
  

Betűtörténet, betűtípusok



  

Latin betűs szövegbetűtípusok: kb 3000

Reklámbetűtípusok: 30000...



  

Betűk csoportosítása (tízes)

1. Reneszánsz – Old Face

2. Barokk – Transitional

3. Klasszicista – Modern

4. Talpas lineáris, Egyptienne – Egyptian

5. Talpnélküli, groteszk – Sans Serif



  

6. Antikva variációk – Varia

7. Dísz- és reklámbetűk – Ornamental, Display 
(iniciálék, plakát, reklámbetűk)

8. Írott típusok – Script, Cursive (vágott toll, ecset)

9. Gót, tört vonalú – Gothic, Blackletter, Text 
(textúr, rotunda, schwabachi, fraktúr)

10. Idegen – Non-latin



  



  

Betűtípusok egyszerűbben (7)

1. Reneszánsz

2. Barokk

3. Klasszicista

4. Egyptienne

5. Groteszk

6. Clarendon

7. Varia



  

1. Reneszánsz

2. Barokk

3. Klasszicista

4. Egyptienne

5. Groteszk

6. Clarendon

7. Varia



  

Betűtípusok egyszerűbben (1/7)

1. Reneszánsz – Old Face

 



  

15. szd végén, reneszánsz által meghatározott 
stílusban

első típusok: velencei Nicolas Jenson, ezt 
módosította Claude Garamond



  

grafikus jellegzetességei:

 változatos vonalvezetés, kis különbség az alap 
és segédvonalak között, a talpak, a kezdő- és 
záróvonalkák gömbölyítettek, a kerek formák 
ferde tengelyállásúak.



  



  

Garamond, Claude (1480-1561)

A párizsi kiadó korának egyik 
vezető betűtervezője volt. 
Számos betűtípusát ma is 
használjuk, köztük természetesen 
a tiszteletből az ő nevét viselő 
Garamondot. Neve 1541-ben vált 
ismertté, amikor görök betűiből 
hármat felhasználták Robert 
Estienne-nek a király által 
megrendelt könyvsorozatához. 
Tervezésükkor Garamond Angelo 
Vergecio (a Fontainebleau-i 
királyi könyvtáros) valamint a 
tízéves Henri Estienne 
kézírásából indult ki. A Roman 
nem sokkal ezután keletkezett



  



  



  

Manutius, Aldus (1449-1515)

1449-ben született Bassiano-ban. 
Velencei tudós, aki kiadóvá és 
nyomdásszá vált, amikor 1495-ben 
megalapította az Aldine nyomdát. Ő 
vezette be a latin és görög klasszikusok 
személyes- vagy zseb kiadásait, 
kinyomtatta kortársai, Pietro Bemo, 
Erasmus írásait is. Betűtípusait 
Francesco Griffo tervezte és készítette, 
aki a klasszikus római nagybetűk 
tanulmányozását követően  elsőként 
alkotta meg a roman betűtípust. Manutius 
alapította 1500-ban az Új vagy Aldine 
Hellenisták Akadémiáját, amely 
összeállította az első latin és görög 
lexikont. Fontjai: Bembo, Bembo Book, 
Poliphilus. 1515. február 6-án hunyt el 
Velencében.

http://www.bemboszoo.com/

http://www.bemboszoo.com/


  

Betűtípusok egyszerűbben (2/7)

2. Barokk – Transitional



  

grafikus jellegzetességei

alap- és segédvonalak vastagságának 
különbségei erőteljesebbek 

szerifek kevésbé legömbölyítettek

a kerek formáknál a tengely majdnem 
függőleges (Baskerville, Fournier, Caslon, 
Times)



  



  



  



  

 John Baskerville (1706-1775)

Az angol betűtervező és nyomdász 
1706-ban született. Caslon-nal együtt ők 
voltak a szakma meghatározó 
személyiségei a 18. századi Angliában. 
1757-ben kezdett el kiadóként és 
nyomdászként dolgozni, 1758-ban a 
Cambridge Egyetem szállítója lett. Első 
munkája egy Vergilius kötet volt. 
Betűtípusai modern, álklasszikus 
stílusban készültek, a vékony és vastag 
vonalak kontrasztjának 
kihangsúlyozásával. Az általa készített 
könyvekre jellemző a széles margó, a 
kitűnő papír és tinta. Mestermunkája a 
Biblia volt 1763-ban. 1775-ös halálát 
követően felesége vezetette a céget 
1777-ig. Ezt követően betűinek nagy 
részét megvásárolta Beaumarchais, s 
(pl.) 70 Voltaire-kötetben is 
felhasználták. A British Museum-ban 
munkái közül megtalálhatók pl. Aesopus 
állatmeséi (1761), a már említett Biblia 
és Horatius művei (1770).  

http://www.fairprint.hu/tipografusok/#Caslon


  



  

file name: John Baskerville Baskerville 1757 Poster by John Bishop 2014 
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Megrendeléseket kapott egész Európából, Svédo.-tól, Angliától a pápai államig, vésett 
héber, görög és örmény betűket, elkészítette az első grúz nyomtatott ábécét, Medici 
Cosimo nála rendelte meg firenzei új nyomdája teljes betűkészletét. Sokáig Anton 
Jansonnak tulajdonított antikva betűit ma is használják a nyomdászatban, az 1950-es 
években nálunk is felújították Tótfalusi-antikva néven. Maga „költségével s betűivel” 
könnyen kezelhető kis alakban újra nyomatta Károlyi Gáspár teljes bibliafordítását 
(Szent Biblia, 1685) és Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításait (Szent Dávid királynak…
soltári, 1686), majd ismét az Újszövetséget (Új Testamentom, 1687). A kiadás során a 
korábbi szöveg számos értelmetlenségét kijavította s helyesírási újításokat vezetett be. 
Emiatt perbe fogták, a hosszas pereskedés okozta korai halálát.

Misztótfalusi Kis Miklós, 

Alsómisztótfalu, 1650 – Kolozsvár, 1702. márc. 20. 

Európát bejárt betűmetsző, nyomdász



  

Betűtípusok egyszerűbben (3/7)

3. Klasszicista – Modern 

 

Reiner Imre Corvinus



  

grafikai jellegzetességei

kisbetűk kapcsolódása

lekerekítések függőleges tengelyűek

alap- és segédvonalak nagyon kontrasztosak

betűtalpak derékszögűek



  

Bodoni, Giambattista (1740-1813)

Az olasz metsző, tipográfus és 
szerkesztő Saluzzo-ban született, és 
Parma-ban halt meg 1813-ban. A 
Propaganda Fide a Roma nevű 
nyomdában szedő, majd 1768-tól a 
pármai Regia-ban a saját maga által 
kevert festékekkel készítette a 
kiadványokat. 1771-től foglalkozott 
tipográfiával, nyomtatványai azonnal 
híresek lettek a címoldalak 
eleganciájáról és a használt papír és 
tinta minőségéről (stb.). Csak néhány 
a legnevesebb munkák közül: 
Epithalamia exoticis linguis reddita 
(1775), Horatius alkotásai (1791), La 
Gerusalemme liberata és az Oratio 
dominica (1806). 



  

Betűtípusok egyszerűbben (4/7)

4. Egyptienne, Slabserif



  

Betűtalpas, lineáris antikva: Egyptienne

Napóleon által vezetett egyiptomi hadjárat 

Vincent Figgis: első talpas lineáris betűváltozat, 
1815



  

grafikai jellegzetesség

betűvonalakkal megegyező vastagságú 
betűtalpak

19. szdtól főleg reklám- és propagandacélokra



  

Betűtípusok egyszerűbben (5/7)

5. Groteszk, Sanserif



  

lineáris antikva: groteszk 

Első: 1803, Robert Thorne betűmetsző és öntő



  

Grafikus jellegzetességei

optikailag azonos vonalvastagság

betűtalpak hiánya

elsősorban reklámcélokra



  

Betűtípusok egyszerűbben (6/7)

6. Clarendon = újságbetű



  

Grafikus jellegzetességei

optikailag közel azonos vonalvastagság

függőleges betűtengely

keskenyített betűszem

szerifek vastagok, alig lekerekítve, (félúton a 
klasszicista antikva és az egyptienne: talpas 
lineáris antikva között)



  



  



  

Betűtípusok egyszerűbben (7)

7. Varia = antikva variációk



  

Grafikus jellegzetességei

nem egyértelmű

többnyire a hagyományokhoz kötődik

vágott hegyű toll szerepe



  

Mi az “antikva”?

1. Nem fraktúr (gót), hanem antikva (latin).

2. Nem medieval (reneszánsz), hanem antikva 
(klasszicista).

3. Nem kurzív (dőlt), hanem antikva (álló).

4. Nem groteszk (talpnélküli), hanem antikva 
(váltakozó vonalvastagságú, talpas).



  Trajanus oszlopa, Róma,  114 AD



  



  



  

Kézírást követő típusok

 Íróeszköz nyomaihoz hasonló (széles- és 
vágott hegyű toll, ecset) betűk, dőlt, dinamikus 
vonalvezetés. Stílus (szövegkörnyezet, téma).



  

Törtvonalú típusok (fraktúr)

 Gutenberg öröksége: goth kultúra 
 törtvonalúak: rotunda, fraktúr, schwabachi, gót
 Németország, Ausztria, Svájc (Anglia)



  



  

Dísz- és reklámtípusok, iniciálék

 Iniciálék eredete: középkor
 de modern változatokban jelen van 

(mesekönyvek, nyomtatott sajtó)
 Reklámbetűk



  

mintamondatok

 The quick brown fox jumps over the lazy dog
 Árvíztűrő tükörfúrógép
 Lorem ipsum



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Masumi Kobayashi 



  

http://blog.psprint.com/designing/10-cool-typography-infographics/

http://blog.psprint.com/designing/10-cool-typography-infographics/


  

Maike Wölfl – Zapfino



  

Annika Heller – Helvetica



  

Ann-Christin Dinkhoff – Quench



  

Susanne Bonowicz 

– Klint



  

Jana Andrlik 

– Neue Swift



  

Tim Roßberg

– Garamond



  

Zeynyp Yildiz 

– Libelle
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