
  

GÓT BETŰK



  

● Gót betű:

● Blackletter, Gothic (UK), Old English, gotisch, 
törtvonalú betű, broken script, gebrochene schrift



  

Változatai

● textura (a „klasszikus” gót betű, törtvonalú betű)
● rotunda
● bastard (bastarda, schwabachi)
● fraktúr
● XX. századi változatok: a schrägschrift, 

schaftstiefelgrotesk, kézírásban a kurrentschrift



  

Története

● Német nyelvterület
● isz. 1000 körül
● Első változat: textura (nincsenek görbe vonalak)
● textura: szöveg sűrű szövetre hasonlít
● i-n van pont (hogy ne keveredjen az n, m betűkkel)
● Korai angol, legtovább német és cseh használat



  

Története

● 12-15. szd kódexekben, falfeliratokon (kapitális 
helyett)

● Gutenberg első nyomtatványaihoz gót textura (cél a 
kódexhez való hasonlóság elérése)

● GÓT BETŰ angolul: blackletter

korábbi betűk: lightletter (antikva)



  

Alaktan

        textura,   rotunda,   schwabacher,   fraktúr



  

Alaktan

Textura
● hatszögletű
● f-nek nincs alsó szára



  

Alaktan

Rotunda
● Dél-Európában
● ovális, kerekded
● f-nek nincs alsó szára



  

Alaktan

Schwabacher
● Bastarda, batarde
● betű alja-teteje hegyes,

oldala ívelt
● angliai betű
● a betű az írott a-hoz hasonlít



  

Alaktan

Fraktúr
● 16.szd
● „törtvonalú”
● bal oldala egyenes

jobb oldala görbült
● a betű az írott a-hoz hasonlít



  

Gót és antikva különbségek

Organikus

Romantikus

Misztikus

Szögletes

Sötét

Erőteljes

Protestáns

Mechanikus

Klasszikus

Racionális

Kerek

Világos

Kecses

Katolikus



  

Gót és antikva kulcsszavai

Organikus 

Népi, nemzeti, romantikus

Misztikus

Szögletes, sötét

„Középkori”

Erőteljes

Protestáns

Egyszerű, mechanikus

Klasszikus, racionális

Kerek, világos, kecses

Plátói ideák

Katolikus, itáliai 
humanista, szabadság

Észszerűség, modern



  

Olvashatóság

● Gót:
● Olvashatóbb, grafikailag 

elkülönülő jelek: fel-
lenyúlók

● Egységes eredet (toll)
● Szöveg képe is 

egységesebb

● 1911 Schriftstreit 
(írásvita) a latin betűk 
szabványosításáról (nincs 
döntés)

● Bauhaus….
● Antikva=Európa
● Gót: német nemzeti 

identitás



  

Textura = gotisch

● Észak-Európa
● Kézírásos könyvbetű, Gutenberg
● jellemzője a hegyes, sarkára állított négyzetben 

végződő betűtalp.
● Egyházi latin szövegek (pl. Biblia) betűje. 
● (Az antik szerzőket antikvával nyomtatták.)



  

Rotunda = rundgotisch

● Dél-Európa
● Kézírásos könyvbetű
● Nem kötődik nyelvhez, valláshoz
● Eredete: hivatali írások, tollírásra hasonlít, mintha 

san serif lenne



  

Schwabacher = német bastarda

● Csehország, Németország, Észak-Európa
● (megjelenése 1472 Augsburg, 1481 Frankisch 

Bastardaból)
● 16. századtól népszerű
● Luther szövegbetűnek használta (textura/rotunda 

katolikus hagyományú)
● nemzeti nyelveken írt „nép”könyvek betűje, keskeny, 

magas, kövér címbetű tartozik hozzá



  

Fraktúr

● bastarda hagyományok, I. Miksa (Maximilian)
● német nyelvhez készült
● Bibliofil könyvek számára (Theuerdank, Albrecht Dürer 

illusztrációval 1517)
● Johann Schönsperger, Johann Neudörffer és Hieronymous 

Andreä Nürenbergben (1522) fejlesztette 
● zsúfolt, törtvonalú texturát mozgalmasabbá, könnyedebbé, 

díszesebbé tette, de stílusában eltért a schwabachertől



  

● ingyenes fontok: 
● ManuskriptGotisch, 
● Typographer Rotunda Alt, 
● Schwabacher, 
● Kleist-Fraktur, 
● Budapest, EckmannD. 



  

Gót betű Magyarországon

● Mátyás király udvara: Hess András Chronica 
Hungaroruma antikva betűk (1473)



  

Gót betű Magyarországon

● Thuróczy János Chronica Hungaroruma (Augsburg, 
majd Brünn 1488) (Thuróczy-krónika) rotunda 
betűk, kiváló minőség

● Hess tervei, budai nyomdász: Feger Theobaldus de 
Kirchen tervei, nyomás Augsburgban. Latin szöveg 
rotunda, és antikva betűkből
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Gót betű Magyarországon

● 1541-ben Sylvester János magyar nyelvű 
Újtestamentuma (Sárvár-Újsziget) 

Minta: tördelés mint a Luther-Biblia, illusztráció  
fametszet, betűk Bécsből (schwabacher, rossz 
minőség)

● 1550-től antikva
● Heltai Gáspár kolozsvári nyomdája: egységes magyar 

helyesírás, itáliai antikva



  

● Újtestamentum

magyar nyelven

Sárvár-Újsziget

1541



  

fejlődés
● 16.-20.szd: német szövegbetű fraktúr,

címbetű textura, schwabacher
● Romantika: közeledik egymáshoz a gót és antikva
● 19.szd fett/árnyékolt díszbetű (Fette Fraktur -Johann 

Christian Bauer, 1850, a Trump Deutsch -Georg Trump 
1936. Ingyenes digitális típus a „Budapest”

● 1928 német lapok 60% gót, 

90% fraktúr



  

Hibrid betűk
● Latinhoz közelít a gót
● Otto Eckmann: Eckmann-schrift
● Georg Schiller: Neudeutsch
● schrägschrift (dőlt betű)



  

Új betűtípusok gót alapból
● Schaftstiefelgrotesk
● Elődje: E. R. Weiss,

Paul Renner,

Rudolf Koch



  

schaftstiefelgrotesk 
(=csizmaszárgroteszk)
● nem hagyományos reneszánsz gót alap
● teljesen új törtvonalú, de talpatlan, vastag, 

leegyszerűsített formák
● Deutschland (Bauersche Giesserei 1934), a National 

Tannenberg (1933-1935 Emil Mayer), Gotenburg 
betűtípusok

● nácizmus



  

tiltás

● 1941-ben a náci párt (Martin Bormann 
körlevelében) zsidónak bélyegezte a gót betűt en 
bloc és a latin betűt kiáltotta ki a német 
szabványbetűnek.

● Átállás a latin betűkre
● Háború után tabu
● Ma: középkori/mágikus hatás, címbetű, kiemelés



  
Frankfurter Zeitung 1919



  

Franfurter Zeitung 1936



  

Franfurter Zeitung 1943



  

Franfurter Zeitung 2007



  

A gót betűs szövegben a latin szövegrészlet latin betűs, a hozzá tartozó idézőjel is antikva.

A képaláírás címe textura, a szövege fraktúr. Figyeljük meg a kiemelést (betűritkítás), a számokat (nem gót 
betűs), az antikvával szedett latin szavakat és az Sch-ban szereplő ligatúrát.



  A cím textúra, a szöveg fraktúr. A számok és latin szövegrészletek antikvák.



  

A címek textúra, 

a szöveg fraktúr, 

a számok antikvák



  

Auszug der Geschichte... Wien, 1785.
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