattyúsor fölé, hogy az előző oldal egy sorral rövidebb lesz. Ezt a fattyúsor feloldási mód-

szert lehetőleg kerüljük. 

6.3.3 Könyvek tördelése 

A könyv célja általában meghatározza az alakját is. Olyan könyvek meghatározásakor, 

amelyeket folyamatos olvasásra szánunk, az optimális sorszélességből indulunk ki. Ez 9 

vagy 10 pontos betűfokozat esetében 18–22 ciceró. Ebből 11 vagy 12 cm-es lapszélesség 

adódik. Az aranymetszés szabályait alapul véve a könyvtest lehetséges méretei a 11×18, 

11×19 vagy a 12×20 cm-es alakok. Tudományos és szakkönyvek számára, hogy a gyakran 

széles táblázatok, képletek és ábrák elférjenek, sokszor szélesebb alakot kell választani. 

Ilyenkor a 2:3 arány javasolható. Ilyen a 14×21 cm, 16×24 cm, vagy 18×27cm. Képes 

könyvek alakja a képek jellegéhez és méretéhez igazodik. Ha a képeknek mintegy fele álló 

és a másik fele fekvő, akkor a négyzeteshez közelálló alak ajánlható, amely azonban opti-

kailag akkor kelt jó hatást, ha kissé magasabb, mint amilyen széles, például a 21×24, 

24×27cm. 

Folyamatos olvasás céljára felnőttek számára a 9 vagy 10 pontos fokozat a legmegfele-

lőbb betűnagyság. 8 pontos fokozat esetében a szem túl hamar elfárad. 12 pontos vagy 

ennél nagyobb fokozatok esetében a szem a szokásos olvasási távolság látószögéből egy-
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szerre kevesebb betűt érzékelhet. Terjedelmesebb szövegmennyiségeknek 6 vagy 7 pontos 

fokozatból való olvasása árt a szemnek, éppen ezért kerülni kell hosszabb szövegeknek kis 

fokozatból való szedését. 

Gyermekek számára az első olvasmány betűje 36 pontos, és még az első iskolaév végén 

is 16 pontos legyen. A másodiktól a negyedik iskolaévig 14 vagy 12 pont a megfelelő. 

Gyenge látású és idősebb emberek részére olvasás-egészségügyi okokból szintén nagyobb 

betűfokozatok ajánlatosak. 

Verzális és félkövér betűből szedett szövegek lassabban olvashatók, mint a szokásos 

kurrens antikvából szedettek. Verzális vagy félkövér szedést ezért csak rövid szövegekhez 

vagy kiemelésekhez használjunk. 

A betű típusa és jellege a szöveg tartalmának és követelményeinek feleljen meg. Min-

den betű bizonyos asszociációkat ébreszt: lágy vagy szigorú, érzelmes vagy racionálisan 

hangsúlyos lehet. A reneszánsz antikva inkább regényhez, a klasszicista antikva viszont 

tudományos, míg a groteszk műszaki könyvhöz alkalmas. 

A tervező a nyelv, a történelmi vagy földrajzi vonatkozás és az olvasók valószínű köre 

szerint differenciálhat. A betű helyes megválasztása jelentős a könyv szépsége szempont-

jából. 

A legkedvezőbb sorszélesség 9–10 pontos fokozat esetében kb. 18–22 ciceró vagyis 8–

10 cm. Nagyobb fokozatok esetében a sorok legyenek szélesebbek, kisebbek esetében kes-

kenyebbek. Tudományos művekben, széles képletek és táblázatok esetén, a sorok akár 28 

ciceró szélesek is lehetnek. Ennél is szélesebb sorok olvasása közben a fejet ide-oda kell 

mozgatni, és ez az olvasónak kényelmetlen. Viszonylag keskeny sorok (14 ciceró alatt) 

gyakori, rossz elválasztásokat, csúnyán nagy és egyenetlen szóközöket okoznak, vagy sza-

bad soros szedést tesznek szükségessé. Az ideális sorban átlagosan 50–60 betű fér el. Ha 

széles ábrák vagy táblázatok széles szedéstükröt kívánnak, kedvezőbb a két vagy több 

hasábos elrendezés.  

A szövegtükrön belül az alapszöveghez kapcsolódóan kiemelt és alárendelt sorcsopor-

tok jeleníthetik meg a szövegből kiemelendő gondolatokat. Az alárendelt szövegrészek a 

főszöveggel együtt jelennek meg, de annál néhány ponttal kisebb betűből szedik, megfele-

lő térközökkel elkülönülve a főszövegtől. Sorainak ritkítása azonos mértékű a főszöveg 

ritkításával, pl. főszöveg 10/11, lábjegyzet 8/9. 

Alárendelt sorcsoportok lehetnek lábjegyzetek, mottók, képaláírások, egyéb kiegészíté-

sek. A soregyent a szövegtükrön belül az alárendelt sorcsoportoknak is biztosítani kell, 

attól függetlenül, hogy kisebb betűméretből készülnek. Kialakítása a címekhez hasonlóan 

történik. Pl. 10/11 főszöveg, 3 sor 8/9 lábjegyzet. 

A főszövegnél kisebb betűből szedik, a tükör alján helyezik el, ha egy oldalon több 

jegyzet fordul elő, minden jegyzet új bekezdésként új sorban és behúzva kezdődik. A fő-

szövegtől 1 üres sor + soregyenhez szükséges kiegészítéssel választják el. A jegyzetelt 

szóval vagy szövegrésszel utaló csillag vagy utaló szám kapcsolja össze. Csillag egy olda-

lon belül legfeljebb három lábjegyzet esetén alkalmazható, mert a csillagok körül nyomat-

lan felületek keletkeznek, megbontják a sorok ritmusát, lábjegyzetben pedig, a sorkezdetek 

nyugodt rendjét. Utaló szám a szövegben felső indexszámként jelenik meg. Lábjegyzetben 

az indexszámok állhatnak a jegyzet előtt, de szerencsésebb a lábjegyzet betűjének fokoza-

tából való számokat használni, utánuk ponttal. 

A lábjegyzetek számozása történhet oldalanként, nagyobb tartalmi egységenként vagy 

az egész kiadványban egységes számsorként. Oldalankénti újra kezdődő számozás és csil-
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lagos jelölés azt a veszélyt rejti magában, hogy a munka áttördelése során a jegyzetek sor-

rendje megváltozik, átjelölést igényel. A lábjegyzetek tördelésénél ügyelni kell arra, hogy 

a lábjegyzetnek azon az oldalon kell elkezdődnie, ahol a jegyzetelt szó vagy szövegrész áll. 

Ha nem fér a lábjegyzet az oldalra, akkor a következő oldaltükör alján folytatódik. 

A könyv, a fejezet vagy a vers elején alkalmazzák, utalva azokra a gondolatokra, ame-

lyek az írót az írásmű megírására késztették. Nem részei a főszövegnek, de szorosan hoz-

zátartoznak, ezért jelenítjük meg alárendelt sorcsoportként. Általában a szövegbetűnél 

kisebb betűvel szedik, ha van más alárendelt sorcsoport, akkor azzal azonos fokozatból. 

Helye az utalt szöveg felett van, és attól a szövegbetű vagy sorának és a sorritkítás össze-

gének megfelelő térközzel választják el. Soregyenhez szükséges térközt mindig a mottó 

fölé illesztik. A mottót a szöveghasábnál jóval keskenyebb szélességre szedik, és próza 

fölött annak jobb széléhez állítják. Vers fölé kerülve a verssorok kezdetével állítják. 

Szedéstükre az alárendelt sorcsoportokra jellemzők érvényesek. Tördelésüknél fontos, 

hogy elhelyezésükből egyértelmű legyen, hogy nem a szöveg részei, melyik képhez tarto-

zik. Tartalmukban kiegészítik a főszöveget. A hasáb teljes szélességére szedik, kisebb fo-

kozatból, kezdeténél és végénél 1–1 szövegsor térközzel választják el a főszövegtől. 

Soregyen biztosításához szükséges térközöket egyenlően elosztva az alárendelt sorcsoport 

előtt és után álló egysoros térközhöz csatolják. 

Ha az alárendelt sorcsoport az oldal aljára kerül, és a másik oldalon folytatódik, akkor 

minden oldalon külön-külön kell kiszámolni a kiegészítő térközöket. Alárendelt sorcsopor-

tok elkülönítésére elegendő a betűméret csökkentése és a főszövegtől térközzel történő 

elválasztás. Kerülni kell a szöveghasábnál keskenyebbre vett szedést, rontják a szedéstükör 

egységes foltját. 

6.3.4 Oldalak kialakítása, többhasábos szedés, soregyen, kimenetoldalak 

A szedéstükör a választott könyvalaktól függ. Az oldalmagasság álljon harmonikus vi-

szonyban a sorszélességgel. A fehér margók megóvják az olvasó szemét attól, hogy valami 

nyugtalan alap elterelje, továbbá lapozásra és jegyzetelésre használhatók. A belső margók 

keskenyebbek lehetnek, mivel itt a bal és a jobb oldal belső margója összetalálkozik. A 

nyitott könyv két oldala mindig együttesen hat, oldalpárként, ezért ajánlatos, hogy a külső 

margók szélessége közel álljon a belső margók összegéhez. 

Vastag könyvek belső margójánál ügyelni kell arra, hogy a szedéstükör ne kerüljön a 

kötés okozta domborulatba, mert ez nagyon megnehezíti az olvasást.  

A margók szélessége a könyv céljához, a választott betűhöz és a sorok térközéhez iga-

zodik. Zsebkönyveknél a szélessége legalább 10 mm legyen. Vékony vonalvezetésű betű 

és tág térköz alkalmazásakor a margók szélesebbek legyenek, mint erőteljes betű és cse-

kély térköz esetében. 
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63. kép Margók kialakítása 

Az oldalak általában egyenlő magasak, vagyis ugyanannyi szövegsort tartalmaznak. 

Lehetőleg el kell azonban kerülni, hogy kimenetsor új oldal élére kerüljön. Ha nincs rá 

lehetőség, hogy az ilyen sort áttördeléssel behozzuk, szükség esetén valamelyik oldal egy 

sorral magasabb vagy alacsonyabb lehet.  

Az oldalszám általában a könyvoldal alsó margóján oldalt vagy középen áll, a szöveg 

utolsó sorától egy sorral elválasztva. Elegendő, ha az oldalszámot a szövegbetű számaiból 

szedjük. A címnegyed a tartalomjegyzékig és az impresszum (kolofon) a számozásba be-

számít, de nem kap oldalszámot. 

Ha az oldalszám állítására más helyet vagy nagyobb fokozatú számot választunk, 

ügyelnünk kell arra, hogy az oldalszámok lapozgatáskor megtalálhatók legyenek, és olva-

sáskor ne zavarják a figyelmet. 

Tagolt szöveg nagyobb önálló egységei a fejezetek. Általában új, esetleg páratlan olda-

lon kezdődnek. A fejezetek további alcímekkel ellátott kisebb egységekre, részegységekre 

tagolódhatnak. Fejezetkezdő oldalakon 3-4 fokozatban egymásnak alárendelve címek je-

lenhetnek meg, amelyeket megfelelően tagolva a betűtípus különböző méretű és fajtájú 

változataiból szedik. Fontos egy kiadványon belül az azonos értékű címek azonos betűmé-

retből és fajtából készüljenek, valamint a címek síkbeli elválasztása mindig azonos legyen. 

A fejezetkezdő oldalak első sorának a tükör élétől azonos szövegsornyi távolságban kell 

kezdődnie. Azt a felületet, amely a tükör éle és a folyó szöveg első sora között helyezkedik 

el, beütésnek vagy leütésnek nevezik. 
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64. kép Leütés a fejezetkezdő oldalon 

Egyszerű tagolású kiadványok, melyek címrendszere 1-2 fokozatból áll, a beütés mér-

tékét az oldalon egymás alatt elhelyezkedő sorok száma határozza meg. Ha kevés címsor 

kerül a beütésbe, ajánlott a beütés mértékét a tükörmagasság 1/5-e körül meghatározni. Ez 

egy 30–40 sort tartalmazó szövegtükör esetén 6–8 sor beütést jelent. 

Erősen tagolt, bonyolult címrendszerű kiadványok fejezetkezdő beütés-mértékét az ott 

elhelyezkedő címek száma és hosszúsága határozza meg. Kiválasztják a kiadvány legtöbb 

szövegsornyi helyet elfoglaló fejezetkezdő oldalát, és annak az oldalnak a beütése lesz a 

kiadvány valamennyi oldalának beütése. 

A fejezetek befejező, utolsó oldalát kimenetoldalnak nevezzük. A kimenetoldalon lega-

lább annyi sornak kell lennie, ahány sornyi helyet a beütés a fejezetkezdő oldalon elfoglal. 

Ennek oka, hogy gyakran kerül oldalpárra egy kimenetoldal és vele szembe új fejezet kez-

dőoldala. 

Ha a kimenet oldal 1-2 sorból állna, a vele szemben lévő fejezetkezdő oldal szövege 

erős beütéssel kezdődik, az oldal pár elveszti optikai egyensúlyát. Hasonló hatást okoz, ha 

néhány soros kimenetoldal hátoldalára beütéssel kezdődő fejezetkezdő oldal kerül, a túlol-

dali nyomat zavarja az összképet. 

 

65. kép Kimenetoldal 
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Gutenberg a 42 soros biblia elkészítésekor már gondoskodott a soregyen (regiszter) tar-

tásáról. A soregyen azt jelenti, hogy a szöveg sorai a lap két oldalán fedik egymást, illetve 

az egymás melletti hasábok egymás melletti sorainak alapvonala egy vonalba (a 

soregyenre) esnek. A korszerű kiadványszerkesztők alapszolgáltatásai közé tartozik a 

soregyen biztosítása. Sajnos az irodai szövegszerkesztő programok nem rendelkeznek 

ilyen automatikus eszközzel, így a soregyen tartásáról „kézzel” kell gondoskodnunk. Erre 

különösen többhasábos szedésnél, illetve olyan esetekben kell figyelnünk, ha a hasábokban 

képet, illusztrációt helyezünk el. A hasábok egymás melletti sorainak alapvonalai nem 

csúszhatnak el egymáshoz képest, ezért nekünk kell gondoskodnunk a képek megfelelő 

méretezéséről és a szükséges térközök beállításáról. 

Többhasábos szedésnél a hasábok utolsó sorainak vonalban kell állniuk, tehát az utolsó 

hasábban nem lehet kevesebb sor, mint az előzőkben. A szoftverek automatikus beállításai 

általában nem a helyes eljárást követik, ezért kézzel kell beavatkoznunk. 

6.3.5 A címek szedése 

Folyamatos szövegben elegendő, ha a címeket üres sorral vagy észrevehetően nagyobb 

térközzel hangsúlyozzuk. A címek fontosságának foka szerint, a szövegbetű kurzívját, 

félkövérjét, a szövegbetű fokozatának egalizált, illetve ritkított verzálisát vagy nagyobb 

betűfokozatot vehetünk igénybe. 

Tudományos és szakkönyvekben, amelyekben sok a különböző értékű, szöveg közötti 

cím, gyakran jobb a szöveg közötti címek eltérő jelentőségét a tizedes számozással érzé-

keltetni, mint pusztán különböző betűfokozatokkal és kiemelésekkel. 

A címek a fölöttük és alattuk levő térközzel együtt több üres sor helyét foglalják el. A 

cím utáni első szövegsor tartsa a soregyent, azaz a szemben levő oldal megfelelő sorával 

vonalban kell állnia. Belső címeket és fejezetcímeket szedhetünk szimmetrikusan, valamint 

alkalomadtán más típusból is. A döntésünket a könyv tartalma és célja határozza meg, a 

betűkeverés szabályait figyelembe kell venni! 

Címeket tartalmazó oldalak tördelésénél, ha a szöveg közé tördelt cím nem a tükör élére 

esik, ügyelni kell a cím elhelyezkedésének optikai arányaira. Cím feletti két szövegsornyi 

térköz a tördelés után optikailag három üres sorként jelenik meg, ha a cím feletti kimenet-

sor nem nyúlik be a cím fölé, így annak helye is üres sorként hat, ekkor egy sorral csök-

kentik a cím feletti térközt. 

Másik tördelési hiba, ha a szöveg közé kerülő címek fölé vagy alá nem kerül elegendő 

számú sor. Szabály, hogy a szöveg közé kerülő címek fölé illetve alá legalább annyi teli 

sornak kell kerülnie, mint ahány szövegsornyi helyet a szöveg közötti cím és a felette illet-

ve alatta lévő térközök összesen elfoglalnak. Tehát szöveg közti cím felett vagy alatt lega-

lább 4-5 sornyi szövegnek kell állnia. Címek felett álló sorok esetén a fattyúsor megszünte-

téséhez hasonló módon járunk el. Ha pedig a cím alatt nincs legalább 4 szövegsor, akkor a 

címsort az alatta álló sorokkal együtt a következő oldal élére visszük át. Így a cím feletti 

szövegből rövidebb oldal keletkezik, de ez nem bontja meg az olvasás folyamatát. 

6.3.5.1 A soresési szabály 

A címeket gyakran szedjük középre zártan. Középre zárt szedés esetén mindig be kell 

tartani az ún. lipcsei hármas soresési szabályt. Ennek értelmében rövidebb sort hosszabb-
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nak, hosszabb sort rövidebbnek kell követnie. Az alábbi példákban három soros címen 

mutatjuk be a helyes és helytelen elrendezéseket. 

 

66. kép A lipcsei hármas soresési szabály alkalmazása 

6.3.6 A címnegyedív 

A könyv címnegyedívnek elkészítése a könyv tipográfiai megformálásának egyik leg-

fontosabb feladata. Már a kézzel másolt könyvek első, a címét is hordozó oldalát különös 

gonddal díszítették. A díszes címlapok védelmet igényeltek a külső ártalmaktól és szeny-

nyezéstől. Ezért a címlap elé egy védőlapot illesztettek, amelyet szennycímlapnak nevez-

nek. A nyomdászhagyomány napjainkig megőrizte a könyveknek ilyen kezdését, és a 

könyvek első négy oldala a szennycímlapból, a belső címlapból és azok hátoldalából áll. 

A könyvek nyomtatását és kötészeti feldolgozását 16 oldalas ívrészenként végzik, egy 

nyomtatott ív negyed része négy oldalból áll. Ezért a nyomdászok a könyvek első ívének 

első négy oldalát, amely a belső címlapot is tartalmazza, címnegyedívnek nevezik. 

A könyv első oldalát szennycímoldalnak nevezik. Szerepe a könyv belső részének pisz-

kolódástól való védelme. A szennycímoldal a könyv írójának nevét és a könyv címét tar-

talmazza általában, a szövegbetű nonpareille (6 pont) vagy petit (8 pont) fokozatából szed-

ve, amelyből általában a 2. és 3. oldal alárendelt sorait szedték. 

Címnegyedív második oldala a belső címoldallal szemben helyezkedik el, ezért azzal 

harmonikus egységet kell, hogy alkosson. Általában abból a betűből szedik, amelyből a 

harmadik oldal (belső címoldal) alárendelt sorait. Sorozatkönyvek esetén ez az oldal a 

sorozatcímoldal, amely a sorozattal kapcsolatos tudnivalókat közli: sorozatcím, a kötet 

száma, a kötet szerzőjének vagy szerkesztői kollektívájának névsora, a kötet címe, a kiadó 

neve, a kiadás helye, évszáma. A tipográfusnak lehetősége van, hogy ikercímlapot tervez-

zen, az oldalpár bal oldalán a sorozatcímlap sorait ugyan azokból az elemekből ugyanolyan 

ritmusban készülnek, mint a jobb oldali címlap, és így a két oldal egymást tükrözi. Ha a 

könyvnek nincs sorozatcímoldala az oldal üresen marad (vákát oldal). 
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A címnegyedív harmadik oldala a könyv címoldala, amely a legfontosabb információ-

kat tartalmazza: 

− szerző teljes neve 

− mű teljes címe, alcíme 

− kiadó neve 

− kiadás helye, éve 

A szerző nevét és a mű címét kiemelten kell megjeleníteni. A betű típusának és fajtájá-

nak lehetőleg azonosnak kell lennie a mű címrendszerénél használt típussal és fajtákkal. A 

szerző nevének és a címek nem kell feltétlenül a kiadvány szövegének betűtípusából ké-

szülnie, sokszor használják a belső címlapon is a könyv külsején használt rajzolt vagy rek-

lámbetűből készült sorokat, ha nem ütközik a kiadvány általános tipográfiai koncepciójá-

val. 

A kiadás körülményeit közlő adatok alárendelt szerepet játszanak, a kiadvány betűtípu-

sából kell szedni. Többsoros cím esetén ügyelni kell az értelemszerű tagolásra, a lipcsei 

hármas soresési szabály betartására. Különös gondot kell fordítani a sorok egalizálására, a 

szűk szóközök alkalmazására, szóelválasztást lehetőleg kerülni kell, névelő, kötőszó külön 

sorban nem szedhető. 

A címnegyedív negyedik oldalán helyezik el a törvényesen előírt adatokat: lektor, raj-

zoló neve, kolofon (kiadó jelzése), impresszum (nyomda jelzése). A kolofon és az impresz-

szum elhelyezhető a könyv utolsó oldalára is. Ezt az oldalt copyright-oldalnak is hívják. 

Ezen az oldalon viszonylag sok sor jelentik meg, és a hátoldalát képező 3. oldalon nagy 

nyomatlan felületek vannak, az itt megjelenő sorokat lehetőleg kis fokozatú betűkből sze-

dik, és lehetőleg a 3. oldal soraival fedésbe helyezik el. 

A könyv címnegyedívének oldalain nem szerepelhet oldalszám (pagina). 

6.3.6.1 ISBN 

Az ISBN (International Standard Book Number) 13 jegyű (a 2007. január 1-je előtt ki-

adott kötetekben 10 jegyű) azonosító, amely könyvek nyilvántartására szolgáló nemzetközi 

szabványos kódrendszerhez tartozó kód. Nemcsak könyvek, de brosúrák, térképek, kazet-

tán, CD-n vagy DVD-n kiadott hangoskönyvek, multimédiák stb. azonosítására is alkal-

mazható. 

Nem kapnak ISBN-t az időszaki kiadványok (ezeket ISSN-nel jelölik, amely arra utal, 

hogy ezek egy sorozat részei), a hangfelvételek és kották (ezek ISMN-számot kapnak), a 

címlap és szöveges tartalom nélküli kiadványok (pl. kifestőkönyvek), naplók, naptárak, 

hirdetési anyagok, képeslapok, faliképek, tablók stb. 

AZ ISBN öt számcsoportból áll. Az első és az utolsó számcsoport hossza állandó (az el-

ső számcsoport 3 vagy 0, az utolsó számcsoport mindig 1 jegyű). Ezeket kötőjel vagy szó-

köz választja el egymástól. 

1. Ha az ISBN 13 jegyű, akkor az első három jegy 978 vagy 979. 10 jegyű ISBN-

eknél ez hiányzik. 

2. A következő számcsoport a származási országot vagy egy nyelvi területet jelö-

lő kód. Magyarországot a 963 jelöli, de ez a számcsoport akár ötjegyű is lehet. 

3. A kiadó azonosítója. 

4. A termék száma. 

5. Ellenőrző számjegy. 
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A kiadók kiadói azonosítókat kapnak. A nagyobb kiadók kevesebb számjegyűt, a ki-

sebbek több számjegyűt. Előfordulhat, hogy egy kis kiadó ötjegyű kódot kap, így a termé-

kei számozására már csak 1 jegy marad. Ha a kiadó 10-nél több könyvet adott ki, akkor 

nem tud újabb sorszámot adni a termékeinek. Ilyenkor új kiadói azonosítót kap, ezért egy 

kiadóhoz több kiadói azonosító is tartozhat.  

 

Tízjegyű ISBN-eknél az ellenőrző kód kiszámítása a számjegyek 10-től 2-ig való sú-

lyozásával számítható moduló 11 fölött. Ez a következőt jelenti. Az első számjegyet 10-

zel, a következőt 9-cel, az azt követőt 8-cal szorozzuk, és így tovább. Az ellenőrző szám 

előtti utolsó jegyet 2-vel. Ezeket a szorzatokat összegezzük, majd az összeghez hozzáadjuk 

azt a legkisebb számot, amellyel az összeg 11-gyel oszthatóvá válik. Ez a kiegészítő szám 

lesz az ellenőrző kód. Ha ez a 10, akkor az ellenőrző szám helyére X kerül.  

Pl.: ISBN 963 379 227 _ kiszámítása: 

9×10 + 6×9 + 3×8 + 3×7 + 7×6 + 9×5 + 2×4 + 2×3 + 7×2 = 304, a legközelebbi 11-gyel 

osztható szám a 308, ezért az ellenőrző kód a 4 (304 + 4 = 308). 

 

Tizenháromjegyű ISBN-eknél a páratlan sorszámú jegyeket 1-gyel, a páros sorszámúa-

kat 3-mal szorozzuk. A szorzatokat összegezzük, kiszámítjuk 10-zel való osztásuk mara-

dékát, majd a maradékot kivonjuk 10-ből és ezt a számot írjuk be az ellenőrző helyre. Ha 

ez a szám a 10, akkor X-et írunk. 

Pl.: ISBN 978 963 06 3253 _ kiszámítása: 

9×1 + 7×3 + 8×1 + 9×3 + 6×1 + 3×3 + 0×1 +6×3 + 3×1 + 2×3 + 5×1 + 3×3 = 121. 121-

et 10-zel osztva 1 maradékot kapunk, ezt kivonva 10-ből az ellenőrző szám 9 lesz. 

6.3.7 Irodalomjegyzék 

Az irodalomjegyzékben tüntetjük fel azokat a könyveket és egyéb kiadványokat, ame-

lyeket a mű készítése során felhasználtunk. Az irodalomjegyzékben szereplő adatok alap-

egysége a bibliográfiai tétel, amely könyvek esetében minimálisan öt adatot tartalmaz: a 

szerző(k) neve, a könyv címe, a megjelenés helye, a megjelenés ideje és a kiadó (ez az ún. 

egyszerűsített bibliográfiai leírás). Ez az öt adat kötelező, ezek közöl semmilyen körülmé-

nyek között nem maradhat ki a bibliográfiából. A bibliográfia kiegészíthető még a könyv 

terjedelmével, ehhez a könyv utolsó számozott oldalán látható oldalszámot vegyük alapul. 

A terjedelmet az oldalak száma után írott o. vagy p. betűvel jelölhetjük. Ha a könyvnek 

csak egy részére hivatkozunk, akkor a kezdő- és a befejező oldalt kell feltüntetnünk: 24–

62. o. vagy 24–62. p. Az irodalomjegyzékben feltüntethetjük a könyv (kötet) ISBN-jét is. 

Ha részletes bibliográfiai leírást kell adnunk, akkor a fenti öt kötelező adaton kívül 

mindig közölni kell a könyv teljes terjedelmét, a kiadás- és kötetszámot, a sorozatcímet és 

-számot, a hiányzó adatokat (szögletes zárójelben), és megadjuk a fordító, szerkesztő, sajtó 

alá rendező és illusztrátor nevét, illetve a könyv illusztráltságára vonatkozó adatokat is.  

Folyóiratok, hetilapok, napilapok tanulmányainak vagy cikkeinek hivatkozásakor is kö-

telezőek az azonosításhoz minimálisan szükséges adatok: a szerző(k) neve, a tanulmány 

vagy cikk címe, a folyóirat címe, és a kiadás azonosításához szükséges adatok. Ehhez álta-

lában elég az évfolyam és a folyóiratszám, illetve az oldalszám.  

Sajnos Magyarországon nincs mindenki által elfogadott szabály vagy szabvány a fenti 

adatok tipográfiáját tekintve, ezért nem tudunk egyértelmű receptet adni a szedésre vonat-
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kozóan. Nagymúltú kiadók gyakorlatát összehasonlítva is jelentős eltérések figyelhetők 

meg, ezért nem vállalkozunk arra, hogy igazságot tegyünk a kérdésben. Általában minden-

ki a saját gyakorlatának megfelelő formát tekinti a szabályosnak és a mindenki által elfo-

gadottnak (és követendőnek), habár ez a minimálisan közlendő adatok sorrendjében is 

mutat eltéréseket. Könyvek esetében nagyjából az esetek 50–50%-ában találkozunk a kia-

dó, kiadás helye, kiadás éve és a kiadás helye, kiadó, kiadás éve sorrenddel, bár néhány 

munkában a kiadás helye, kiadás éve, kiadó sorrendet találjuk.  

Javaslatunk az, hogy bármelyik sorrendet is választjuk, az összes bibliográfiai tétel ese-

tében ragaszkodjunk ahhoz! 

A tördeléssel kapcsolatos legfontosabb szabályok bemutatására lássunk néhány példát! 

6.3.7.1 Könyvek  

A szerző neve után kettőspont áll, a könyv címe és alcíme kurzív, a cím után pont. A 

szerző nevét szedhetjük kiskapitálissal, ilyenkor az összes bibliográfiai tétel esetén legyen 

egységes a kezdőbetűk írásmódja! 

Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994.  

BAKOS FERENC: Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994.  

BAKOS FERENC: Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994.  

 

Találkozhatunk olyan irodalomjegyzékkel, ahol a szerzők vezetékneve verzálissal vagy 

kiskapitálissal van szedve, a keresztnév pedig kurrenssel. Van, aki a keresztneveknek csak 

a kezdőbetűjét adja meg, illetve találkozhatunk nem magyar szerzők esetében a családnév 

után írott vesszővel is. Ezek a szabályok feltétlenül nem hibásak, de nem is kell őket min-

den körülmények között követnünk. A legfontosabb, hogy a köteten belül következetesen 

alkalmazzuk őket. 

 

Több szerző esetén a szerzők neve közé nagykötőjel kerül. Ilyen esetben a nagykötőjel 

előtt és után spáciumnak kellene állnia, de az irodai szövegszerkesztő programok nem 

tudnak ilyen méretű térközt kezelni. Ezekben a szoftverekben szóközt tehetünk, vagy ne 

tegyünk semmilyen jelet! 

Demetrovics János – Jordan Denev – Radiszlav Pavlov: A számítástudomány matemati-

kai alapjai. Nemeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. 

Schulz Péter – Endrédy Ildikó – Szilágyi Tamás: Digitális nyomdatechnikák. Tudniva-

lók a CTPlate, CTPress, CTPrint-ről. PrintConsult Kft., Budapest, 1998. 49–70. o. 

 

Sokszerzős művek esetében nem soroljuk fel az összes szerző nevét, helyette a 

(fő)szerkesztő neve és az et al. jelölést használjuk. Ha egy kötetnek nincs egyetlen szerző-

je, hanem a kötetben szereplő cikkek, tanulmányok valakinek a szerkesztésében jelennek 

meg, akkor a cím előtt álló tulajdonnév után jelölnünk kell, hogy ő a kötet szerkesztője 

(szerk.) és nem a szerzője. 

6.3.7.2 Periodikumok 

Murányi Gábor: Fejtő Ferenc és a szociáldemokrácia. HVG, 1996. március 30. 85–86. o. 

Murányi Gábor: Fejtő Ferenc és a szociáldemokrácia. HVG, 1996. március 30. 85–86. o. 
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Murányi Gábor: Fejtő Ferenc és a szociáldemokrácia. In: HVG, 1996. március 30. 85–

86. o. 

 

Mindhárom módszerrel találkozhatunk a kiadványokban, mindhárom szabályos, ezért 

csak azt a tanácsot adhatjuk itt is, hogy egy köteten belül mindig ugyanazt a módszert vá-

lasszuk! 

6.3.8 Akcidens kiadványok 

Az akcidencia szó jelentése: esetleges, véletlenszerű. Akcidens szedés: különleges, al-

kalmi, magas esztétikai igényességgel készült szedés. 

Az akcidens nyomtatványok közé tartoznak a névjegyek, meghívók, értesítők, szóró-

lapok, plakátok, reklámanyagok, prospektusok. Az akcidens nyomtatványok a szedő szá-

mára azért jelentenek pluszfeladatot, mert a kézirat nincs megfelelően előkészítve (a meg-

rendelő általában a felhasználó, és így nem tudja pontosan, hogy amit akar, hogyan nézzen 

ki). Ezért a szedőnek kell a tipográfiai megformálást elvégeznie. 

Akcidens kiadványok esetében a legáltalánosabb szabály az, hogy nincs szabály. A ki-

advány fajtája, a tipográfus ügyessége és fantáziája, illetve a megrendelő kívánságai azok, 

amelyek befolyásolhatják a nyomtatvány kialakítását. 

6.3.8.1 Névjegyek 

Méretük 40×80 millimétertől 50×105 milliméterig terjed. Csoportjaik: női, férfi név-

jegy, magánjellegű, céges, egy- vagy többsoros. A hagyományos megoldási mód az egyso-

ros névjegynél: a betűvonal az optikai középre esik. A többsorosnál a sorok számától füg-

gően a név följebb kerül, a betűfokozat 10–14 pont. Ha céges jellegű a névjegy, akkor a 

személyes adatok a bal oldalon, a cég adatai a jobb oldalon helyezkednek el. Ez persze 

egyáltalán nem kötelező, ettől jelentős mértékben eltérő céges névjegyek is léteznek. Min-

denki látott már álló tájolású névjegyet, illetve kétoldalas névjegyet is: ez utóbbi esetben 

általában kétnyelvű is a kártya. 

6.3.8.2 Meghívók 

Az alkalom szerint megkülönböztetünk esküvői-, ballagási- stb. meghívókat. Oldalszám 

szerint lehetnek: egy-, két- vagy négyoldalasak. A méretüket a boríték határozza meg. (Ál-

talában 100×150 mm). A meghívón szerepelnie kell az alkalomnak, a helynek és az idő-

pontnak. A fokozatot a szövegmennyiség határozza meg. A betűtípus a tartalomtól függ. 

6.3.8.3 Hirdetés 

A hirdetések egyrészt a reklámnak, másrészt valamilyen információ közhírré tételének 

eszközei. Fő területei: 

− hang útján (hangosbemondó, rádió), 

− mozgókép útján (tv, videó), 

− nyomtatott (újság, plakát, szórólap, prospektus), 

− elektronikus (CD-ROM, DVD, web). 
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Az újságok jellegzetes hirdetése az apróhirdetés. Az apróhirdetések csak szöveget tar-

talmaznak, kis fokozatból, általában 6 pontos betűből készülnek. Az első szót gyakran 

félkövérrel emelik ki. Az egyes hirdetések léniákkal vannak egymástól elválasztva, temati-

kusan csoportosítva vannak. A napilapban a keretes hirdetések környezetüktől kerettel 

vannak elválasztva, egy keretes hirdetés egy önálló egységnek tekintendő. A hirdetésen a 

szöveg mennyisége viszonylag kevés. Nagyon sok információ közölhető megfelelő képek-

kel. 

A hirdetés tervezésének szempontjai: a szövegmennyiség, a szöveg tartalma, a rendel-

kezésre álló hely, a környezet (ahol a hirdetés megjelenik). 

Hirdetés készítésekor megoldandó feladatok: betűválasztás, betűfokozat meghatározása, 

térközök meghatározása, grafika alkalmazása. 

6.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Ez a hosszú fejezet a különböző nyomdai termékek tördelésével és tipográfiájával kap-

csolatos tudnivalókat ismertette. A jegyzetünk nem vállalkozik arra, hogy minden szabályt 

és tudnivalót egy fejezetbe sűrítsen, hiszen a tipográfia egyrészt önálló szakma, másrészt 

művészet. Ilyen szoros keretek között csak a leggyakoribb és legáltalánosabb tudnivalókat 

tudtuk bemutatni. Az Olvasó úgy is tovább képezheti magát, ha a fejezetben leírt tudniva-

lókra mostantól tudatosan figyel, ha egy könyvet vagy folyóiratot vesz a kezébe, és észre-

veszi azokat az apróságokat is, amelyek felett eddig elsiklott. A tördelés szabályai és a 

tipográfiai ismeretek nem öncélúak, mind azt szolgálják, hogy az olvasó számára minél 

kényelmesebb és jobb körülményeket teremtsenek az információ befogadásához.  

6.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Foglalja össze az írásjelek használatára vonatkozó legfontosabb szabályokat! 

2. Mi az a fattyúsor? 

3. Hogyan történik az oldalak kialakítása, a margók meghatározása könyvek ese-

tében? 

4. Melyek az ún. alárendelt sorcsoportok és mi jellemző a tipográfiájukra? 

5. Mi az a címnegyedív és milyen részekből áll? 

6. Milyen adatok kötelezőek egy irodalomjegyzékben? 

7. Mit jelent az akcidencia? Mik lehetnek akcidens kiadványok és mi jellemző ti-

pográfiájukra? 
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7. A SZÍNES NYOMTATÁS ELMÉLETI ALAPJAI 

7.1 CÉLKITŰZÉS 

Ebben a fejezetben a színelmélet legfontosabb, és elsősorban nyomdaipari szempontból 

fontos kérdéseit tekintjük át. A színes nyomtatás több évszázados módszereken alapul, de 

színes nyomatok előállításának módszere elsősorban az utóbbi évtizedekben alakult ki, 

részben köszönhetően a számítástechnika fejlődésének és nyomdaipari elterjedésének. A 

színelmélet alapjai azonban nem számítástechnikai kérdések, és megértésük fontos ahhoz, 

hogy színes nyomtatványok tipográfiájánál helyes eljárásokat kövessünk. 

7.2 TARTALOM 

− A fény 

− Fényforrások és jellemzőik 

− Fényelnyelés, fényáteresztés, fényvisszaverés, remisszió 

− Denzitás 

− Színhőmérséklet 

7.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

7.3.1 A fény 

A fény az elektromágneses sugárzásnak az a tartománya, amely az emberi látószervben 

közvetlenül képes látásérzetet kelteni.  

A sugárzás mint fizikai jelenség nem más, mint energia kibocsátása vagy átvitele elekt-

romágneses hullámok vagy részecskék formájában. A sugárzott energia elemi részecskéje 

(más néven kvantuma) a foton.  

Elektromágneses sugárzások különböző fajtája töltik be világunkat. Éppen úgy elekt-

romágneses sugárzás a nagyerejű radioaktív sugárzás, mint pl. a gyógyászatban, orvosi 

diagnosztikában alkalmazott Röntgen-sugárzás. Elektromágneses sugárzás váltja ki a látás-

érzetet, a hőérzetet, és elektromágneses sugárzás segítségével történik a rádió- és tévéadá-

sok műsorszórása (illetve azoknak egy nagy része) is.  

Az elektromágneses sugárzások rendkívül széles spektrumának különböző tartományait 

a frekvencia vagy a hullámhossz alapján szoktuk megkülönböztetni. A rádiózásban és a 

televíziózásban például a frekvenciát, a fénytechnikában, fotometriában, színmérésben a 

vizsgált sugárzás jellemzésére inkább a hullámhossz használatos.  

A hullámhossz az a távolság, amekkora távolságonként a hullám ismétlődik. Jele: λ 

(lambda). A hullámhossz és a frekvencia (jele: f)  között fordított arányosság van. A 

hullmáhosszt megkapjuk, ha a hullám sebességét elosztjuk a frekvenciával: 
f

c
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67. kép Hullámhossz 

A fény terjedési sebessége (jele: c) légüres térben c ≈ 300 000 km/s. 

7.3.1.2 Az elektromágneses sugárzások spektruma 

Az elektromágneses sugárzásoknak a milliméter billiomod részétől a több ezer kilomé-

teres hullámhosszúságokig terjedő skáláján csak egy nagyon kicsiny rész az, melyet fény-

nek nevezünk. A fény hullámhosszának meghatározásához a praktikusság miatt a nanomé-

tert (nm) használjuk mértékegységként, mely a milliméter milliomod része, azaz 1 nm = 

10
-9

 m. A fény hullámhosszának tartományai nem definiálhatók pontosan, mivel azok 

egyénenként kisebb-nagyobb mértékben eltérnek. Alsó határként általában 380–400 nm-t, 

felső határként pedig 700–780 nm-t szoktunk megadni.  

Színekkel kapcsolatos jelenségeknél a fényen kívül szerepet játszanak a látható elekt-

romágneses tartomány szomszédságában lévő sugárzások is, melyeket ultraibolya (UV) és 

infravörös (IR) sugárzásnak nevezünk. Helytelen az UV-fény és az IR-fény kifejezés, mivel 

a fény definíciójában az szerepel, hogy az emberi látószervben látásérzetet kelt. Az UV- és 

az IR-sugárzás nem kelt közvetlen látásérzetet az emberi szemben, tehát nem is fény. 

Használjuk az UV-sugárzás és az IR-sugárzás kifejezéseket! (Hasonló logika alapján ér-

telmetlen a látható fény kifejezés, hiszen a fény önmagában jelenti azt, hogy látásérzetet 

kelt, vagyis látható. Mondjuk azt: látható sugárzás vagy az elektromágneses sugárzás látha-

tó tartományba eső része.) 

Az UV-, a látható és az IR-sugárzásokat együttesen optikai sugárzásnak szoktuk ne-

vezni. 

A látható tartományon belül a különböző hullámhosszúságú sugárzások különböző 

színérzetet váltanak ki. (A következőkben látható hullámhossz-határok csak tájékoztató 

jellegűek, az egyes színezetek közötti átmenetek ugyanis nem élesek. Egy átlagos látású 

ember körülbelül 160 színezetet képes megkülönböztetni. Névvel illetni ennek csak töre-

dékét.) 
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68. kép A hullámhossz és a színek közötti összefüggés 

7.3.2 Fényforrások és jellemzőik 

7.3.2.1 Fény keletkezése 

Fény akkor keletkezik, ha egy anyagot valamilyen módon (általában hőenergiával) ger-

jesztünk. Ennek hatására az anyagban az atommag körül keringő elektronok gerjesztett 

állapotba kerül, ennek következtében egy magasabb energiaszintű elektronpályára ugrik. 

Ezen az elektronpályán azonban nem stabil, és a többletenergia leadásával visszaugrik 

saját pályájára. Ezt a leadott energiacsomagot nevezik kvantumnak, sugárzások esetében 

(így a fény esetében is) fotonnak. 

Megjegyzés: fény nemcsak hőenergia hatására keletkezhet (ld. szentjánosbogár).  

7.3.2.2 Természetes és mesterséges fényforrások 

Természetes fényforrásunk a nap, hétköznapi mesterséges fényforrásaink a különböző 

típusú izzók. Ezek fényét homogénnek érzékeljük, általában „fehérnek” mondjuk, pedig 

ezek a fények nem homogének: a látható tartomány összes hullámhosszát tartalmazzák. 

Ezeket a fényeket polikromatikusnak (összetettnek) érzékeljük. Egy sugárzás összetett 

voltát legkönnyebben úgy bizonyíthatjuk, ha az útjába egy prizmát helyezünk, ennek segít-

ségével a homogénnek érzékelt fénysugár felbontható. 

Léteznek olyan sugárzások, amelyek gyakorlatilag egyetlen hullámhosszat képviselnek, 

ezeket a sugárzásokat monokromatikus sugárzásnak nevezzük. Jellegzetes monokromati-

kus sugárzások a lézerek. 
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7.3.3 Fényelnyelés, fényáteresztés, fényvisszaverés, remisszió 

A környezetünkben lévő tárgyak színét általában csak akkor látjuk, ha azokat valami-

lyen fényforrás megvilágítja. A nem luminiszkáló
15

 felületek ugyanis önmagukban nem 

bocsátanak ki fényt, csak a rájuk eső sugárzást továbbítják visszaveréssel vagy áteresztés-

sel. Az ilyen felületeket vagy testeket másodlagos fényforrásoknak nevezzük. A színes 

tárgyak a megvilágító fény spektrális eloszlását a fény-anyag kölcsönhatás révén, jellegze-

tes módon megváltoztatják.  

 

69. kép Fényvisszaverés, áteresztés, elnyelés 

Ez a spektrális szelektivitás alapvetően meghatározza az anyagok színét. Világítsunk 

meg egy tárgyat például fehér fénnyel. Ha a tárgy a különböző hullámhosszúságú fénysu-

gárzásokat egyenlő mértékben veri vissza, akkor az észlelő, a fényelnyelés nagyságától 

függően, azt vagy fehérnek, vagy valamilyen szürkének fogja látni. Nagyobb fényelnyelés 

esetén a tárgy sötétebb szürkének fog látszani. Egy piros alma viszont ugyanezzel a fény-

forrással megvilágítva, a fénynek a rövidebb hullámhosszúságú komponenseit (kék, zöld 

és sárga) elnyeli, és csak a maradék vöröset reflektálja. Minden reflektáló tárgynak van egy 

olyan „ujjlenyomata”, amely a tárgy színinformációját hordozza, ez az „ujjlenyomat” a 

reflexiós spektrum: a hullámhosszak szerinti reflektálóképesség. 

Ezt a reflektálóképességet a visszaverési-, illetve a fénysűrűségi tényezővel szokták jel-

lemezni. A visszaverési tényező – más néven reflexiós tényező – alatt a visszavert és a 

beeső sugárzott teljesítmények vagy fényáramok arányát értjük. A visszaverési tényező 

jele: ρ (görög ró). A színmérési gyakorlatban a minták visszaverését jellemző mennyiség: a 

fénysűrűségi tényező, amely a minta fénysűrűsége osztva az ugyanúgy megvilágított, töké-

letesen reflektáló test fénysűrűségével:  

0I

I 
  , ahol Iρ a beeső fényáram, I0 a visszavert fényára, ρ pedig a reflexiós képesség. 

A tárgyak színinformációjának fizikai alapját a fénysűrűségi tényező hullámhossz sze-

rinti eloszlása képezi.  

                                                      
15

 Luminiszcencia az összefoglaló neve azoknak a sugárzásoknak, melyeket bizonyos anyagok, alkalmas ger-

jesztés révén, termikus hatások nélkül mutatnak. Vagyis a luminiszcens sugárzás oka nem a sugárzó test hő-

mérséklete (a jelenség szobahőmérsékleten is végbemehet), ezért gyakran hidegfénynek is nevezik. 
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70. kép Reflexiós spektrumok 

A tárgyaknak színe mellett van egy másik vizuális megjelenésbeli tulajdonságuk is, 

amelyet a matt, félig fényes, fényes vagy tükrösen csillogó jelzőkkel szoktunk illetni. Ez a 

tulajdonság a megvilágító fénynek közvetlenül a tárgy felületéről reflektált részével: a 

felületi reflexió térbeli eloszlásával kapcsolatos.  

 

71. kép A felületi reflexió térbeli eloszlása 

Egy tükör felületéről a visszavert sugárzás szöge a beesési szöggel azonos, míg egy tel-

jesen mattnak látszó meszelt fal esetében ez a felületi reflexió diffúz, azaz a féltér minden 

irányában közel azonos intenzitású. A gyakorlatban a tárgyak többsége a két szélső eset 

közötti, ún. vegyes visszaverést mutat, melyre a tükrös és a diffúz visszaverési komponen-

sek különböző arányú, de együttes jelenléte a jellemző. Egy fényes nyomatnál meghatáro-

zó a tükrös komponens, míg egy mázolatlan (natúr) papírra készített nyomat közel diffúz 

visszaverést mutat. 
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72. kép A megvilágítás és a reflexió kapcsolata 

A megvilágítás lehet irányított és diffúz (minden irányból jövő) és ez különösen fényes 

tárgyak esetében befolyásolhatja a színbeli megjelenést. Amennyiben egy fényes nyomatot 

irányítottan világítunk meg, és az ábra felső részletének megfelelően A-irányból szemlél-

jük (a megvilágítás és az észlelés szöge azonos), akkor a nyomatot nem fogjuk színesnek 

látni, hanem visszakapjuk a fényforrás fehér színét. Amennyiben megváltoztatjuk az észle-

lés irányát (B pozíció), a nyomat színét fogjuk látni. Ilyen esetben a fehér tükrös kompo-

nens nem „hígítja” a színt, ezért van az, hogy a fényes nyomatokat irányított megvilágítás 

és a tükrös komponens irányát elkerülő észlelés esetében erősen telítettnek, színerősnek 

látjuk. 

Amennyiben ugyanezt a nyomatot diffúzan világítjuk meg (az ábra középső részlete), 

akkor lehetetlen elkerülni azt, hogy ne észleljük a tükrös felületi reflexió bizonyos részét, 

amely mintegy fehér színt ad hozzá a nyomat színéhez. A fényes nyomatot ezért kevésbé 

telítettnek látjuk diffúz megvilágításban, mint irányított megvilágítás esetében. Mivel matt 

nyomatoknál (lásd az ábra alsó részletét) a felületi reflexió minden irányban szóródik, akár 

irányított, akár diffúz a megvilágítás, az észlelésnél nem tudjuk elkerülni a felületi reflexió 

hatását. Ezért a matt nyomatokat mindig telítetlenebbnek látjuk, mint a fényes nyomatokat. 

A megvilágító sugárzásnak az a része, amely valamilyen felületre esve nem verődik 

vissza, nem nyelődik el, illetve nem szóródik, az keresztülhalad az anyagon. A fényát-

eresztés (transzmisszió) nagyságát a fényáteresztési tényező fejezi ki, amely az áteresztett 
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és a beeső fényáramok aránya. A fényáteresztési tényező jele: τ (görög tau). Az áteresztett 

sugárzás térbeli eloszlása szerint – a visszaverésnél részletezettekhez hasonlóan – beszél-

hetünk szabályos, egyenletesen szórt (diffúz) és vegyes áteresztésről. 

0I

I   

A τ értéke 0 és 1 között változhat. Ha τ = 0, akkor a réteg abszolút átlátszatlan, ha τ = 1, 

akkor a réteg abszolút átlátszó vagy áttetsző. Átlátszó, ha a fénysugarak irányítottan halad-

nak tovább, és áttetsző, ha a rétegen áthaladva a fénysugarak szórtan haladnak tovább. 

Ha a fénysugár a felületi rétegbe behatol, és ott a szemcseszerkezettől függően szóró-

dik, és a szóródott fény egy része visszajut a felületre, csatlakozik a felületről visszavert 

fénysugarakhoz, akkor remisszióról beszélünk. A remisszióképesség azt jelenti, hogy a 

felületről és tömegéből visszavert fénysugarak aránya mekkora a beeső fénysugarakhoz 

képest. 

0I

I 
   

A β értéke szintén 0 és 1 között változhat. Ha β = 0, akkor a réteg abszolút fekete, ha 

β = 1, akkor a réteg abszolút tükröző vagy fehér. Tükröző, ha a fénysugarak irányítottan 

verődnek vissza, fehér pedig akkor, ha a rétegről a fénysugarak szórtan verődnek vissza. 

7.3.4 Denzitás 

A transzmisszió valamely anyag fényáteresztő képességét jelenti. Az opacitás ennek az 

ellentéte, azaz fényátnemeresztő tulajdonságot jelöl. 
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Mivel az opacitás nem lineárisa, hanem logaritmikusan növekszik a rétegvastagság nö-

vekedésével, a denzitometriában (feketedésmérés) az opacitás tízes alapú logaritmusával 

dolgoznak. A denzitást más szóval feketedésnek, fedettségnek nevezik. A denzitás jele: D. 
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Ezt a denzitást – mivel a rétegen áthaladó fényt vettük figyelembe – átnézeti 

denzitásnak (Dátn) nevezzük. Hasonló megfontolások alapján, analóg módon állapítható 

meg a ránézeti denzitás is, csak áteresztőképesség helyett a visszaverő képességgel számo-

lunk. 




lg
1

lglg 0 
I

I
Dránézeti  

Filmek esetében átnézeti denzitásról, ránézeti képeredetik, nyomatok esetében ránézeti 

denzitásról beszélünk. Mindkét esetben fedettséget vizsgálunk. 

A tízes alapú logaritmus alkalmazása összhangban van a Weber–Fechner-törvénnyel, 

amely szerint a szemünkben a fénysugár által kiváltott inger és az érzet között logaritmikus 

összefüggés van. 
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A világosság(érzet) a szemünkbe jutó fénynek az a tulajdonsága, amit annak fénysűrű-

sége, illetve fényerőssége (az inger) határoz meg. A tárgyak világosságát a fénysűrűsége, a 

fényforrásokét a fényerősség és a távolság szabja meg. Ez utóbbinál a világosság a fény-

erősséggel nő, a távolság négyzetével arányosan pedig csökken. A világosság és az inger-

erősség között azonban nem lineáris a kapcsolat. A Weber–Fechner-törvény a következő-

ket mondja erről: növekvő fénysűrűségnél az éppen észrevehető különbség eléréséhez 

szükséges fénysűrűség-növekedés jó közelítéssel arányos az eredeti fénysűrűséggel. Tehát 

az észlelt világosság a következőképpen fejezhető ki: 

)lg(
0L

L
mB   

ahol L0 a fénysűrűség ingerküszöb-értéke, azaz a legkisebb fénysűrűség, amely a 

szemben még fényérzetet kelt. L0 a 10
-5

–10
-4

 cd/m
2
 nagyságrendbe esik. 

A denzitás méréséhez denzitométereket alkalmazunk. A denzitométerek lehetnek átné-

zeti és ránézeti denzitométerek. Néhány jellemző denzitásértéket és a hozzájuk tartozó 

fényviszonyokat foglaltuk össze az alábbi táblázatban: 

 

Denzitásérték Ránézeti denzitásnál 

visszaverődik a beeső fény 

Átnézeti denzitásnál 

áthalad a beeső fény 

D = 0 100%-a 100%-a 

D = 0,3 50%-a 50%-a 

D = 1 0,1-e 0,1-e 

D = 2 0,01-a 0,01-a 

D = 3 0,001-e 0,001-e 

 

Néhány, a gyakorlatban előforduló jellegzetes denzitásérték: 

 

Fekete-fehér fénykép (eredeti) maximális denzitása: D = 2,5 – 3,5 

Filmek fátyoldenzitása: D < 0,1 

A másolóeredetik fedett részeinek denzitása: D > 3 

A nyomaton a feketével nyomott terület denzitása: D = 1,6 – 1,8 

7.3.5 Színhőmérséklet 

Az összetett sugárzások színösszetételének jellemzésére különböző mérőszámokat 

használnak. Ezek egyike a színhőmérséklet. A vizsgált sugárzás színhőmérséklete annak a 

(feltételezett, hipotetikus) feketesugárzónak a hőmérséklete, amely ugyanolyan színű su-

gárzást bocsát ki, mint a vizsgált sugárzás. A színhőmérséklet jele: Tc, egysége a kelvin 

(K).  

A 3000 K alatti színhőmérsékletű sugárzásokat melegnek, a 3000–5000 K közöttieket 

semlegesnek, az 5000 K-nél nagyobbakat pedig hidegnek nevezzük. A 3000 K alatti tar-

tományok vöröstartalma nagyobb, a színhőmérséklet emelkedésével csökken a vörös-

tartalom és nő a kéktartalom aránya. 

Nyomdaipari színvizsgálatokhoz 6500–7500 K színhőmérsékletű fényforrásokat java-

solnak 



DIGITÁLIS SZÖVEGFELDOLGOZÁS 

100 

7.3.6 Színinger, színérzet 

Az emberi szem az utolsó láncszem a színlátás láncolatában. Az emberi szem egy egy-

szerű kételemű objektívvel rendelkezik. Az  elülső vagy külső elem a szaruhártya, a hátsó 

vagy belső elem a szemlencse. A szembe érkező fény mennyiségét a kettő között található 

szivárványhártyára szabályozza. A fény áthalad egy átlátszó gélen, az üvegtesten és fordí-

tott állású képet hoz létre a szemgolyó hátsó falán, a retinán. 

 

73. kép Az emberi szem 

A retina a szem fényérzékeny része. A felszínét több millió fotoreceptor borítja. Ezek a 

fotoreceptorok érzékelik a fényt, és annak jelenlétéről a látóideg segítségével elektromos 

jeleket továbbítanak az agy stimulálására. Két fajta fotoreceptor van: pálcikák és csapok. 

 

74. kép Csapok és pálcikák 
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A pálcikák ugyan érzékenyek a fény nagyon alacsony szintjére, de monokromatikusak, 

színt nem látnak. Ez azt eredményezi, hogy nagyon kis fénynél az emberek a tárgyakat 

csak fekete-fehérben látják.   

A retinában három típusú csap található. Ezen három típus mindegyikében különböző 

fényérzékeny pigmentek reagálnak különböző hullámhosszúságú fényre. A vörös csapokat 

leginkább a vörös-sárga  tartományba eső fény ingerli. A zöld csapokat a sárga-zöld tarto-

mányba eső fény, a kék csapokat pedig a kék-ibolya tartományba eső fény stimulálja leg-

inkább. Ez a jelenség írja le a szem spektrális érzékenységét. 

 

75. kép A különböző csapok spektrális érzékenysége 

Az alábbi képen látható alma visszaveri a fehér fényből a vörös összetevőt, ez a vörös 

fény jut a szemünkbe, ezért látjuk vörösnek az almát. A sárga gyümölcs a fehér fény vörös-

zöld-kék összetevőjéből elnyeli a kéket és visszaveri a vöröset és a zöldet. Szemünkben ez 

a két fényszín sárga színérzetet kelt. 

 

76. kép Hogyan látjuk színes tárgyak színeit? 
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7.3.7 A Grassmann-törvények 

1. Egy szín jellemzéséhez (megadásához) három egymástól független adat szükséges és 

elégséges. (Színezet, telítettség, világosság) 

2. Metamer színek additív módon kevert színei metamerek. 

3. Ha a színingerek additív színingerkeverésében egy vagy több összetevőt folyamato-

san változtatunk, az eredményül kapott színingerjellemzők is folyamatosan változnak. 

1. törvény 

A három adat azért szükséges, mert a színlátás háromféle csapocskához kapcsolódik. 

Az adatoknak egymástól való függetlensége azt jelenti, hogy két adatból semmiféle mate-

matikai összefüggéssel ne lehessen meghatározni a harmadikat, vagy pl.: olyan három 

alapszínt használjunk, amelyek egymásból nem keverhetők ki. 

Különböző színmegadási módok egymástól nagyon különböző színhármasokkal 

jellemezhetik ugyanazt a színt. 

A legszemléletesebb a következő három mennyiség alkalmazása:  

a) színárnyalat (színezet) 

b) telítettség  

c) világosság. 

d) A színárnyalat legtöbbször jellemezhető azzal a szóval ahogy a színt hívjuk, pl.: pi-

ros, lila stb. Szám szerinti jellemzésre azt a hullámhosszat szokták alkalmazni, ame-

lyik monokromatikus fénysugárnak ugyanolyan a színárnyalata. Bíbor színárnyalat-

ok megadásához (mivel ilyen spektrumszín nincs) a kiegészítő szín hullámhosszát 

szokták megadni. (Olyan színpárt nevezünk kiegészítő színeknek, amelyek összeadó 

módon keverve fehér színt adnak.) Megkülönböztetéskor ilyenkor negatív előjelet 

kapnak. 

e) A telítettség azt jelenti, hogy mennyire tiszta a szín. Ha egy szín telített, akkor fehér-

tartalom nincsen. Minél nagyobb a fehértartalom, a szín annál telítetlenebb. A termé-

szetben előforduló színek közül a spektrumszínek a legtelítettebbek.  

f) A világosság a három csapocska ingereltségfokainak összegével jellemezhető. A 

fényenergia és a világosságérzet közötti összefüggés nem lineáris, hanem logaritmi-

kus. 

2. törvény 

Ez a törvény adott lehetőséget a színek reprodukálására. Ilyen reprodukálás előfordulhat 

a nyomdai úton történő sokszorosításnál és a különböző színmérő berendezésekben (ugya-

nolyan színt állítunk elő, mint a mérendő szín, annak ellenére, hogy a spektrális összetéte-

lek szinte biztosan különbözőek). 

3. törvény 

A színkör folytonossága azt jelenti, hogy a színkörben két szín között mindig található 

egy szín, amely az előző kettőnek a keveréke; pl.: összeadó színkeverésnél a kékből el 

tudunk jutni a zöldbe különböző színárnyalatokon keresztül, a zöldből a vörösbe és a vö-

rösből ismét a kékbe. 
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7.3.8 Összeadó és kivonó színkeverés 

Színkeveréskor két vagy több színből egy keverék színt kapunk. A színkeverésnek két 

fő fajtája van: 

1. Összeadó (additív) színkeverés. Az elnevezés onnan származik, hogy a kiindulási 

színek fényenergiái összegződnek. 

2. Kivonó (szubtraktív) színkeverés. Az elnevezés arra utal, hogy az összekevert színes 

anyagok mindegyike a ráeső fényből a saját színének megfelelő hullámhosszokon energiát 

von ki. 

Összeadó (additív) színkeverés 

Az összeadó színkeverés előfordulásai:  

− több vetítőből egy ernyőre vetítés; színes televízió; 

− az autotípiai nyomtatásnál a pontok közelisége miatt;  

− pörgettyűnél a gyors időben váltás miatt. 

Mindegyik megvalósítási módra jellemző, hogy a különböző színek fénysugarai gya-

korlatilag egy időben egy csapocskát ingerelnek. 

Az összeadó színkeverés alapszínei 

Az összeadó színkeverés alapszínei az úgynevezett egyzónás színek. (A látható spekt-

rum három zónára osztható: 400–500 nm, 500–600 nm és 600–700 nm határokkal. Az 

egyzónás szín a három zónából csak egyben tartalmaz energiát. 

 

77. kép A látható spektrum zónái, az egyzónás színek 

Másodlagos, harmadlagos színek 

A jobboldali ábrán a páronként egymásra vetített azínek adják a másodlagos színeket: 

kék + zöld = cián (zöldeskék) ; kék + vörös = bíbor; vörös + zöld = sárga. 

Ha mind a három alapszínt egymásra vetítjük, akkor kapjuk a harmadlagos színt, ami az 

összeadó színkeverésnél fehér. Az összeadó színkeverésnél a keverék szín mindig világo-

sabb, mint a kiinduló színek bármelyike. Összeadó színkeverésnél tetszőleges színárnyala-

tot az alapszínek energiái arányainak megválasztásával tudunk elérni. 
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78. kép Az összeadó színkeverés másodlagos színei 

7.3.9 A kivonó színkeverés 

A kivonó színkeverés mindig úgy valósul meg, hogy a fénysugár útjába több színes 

anyag kerül. A kivonó színkeverés előfordulásai:  

– festékek keverése, 

– festékek egymásra nyomása,  

– színkivonat-készítés, 

– színes fénykép. 

Alapszínei 

A kivonó színkeverés alapszínei a kétzónás színek: a három zónából 2-ben tartalmaznak 

energiát. A fehér fényből ezeket a fénysugarakat kétzónás színszűrővel állíthatjuk elő, 

amely a spektrum zónájából egyet elnyel, a másik kettőt pedig átengedi. 

 

79. kép A kétzónás színek 

A fehér fény három összetevőjéből – a kékből, zöldből és vörösből – a cián színű réteg 

átengedi a kéket és a zöldet, elnyeli a vöröset. A sárga átengedi a zöldet és a vöröset, el-

nyeli a kéket. Mivel vörös már nem érkezik rá, így természetesen nem is tudja átengedni. 
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Ezért a két réteg együttesen csak a zöldet engedi át. Hasonló a magyarázat a másik két 

másodlagos szín keletkezésére is. A kivonó színkeverésnél a keverék szín mindig sötétebb, 

mint a kiinduló színek bármelyike. A kivonó színkeverés alapszíneit használjuk négyszín-

nyomtatásnál a színes eredetik reprodukálására. (A sárga, bíbor és cián színeken kívül még 

a feketét is alkalmazzák a szürke árnyalatok jobb visszaadására és a kontraszt fokozására.) 

Másodlagos színek – pl. mélynyomtatás esetén – a maximális festékréteg-vastagság esetén 

keletkeznek. Ha csökkentjük az egyes festékréteg vastagságát, ez nem befolyásolja az átha-

ladó fény mennyiségét azokban a zónákban, amelyeket a festék úgyis átengedett. Változik 

viszont az elnyelés mértéke: a vékonyabb festékréteg az elnyelési zónában nem nyel el 

minden fényt. Ezek alapján megállapítható, hogy a festékréteg vastagságának változása: 

− sárga festék esetén a kék fény mennyiségét;  

− cián festék esetén a vörös fény mennyiségét; 

− bíbor festék esetén a zöld fény mennyiségét változtatja. 

A lerajzolt energiaelosztási függvények az ideális színek függvényei. Az előállításukra 

alkalmazott színszűrűk is ideálisak. A valódi színszűrőkre (pl.: festékek) jellemző, hogy 

azokon a hullámhosszakon, ahol minden fényt át kellene engedniük ott is van minimális 

elnyelés, és az elnyelési zónában is van átengedés.  

 

80. kép A kivonó színkeverés másodlagos, harmadlagos színek kikeverése 

színszűrőkkel 

7.3.10 A szürkeegyensúly biztosítása 

A szürkeegyensúly azt a feltételrendszert jelenti, amellyel biztosítható az, hogy a cián, a 

bíbor és a sárga alapszínekkel történő nyomtatásnál a képeredeti akromatikus árnyalatai a 

nyomaton is akromatikus színekként jelenjenek meg. Kísérleti eredmények bizonyítják azt, 

hogy a jó színvisszaadás egyik alapfeltétele, a reprodukció vizuális megjelenésének egyik 

meghatározó tulajdonsága a megfelelő szürkeegyensúly. A színes képreprodukálás egyes 

lépései – szkennelés, monitoron történő képkezelés, proof-készítés, nyomtatás – közül 

különösen a CMYK-ba történő konvertálás fontos ebből a szempontból. 
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7.3.11 A többszínnyomtatás elve 

Színes nyomatok előállításához többszínnyomtatást alkalmazunk. Hagyományos 

(nyomdai) nyomtatási eljárások esetében ez azt jelenti, hogy a nyomaton felhasznált színek 

mindegyikéhez saját nyomóforma tartozik. A színes nyomat úgy készül el, hogy a külön-

böző nyomóformákkal egymás után nyomtatunk ugyanarra a nyomathordozóra. Az alap-

színek, illetve azok sorrendje függhet a nyomathordozótól, illetve a nyomat saját jellemzői-

től is. 

A többszínnyomtatás ma (ofszetnyomtatásnál) alapvetően négyszínnyomást jelent, 

melyben a szubtraktív színkeverés alapszíneit (C – cyan, kékeszöld, M – magenta, bíbor, Y 

– yellow, sárga) és a feketét (K – black, Key) alkalmazzák alapszínként. A színinformációt 

az alapszínek kitöltési arányai kódolják: minél nagyobb egy alapszín kitöltési aránya a 

nyomat egy adott területén, annál nagyobb az adott alapszín hatása az adott terület színére. 

Ezzel a nyomtatási eljárással körülbelül 5000 színárnyalat hozható létre – ez persze jelen-

tősen függ a nyomathordozó tulajdonságaitól is. 

A színes nyomtatás alapszíneinek festékei sajnos nem teljesen úgy viselkednek, aho-

gyan azt várnánk, illetve ahogy az a nyomdák számára a legkényelmesebb lenne. Elvileg 

fekete nyomat a három alapszín segítségével is előállítható lenne, ez viszont egyrészt na-

gyon nagy festékterhelést jelentene a nyomathordozó számára, amelyet nem minden nyo-

mathordozó viselne el, másrészt a nyomdafestékek tökéletlensége miatt a kapott nyomat 

telítettsége nem lenne megfelelő. A nyomdafestékek ugyanis nem ideális, hanem reális 

módon verik vissza a fényt. A cián nyomdafestéknek csak a kék és a zöld tartományba eső 

fénysugarakat kellene visszavernie, ha ideális tulajdonságú lenne. A cián festékek azonban 

rendelkeznek egy nemkívánatos, vörös tartományba eső reflexióval is. 

 

81. kép Ideális és reális visszaverődés 

A fentiek miatt használják negyedik alapszínként a feketét is. A festékréteg-vastag-

ságának, illetve a festékterhelésnek a csökkentése gazdasági kérdés is. Többféle módszer 
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létezik arra, hogy azonos vagy közel azonos színárnyalatok elérését kevesebb festékkel 

oldják meg.  

Ahhoz, hogy színes nyomatokat készíthessünk négyszínnyomással, a nyomtatni kívánt 

dokumentumhoz el kell készíteni annak színkivonatát is (kicsit pongyola megfogalmazás-

sal „színre kell bontani” a dokumentumot). A dokumentumok színkivonatának elkészítése-

kor az alapszínekhez tartozó nyomóformák másolóeredetijeit készítjük el, azaz olyan fil-

met (illetve mára inkább fájlt), amely az adott alapszín kitöltési arányainak információit 

hordozza. A színkivonatokból elkészíthető a nyomóforma, amellyel kinyomtathatók az 

egyes alapszínek, melyek együttesen aztán színes nyomatot eredményeznek. 

 

82. kép Színes nyomat és színkivonatai 

7.3.12 A négyszínnyomás korlátai; direkt színek 

Vannak olyan nyomtatványok, amelynél a négyszínnyomás nem képes biztosítani az 

elvárt minőséget. Sok cég, vállalkozás használ olyan logót, emblémát, amelynek kinyomta-

tásakor nem engedhető meg az a színingadozás, amely nagy példányszámú nyomat esetén 

természetes velejárója a négyszínnyomásnak. (Százezres példányszámnál a négyszínnyo-

más a legmodernebb technika mellett sem képes százezer tökéletesen egyforma, színben és 

árnyalatban, telítettségben megegyező nyomatot létrehozni. Bizonyos színingadozás min-

dig lesz.)  

A megrendelők gyakran ragaszkodnak a saját színeikhez (a Nokiának nem felel meg 

bármilyen kék, ő a „Nokia-kéket” várja el a nyomdától, az Opel ragaszkodik a saját sárga-

árnyalatához stb.). Ilyenkor az adott szín nyomásához nem a hagyományos módon készül 

színkivonat (nem a CMYK alapszínekkel nyomtatjuk ki ezt az adott színt vagy színeket), 
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hanem az adott szín(ek)hez külön nyomóformát kell készíteni. Ezeket a színeket szoktuk 

direkt színeknek nevezni. Ezek tehát nem a négy alapszín egymásra nyomásával alakulnak 

ki a nyomaton, hanem külön nyomóforma nyomtatja ki őket. A megrendelő meghatározza, 

hogy mely színeket szeretné direkt színként kinyomtatni, a nyomdában (sok esetben a fes-

tékgyárban) pedig megfelelő receptúrával kikeverik ezt a színt. Ez a szín a nyomaton önál-

ló színként fog megjelenni, így nagy példányszám esetében is garantálható(bb) az azonos 

árnyalat, telítettség stb. 

Vannak olyan nyomatok, amelyek gyakran kizárólag direkt színeket használnak (pl. 

térképek). Az ilyen nyomatok elkészítése igen hosszú és nagy pontosságot igénylő feladat. 

Az átlagos nyomdákban legfeljebb négy-öt nyomóműves nyomógépek vannak. A több-

werkes, nagyformátumú gépek sokmilliárdos beruházások is lehetnek, amelyek megfizet-

hetetlenek még egy közepes forgalmú nyomdának is. Egy négynyomóműves gépen igen 

nagy pontosságot követel egy pl. 14 direkt színt tartalmazó térkép elkészítése, éppen ezért 

a nagyon nagy pontosságú (pl. katonai) térképek elkészítése különleges nyomdát és fi-

gyelmet igényel. 

Direkt színeket színskálákból is tudunk választani. A legelterjedtebb ilyen direktszín-

skála a Pantone cég által gyártott skála. Pantone skála többféle típusú nyomathordozóhoz 

(ofszetpapír, matt műnyomó, mázolt stb.) is kapható. 

 

83. kép Pantone-skála 

7.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Ebben a leckében a színes nyomtatás alapelveiről és elméletéről olvashattunk. Bemutat-

tuk a fény fizikai és fiziológiai jellemzőit, a fény és a színek érzékelésének és észlelésének 

biológiai sajátosságait. A leckében olvashattunk a különböző színkeverési eljárásokról, a 

fény- és festékszínek jellemzőiről. Végezetül bemutattuk a színes nyomtatási eljárások 

alapját képező négyszínnyomás, illetve az ezek korlátait kiküszöbölő direkt színekkel tör-

ténő nyomás jellemzőit. 
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7.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Milyen jelenség a fény? Milyen fizikai jellemzőit ismerjük? 

2. A fény mely tulajdonságával áll összefüggésben a színérzékelés és -észlelés? 

3. Mit jelent a denzitás kifejezés? Milyen nyomdaipari jelentőséggel bír? 

4. Melyek a fény- és festékszínek keverésében használatos színkeverési eljárá-

sok? 

5. Ismertesse és értelmezze a Grassmann-törvényeket! 

6. Melyek a színes nyomtatás nyomdai alapszínei? 

7. Mit jelent a direkt szín kifejezés? 
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8. NYOMDAIPARI KÉPFELDOLGOZÁS 

8.1 CÉLKITŰZÉS 

Ebben a leckében a képeredetik jellemzőiről, illetve a képek nyomdai feldolgozásáról 

olvashatunk. Ez a témakör lényegesen összetettebb annál, hogy egy rövid fejezetben rész-

letesen kifejthetnénk minden összefüggését. Ez nem is lehet célunk, illetve ez a témakör 

némileg határterülete is a jegyzet eredeti tartalmának. 

8.2 TARTALOM 

− Az árnyalatterjedelem és a belső árnyalatok eloszlása 

− A kép jellege, tartalma, a továbbfeldolgozás szempontjai 

− Az eredeti és a reprodukció árnyalatainak összefüggései 

− A képfeldolgozó programokkal elvégezhető műveletek 

− Képtördelés, kompozíció 

− Ábrák 

8.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

8.3.1 Az árnyalatterjedelem és a belső árnyalatok eloszlása 

Árnyalat-visszaadás  

Ideális árnyalat-visszaadásról akkor beszélünk, ha a nyomaton ugyanannyi árnyalatot 

tudunk egymástól megkülönböztetni, mint a képeredetin. A nyomdaiparban a képeredeti és 

nyomat árnyalatértékei közötti összefüggést derékszögű koordináta-rendszerben ábrázol-

juk, amelyet ki lehet terjeszteni a másolóeredeti és a nyomóforma közötti összefüggések 

vizsgálatára is. Ebben az esetben többmezős, ún. Goldberg-diagramot használunk. A gya-

korlatban megkülönböztetünk: objektív, relatív, szubjektív és technológiai árnyalat-

visszaadást. 

 

84. kép Goldberg-diagram 
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Objektív árnyalat-visszaadás esetében a nyomat minden egyes képpontjának színe és 

árnyalatértéke megegyezik a képeredeti megfelelő képpontjával, illetve lineáris árnyalat-

visszaadásról beszélünk, vagyis a nyomat gammaértéke egy (képeredeti/nyomat = 1). 

Relatív árnyalat-visszaadás esetében a nyomat árnyalatterjedelme kisebb a képeredeti-

nél, de a képeredeti és a nyomat képpontjai árnyalatértékeinek aránya lineárisan eltérnek 

egymástól. Ekkor egynél kisebb nyomatgammaértéket kapunk. 

Szubjektív árnyalat-visszaadásról akkor beszélünk, ha a nyomtatott kép árnyalat-

visszaadását különböző megfontolások és elképzelések vagy vizuális élmények alapján 

állítjuk be. 

Technológiai árnyalat-visszaadásról akkor beszélünk, ha az árnyalat-visszaadást a nyo-

móforma-készítés vagy a nyomtatás egyes technológia paramétereinek az igények szerinti 

beállítása céljából változtatjuk meg. 

Az árnyalat-visszaadás megértése céljából a következőkben ismerkedjünk meg a téma-

körhöz kapcsolódó néhány fontos fogalommal. 

Árnyalat 

Árnyalat a monokromatikus képrészletek jellegzetes világosságáról alkotott szubjektív 

benyomásunk, vizuális érzetünk. Hogy a különböző világosságú képrészek milyen világos-

ságérzetet váltanak ki a tudatunkban, az attól függ, hogy milyen volt a vizsgálat tárgyát 

képező kép általános megvilágítása, és hogy milyen világosságértékű felületek találhatók a 

vizsgált képrész körül. Ha kép sötét képrészének fedettsége eléri a 2,00–2,20 D közötti 

értéket, akkor – amennyiben ennél sötétebb képrész nincs a szem látómezejében – azt a 

„látástudatunk” már elfogadja feketének. 

Ez azt jeleni, hogy a szem legalább 150 szürke árnyalatértéket tud egymástól megkü-

lönböztetni (n·log 2,18 D = 150) jó látási viszonyok mellett. 

Árnyalatküszöb 

Az árnyalatlátásunk kiindulópontját az árnyalatküszöb jelenti, az a legkisebb fényáram-

erősség, amelynél a látás beindul. Telítettségi küszöb az a fénymennyiség, amely fölött 

már nem érzékelünk árnyalatkülönbséget. Különbségi küszöb az a fénymennyiség-különb-

ség, amely között tudunk még árnyalatkülönbséget érzékelni. A különbségi küszöb értéke a 

látható árnyalattartományon belül változó értéket ad. 

Árnyalatlépcső 

Az elektronikus képfeldolgozásban ezzel a számmal adják meg, hogy a rendszer a kép-

pontokat az alapszínek függvényében hány árnyalatlépcsőben képes létrehozni. 

Árnyalatcsoport 

Egy kép árnyalatterjedelmét három részre szokás osztani: világos árnyalatra (csúcsfény-

re), középárnyalatra és sötétárnyalatra (sötét képrészek). 
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Árnyalatterjedelem 

Árnyalatterjedelem a kép legsötétebb és legvilágosabb képpontjai közötti fedettség-

különbség. Árnyalatfelbontó képesség a szemnek az a képessége, hogy két azonos színű, 

de egymástól csak kissé eltérő fénysűrűségű árnyalatot egymástól még meg tud különböz-

tetni. Árnyalatküszöbnek hívjuk azt a két – egymástól még éppen megkülönböztethető – 

árnyalatkülönbségű fénysűrűségnek az arányát, amelyet a pszichofizika egyik legfontosabb 

törvénye, a Weber–Fechner-törvény fejez ki: 

B

BB
k


  

ahol B az inger számszerű értéke, pl. fénysűrűségben kifejezve. 

A szem árnyalatküszöb-érzékenység az árnyalatterjedelmen belül változik. Az árnyalat-

felbontási küszöbszám értelmében a sötét képrészekben nagyobb fedettség-különbségre 

van szükség az árnyalatlépcső észleléséhez, mint a világos árnyalatokban. A középárnyala-

tokban a legkisebb fedettségkülönbség is elég az árnyalatok észleléséhez.  

Kontraszt 

Az árnyalat-visszaadás keretében foglalkozni kell a látáshoz kapcsolódó fiziológiai és 

pszichofizikai jelenségekkel. Ilyen az objektív kontraszt, amely két egymás mellett élesen 

elváló árnyalatmezők világosságkülönbsége (denzitáskülönbsége). Szimultán kontrasztha-

tás esetében szabályosan elrendezett, egymás mellett fekvő fekete négyzeteket élesen elvá-

lasztó fehér utcákban szürke foltokat érzékelünk. Szegélykontrasztról akkor beszélünk, ha 

az élesen elváló árnyalathatárokhoz közel eső felületeknél a sötétebb árnyalat még söté-

tebbnek, a világos árnyalat még világosabbnak tűnik. 

8.3.2 A kép jellege, tartalma, a továbbfeldolgozás szempontjai 

Vonalas eredetik 

A vonalas eredetikkel szemben támasztott követelmények: 

− nagy kontraszt (ellentét); 

− homogén foltok; 

− megszakítás nélküli éles vonalak; 

− a kicsinyítés mértékének megfelelő vonalvastagság, vonalsűrűség (0,1 mm-nél ki-

sebb vonalvastagságot nyomtatással nem tudnak előállítani); 

− mérete akkora legyen, hogy lehetőleg a felvétel 1:1 arányú lehessen, vagy kicsinyí-

tést kelljen alkalmazni; 

− színes vonalas eredetiknél a vonalak, foltok denzitása a kiegészítő színű szűrőn ke-

resztül legyen nagy  

− a szín telítettsége legyen nagy. 

Fekete fehér árnyalatos eredetik 

A fekete-fehér árnyalatos eredetikkel szemben támasztott követelmények a következők: 
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− az árnyalati terjedelme haladja meg a nyomtatás során megvalósított árnyalati ter-

jedelmet; 

− árnyalatgazdag legyen;  

− finom szemcsés; 

− felülete sima, lehetőleg tükörfényes legyen; 

− sík kifekvésű, és ne tartalmazzon a hátoldalán írást, törést; 

− lehetőleg retusálatlan legyen; 

− a mérete 1:1 arányú felvételt tegyen lehetővé, vagy kicsinyítést kelljen alkalmazni.  

Színes árnyalatos eredetik 

A színes árnyalatos eredetikkel szemben támasztott követelmények:  

− tiszta, telt színeket tartalmazzon; 

− lehetőleg legalább 6×6 cm méretű diapozitív legyen, mert az árnyalati terjedelme 

nagyobb, mint a ránézeti eredetiké; 

− ha az eredeti nyomat, a moaré elkerülése érdekében ismerni kell a rácssűrűségét;  

− nyomdatechnikával reprodukálható legyen. A fémhatású (metál) vagy foszforesz-

káló, lumineszkáló, illetve más különleges festékkel megrajzolt kép feldolgozása 

általában gondot jelent, és az eredmény nem biztos, hogy kielégítő lesz. 

8.3.3 Az eredeti és a reprodukció árnyalatainak összefüggései 

A képeredetik kiértékelésének szempontjai 

A feldolgozás kezdete előtt az eredetiket kiértékelik. A kiértékelést azért célszerű elvé-

gezni, mert a más-más tulajdonságú eredetiket más-más módon kell feldolgozni, hogy a 

kívánt eredményt kapjuk. 

A feldolgozásra kerülő képeredetik kiértékelésének legfontosabb szempontjai:  

a) árnyalati terjedelem, 

b) árnyalatgazdagság, 

c) belső árnyalatok eloszlása,  

d) részletgazdagság, 

e) tartalmi szempontok, 

f) a további feldolgozás követelményei (anyag, technológia).  

A fekete fehér eredetik 

Az árnyalati terjedelem a képeredeti legsötétebb és legvilágosabb helyének denzitás-

különbsége. 

ÁT = Dmax–Dmin 

Az árnyalati terjedelem nem ad felvilágosítást a kép árnyalatgazdagságáról és a belső 

árnyalatok gazdagságáról (azonos árnyalati terjedelmű lehet egy vonalas eredeti – amely 

csak két árnyalati értéket tartalmaz – és egy árnyalatos kép). Viszont alacsony ÁT esetén – 

pl. ÁT = 1,2 D – a nagyszámú (akár több száz) belső árnyalat nem ad árnyalatgazdag be-

nyomást, a részletek összefolynak (lapos kép). 
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A képet alkotó árnyalatok eloszlása nem mindig egyenletes. A kép állhat:  

a) főleg világos árnyalatokból (pl. menyasszony a hómezőn), 

b) főleg sötét árnyalatokból (színes bőrű ember az alagútban),  

c) főleg sötét és világos árnyalatokból, 

d) csak középárnyalatokból. 

Ha nem egyenletes a képek belső árnyalatainak eloszlása, akkor az egymáshoz közel ál-

ló tónusok, altónusok jellegtelen benyomást keltenek. Ahol nagyok a tónuskülönbségek, 

ott a képrész hangsúlyozottá (dominánssá) válik, jól elkülönülnek a részletek. A feldolgo-

záskor olyan gradációs görbéket kell alkalmaznunk, hogy a reprodukció hangsúlyos része-

in ne legyenek lapos, jellegtelen részletek. 

Ha a nagyobb tónuskülönbségek (pár tizedes denzitáskülönbség) a kis kiterjedésű vál-

tozásoknál (néhány tized milliméter) jelentkeznek, a kép „borotvaéles” rajzossá válik. 

A fenti jelenségek a kép tartalmától függően lehetnek előnyösek vagy hátrányosak (pl.: 

lágy formák, selymes felületek, éles élekkel határolt felületek, apró részletekből álló képek, 

tompa vagy élénk színek). 

Színes képeredetik fekete-fehér képpé alakítása 

A reprodukció denzitásértékeit a kép színeinek kiegészítő (fő)denzitásértékei adják (ki-

egészítő színű szűrőn mért denzitás). A fekete-fehér reprodukción minden színnek megvan 

a maga szürkeértéke, viszont egymástól jól elkülönülő színek (zöld–vörös) szürkeértéke 

közel azonos vagy azonos lehet. 

A színes eredetikről készült fekete-fehér reprodukciók, különösen, ha a kép zömében 

tiszta színeket tartalmaz, „laposak” lesznek. Csökken az ÁT, a szomszédos képrészek ösz-

szemosódnak. A hiba javítása úgy valósítható meg, hogy a reprodukció árnyalati terjedel-

mét nagyobbra vesszük, esetleg szűrőzéssel kiemelünk részleteket.  

Színes képeredetik színes képpé feldolgozása 

A színvisszaadásra szánt képeredeti kiértékelésénél fontos szempontok az eddigieken 

kívül: a színek tisztasága, piszkítottsága, világossági értékük, a kép színeinek egymáshoz 

való viszonya, a színkontrasztok. 

8.3.4 A képfeldolgozó programokkal elvégezhető műveletek 

Minden képfeldolgozó rendszer lehetőséget biztosít a következő műveletek elvégzésé-

re: képek méretezése (skálázása), vágása, elforgatása, mentése különböző formátumban. A 

professzionális képszerkesztő programok emellett számtalan további szolgáltatást nyújta-

nak. Ezek közül néhány a teljesség igénye nélkül: 

− szín- és árnyalathelyesbítés 

− konverzió RGB, CMYK és szürkeskálás (stb.) mód között 

− rétegek kezelése 

− maszkolás 

− filterek, szűrők alkalmazása 

− stb. 
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8.3.5 Képtördelés, kompozíció 

Kép és szöveg elhelyezésének legjobb módja az, amikor mindkettőnek megvan a maga 

külön helye. Az összefüggéseket az elhelyezésnek ilyenkor is kellően érzékeltetnie kell.  

Erősebben integrált módszereket is alkalmaznak. Az egyik ilyen eljárás, amikor a szö-

vegmezőben úsztatják az ábrát, más szóval a szöveggel körbefolyatják a képet. Ez rendkí-

vüli nehézségeket jelent elsősorban a szöveg szempontjából (a következő oldalakon ezzel a 

témával részletesebben is foglalkozunk).  

További megoldás az, amikor a képet és szöveget egymásra nyomtatják. Ilyenkor „alá-

nyomásról” vagy „alnyomatról” beszélünk. Természetesen a kép ilyen használata pusztán 

hangulatkeltő lehet, hiszen képi minősége nem tud érvényesülni. Ugyanakkor a szöveg 

olvasása is rendkívüli módon megnehezül, különösen a sötétebb képrészeknél, és legin-

kább ahol a nem alányomott részből átérünk az alányomott részbe. Ez bántja a szemet, és 

csak azáltal enyhíthető, ha elég erőteljes vonalú a betűtípus, eléggé nagy a betűméret vagy 

a kép elég halvány. Alányomás esetén valami mindig kárt szenved. 

8.3.6 Ábrák 

Az ábrák a folyószöveg állításait illusztrálják, a számadatokat még a táblázatoknál is ki-

fejezőbbé teszik, vagy egy gép szerkezetét, egy folyamat lezajlását stb. szemléltetik. Egy-

egy szemléletes ábra pontosabban kifejezheti mondandónkat, mint egy többoldalas leírás. 

Az ábrák másik előnye, hogy megtörik a folyószöveg monotóniáját. Az ábrák döntő több-

sége vonalas rajz, de ábrákként alkalmazhatunk nem művészi értékű rajzokat, grafikákat, 

fényképeket is. Ügyeljünk arra, hogy a különböző típusú ábrákat egységesen ábraként sor-

számozzuk, s így hivatkozzunk rájuk (tehát 1. ábra, 2. ábra stb. és nem 1. grafikon, 1. kar-

togram). A hagyományos szedésnél a szövegszedés, valamint a fototípiai (vonalas rajzok) 

és az autotípiai (árnyalatos képek) klisékészítés élesen elvált egymástól. A számítógépes 

szedés lehetővé tette, hogy az ábrákat a szöveggel együtt kezeljük. A számítógépes ábraké-

szítés másik nagy előnye a hagyományossal szemben, hogy a műszaki szerkesztés egyik 

nehéz feladatát, az ábrakicsinyítést vagy -nagyítást rutinfeladattá változtatta. A könyvkia-

dásban leggyakrabban használt ábratípusok a következők: 

1. grafikonok (egyszerű statisztikai görbe, kumulatív görbe, poláris görbe, gyakorisági 

görbe, logaritmikus statisztikai görbe), 

2. diagramok (egyszerű oszlopdiagram, kétirányú oszlopdiagram, osztott oszlopdiag-

ram, hisztogram, kördiagram, poláris diagram, hálózatos háromszögdiagram, terület- és 

térfogatdiagramok, piktogram, képdiagram), 

3. térképes ábrák (kartogram, kartodiagramok),  

4. nomogramok, 

5. egyéb ábrák (nem művészi értékű, tehát a szemléltetést szolgáló egyéb vonalas ábrá-

zolások, rajzok, valamint képek, fényképek). 

Az ábrákat ábraaláírások és az esetek többségében magyarázó szövegek egészítik ki. Az 

ábrát magyarázhatjuk a folyószövegben, de elhelyezhetünk magyarázó szöveget magában 

az ábramezőben vagy az ábra alatt is. Gyakori eset, hogy az ábrán csak számokkal vagy 

betűkkel jelezzük az ábra egyes részeit, s ezeket az ábra alatt elhelyezett szövegben magya-

rázzuk meg. A felsorolás szabályait (az egyes tételeket vesszővel választjuk el egymástól, 

a számok után pontok, a betűk után félzárójel stb.) itt is tartsuk be. Ha az ábra több részlet-

ábrát tartalmaz, akkor elkülönítésükre betűket használjunk, de magában az ábrában az 
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egyes részleteket már vagy sorszámmal vagy kisbetűkkel jelezzük. Az ábrán elhelyezett 

jelekhez, jelölésekhez mindig adjunk magyarázatot. 

8.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Ez a lecke a képek nyomdaipari feldolgozásának legfontosabb tudnivalóit mutatta be. A 

hardvereszközök és a képmanipuláló szoftverek fejlődésével és elterjedésével az otthoni 

felhasználó számára is lehetővé vált, hogy fotóit maga digitalizálja, retusálja és rögzítse 

digitális formában. A feldolgozás, és főleg nyomdai feldolgozás viszont igényelheti a mód-

szerek elméleti hátterének ismeretét is, mert a szoftver egy-egy menüpontjának professzio-

nális használatához vagy minden lehetőségének kiaknázásához a tapasztalat és a próbálga-

tás nem minden esetben elegendő. 

8.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. 1. Milyen szempontból csoportosítjuk a képeredetiket? 

2. 2. Mi az az árnyalatterjedelem?  

3. 3. Definiálja a kontraszt kifejezést! 

4. 4. Milyen szolgáltatásokat nyújt egy grafikai szoftver? 

5. 5. Milyen ábratípusokkal találkozhatunk egy könyvben? 
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9. NYOMDAIPARI TERMÉKEK 

9.1 CÉLKITŰZÉS 

A lecke célja a legfontosabb nyomdaipari termékek bemutatása és előállításukra, tipog-

ráfiájukra vonatkozó legfontosabb szabályok ismertetése, illetve ismétlése. 

9.2 TARTALOM 

− Könyv 

− Folyóirat, periodika 

− Napilap 

− Tájékoztató nyomtatvány 

− Csomagolóanyagok 

− Ügyviteli nyomtatványok 

− Értékcikk- és okiratnyomtatványok 

− Bélyegek 

− Plakátok 

9.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

9.3.1 A könyv 

A könyv (ITJ 66-1, [Ipari Termék Jegyzék]) folyószöveges és illusztrációs, képes, vál-

tozatos méretű (pl. B4, B5, B6; A4, A5, A6 stb.), változó oldalterjedelmű, külön borítóval 

ellátott, egyedi megjelenésű nyomdaipari termék. Használati tárgy, amely szellemi és mű-

vészeti tevékenység eredményeként a nyomdatechnika segítségével jön létre. Megformálá-

sa során a célt és a rendeltetést minden esetben szem előtt kell tartani. A könyvek formá-

tumát szabvány határozza meg. 

A könyv külső megjelenési formája alapján megkülönböztethetők: kartonborítású 

könyvek (brosúra, paperback), papírkötésű, egész- és félvászonkötésű, egész- és félbőr-

kötésű, különleges kötésű könyvek. 

A sokszorosítást illetően a könyv tematikája, példányszáma, papírminősége stb. dönti el 

az alkalmazásra kerülő technológiát. A könyv külsőleges alkotóelemeinek, a táblaborító és 

a kötésterv kialakításának a szövegoldalakkal formai összhangban kell lennie. A könyv-

gyártásnál ma már tisztán a szakszerű technika hiánytalan alkalmazása is művészi hatást 

keltő. 

9.3.2 A folyóirat 

A folyóiratok (más néven periodikák) a 66-2 ITJ-számon nyilvántartott nyomdaipari 

termékek. Rendkívül sokféle folyóirat lát napvilágot, a legkülönbözőbb témával és célból 

kerülnek kiadásra. Az 1990-es évek közepétől a nyomtatott média átrendeződésének idő-

szakát éli a sajtópiac, ezzel párhuzamosan a nyomdaipar is, amely átrendeződés legna-

gyobb mértékben a folyóirat- és napilappiacot érinti. Ennek az átrendeződésnek következ-
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tében folyóiratok szűnnek meg, kerülnek le a palettáról, vagy csak időlegesen szüneteltetik 

megjelenésüket, ugyanakkor új folyóiratok is napvilágot látnak. 

A folyóiratok jellemzője, hogy a megjelenés közötti időszak eseményeit, történéseit rö-

viden dokumentálják; szórakoztatva tanítanak, tájékoztatnak jellegükből, funkciójukból 

adódó eseményekről (pl. a műsorújságok a rádió, a tv, színházak, mozik stb. aktuális prog-

ramjait tartalmazzák). 

A számtalan folyóirattípus nyomdaipari szempontból a következő csoportokba sorolható: 

− napilaphoz hasonló kivitelben készülő, szöveges és illusztrációs folyóiratok;  

− saját fedeles, egyszerű kivitelű, szöveges és illusztrációs, fejben vágott, fűzés nél-

küli vagy irkafűzött, körülvágás nélküli, ill. körülvágott folyóiratok; 

− külön borítós (minőségigényesebb kivitelű, általában felületkezelt papírból készült 

borító), belívét tekintve egyszerű kivitelű, szerényebb minőségű papírból készült, 

irkafűzött (gerincragasztott), vagy terjedelemtől függően ragasztókötött, körülvá-

gott folyóiratok;  

− színes, saját fedeles folyóiratok átlagos minőségigénnyel, ofszetjellegű papírra 

vagy felületkezelt papírra nyomtatva, irkafűzött (gerincragasztott), vagy a terjede-

lemtől függően ragasztókötött, körülvágott kivitelben; 

− színes, magas minőségigényű, külön fedeles, jó minőségű felületkezelt papírra 

nyomtatva, irkafűzött, vagy a terjedelemtől függően ragasztókötött kivitelben. 

A folyóiratok csoportosítása történhet periodicitásuk alapján is. Eszerint lehetnek: heti-

lapok, kétheti megjelenésű folyóiratok, havilapok, negyedéves megjelenésűek, egyéb idő-

szaki lapok. 

Tipográfiai szempontból nagyon lényeges feladat a borító és azon belül a lapfej meg-

tervezése, kialakítása. A borító és a lapfej sok mindent elárul az adott lapról a szemlélőnek 

és az olvasónak. Tekintetfogó, érdeklődést felkeltő szerepe is van. A borítót úgy kell meg-

tervezni, hogy megfeleljen a folyóirat jellegének, és a belső tipográfiával is összhangban 

legyen. 

A folyóiratok tartalmi funkciójukon túlmenően, nem utolsósorban a gazdasági megfon-

tolásokat szem előtt tartva, jelentős reklámhordozók. A folyóiratokban megjelenő hirdeté-

sek jó minőségének biztosítása kiemelt feladat mind a kiadók, mind a nyomdák számára. A 

folyóiratok reklámhordozó szerepe nemcsak a terjedelembe beépített reklámok, hirdetések 

megjelentetésében merül ki, nagyon jelentős a behúzott, a folyóirat mellé csomagolt rek-

lámanyagok szerepe is. 

9.3.3 A napilap 

A napilapok a 66-3 ITJ-számmal jelölt termékcikk-csoportba tartoznak. Hetente három 

vagy ennél több alkalommal megjelenő, a megjelenések számával azonosan, sorszámmal, 

keltezéssel előállított, híreket, közleményeket stb. tartalmazó sajtótermékek. A napilapok 

többféle szempont szerint csoportosíthatók, ezek közül a legáltalánosabbakat ismertetjük. 

− Terjesztés szerinti csoportosítás: országos terjesztésűek, regionális terjesztésűek. 

− A lapok profilja, tartalma szerinti csoportosítás: politikai napilapok, gazdasági na-

pilapok, sportlapok, bulvárlapok, hirdetési újságok stb. 

− Kivitelezés szempontjából lehetnek: egy színben (általában fekete) nyomtatott na-

pilapok, kísérőszínes napilapok, színes (négyszín color) napilapok. 
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− Az előállítás technológiája szerinti csoportosítás: magasnyomó rotációs nyomtatás 

(ma már csak fotopolimer nyomóformáról); ofszetrotációs nyomtatás – napjaink-

ban a legelterjedtebb előállítási technológia. 

Ahogyan más nyomdaipari termékek esetében, a napilapoknál is jelentősen különvált a 

nyomda és a prepress az elmúlt huszonöt évben. A lapokat már nem a nyomdában szedik, a 

nyomda feladata lényegében a sokszorosítás maradt. A lapok tördelése, nyomdai előkészí-

tése a kiadókban vagy kiadványszerkesztő stúdiókban történik, ahonnan a nyomda elektro-

nikus úton kapja meg a nyomtatásra előkészített anyagot. 

A napilap előállítására a nyomdáknak mindössze néhány óra áll rendelkezésére, de így 

volt ez a DTP megjelenése előtt is. A korszerű integrált elektronikus rendszerek alkalma-

zása a napilapgyártásban csak technológiai váltást jelentett, nem szorította háttérbe az új-

ságtördelés nagyfokú, széles körű hozzáértés-igényét, a tipográfiával szemben támasztott 

esztétikai követelményeket. Ma a világ jelentősebb napilapjai az egységes karakterű tipog-

ráfiát alkalmazzák. Ez azonban nem zárja ki a figyelemfelkeltően komponált oldalakat és a 

változatos tipográfiai megoldásokat. Továbbra is helytelen az optikai zűrzavart előidéző, 

sokféle címbetűtípus rendszertelen és logikátlan alkalmazása. Az újságtipográfiának napja-

inkban szélesek a lehetőségei: jó ízlés, mértéktartás, hatásos súlypont-kialakítás a biztos 

sikerhez vezető út.  

Érintőlegesen néhány szempontra hívjuk fel a figyelmet, amely alkalmazása 

nélkülözhetetlen a szép és érdekes napilapoldal kialakításához. 

− Alapvető a címsorok kontraszthatása, különösen az egymás mellé kerülő címek 

esetén, hogy ezek ne üssék, hanem kiemeljék egymást. Elegendő, ha egy újsághoz 

két-három betűtípust és ezek változatait (félkövér, kövér, kurzív, antikva stb.) al-

kalmazzák. A jó tördelő munkája eredményeként az olvasó az újság kézbevétele-

kor az őt legjobban érdeklő cikket azonnal felismeri, figyelmét a számára fontos 

témára irányítja. 

− Minden cikket, közleményt, fotót, ábrát úgy kell az oldalba illeszteni, hogy az 

egész oldal és egyes elemei áttekinthetők legyenek, a különféle elemek egymástól 

világosan elkülönüljenek, az olvasó az első rátekintésre világosan felismerje, hogy 

hol kezdődik, hol folytatódik és hol végződik egy adott újságcikk. 

− A napilaptördelésre nem lehet kötelező érvényű törvényeket, szabályokat felállíta-

ni. Minden napilap egyedi lehet, kialakíthatja a sajátosságának legmegfelelőbb ti-

pográfiát. 

− A napilap is – mint minden nyomtatott média – jelentős reklámhordozó. Bevétele-

ik egyik nagyon jelentős forrása a hirdetésből származó árbevétel. Helytelen szem-

lélet a napilapokban megjelenő hirdetéseket a tipográfia mellékes tevékenységének 

tekinteni. Nagyon fontos a szépen, harmonikusan az oldalba illeszkedő újság-

hirdetéstipográfia tömegízlést befolyásoló, formáló hatása. A hirdetéstipográfia ki-

alakításánál figyelembe kell venni a lap formáját, szerkezetét, elrendezését, nem 

utolsósorban a hirdetés témáját. A hirdetések elhelyezésénél is be kell tartani a tar-

talom és forma összhangjának törvényét, miszerint egy adott témájú hirdetést csak 

olyan szövegkörnyezetben szabad elhelyezni, amellyel nem rontják egymás hatá-

sát, illetőleg minden napilapnak vannak ún. „tabu” oldalai, amelyeken nem szokás 

hirdetést elhelyezni. 
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9.3.4 A tájékoztató nyomtatvány 

A tájékoztató nyomtatványok a 66-4 ITJ számon nyilvántartott nyomdaipari termékek. 

Mind tartalmi, mind nyomdai kivitelezés szempontjából rendkívül sokfélék lehetnek. Ebbe 

a kategóriába tartoznak az egyszerű, egyszínes, olcsó papírra nyomtatott, különböző mére-

tű szórólapoktól kezdődően a magas minőségi színvonalat, bonyolult, sokrétű előállítási 

technológiát igénylő prospektusokig, katalógusokig minden olyan nyomdatermék, amely 

valamit tudatni akar azzal a célzott olvasói körrel, amelyhez eljut (vagy eljuttatják), vagy 

amelyet az érdeklődők információszerzés céljából keresnek, megvesznek, illetőleg térítés-

mentesen valamilyen terjesztési módon megkapnak (pl. szolgáltatást kínáló szórólapok, 

utazási prospektusok, áruházi katalógusok stb.). 

A tájékoztató nyomtatványok iránti megrendelői igény, a megjelentetett nyomtatványok 

rendkívül változatos volta mind kivitel, mind téma és tartalom vonatkozásában az utóbbi 

években jelentős pozitív változáson ment keresztül. E termékcikkcsoport iránt megnőtt 

igény szorosan összefügg a reklámpiacon bekövetkezett átrendeződéssel, a reklám átérté-

kelődésével, és a nyomtatott reklám piaci pozíciójának megőrzésével, valamint a kereske-

delemben bekövetkezett jelentős szemléletbeli és gyakorlati változásokkal, a versenyhely-

zet erősödésével (pl. különböző érdekeltségi körhöz tartozó üzletközpontok létrehozása 

stb.). 

9.3.5 Nyomdai csomagoló-, árukiszerelési nyomtatványok 

A nyomdai csomagoló- és árukiszerelési nyomtatványok a 66-5 ITJ-számon nyilvántar-

tott nyomdatermékek. E termékcikkcsoportba legáltalánosabban a különböző dobozok és 

kereskedelemben vagy magánszférában használatos csomagolópapírok tartoznak. Nyomdai 

sokszorosítási technológiájuk tekintetében nem sok eltérést mutatnak az egyéb nyomda-

termékektől, alapvető különbség a felhasznált alapanyag (nyomathordozó) és a feldolgozás 

technológiája között van. A doboz kialakításához szükséges, általában a nyomógépekhez 

csatlakoztatott stancoló-, bígelő-, riccelő-, hajtogató- és ragasztó- stb. célgépek képezik a 

termékcikkcsoport specialitását. Jellegzetességük továbbá, hogy általában egyszerre nagy 

volumenben történő gyártásra van lehetőség, és többnyire visszatérő munkák. 

Ebbe a termékcikkcsoportba a legváltozatosabb alapanyagra készülő nyomdatermékek 

tartoznak, attól függően, hogy milyen célra, milyen funkció betöltésére kívánják azokat 

felhasználni. 

Alapvető igény a csomagoló- és árukiszerelési nyomtatványokkal szemben, hogy meg-

feleljenek a felhasználók elvárásainak mind esztétikai, mind a felhasználhatóság tekinteté-

ben, igény esetén pedig az egészségügyi előírásoknak. Tervezésük és előállításuk során 

szem előtt kell tartani azt a tényt, hogy a szép és jó csomagolóanyag emeli az áru értékét. 

9.3.6 Vegyes nyomtatványok 

A vegyes nyomtatványok a 66-6 ITJ-számon nyilvántartott nyomdaipari termékek. 

Amint a főcsoport megnevezéséből is kitűnik, rendkívül sokféle nyomtatványt foglal ma-

gában, amelyek közül részletesebben a következőkkel foglalkozunk: 

− ügyviteli nyomtatványok (66-61),  

− értékcikk- és okiratnyomtatvány (66-62),  

− bélyeg (66-63). 
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9.3.7 Ügyviteli nyomtatványok 

Az ügyviteli nyomtatványcsoport olyan sokrétű és szerteágazó előállítási módot és 

nyomtatványféleséget tartalmaz, amelyre általános jellemzőket nem lehet meghatározni. 

Az ügyviteli nyomtatvány általában rovatokra osztott nyomtatvány amelyen a rovatok 

vonallal vagy megfelelő térközzel vannak egymástól elválasztva. Nyomdatechnikai előállí-

tásuk (tipográfiájuk) a nyomtatványok többségében a táblázatszedés kategóriájába tartozik. 

Az elektronika, a számítógépes adatfeldolgozás és ügyvitel térhódítása és folyamatos 

terjedése az ügyviteli folyamatok kiszolgálásában jelentős mértékben megváltoztatta az 

utóbbi években e termékcikkcsoportba tartozó nyomtatványok arculatát, a velük szemben 

támasztott követelményeket, illetőleg mindebből következően az előállítás technológiáját. 

Tervezésük során nagy gondot fordítanak arra, hogy folyamatosan megfeleljenek a változó 

rendeleteknek, előírásoknak, kezelésük a lehetőségekhez képest egyszerű, kivitelezésük jó 

minőségű legyen. Korunk ügyviteli nyomtatványai a „felhasználóbarát” nyomdatermék 

kategóriába sorolhatók. 

Formai megjelenésükkel is méltó tartozékai lehetnek egy modern irodának, vállalko-

zásnak. Legáltalánosabban alkalmazott ügyviteli nyomtatványok a teljességre törekvés 

igénye nélkül: megrendelő űrlapok, szállítólevelek, számlák, számítógépes leporelló nyom-

tatványok, etikett címkék, egyéb önátírós termékek, adónyomtatványok, vámokmányok, 

csekkfüzetek, utalványok, készpénzátutalási csekkek stb. 

9.3.8 Értékcikk- és okiratnyomtatvány 

Az értékcikkek fogalmába általában azok a nyomtatványok tartoznak, amelyeket postai 

forgalmazásban használnak fel, ill. nyomdai úton bélyegképpel együtt nyomtatnak. Érték-

cikknek minősül továbbá a bejelentőlap, az útlevélkérő lap, az útlevél, a különleges belé-

pést (engedélyt) igazoló nyomtatványok. Ebbe a kategóriába sorolhatók a különböző iga-

zolványok, kötvények, sorsjegyek, értékkártyák, utalványok, zárjegyek stb. 

Ezeknek a nyomtatványoknak az előállítása, tárolása, szállítása szigorúan ellenőrzött és 

nyilvántartott körülmények között történhet. Az a nyomda, amelyik a termékcikkcsoport 

kivitelezésére vállalkozik, szigorú biztonságtechnikai, üzembiztonsági előírásoknak kell 

megfeleljen, hogy a szoros elszámolású nyomtatványok jogtalan eltulajdonítás nélküli 

előállításának, tárolásának és kezelésének megfeleljen. 

9.3.9 Bélyegek 

Magyarországon az 1871-ben megjelent első bélyeg kizárólag a postai küldemények 

bérmentesítési eszköze volt. Az idők folyamán nagy változáson ment keresztül mind a 

művészi ábrázolásban, mind az előállítási technológiában. 

A bélyeget kibocsátó posták hamarosan felismerték a bélyegben rejlő propaganda- és 

nevelőerőt, és nem utolsósorban az üzleti lehetőséget. A világ minden tájára elkerülő kis 

bélyegképecskék hű képet adnak a kibocsátó ország belső életének, kultúrájának fejlettsé-

géről. Az idők folyamán egyre bővült a bélyegeken történő ábrázolás témaköre, amelyet 

elősegített a filatéliák, bélyeggyűjtő körök és társaságok megalakulása, nemzetközi kap-

csolatokra épülő működése. 

A művészi ábrázolást a bélyegek területi, terjedelmi, valamint a nemzetközi egyezmé-

nyekben szabályozott előírások (értékjelzés, szín stb.) betartási kötelezettsége viszonylag 
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nehéz feladat elé állította. A fejlődés azonban nem állt meg, mert a mai bélyegek többsége 

már az éppen uralkodó művészeti irányzat szellemében készült. 

A művészi ábrázolással egyidejűleg változott a bélyegek előállítási technológiája is. A 

nyomdász feladata a bélyegnyomtatásban nehezebb, mint az egyéb nyomtatványok előállí-

tásakor, mert ezen a területen a hű ábrázoláson túlmenően az utánzás és hamisítás lehető-

ségeit is meg kell akadályozni. 

A megjelenő bélyegek az alábbiak szerint csoportosíthatók: postabélyegek, illeték- (ok-

mány-) bélyegek, tagsági bélyegek, vegyes bélyegek (pl. olaj-, benzin-, záróbélyeg stb.). 

9.3.10 Plakátok 

A plakátok a 66-8 ITJ-számon nyilvántartott nyomdaipari termékek. Rendkívül sokféle 

funkciót töltenek be, feladatot látnak el, ezek közül a legjelentősebb a tájékoztatás és a 

reklám. 

A tájékoztatást szolgáló plakátok általában hirdetmények, falragaszok formájában je-

lennek meg, nem feltétlenül nagyméretűek, tipográfiájuk egyszerű, rendszerezett, közérthe-

tő. Többnyire csak szöveget tartalmaznak, egy- vagy kétszínnyomtatással, és olcsó kivitel-

ben készülnek. 

A reklám célját szolgáló plakátok figyelemfelkeltők, harsányak, színesek, nagyméretű-

ek. Az utóbbi időben egyre szélesebb körben terjednek az ún. gigantposzterek. A kor mű-

vészeti szellemének megfelelő művészeti irányzatot követnek és tükröznek. Általában képi 

jellegűek, kevés szöveget tartalmaznak, de ennek a szövegnek a képi ábrázoláshoz kell 

illeszkednie tartalmában és kivitelezésében a közérthetőség szempontjából is, a tipográfiai 

szabályok pedig következetesen érvényesüljenek (pl. sortörések, soresési szabály stb.). 

Alapvető követelmény a plakátokkal szemben, hogy az időjárásnak ellenálló papír fel-

használásával, víz- és napfényálló festékkel készüljenek. A papír teljes felületén jó1 ned-

vesíthető legyen ragasztóval, száradás után ne zsugorodjon, hogy a több elemből összeil-

lesztett poszterek lapjainak illeszthetősége biztosítható legyen, és egyidejűleg jól simuljon 

a plakátot hordozó felületre. 

9.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Ebben a leckében a nyomdaipari termékek jellemzőit mutattuk be. A jellemzők közül 

sok a hagyományos nyomdaipar örökségei, ezek közül a legtöbb örök érvényű, de vannak 

olyan jellemzők is, amelyek a technika, elsősorban a számítástechnika fejlődésével állan-

dóan változhatnak. 

Az elektronikus médiumok fejlődése jelentősen megváltoztatta a nyomdaipart, de az 

iparág jelentősége a korábbi évek jóslatai ellenére sem látszik csökkenni. A nyomdatech-

nikák, elsősorban a digitális technikák fejlődése és elterjedése mellett is fontos azonban 

ismernünk azokat a hagyományos értékeket és szempontokat, amelyeket a nyomdászat 

által előállított – sokszor több évszázados hagyományokkal rendelkező – termékek készíté-

sekor figyelembe kell vennünk. 
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9.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. 1. Milyen főbb csoportokba sorolhatók a nyomdaipari termékek? 

2. 2. Milyen jellemzői vannak a könyvnek, mint nyomdaipari terméknek? 

3. 3. Melyek a folyóiratokra és napilapokra vonatkozó szabályok? 

4. 4. Milyen ügyviteli nyomtatványokat ismer? 

5. 5. Melyek a plakátokra vonatkozó tudnivalók? 
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10. A POSTSCRIPT ÉS A PDF FORMÁTUMOK 

10.1 CÉLKITŰZÉS 

A most következő fejezetben a PostScript és a PDF nyelvek tömör bemutatására vállal-

kozunk. A PostScript oldalleíró nyelv a DTP egyik szabványává vált az 1980-as évek kö-

zepén történt megjelenése óta, jegyzetünkben is több ponton tettünk róla említést (fontok 

leírónyelve, nyomtató, nyomdai levilágítóberendezések nyelve). 

A kiadványszerkesztők számára elengedhetetlen, hogy legalább olyan szinten ismerjék 

a PostSriptet, hogy tudjanak ilyen formátumban menteni, illetve legyenek képesek ennek a 

formátumnak a használatával PDF-et generálni. A PDF a nyomdák számára átadott anya-

gokat tekintve mára szinte egyeduralkodóvá vált szabvány lett, emellett az elektronikus 

dokumentumok terén is kimagasló jelentőségű. 

10.2 TARTALOM 

− Történeti áttekintés 

− Rasztergrafikus kimeneti eszközök 

− Mintakonvertáló eljárás 

− Oldalleíró nyelvek 

− A PostScript nyelv alkalmazása 

− Konvertálás más formátumról 

− Az EPS formátum 

− A PDF formátum 

10.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

10.3.1 Történeti áttekintés 

A PostScript egy beépített grafikai utasításokat tartalmazó programozási nyelv, melyet 

John Warnock és Charles Geschke hozott létre 1982-ben. A PostScript leginkább oldalleíró 

nyelvként vált ismertté az elektronikus dokumentumkészítés és a nyomdai kiadás területén. 

A PostScript alapjai 1976-ra nyúlnak vissza, amikor John Warnock az Evans & 

Sutherland – akkoriban híres – grafikai cégnél állt alkalmazásban. Abban az időben egy 

parancsértelmezőn dolgozott, amely utasításaival a New York-i kikötő háromdimenziós 

modelljének adatbázisát hozták létre. Ehhez a feladathoz tervezte és alkotta meg a Design 

System nyelvet, amely a grafikai feldolgozást végezte. 

Ebben az időben a Xerox PARC vállalat kutatói megalkották az első lézernyomtatót és 

felismerték, hogy ennek hatékony működéséhez egy szabványos oldalkép definiáló formá-

tumra van szükség. 1975–76-ban egy Bob Sproull által vezetett csapat kifejlesztette a Press 

formátumot, amelyet a Xerox Star rendszerben használtak a lézernyomtatók vezérlésére. A 

Press inkább adatformátum volt, mint nyelv, ezért nem volt elég rugalmas, így a PARC 

elkezdett egy következő verzió, az InterPress nyelv fejlesztésén dolgozni. 

1978-ban John Warnock és a Xerox Park útjai keresztezték egymást, itt dolgozott to-

vább Martin Newellel, akivel újraírták a Design Systemet. Ez a munkájuk az InterPress 
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nyelv része lett. Majd Warnock Chuck Geschke-vel elhagyta a Xeroxot és megalapították 

az Adobe Systemset 1982 decemberében. Létrehoztak az InterPresshez hasonló, de annál 

egyszerűbb oldalleíró programozási nyelvet, a PostScriptet, amely 1984-ben került forga-

lomba. Ebben az időben látogatta meg őket Steve Jobs (az Apple alapítója), aki szorgal-

mazta a nyelv átalakítását, hogy azt a lézernyomtatók vezérlésére is lehessen használni. 

Az első PostScriptet használó lézernyomtató, az Apple LaserWriter 1985-ben jelent 

meg és elindította a 80-as évek közepétől tartó kiadványszerkesztői forradalmat. A techni-

kai érdemei, képességei és széleskörű elérhetősége a PostScript nyelvet a nyomtatási al-

kalmazások szabványos kimeneti formátumává tette. A PostScriptet parancsértelmező 

(Raster Image Processor – RIP) a lézernyomtatók szokásos komponensévé vált az 1990-es 

években. 

Ahogy a végső dokumentumok terjesztésében az elektronikus út vált általánossá, úgy 

kezdte a PostScriptet kiszorítani erről a területről a saját leszármazottja a PDF (Portable 

Document Format). 2001-re kevesebb nyomtató volt már forgalomban PostScript támoga-

tással, főként a sokkal olcsóbb nem-PostScript alapú tintasugaras nyomtatók elterjedése 

okozta verseny miatt (A PostScript parancsértelmező jelentősen növeli egy nyomtató árát) 

valamint az új számítógépen futó szoftveres eljárások megjelenése folytán, amelyek kép-

pont-képekké képezik le a PostScript dokumentumokat, így alkalmassá téve őket bármely 

nyomtatón történő nyomtatásra (a PDF az egyik ilyen megoldás). Ugyanakkor egy PostSc-

ript lézernyomtató használata még mindig jelentősen csökkenti a számítógép központi 

processzorának terheltségét a nyomtatás alatt, mivel a PostScript dokumentumok képpont-

képpé alakításának feladatát a nyomtató veszi át a számítógéptől. 

10.3.2 Rasztergrafikus kiviteli eszközök 

A PostScript nyelv egyik fő erőssége abból adódik, hogy az általános raszteres kiviteli 

eszközöket képes kezelni. Ebbe az eszköztípusba tartoznak olyan technológiák, mint a 

lézer-, mátrix- és tintasugaras nyomtatók, nyomdagépek. 

A raszteres kiviteli eszköz meghatározó tulajdonsága, hogy a nyomtatott vagy képer-

nyőn megjelenített kép képpontok (pixel – picture element – kép elem) négyszögletes 

tömbjét tartalmazza, melyek egyenként elérhetőek. Egy tipikus fekete-fehér kimeneti esz-

közön minden képpont egyenként vagy fehérre vagy feketére állítható, bizonyos eszközö-

kön már használható valamely átmeneti szürke árnyalat vagy valamilyen szín. Az a képes-

ség, hogy egyenként állítható a képpontok színe, lehetővé teszi, hogy egy nyomtatott vagy 

megjelenített kimenet tartalmazzon szöveget, tetszőleges grafikai alakzatot vagy képmin-

ták reprodukcióját. 

A gyártók eszköz-technológiai döntései és az ár/teljesítmény hatások a következő fel-

bontási tartományokat eredményezték: 

− Számítógép monitoroknak, megjelenítő eszközöknek viszonylag alacsony a fel-

bontásuk, általában a 72-től 110 képpontig inchenként. 

− Pont-mátrix nyomtatók felbontása általában a 100-tól 250 képpont/inch-ig terjed. 

− A tintasugaras- és lézernyomtató technológiák közepes felbontásra képesek 300-tól 

1400 képpont/inch-ig. 

− Fotótechnológiák lehetővé tesznek nagy felbontást, akár 2400 vagy több kép-

pont/inch-et. 
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A nagyobb felbontások jobb minőséget eredményeznek a kimeneten, de nagyobb költ-

ség árán. Ahogy a technológiák fejlődnek és a számítási költségek csökkennek, az egyre 

nagyobb felbontású termékek terjednek el. 

10.3.3 Mintakonvertáló eljárás (raszterizálás) 

Egy absztrakt grafikai elem (például egy egyenes, egy kör, egy szöveges karakter vagy 

egy képminta) leképezése egy raszteres kiviteli eszközre a mintakonvertáló eljárással tör-

ténik. Az adott grafikai elem matematikai leírása alapján ez az eljárás meghatározza, mely 

képpontokat kell változtatni és milyen értékre ahhoz, hogy az adott eszköz felbontásának 

megfelelően a lehető legélethűbb leképzést, megjelenítést kapjuk. Ez lényegében a fontok-

nál leírt raszterizáló eljárás általánosítása. 

Egy oldal képpontjai a számítógép memóriájában egy képpont-értékeket tartalmazó 

kétdimenziós tömbbel tárolhatók. Ha az eszköz csak fekete-fehér képpontok megjeleníté-

sére alkalmas, akkor egy bit elegendő egy képpont értékének tárolásához. Szürkeárnyala-

tok vagy színek megjelenítésére is alkalmas eszközök esetén több biten kell egy képpont 

értékét tárolni. 

Minden egyes, az oldalon megjelenő grafikus elemhez a mintakonvertáló eljárás beállít-

ja a megfelelő képpontok értékeit. Mikor ez a folyamat befejeződött, a memóriában levő 

képpont értékek reprezentálják az oldal megjelenését, kinézetét. Ezen a ponton a raszteres 

kiviteli eszköz megjelenítheti ezt a reprezentációt egy nyomtatott lapon vagy egy képer-

nyőn, kijelzőn. 

Egy grafikai elem mintakonvertálásakor meg kell határozni, hogy mely képpontok van-

nak az alakon „belül” és ennek megfelelően beállítani az értéküket (például feketére). Mi-

vel egy alakzat élei nem mindig illeszkednek pontosan az egyes képpontok határaihoz, 

ezért szükség van egy vezérelvre, amely alkalmazásával eldönthető, hogy az él mentén 

melyik képpontok tekinthetőek „belül” lévőknek. Betűk mintakövetése koncepcionálisan 

ugyanaz, mint tetszőleges grafikai elem mintakövetése, habár a betűk, karakterek sokkal 

érzékenyebbek az olvashatósági követelményekre és megjelenítésüknek meg kell felelnie 

több szigorú objektív és szubjektív minőségi követelménynek. 

Szürkeárnyalatos elemek leképzése kétszínű eszközre – melynek képpontjai csak fehé-

rek vagy feketék lehetnek – egy halftoning nevű eljárással érhető el. A képpontok tömbjét 

kisebb egységekre kell osztani bizonyos mintáknak megfelelően (ezeket halftone 

screennek nevezik). Egy ilyen egységen belül a képpontok egy része fekete, a többi fehér 

annak arányában, hogy milyen szürke árnyalatnak kell megjelennie a lap azon részén. 

Amikor elég távolról nézzük, az egyes képpontok nem észrevehetőek és az eredmény egy 

szürkeárnyalat. Ez a technika lehetővé teszi, hogy kétszínű eszközök is képesek legyenek 

szürkeárnyalatok megjelenítésére és megközelítsék a természetes képeket, mint például a 

fotókat. Néhány színes eszköz hasonló technikát használ (színárnyalatok „kikeverésére”). 

10.3.4 Oldalleíró nyelvek 

Elméletileg egy alkalmazás le tud írni egy tetszőleges teljes oldalt egy képpont-

tömbként, de ez nem megfelelő megoldás, mivel a tárolás túl terjedelmessé válna, a 

képponttömb eszközfüggő lenne és a memóriaigény is meghaladná sok személyi számító-

gép kapacitását. 
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Egy oldalleíró nyelvnek lehetővé kell tennie alkalmazások számára, hogy a minél haté-

konyabb tárolás és továbbítás céljából kellően tömör fájlokat tudjanak előállítani, melyek 

függetlenek minden megjelenítő eszköztől. 

10.3.4.1 Képalkotó eljárás 

A mai számítástechnikai nyomtatási iparban elszaporodtak a különböző tulajdonságú 

képpontmegjelenítő eszközök, mint ahogy a számukra kimenetet generáló alkalmazások is. 

Ugyanakkor az elvárások is növekednek, az írógépszimuláció (csak szöveges kimenet egy 

rögzített betűtípussal) már nem elfogadható. A felhasználók olyan dokumentumokat akar-

nak létrehozni, megjeleníteni és nyomtatni, melyek kifinomult nyomdai szövegek és grafi-

kák kombinációját tartalmazzák. 

Ezeknek a felhasználói igényeknek egy úgynevezett képalkotó eljárás használatával le-

het megfelelni. Egy magas szintű képalkotó eljárás lehetővé teszi egy alkalmazás számára, 

hogy absztrakt grafikai elemekkel írja le a szöveget, grafikai alakzatokat és mintaképeket 

tartalmazó oldalak megjelenését eszközfüggő képpont-értékek helyett. Egy ilyen leírás 

használható megfelelő minőségű kimenet létrehozására a legtöbb nyomtatón és kijelzőn. 

Egy felhasználói program két lépésben állít elő kép kimenetet: 

− Az alkalmazás előállítja a kívánt kimenetnek az eszközfüggetlen leírását valamely 

oldalleíró nyelven. 

− A konkrét raszteres kiviteli eszközt kezelő program ételmezi a leírást és megjelení-

ti azt az eszközön. 

− A két lépés végrehajtható különböző helyeken és különböző időben, az oldalleíró 

nyelv adatkommunikációs szabványként működik nyomtatható és megjeleníthető 

dokumentumok tárolására és továbbítására. 

10.3.4.2 Statikus és dinamikus formátumok 

Egy oldalleíró nyelvnek lehet statikus vagy dinamikus formátuma. 

− A statikus formátum rögzített számú műveletek halmazát definiálja és a művelete-

ket, illetve azok paramétereit leíró szabályokat. Statikus formátumok léteznek az 

első számítógépekkel használt printerek megjelenése óta, klasszikus példák a sor-

nyomtatók formátumvezérlő kódjai és az alap karakterkészletek „formátum befo-

lyásoló” karakter kódjai. 

− A dinamikus formátum nagyobb rugalmasságot biztosít, mint a statikus. A művele-

tek halmaza lehet kiterjeszthető és egy művelet pontos jelentése lehet ismeretlen az 

első végrehajtásig. Egy dinamikus oldalleírás egy végrehajtandó program feldol-

gozandó adatok helyett. A dinamikus oldalleíró nyelvek a programozási nyelvek 

olyan elemeit tartalmazzák, mint például eljárások/függvények, változók és vezér-

lési struktúrák. 

10.3.5 A PostScript nyelv alkalmazása 

A PostScript olyan dinamikus nyelv, amely egyszerű grafikus műveletek halmazát tar-

talmazza. Ezek kombinációjával tetszőleges nyomtatott vagy megjelenített oldal leírható. 

Egy ilyen leírás értelmezése során a PostScript rendszerváltozók használatát és korlátlan 
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mennyiségű számítást tesz lehetővé. A nyelv elemeinek kombinálásához programozási 

vezérlő struktúrák állnak rendelkezésre. 

10.3.5.1 A parancsértelmező 

A PostScript parancsértelmező vezérli a kimeneti eszközt egy alkalmazás által előállí-

tott PostScript program utasításainak megfelelően. Az értelmező végrehajtja a programot 

és létrehozza a kimenetet egy nyomtatón, kijelzőn vagy más képpont eszközön. 

Egy alkalmazás és a parancsértelmező három módon kommunikálhat egymással, ame-

lyeket az alábbi ábra illusztrál: 

 

85. kép A parancsértelmező és egy alkalmazás kommunikációja 

A hagyományos, csak kimeneti nyomtatási modellben az alkalmazás létrehoz egy oldal-

leírást, egy dokumentum PostScript nyelvű leírását. Ez rögtön továbbítható a parancsér-

telmezőnek vagy tárolható későbbi feldolgozásra (például egy köztes nyomtató vezérlőn 

keresztül). Az értelmező feldolgozza az oldalleírások sorozatát, mint nyomtatási feladato-

kat és előállítja a kívánt kimenetet. A kimeneti eszköz gyakran egy nyomtató, de lehet akár 

előnézeti ablak is egy munkaállomáson. A PostScript parancsértelmező megvalósítása 

(implementációja) gyakran egy erre fenntartott processzoron fut, amelynek közvetlen felü-

gyelete, elérése van a kimeneti képpont egységhez. 

Az integrált kijelző modellben egy alkalmazás együttműködik a parancsértelmezővel a 

kijelző vagy egy ablakozó rendszer kezelésében. Az előbbi oldalleírások egyirányú adat-

cseréje helyett kétirányú együttműködési viszony jön létre az alkalmazás és az értelmező 

között. A felhasználó műveleteinek megfelelően az alkalmazás parancsokat küld a PostSc-

ript parancsértelmezőnek és esetlegesen információt olvas vissza attól. 
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Az interaktív programnyelv modellben egy interaktív viszony jön létre egy programozó 

és a parancsértelmező között. A programozó PostScript parancsokat ad az értelmezőnek 

azonnali végrehajtásra. 

Még ha a PostScript parancsértelmezőt nem-interaktív módban használja egy alkalma-

zás, akkor is egy korábban előállított oldalleírás feldolgozása közben lehet dinamikus, 

visszafelé is irányuló interakció a parancsértelmező és például a nyomtató vezérlő között. 

Például a küldő megkérdezheti az értelmezőtől, hogy a dokumentumban használt betűtípus 

elérhető-e. Ez úgy történik, hogy az alkalmazás küld egy rövid programot a parancsértel-

mezőnek, amely kiolvassa az információt és visszatér az eredménnyel. A PostScript pa-

rancsértelmező nem tesz különbséget az oldalleírások és a környezeti lekérdezéseket vagy 

más műveleteket végző programok között. 

10.3.5.2 Programszerkezet 

Egy jól strukturált PostScript oldalleírás általában két részből áll: egy előszóból 

(prolog) és az azt követő program forráskódból (script). A PostScript nyelvben nem létezik 

olyan szabály, amely megkülönböztetné a prolog részt a forráskódtól vagy bármilyen álta-

lános szerkezetet írna elő. Ez a szerkezeti előírás csak konvenció, de meglehetősen hasznos 

és ezért a legtöbb alkalmazás számára betartása ajánlott. 

A prolog rész a PostScript program egészére vonatkozó eljárások halmaza, melyeket az 

alkalmazás a program forráskód (script) végrehajtása során használhat. Minden, az alkal-

mazás által generált, PostScript fájl első részeként kell ennek az eljárásgyűjteménynek 

szerepelnie. Olyan definíciókat tartalmaz, melyek illeszkednek az alkalmazás kimeneti 

függvényeihez a PostScript nyelv által támogatott lehetőségeket használva. 

A program forráskód (script) részt az alkalmazás generálja, azért hogy leírja a vég-

eredmény egyes oldalakra vonatkozó elemeit. Hivatkozásokat tartalmaz PostScript műve-

letekre és a prolog részben definiált eljárásokra paraméterekkel és adatokkal együtt. A 

forráskód, ellentétben a prologgal, általában nagyon egyszerűsített és ismétlődő. 

Egy PostScript program prologra és scriptre osztása csökkenti a méretét minden oldal 

leírásának, és minimalizálja a kommunikáció mennyiségét illetve a tárolás helyigényét.  

Egy példa rávilágíthat a script és a prolog szétválasztásának céljára. Az egyik leggyako-

ribb feladat egy PostScript programban, hogy a lap egy konkrét pozíciójára tegyünk szöve-

get. Ez valójában két művelet: az aktuális pont „mozgatása” az adott helyre és „kirakni” a 

szöveget. A program valószínűleg gyakran fogja ezt a műveletpárt végrehajtani, ezért 

hasznos a prologban definiálni egy eljárást, amely kombinálja a kettőt: 
/ms {moveto show} bind def 

Később a script használhatja az ms eljárást a 2 művelet (moveto, show) használata 

helyett: 
(szöveg) 100 200 ms 

A zárójelpárba gépelt tetszőleges szöveg megjelenik a (100;200) koordinátán 

Egy nyomtatható dokumentum script része általában külön oldalak sorozatából áll. Egy 

oldal leírásának önállónak kell lennie olyan értelemben, hogy csak a prologban definiált 

eljárásoktól függhet, a scriptrészben őt megelőző oldalak tartalmától nem. A nyelv tartal-

maz lehetőségeket az oldalak függetlenségének garantálására. 

Az Adobe lefektetett néhány konvenciót a dokumentumok szerkezetének rögzítéséről, 

melyeknek a leírását a következő dokumentumban tette közzé: Adobe Technical Note 
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#5001, PostScript Language Document Structuring Conventions Specification. A doku-

mentumszerkezet PostScript megjegyzések (commentek) alakjában van megadva, ezeket a 

PostScript parancsértelmező figyelmen kívül hagyja. A következő szempontok miatt ér-

demes a szerkezetet leíró megjegyzéseket használni: 

− Strukturált dokumentumokon olyan segédprogramokat lehet használni, amelyek 

például megváltoztatják az oldalak sorrendjét, kiszedik azok részhalmazait, egyes 

oldalakat beágyaznak más oldalakba és így tovább. Ez csak akkor lehetséges, ha az 

eredeti dokumentum betartja az egymástól független oldalleírások konvencióját. 

− A nyomtató vezérlő programok hasznos információt tudnak kinyerni a megfelelően 

strukturált dokumentumokból ahhoz, hogyan kezeljék azokat. 

− A szerkezeti konvenciók tartalmaznak megjelenítő eszközök jellemzőinek lekérde-

zését végrehajtó, általános eljárásokat is. Ezek biztosítják, hogy a különböző rend-

szerkörnyezetek, beleértve a nyomtató vezérlő programokat is, megbízhatóan vi-

selkedjenek. 

10.3.6 Konvertálás más nyomtatási formátumról 

Számos alkalmazás generál nyomtatható dokumentumokat más fájlformátumokban 

vagy valamilyen köztes ábrázolásban. Az ilyen fajta dokumentumokat is ki lehet nyomtatni 

PostScript oldalleírássá konvertálva őket. Két esetben merül föl az igény erre: 

− Egy alkalmazás a nyomtatási kimenetét egy alkalmazás programozási interfész 

(API) – mint például GDI Microsoft Windows vagy QuickDraw Apple Mac OS 

alatt – eljáráshívásaival írja le. Egy nyomtató vezérlő (driver) nevű programmodul 

értelmezi ezeket az eljáráshívásokat és PostScript lapleírást állít elő belőlük. 

− Egy alkalmazás nyomtatható fájlformátumú dokumentumot állít elő, mint például 

PCL, HPGL vagy DVI. Ebben az esetben egy különálló programnak kell ezeket 

PostScript formátumra konvertálni.  

Egy driver vagy fordító/transzformáló program megírása a legkevésbé költséges módja 

annak, hogy egy meglevő alkalmazás használni tudjon egy PostScript nyomtatót. Ugyan 

egy ilyen transzformálás általában egyértelmű, sajnos mégis előfordul, hogy a generált 

oldalleírás nem a legjobb felhasználása az Adobe képalkotó eljárásnak. Ez gyakran azért 

van, mert transzformálandó információ a kívánt eredményt túl alacsony szinten írja le, az 

alkalmazás által felhasznált magasabb szintű információ elveszik a köztes formátumú adat 

létrehozásakor és nem elérhető a transzformáláskor. 

Bár az a legelőnyösebb, ha közvetlen PostScript kimenetet állítanak elő, néhány alkal-

mazás számára a más formátumról konvertálás az egyetlen lehetőség. Egy transzformáló 

programnak a lehető legszigorúbban kell követnie a dokumentált szerkezeti konvenciókat. 

Ez biztosítja, hogy az ilyen kimenetek használhatóak legyenek olyan eszközök számára, 

melyek módosítani tudnak egy PostScript oldalleírást. 

Az interneten számos forrásból hozzájuthatunk ingyenes (legális) PostScript-drive-

rekhez. Ezeket feltelepítve a számítógépünkre egy virtuális nyomtatót hozhatunk létre. Ha 

ehhez a nyomtatóhoz beállítjuk, hogy a nyomtatás ne egy fizikai portra (LPT1, USB stb.) 

történjen, hanem fájlba, akkor a nyomtatás indítása után egy fájlnevet kell beírnunk, és 

tényleges nyomtatás helyett egy PostScript nyelvű állomány jön létre. Ezt utána egy 

PostScript-nyomtatóra „másolva” a dokumentumot akkor is ki tudjuk nyomtatni a nyomta-
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tón, ha az egy másik számítógéphez van csatlakoztatva, és az a szoftver, amelyben a szö-

veg szerkesztését végeztük, ezen a számítógépen nem is elérhető. 

Tipikus alkalmazási terület, ha a kiadványszerkesztő nem nyílt formátumban (tehát 

olyan fájlként, amelyet az adott tördelőprogram képes csak használni, mert az a saját for-

mátuma), hanem PostScript-fájlként juttatja el a betördelt kiadványt a nyomdába. A levilá-

gító berendezések körében a PostScript egy teljes mértékben támogatott szabvány. 

Fontos tudni, hogy fájlba nyomtatni nem PostScript driverek is tudnak. Bármilyen típu-

sú nyomtatót telepíthetünk a számítógépre úgy is, hogy a nyomtató fizikailag nincs is a 

számítógéphez csatlakoztatva. Ha a nyomtató meghajtóprogramjával fájlba nyomtatást 

kérünk, létre fog jönni egy PRN-állomány, amely azonban csak akkor PostScript nyelvű, 

ha a nyomtató PostScript nyomtató. Ha nem PostScript nyomtató driverével hajtunk végre 

fájlba nyomtatást, a kapott állományt csak olyan típusú nyomtatón tudjuk kinyomtatni, 

amilyen típusú a driver volt. A nyomdai levilgítóberendezés nagy valószínűséggel nem 

fogja tudni használni ezt az állománytípust. 

10.3.7 Az EPS formátum 

Ha más dokumentumba akarunk PostScript képet tenni, akkor számos probléma merül 

föl, de ezek közül legkomolyabb, hogy a befogadó dokumentumszerkesztő programnak az 

adott oldal objektumainak elhelyezéséhez, tudnia kell a PostScript kép méretét és, hogy 

hogyan tudja a kívánt pozícióra helyezni azt. Az Adobe’s Document Structuring 

Convention részeként az Encapsulated PostScript nyújtja ezt az információt. Egy EPS fájl-

nak, hogy alkalmas legyen grafikus fájl formátumként való használatra, DSC kompatibi-

lisnek kell lennie, ami azt jelenti, hogy megjegyzésként tartalmazz a dokumentum méretét 

és egyéb hasznos információkat. Az EPS fájlok megfelelnek a DSC előírásoknak és ezen 

kívül még néhány további előírásnak is, melyek összefoglalása a következő: 

− Az első sor: %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0. 

− A fájlnak tartalmaznia kell a BoundingBox (Határolódoboz) megjegyzést, amely a 

DSC szabályai szerint megadja, hogy az adott kép hol helyezkedik el az oldalon 

(leír egy téglalapot, amely teljesen magába foglalja a képet). 

− A fájlnak egy egyoldalas képnek kell lennie. 

− A fájl nem használhat olyan műveletet, amely a globális grafikai állapotot módo-

sítja. 

Az EPS formátum jelentősége az utóbbi időkben csökkent, mert a tördelőprogramok ál-

talában más, professzionális fájlformátumokat is teljeskörűen támogatnak. A TeX-felhasz-

nálók körében azonban a mai napig az EPS a legelterjedtebb formátum, köszönhetően a 

TeX és a PostScript hasonlóságainak és szoros kapcsolatának. 

10.3.8 A PDF formátum 

A Hordozható Dokumentum Formátumot (Portable Document Format PDF) szintén az 

Adobe System hozta létre 1993-ban dokumentumok tárolására, terjesztésére. A PDF-et két 

dimenziós dokumentumok olyan módon való reprezentálására használják, hogy az függet-

len legyen a szoftveres alkalmazástól, hardvertől és operációs rendszertől. Jelentős mér-

tékben a PostScriptre épül, de egy lépéssel tovább megy. A PostScript leír egy oldalt. A 

PDF is ezt teszi, de ezen kívül nemcsak az oldal kinézetéről tartalmazhat információt, ha-
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nem azt is leírhatja, hogyan viselkedik és milyen fajta információ van a fájlban. Egy PDF 

fájl például tartalmazhat betűtípust (fontot), képeket, nyomtatási instrukciókat, kereséshez 

és indexeléshez használható kulcsszavakat, aktiválható hyperlinkeket, videókat, interaktív 

elemeket (űrlap mezők, magyarázatok) és így tovább. 

A PDF három technológiát ötvöz: 

− PostScript oldal leíró programozási nyelv egy szűkített változatát az elrendezés és 

grafikák előállítására. 

− Egy font-beágyazó/helyettesítő rendszert, amely lehetővé teszi, hogy a fontok a 

dokumentummal együtt mozogjanak. 

− Egy strukturált tároló rendszert, amely ezeket az elemeket és a hozzájuk társított 

tartalmakat egyetlen fájlba csomagolja, ahol lehetséges, adattömörítést alkalmazva.  

Tehát a legalapvetőbb különbség, hogy a PostScript egy oldalleíró nyelv, míg a PDF 

egy fájl formátum, és nem pedig egy programozási nyelv, pl. eltávolították belőle a prog-

ramvezérlő parancsokat, mint az „if” vagy „loop”, míg a grafikus parancsokat, mint a 

„lineto” meghagyták. 

10.3.8.1 Hasonlóság – vektorgrafika 

Gyakran a PostScript-szerű PDF kódot egy PostScript fájl forrásból generálják. (Töb-

bek között erre alkalmas kereskedelmi szoftver az Adobe Distiller.) A grafikus parancso-

kat, amik a PostScript kód kimenete, összegyűjtik és feldolgozzák, saját PDF kóddal tárol-

ják. Minden fájlt, grafikát vagy fontot, amelyre a dokumentum hivatkozik szintén 

összegyűjtenek; aztán az egészet beletömörítik egy fájlba. Ezért az egész PostScript világ 

(fontok, elrendezések, mértékek) érintetlenül marad. 

A PDF grafikák is kétdimenziós koordináta rendszert használnak egy oldal felszínének 

a leírására. Egy oldalleírás egy transzformációs mátrixot használhat a grafikus elemek mé-

retezésére, forgatására és eltolására. A PDF-ben kulcs fogalom a grafikus állapot, amely a 

grafikus paramétereknek egy olyan gyűjteménye, amit módosítani lehet, ki lehet menteni, 

és egy oldal leírás alapján vissza lehet állítani. 

A PDF-ben a vektorgrafikák, úgy, mint a PostScript-ben útvonalakból (path) vannak 

összeállítva. Az útvonalak vonalakból görbékből állnak, de készülhetnek szövegek körvo-

nalából is. A PostScript-tel ellentétben a PDF nem engedi meg, hogy egy útvonalon belül 

keveredjen a szöveg körvonal a vonalakkal és görbékkel. Az útvonalak mentén lehet vona-

lat húzni, be lehet satírozni azokat és lehet velük vágni. A vonal húzáshoz és satírozáshoz 

bármilyen színt fel lehet használni a grafikus állapot készletéből, beleértve ebbe a mintáza-

tokat is. 

10.3.8.2 Előnyök 

Mint dokumentumformátumnak, a PDF-nek számos előnye van a PostScript-tel szem-

ben: 

− A PDF a PostScript forráskód feldolgozott eredményének saját jelrendszer szerinti, 

eszközfüggetlen kódolását tartalmazza. Másképp megfogalmazva a PDF fájl tulaj-

donképpen egy olyan PostScript fájl, amit már feldolgozott egy (RIP) parancsér-

telmező és pontosan definiált objektumokká alakította. Ezek az objektumok vizuá-

lisan megjeleníthetőek képernyőn is, nem programkódok. Ráadásul mivel a (E)PS 
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fájlok könnyen konvertálhatóak PDF formátumra, ezért a nyomtatóvezérlők meg 

tudják jeleníteni a dokumentumokat a képernyőn a feldolgozás után, de még a 

nyomtatás előtt. Így észrevehtőek az esetleges hibák papírveszteség nélkül. 

− A PostScript egy programozási nyelv implicit globális állapottal, így az egyik oldal 

leírásához tartozó utasítások hatást gyakorolhatnak bármely következő oldal meg-

jelenésére. Emiatt a PostScript dokumentum minden megelőző oldalát fel kell dol-

gozni ahhoz, hogy egy adott oldal megfelelő megjelenését meg lehessen határozni, 

ezzel ellentétben a PDF dokumentumban semelyik oldalnak nincs hatása, egyetlen 

másikra oldalra sem. Ennek eredményeként a PDF nézegetők lehetővé teszik a fel-

használónak, hogy egy hosszú dokumentum utolsó oldalára ugorjanak, míg a 

PostScript nézegetőnek sorban fel kell dolgoznia az összes oldalt ahhoz, hogy 

megjeleníthesse a céloldalt. Mindez csak részben igaz, ha a második fejezetben 

említett struktúrális konvenciókat betartják a dokumentum készítésekor, akkor 

függetlenek az oldalak egymástól. Általánosságban mégis igaz, mert egy megjele-

nítő-, nézegető felhasználói program nem bízhat abban, hogy a fenti informális 

szabályokat betartották az adott dokumentumnál. A konvenciók követése legin-

kább csak a dokumentum-készítő program dolgát könnyíti vagy gyorsítja. 

− A PDF támogatja a valódi átlátszóságot a grafikában; a PostScript nem, vagyis az 

oldalra rajzolt minden egyes objektum teljesen letakar mindent, ami előzőleg 

ugyanarra a helyre került. A PDF 1.4-ben a képalkotási modellt kiterjesztették, 

hogy lehetővé váljon az átlátszóság. 

− A PDF fájloknak lehet dokumentum szintű és oldal szintű csatolt állományuk, amit 

az olvasó el tud érni, meg tud nyitni vagy ki tud menteni a helyi fájlrendszerbe. A 

PDF csatolt állományokat hozzá lehet adni már létező PDF fájlokhoz anélkül, 

hogy újra kellene szerkeszteni a fájlt. 

− Egy PDF fájl szerkeszthető és az adatállomány elemei cserélhetőek a munkafo-

lyamat bármelyik szakaszában a megfelelő szoftverek segítségével. 

− A végső adatállományok kis méretűek (a PDF több szabványos ipari tömörítési el-

járást használ, így az állományok gyakran érezhetően kisebbek mint a megfelelő 

PostScript illetve más oldalleíró-formátumok). 

− A PDF dokumentumok 128 bites RC4 kódolási rendszerrel titkosíthatóak és lehe-

tőség van az egyes szövegrészekre, képekre vagy a teljes dokumentumra terjedően 

a nyomtatás vagy szövegkimásolás tiltására (Ennek a tiltásnak a megbízhatósága 

persze az egyes PDF megjelenítő programoktól is függ). 

10.3.8.3 Hátrányok 

A PDF-nek természetesen nemcsak előnyei vannak. A PostScript formátummal össze-

hasonlítva, a PDF-ből hiányzik például a „papíradagoló választás” fogalma: ezt annak jel-

zésére lehet használni, hogy a dokumentum némelyik oldalát másféle papírra kell nyom-

tatni. 

Ez és a hasonló jellemzők nem a PDF formátum hiányosságai. A PDF formátumot első-

sorban elektronikus dokumentumok leírására és terjesztésére tervezték, a fenti nyomtatási 

jellemzőket a JDF szabvány fedi le, de ez egy bonyolult rendszer, amelyet 2007 óta még 

mindig nem implementáltak teljesen. Emiatt a PDF késlekedik a PostScript teljes körű 
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leváltásával. Ezen kívül ahhoz, hogy egy PDF fájlt kinyomtassunk, objektumoait még 

mindig le kell képezni az adott oldalra és a PostScript nyomtatók jelentik a legmegbízha-

tóbb megoldást erre. Ugyan néhány nyomtató már megérti a PostScript mellett a PDF fáj-

lokat is. És léteznek már olyanok, amelyek az Extreme technológiát használva minden 

dokumentumot PDF-é alakítanak nyomtatás előtt (Agfa, Creo, Heidelberg és a Scitex is 

bejelentett már Extreme alapú eszközöket). Tehát a PDF a PostScript és EPS fájlok helyett 

használható és terjed el, de nem helyettesíti a PostScript nyelvet vagy a nyomtatókban levő 

PostScript feldolgozókat. 

10.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A lecke a nyomdaiparban szabványossá vált PostScript és PDF-szabványokat mutatta 

be. A DTP fejlődésével fontossá vált, hogy a hagyományos nyomdaipari eljárásokat felvál-

tó számítógépes eszközök képesek legyenek az együttműködésére. Ismeretes, hogy a kü-

lönböző hardver- és szoftvergyártók termékei általában nem kompatibilisek egymással. A 

nyomdák azonban nem engedhetnék meg maguknak, hogy olyan eszközöket vásároljanak, 

amelyek csak bizonyos gyártók hardver- és szoftvereszközeivel legyenek képesek együtt-

működésre. A DTP története során ezért – az informatika más területeivel összehasonlítva 

– viszonylag hamar kialakultak azok a szabványok, amelyeket mára mindenki elfogad és 

követ. 

Ha szöveg- vagy kiadványszerkesztő programmal tervezünk nyomdai sokszorosításra 

szánt kiadványt, feltétlenül ismernünk kell a PostScript- és PDF-formátumok előállításá-

nak lehetőségét és szükségességét, mert a nyomdák zöme mára már csak ezeket a formá-

tumokat fogadja. 

10.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi az a PostScript? 

2. Miért jobb a PDF a PostScript formátumnál? 

3. Melyek a PDF hátrányai a PostScripttel szemben? 

4. A DTP mely területein találkozhatunk a PostScripttel? 
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11. ELEKTRONIKUS KIADVÁNYOK 

11.1 CÉLKITŰZÉS 

A PDF-ről, mint fájlformátumról korábban már esett szó. A PDF nemcsak a kiadvány-

ok nyomdai előkészítése során használt szabványossá vált formátum, de az elektronikus 

dokumentumok terén is jelentős szereppel bír.  

Ebben a leckében néhány általános jellegű tudnivalót írunk le az elektronikus dokumen-

tumokkal kapcsolatosan. Szót ejtünk az digitális dokumentumok típusairól, majd röviden 

szólunk a digitális aláírás működéséről. Néhány szóval bemutatjuk a multimédia, mint 

számítógépes információhordozó legfonotosabb jellemzőit, az internet robbanásszerű elter-

jedésének egyik motorjának, a HTML-nek az alapjait, végül bemutatjuk a weboldalak 

egyedivé tételének egyik eszközét, a CSS-t. 

11.2 TARTALOM 

− Elektronikus dokumentum, elektronikus aláírás 

− Multimédia 

− A világháló dokumentumai 

11.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

11.3.1 Elektronikus dokumentum, elektronikus aláírás 

A törvény fogalommeghatározása szerint az elektronikus dokumentum olyan digitális 

adat, amely elektronikus eszköz útján értelmezhető és elektronikus aláírással van ellátva. 

Az elektronikus aláírás tágabb értelemben bármilyen olyan adat, amely egy dokumen-

tum végén a szerzőt azonosítja. Ez lehet a szerző begépelt neve vagy tollal írott aláírása, 

kézjegye beszkennelve és képként elhelyezve a dokumentum alján. 

Biztonsági szempontból kitüntetett szerepe a fokozott biztonságú elektronikus aláírá-

soknak van. Ezek olyan eszközök, amelyek kizárólag az aláíróhoz köthetők és az aláírót 

azonosítják. A legismertebb és legtöbbet alkalmazott ilyen eszközök az ún. nyilvános kul-

csú elektronikus aláírások. 

Az ilyen elektronikus aláírások alkalmazásának a módja a következő. Az elektronikus 

aláírás létrehozásához és felnyitásához két kulcsot, egy nyilvános és egy privát kulcsot 

használunk. A privát kulcsot az aláíró őrzi, az ő felelőssége, hogy a privát kulcs nem jut 

illetéktelen kezekbe. Az aláírást ezzel a kulccsal lehet létrehozni, ellenőrizni pedig a min-

denki számára elérhető nyilvános kulccsal. Az aláíró érdeke az, hogy a nyilvános kulcsot 

minél szélesebb körben elérhessék. 

Amikor elkészült egy dokumentum, amelyet szeretnénk elektronikus aláírással ellátni, 

az algoritmus első lépéseként a dokumentumról létrejön egy ún. digitális lenyomat. Ez 

csak egy néhány bájtos szám(sorozat), azonban minden dokumentumhoz egyedi lenyomat 

készül, vagyis ha egy dokumentumhoz készítünk egy lenyomatot, majd a dokumentumot 

módosítjuk (akár csak egy szóközt is szúrunk be valahová), és új lenyomatot készítünk, a 

két lenyomat biztosan különbözni fog. 
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A létrejött lenyomat felhasználásával és a privát kulcs segítségével elkészül a dokumen-

tum elektronikus aláírása. Ezt csatoljuk a dokumentumhoz, és ez a bájtsorozat fogja iga-

zolni egyfelől azt, hogy a dokumentumot mi írtuk alá, másfelől hogy a tartalma valóban az, 

amit mi állítunk.  

A digitális aláírást értelmező felhasználói gépen először ugyanúgy elkészül a dokumen-

tumról a lenyomat, mint a létrehozó gépen. Ezután a digitális aláírást felnyitják a nyilvános 

kulcs segítségével, így kinyerik belőle a dokumentumhoz csatolt lenyomatot. Ha a csatolt 

és a célgépen generált lenyomat egyezik, ez azt jelenti, hogy az aláírás valóban a csatolt 

dokumentumhoz készült, vagyis annak tartalmát az aláírás létrehozása után senki sem mó-

dosította. 

Ha a két lenyomat nem egyezik, akkor az arra utal, hogy valamilyen módosítás történt a 

dokumentumon az aláírás óta, vagyis az aláíró nem azt a dokumentumot írta alá, amelyet a 

célgépen kinyitottak. 

A módszer előnye, hogy egyszerű, olcsó, gyors, és mégis megbízható. 

 

86. kép Így működik az elektronikus aláírás 
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11.3.2 A multimédia 

A multimédia olyan információs eszköz, amely többféle (időfüggő és időfüggetlen) csa-

tornát használ: álló- és mozgókép, szöveg, hang, animáció, interaktivitás. A multimédia 

célja lehet információközvetítés, vagy akár csak szórakoztatás. Az oktatásban és az isme-

retterjesztésben nagyon nagy szerepe van. 

A multimédia valamilyen számítógépes program vagy olyan speciális fájlformátum, 

amelyet megfelelő szoftverekkel multimédiaként tudunk lejátszani. A két legmeghatáro-

zóbb jellemzője az, hogy az információközvetítéshez egyszerre több érzékszervet is bevon, 

illetve hogy a felhasználó beavatkozhat a végrehajtásba. Így önálló végrehajtási szálakat, 

útvonalakat definiálhat, igényei szerint bizonyos részeket többször is megtekinthet, míg 

másokat kihagyhat. 

A multimédia elterjedésének feltétele volt, hogy a multimédiás képességű személyi 

számítógépek könnyen és olcsón hozzáférhetők legyenek bárki számára. Mára gyakorlati-

lag minden PC multimédiás, általában azt kell kérnünk, ha nem akarunk hangkártyát a 

számítógépbe, mert természetes, hogy mindegyikben része az alapfelszereltségnek. A mul-

timédia azonban nemcsak a számítógépek, de mind több eszköz (pl. mobiltelefonok) fel-

használói számára elérhető. Ilyen eszközök megszámlálhatatlan típusban és jellemzővel 

állnak ma már rendelkezésünkre, új angol szó is keletkezett, mellyel összefoglaló néven 

nevezhetjük őket: gadget (kb. „kütyü”).  

Multimédiás alkalmazásokat többféle eszközzel is létrehozhatunk. Klasszikus eszközök 

a különböző programozási nyelvek, amelyek a hadrver fejlődésével lépsét tartva mind ösz-

szetettebb és a programozó számára mind kényelmesebb eszközöket biztosítanak a multi-

média programozásához. Ezek közé sorolhatjuk a HTML-t és a www egyéb tartalomleíró 

eszközét is, hiszen a www maga is részben a multimédia integrálhatóságának igényéből 

született.  

A programozás azonban nem mindenki számára létező lehetőség. Multimédiát mélyebb 

programozási ismeretek nélkül is készíthetünk ún. multimédia szerzői rendszerekkel. Ezek 

többféle csoportba sorolhatók aszerint, hogy milyen alapelvet kell követnünk egy prezen-

táció elkészítése során.  

A képernyőalapú rendszerekben a programozó önálló képernyőket (frame-eket, page-

eket, slide-okat) tervez, és az ezek közötti navigációt teszi lehetővé a szerzői rendszer esz-

közeivel. 

A folyamatalapú rendszerekben a programozó a prezentáció folyamatábráján helyezi el 

a különböző médialemeket (képernyőket, hangeffektusokat, videókat, interakciós lehetősé-

geket), a program lényegében ezt a folyamatábrát értelmezi és hajtja végre a prezentáció 

futása során. 

A timeline-alapú rendszerek fontos eszköze az idősíkot reprezentáló timeline. Ennek 

egységei a frame-ek (képkockák). Minden képkockához rendelhetünk valamilyen képer-

nyőtartalmat, eseményt vagy interakciót. A prezentáció futása alatt egy lejátszófej kockáról 

kockára haladva hajtja végre a műveleteket. A lejátszófej megállítható, ugrásokat hajthat 

végre az időszalagon, egy szakaszt többször is bejárhat.  

Bármilyen eszközt is választunk, a végeredmény többnyire kétféle módon készíthető el. 

Minden szerzői rendszer támogatja a lokális gépen való lejátszást. Ennek eszközéül egy 

futtatható állományba exportálja a médiaelemeket és ezeket játssza le a szintén a futtatható 

állomáényba elhelyezett lejátszóprogram. A másik lehetséges kimenet az on-line lejátszást 
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segíti. Ehhez az exportált tartalmat egy megfelelő szerverre kell töltenünk, ahonnan a fel-

használók böngészőprogramok segítségével tudják lejátszani a prezentációkat. 

11.3.3 HTML 

Az 1990-es évek elején megalkotott jelölőnyelv máig az internetes dokumentumok 

meghatározó formátuma. Segítségével adhatjuk meg az oldalon olvasható szövegeket, azok 

formátumát, illetve hivatkozhatjuk a böngészőben az oldalon megjelenítendő képeket, 

esetleg lejátszandó zenéket és videóállományokat.  

A HTML-ben az egyes elemeket leíró eszközöket tageknek [teg] nevezzük. Bizonyos 

elemeket páros (nyitó és záró) tagek közé kell helyeznünk, míg más tageknek nincs nyitó 

és záró változata, az elemet egy tag jelöli. 

A HTML-dokumentumok két fő részből, fejből (head) és törzsből (body) állnak. A fej-

rész az oldal címén kívül nem tartalmaz olyan információt, amely a böngészőprogramban 

megjelenne, viszont ez a rész felel a dokumentumhoz tartozó metaadatok tárolásáért, ame-

lyeket többek között a keresőprogramok használnak az oldalak találati listákban való rang-

sorolásakor. Szintén a fejrészben definiálhatunk vagy hivatkozhatunk az oldalon használt 

szkripteket (programrészleteket) és stíluslapokat. 

A dokumentum törzse tartalmazza a tartalmat leíró tageket. Ebben a részben a tartalom 

és a formázás adatai együtt határozzák meg az oldal megjelenését. Ez a HTML egyik hát-

ránya is, éppen ezért a jól felépített webhelyeken a tartalmat a formázástól különválasztva 

definiálják. 

A weboldalak – tartalmukat tekintve – lehetnek statikusak és dinamikusak. A statikus 

weboldalak tartalma nem változik, a létrehozás után állandó marad. A dinamikus webolda-

lak tartalma változó, akár minden pillalnatban más és más tartalmat láthat a megtekintő. 

Ennek eléréséhez a tartalmat nem a HTML-ben írják meg, hanem attól független adatbá-

zisokban, és a HTML-fájlokat a szerveren futó alkalmazások (programok) állítják elő a 

szerverre beérkező kéréseknek megfelelően. 

Mára a dinamikus weboldalak szerepe a meghatározó. A web 2.0 és a vele általában 

együtt említett fogalmak (adatbányászat, blogok, tartalomkezelő rendszerek stb.) kialaku-

lásának elengedhetetlen feltétele volt, hogy ezek a dinamikusweb-eszközök létrejöjjenek.  

A weboldalak létrehozásához tulajdonképpen egy egyszerű szövegeditor is elegendő, 

hiszen a weboldalak tartalmát leíró HTML-fájlok, illetve az ezeket létrehozó programok 

mind egyszerű (formátum nélküli) szöveges állományok. Természetesen egy professzioná-

lis weboldal elkészítéséhez szükség van grafikai szoftverekre, videóvágó programokra, 

animációkészítő alkalmazásokra stb. WYSIWYG-elvű HTML-editorból is rengeteg áll 

rendelkezésünkre akár ingyen is, de egy webfejlesztő ezek használata mellett sem nélkü-

lözheti a HTML ismeretét. 

Néhány év óta professzionális webhelyek létrehozásához már lokális HTML-editorre 

sincs szükségünk. Az ún. CMS-ek (Content Management System), tartalomfejelsztő rend-

szerek segítségével a weblapokat nemcsak on-line tekinthetjük meg, de létrehozni is on-

line tudjuk őket. Ehhez a választott CMS-t (ezek többnyire ingyenes, nyílt forráskódú 

szoftverek) le kell töltenünk a gyártó weboldaláról, fel kell telepítenünk webszerverünkre 

(ez gyakran egyszerű másolást jelent), és máris rendelkezésünkre áll a saját weboldalunkon 

az az eszköz, amellyel a tartalmat tudjuk fejleszteni. 
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11.3.4 CSS 

A CSS (Cascade Style Sheet) létrejöttében annak az igénynek volt döntő szerepe, hogy 

a weboldalainkon tárolt információk tárolásakor a tartalom legyen különválasztható a for-

mátumtól. Míg a HTML-ben minden elem definiálásakor külön meg kell adnunk annak 

formázását is, a CSS használatával ez kiküszöbölhető. A CSS-ben definiált stílusok (for-

mátumleírások) a HTML-fájl egyes elemeihez rendelhetők. Ezzel csökken a HTML mére-

te, az azonos funkciót betöltő elemek formátumát pedig csak egyetlen helyen kell módosí-

tanunk. Ezzel elkerülhető a formátumok közötti inkonzisztencia. 

A CSS segítségével olyan formázások is megadhatók, amelyeket a HTML nem támo-

gat. Ezzel minden igényt kielégítő weboldalak hozhatók létre, és a CSS segítségével az is 

elérhető, hogy a különböző platformokon (különböző gépek, különböző operációs rendsze-

rek, különböző böngészók) megtekintett weblapok kinézete (közel) azonos legyen. 

11.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Ez a rövid fejezet a leggyakrabban használt elektronikus dokumentumfajták és jellem-

zőik bemutatását célozta. Nem kívántuk ezen dokumentumtípusok és módszerek bemutatá-

sát ennél részletesebben megtenni, mert ezek csak érintőlegesen tartoznak jegyzetünk tár-

gyába, és a leckében felsorolt dokumentumtípusok mindegyikéről önálló könyvet lehetne 

írni. 

A korábbi évek, évtizedek jóslata az volt, hogy az elektronikus dokumentumok idővel 

kiszorítják a papíralapúakat. Habár az elektronikus kiadványok száma valóban napról nap-

ra nő, egyelőre nem látszók beigazolódni, hogy a papíralapúak száma csökkenne. 

11.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mit jelent a nyilvános kulcsú digitális aláírás fogalma? Hogyan működik? 

2. Mely jellemzők szükségesek ahhoz, hogy egy információhordozót multimédi-

ának nevezzünk? 

3. Milyen részekből áll egy HTML-dokumentum? 

4. Mire való a CSS? 
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12. ÖSSZEFOGLALÁS 

12.1 A KURZUSBAN KITŰZÖTT CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A jegyzet célja az, hogy ismertesse a digitális szövegfeldolgozás, ezen belül is a DTP 

legfontosabb jellemzőit, eszközeit és azok sajátosságait. A jegyzetben található informáci-

ók elsősorban a nyomtatott dokumentumok előállítására (ezen belül is a nyomdai sokszo-

rosításra) vonatkozó tudnivalókat ismertetik.  

Irodai szövegszerkesztővel mindenki találkozik, aki személyi számítógépet használ. A 

legtöbb felhasználó részben autodidakta módon szerzi meg a szövegelőállításhoz szüksé-

ges ismereteket. Ez egy bizonyos szintig elegendő is, azonban tudnunk kell, hogy ezek a 

szoftverek nem elsősorban nyomdai igényű kiadványok készítésére valók, és bizonyos 

tulajdonságaikban nemcsak elmaradnak az elvárható minőségtől, de időnként kifejezetten 

hibásan oldják meg a feladatokat. 

A jegyzet legfőbb célja az volt, hogy bemutassa azokat a módszereket, amelyeket a 

szövegelőállítás folyamatában követni kell. A jegyzet nem szoftverekhez készült felhasz-

nálói kézikönyv, és nem is egyetlen szoftver képességeit mutatja be. A szövegelőállításra 

vonatkozó útmutatások alapján szinte az összes forgalomban lévő szöveg- és kiadvány-

szerkesztő szoftver segítségével végrehajthatók az ismeretett módszerek. 

12.2 TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁS 

A jegyzetben ismerettük a DTP foglamát és létrejöttének körülményeit. Ezt követően 

szóltunk a nyomdaipari alapismeretkről, ezeken belül is a nyomtatási eljárásokról. A kö-

vetkező leckében a tipográfia alapismereteit mutattuk be. Az ezt követő két hosszabb feje-

zet a betűkre vonatkozó ismereteket, illetve a szövegtördelés tudnivalóit ismertette. 

A következő három, kicsit elméletibb jellegű fejezetben a színes nyomtatás alapelvei-

vel, a nyomdaipari képfeldolgozás tudnivalóival, végül a nyomdaiprai termékek jellemzői-

vel ismerkedhetett meg az Olvasó. Az utolsó két fejezet az elektronikus dokumentumokról 

szólt, az egyik a PostScript és a PDF formátumokról, a másik pedig az elektronikus doku-

mentumok további fajtáiról. 

12.3 A TANANYAGBAN TANULTAK RÉSZLETES ÖSSZEFOGLALÁSA 

12.3.1 A DTP-ről dióhéjban 

A lecke ismerteti az asztali kiadványszerkesztés fogalmának értelmezéseit, a fogalom 

létrejöttének történetét és a DTP eszközrendszerét. 

12.3.2 Nyomdászati alapismeretek 

A lecke a leggyakoribb nyomtatási eljárásokat, a magasnyomtatást, a mélynyomtatást, 

az ofszet (sík) nyomtatást, a flexográfiát, a szitanyomtatást és a tamponnyomtatást, illetve 

ezek legfontosabb jellemzőit mutatja be. 
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12.3.3 Tipográfiai alapismeretek 

A leckében a tipográfia fogalmának különféle értelmezéseivel, a tipográfia eszközrend-

szerével és a tipográfiai hatáskeltőkkel ismerkedhet az Olvasó. 

12.3.4 A betű 

A lecke a tipográfia egyik alapeszközének, a betűnek a jellemzőit mutatja be. A lecké-

ből megtudhatjuk, hogy hogyan alakult ki a mai európai írás, melyek azok a grafikai jel-

lemzők, amelyek egyedivé tesznek egy betűtípust, milyen módon csoportosítható a rendel-

kezésünkre álló több tízezer betűtípus, milyen jeleket kell tartalmaznia egy kiadvány-

szerkesztéshez használt betűkészletnek, hogyan kell betűtípust választani egy kiadványhoz, 

hogyan keverhetők a betűtípusok, és mi a különbség a számítógépes betűállományok (fon-

tok) között. 

12.3.5 Szövegtördelés 

A lecke elején a szövegbevitel, ezen belül az egyes írásjelek használatáról olvashattunk. 

Ezt követően a bekezdések, hasábok és oldalak kialakításáról, a könyvek tipográfiájáról, az 

ún. járulékos szövegrészek tördeléséről, a könyvekben található címnegyedív tartalmáról, 

illetve az irodalomjegyzékek összeállításáról és formázásáról szerezhettünk ismereteket. 

12.3.6 A színes nyomtatás elméleti alapjai 

A leckében megismehettük a fény és a színek kapcsolatát, fizikai, fiziológiai és biológi-

ai jellemzőiket. A lecke bemutatja a különböző színkeverési módszereket, illetve a színes 

nyomtatás elméletének megértéséhez szükséges alapvető elméleti tudnivalókat. 

12.3.7 Nyomdaipari képfeldolgozás 

A leckében a képeredetik jellemzőivel, feldolgozásával, és tördelésével kapcsolatos 

tudnivalókat olvashatjuk. 

12.3.8 Nyomdaipari termékek 

A leckében a nyomdaipari termékek (könyv, folyóirat, napilap stb.) általános jellemtőit 

mutatjuk be. 

12.3.9 A PostScript és a PDF formátumok 

A lecke a PostScript és a PDF formátumok jellemzőit, létrejöttét és szerepét mutatja be. 

A PostScript a nyomdaipari információleírás és -tárolás egyik legfontosabb szabványa, a 

PDF pedig mára a nyomdai anyagok legfontosabb formátuma lett. 

12.3.10 Elektronikus kiadványok 

Az utolsó lecke az elektronikus kiadványok legfontosabb jellemzőinek bemutatásával 

foglalkozott. 
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16. TESZTEK 

16.1 PRÓBATESZT 

 

IH  

Állítás A dtp nem kötődik egyetlen nyomtatási eljáráshoz. Igaz 

 

 

IH  

Állítás A TeX-rendszerek kereskedelmi szoftverek. Hamis 

 

 

IH  

Állítás Bár a magasnyomtatás egyre jobban kiszorul a nyomdaiparból, 

magasnyomtatásra épülő eljárásokat még alkalmaznak a modern 

nyomdák is. 

Igaz 

 

 

IH  

Állítás A mélynyomtatás alkalmatlan színes nyomatok előállítására. Hamis 

 

 

IH  

Állítás A tipográfia alapelemei a betűk. Igaz 

 

 

IH  

Állítás Az üresen hagyott felületeknek is lehetnek tipográfiai hatása. Igaz 

 

 

IH  

Állítás A talpas betűk tetszőlegesen keverhetők egymással. Hamis 

 

 

IH  

Állítás A klasszicista antikvák talpnélküliek. Hamis 

 

IH  

Állítás Van olyan írásjel, amely elé szóközt kell tenni. Igaz 
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IH  

Állítás Egymásba ágyazott zárójeles szövegeknél a legkülső zárójel 

szögletes. 
Hamis 

 

 

IH  

Állítás A denzitás más szóval fedettséget jelent. Igaz 

 

 

IH  

Állítás A színhőmérséklet definiálása létező tárgy színén alapul. Hamis 

 

 

IH  

Állítás Egy JPG-állomány nem tartalmazhat vonalas eredetit. Hamis 

 

 

IH  

Állítás A fekete-fehér képek csak árnyalatosak lehetnek. Hamis 

 

 

IH  

Állítás A folyóirat minden héten megjelenik. Hamis 

 

 

IH  

Állítás A napilapok is tartalmaznak reklámot. Igaz 

 

 

IH  

Állítás A PostScript rasztergrafikus formátum. Hamis 

 

 

IH  

Állítás A RIP a PostScript nyelv eleme. Hamis 

 

 

IH  

Állítás Minden szövegszerkesztővel készült dokumentum tartalmaz 

elektronikus aláírást. 
Hamis 
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IH  

Állítás A nyílt kulcsú elektronikus aláírás tartalmazza a teljes aláírt 

szöveget. 
Hamis 

 

 

 

16.2 ZÁRÓTESZT A. 

 

IH  

Állítás Minden dtp-szoftver kompatibilis egymással. Hamis 

 

 

IH  

Állítás A TeX rendszerek kifejezetten alkamasak matematikai szöveg 

szedésére. 
Igaz 

 

 

IH  

Állítás Közvetett nyomtatás nemcsak síknyomtatás esetében lehetséges. Igaz 

 

 

IH  

Állítás A CTPlate és CTPress rendszerek ugyanazt a fogalomkört jelölik, 

csak a gyártók mások. 
Hamis 

 

 

IH  

Állítás A tipográfia a mondanivaló helyes megformálásának kérdéseivel 

foglalkozik. 
Igaz 

 

 

IH  

Állítás A kontrasztok a tipográfia egyfajta eszközei. Igaz 

 

 

IH  

Állítás A talpas lineáris antikvák betűvonalai azonos vastagságúak. Igaz 
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IH  

Állítás 1 pica = 6 pt. Hamis 

 

 

IH  

Állítás Minden kiadványban meg kell különböztetnünk a kötőjelet a 

nagykötőjeltől. 
Igaz 

 

 

IH  

Állítás A nagykötőjel és a hosszú kötőjel egy kiadványon belül keverhető. Hamis 

 

 

IH  

Állítás Az ember szemében a csapreceptorok felelnek a színlátásért. Igaz 

 

 

IH  

Állítás Két színt csak akkor látunk azonosnak, ha azonos az összetevői 

spektrális összetétele. 
Hamis 

 

 

IH  

Állítás Minden színes kép árnyalatos. Hamis 

 

 

IH  

Állítás Minden árnyalatos kép színes. Hamis 

 

 

IH  

Állítás Egy szupermarket reklámkatalógusára nem kell ISBN-t elhelyezni. Igaz 

 

 

IH  

Állítás A csomagolóanyagok gyártása mindenképpen speciális 

nyomógépeket igényel. 
Hamis 

 

 

IH  

Állítás A PostScript eszközfüggetlen. Igaz 
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IH  

Állítás Minden mai nyomtató ismeri a PostScriptet. Hamis 

 

 

IH  

Állítás Egy mozifilm egyben multimédia is, hiszen több érzékszervre hat. Hamis 

 

 

IH  

Állítás Multimédia lejátszásához mindenképpen PC-re van szükségünk. Hamis 

 

 

 

16.3 ZÁRÓTESZT B. 

 

IH  

Állítás Az imprimatúra egy dtp-eljárás. Hamis 

 

 

IH  

Állítás A dtp kizárólag szövegkezeléssel foglalkozik. Hamis 

 

 

IH  

Állítás A tekercsnyomás ívekre vágott nyomathordozóra nyomást jelent. Hamis 

 

 

IH  

Állítás Az ofszetnyomtatásban (síknyomtatásban) a nyomó- és nemnyomó 

elemek esetében nem beszélhetünk térbeli szelektivitásról. 
Igaz 

 

 

IH  

Állítás A szöveg megformálása nem függ a tartalomtól. Hamis 

 

IH  

Állítás Egy weblap elkészítése nem igényel tipográfiai ismereteket. Hamis 
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IH  

Állítás Folyószövegben való kiemeléshez félkövér betűt alkalmazunk. Hamis 

 

 

IH  

Állítás A kerning a betűközzel kapcsolatos fogalom. Igaz 

 

 

IH  

Állítás Nagykötőjelet szavakon belül nem használunk. Hamis 

 

 

IH  

Állítás A szóközök mindig azonos szélességűek. Hamis 

 

 

IH  

Állítás Az összeadó színkeverés csak fényszínekkel valósítható meg. Igaz 

 

 

IH  

Állítás Három festékalapszín segítségével tökéletesen szín- és árnyalthű 

nyomatok hozhatók létre. 
Hamis 

 

 

IH  

Állítás Ha egy színes képet fekete-fehérré konvertálunk, az eredetileg 

különböző árnyalatú képpontok árnyalata válhat hasonlóvá. 
Igaz 

 

 

IH  

Állítás Alnyomatnak nevezzük, ha egy képet a szöveg alá nyomtatunk. Igaz 

 

 

IH  

Állítás Értékcikket csak speciális nyomdák állíthatnak elő. Igaz 

 

 

IH  

Állítás A baknjegy- és bélyegnyomtatás során alkalmaznak Igaz 
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mélynyomtatást is. 

 

 

IH  

Állítás PostScript anyag nem nyomtatható ki nem PostScript nyomtatón. Hamis 

 

 

IH  

Állítás Az EPS egy speciális PostScript állomány. Igaz 

 

 

IH  

Állítás Multimédiát csak az készíthet, aki tud programozni. Hamis 

 

 

IH  

Állítás Weboldalakat a HTML ismerete nélkül is készíthetünk. Igaz 

 

 

 

16.4 ZÁRÓTESZT A. 

 

IH  

Állítás A dtp nemcsak számítástechnikai ismereteket igényel. Igaz 

 

 

IH  

Állítás Bármely dtp-szoftverrel bármilyen kiadványt elkészíthetünk. Hamis 

 

 

IH  

Állítás Tamponnyomtatásnál a nyomathordozók lehetnek fémek is. Igaz 

 

IH  

Állítás Gutenberg találmánya a mai ofszetnyomtatás őse. Hamis 

 

 

IH  

Állítás A tipográfus csak szöveggel dolgozik. Hamis 
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IH  

Állítás A tipográfia kizárólag nyomdászati műveleteket végző 

tevékenység. 
Hamis 

 

 

IH  

Állítás Betűpárok egalizálásakor azok alakját vesszük figyelembe. Igaz 

 

 

IH  

Állítás A ligatúra egy nyomtatási eljárás. Hamis 

 

 

IH  

Állítás Minden árvasor egyben fattyúsor. Igaz 

 

 

IH  

Állítás Címekre nem vonatkozik a soregyen. Hamis 

 

 

IH  

Állítás Direkt színek mindig helyettesíthetők alapszínek keverésével. Hamis 

 

 

IH  

Állítás A nyomdafestékek ideális festétek. Hamis 

 

 

IH  

Állítás A képek lehetnek kifutók, vagyis nem kell a margónál véget érniük, 

érhetnek a vágott szélig. 
Igaz 

 

 

IH  

Állítás Egy könyv táblázatai az ábrák közé sorolhatók. Hamis 

 

IH  

Állítás A plakátok (nyomdai értelemben) legalább A2-es méretűek. Hamis 
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IH  

Állítás Minden nyomda termékspecifikus, vagyis könyvnyomdában nem 

készül folyóirat, csomagolóanyagot előállító nyomdában pedig nem 

készítenek bélyeget. 

Hamis 

 

 

 

IH  

Állítás A PDF csak akkor jelenik meg betűhelyesen, ha a fájlhoz 

mellékeljük a megfelelő fontokat is. 
Hamis 

 

 

IH  

Állítás PDF-állományokban definiálhatók átlátszó részek. Igaz 

 

 

IH  

Állítás Minden weboldal tartalmaz CSS-t. Hamis 

 

 

IH  

Állítás A CSS a HTML-szabvány része. Hamis 

 

 

 


