


A betűk alaktana

 Elemek – emberi test

forma betűtípusonként következetesen változik 
állandó tulajdonság = betűtípus egyéniség

(Palatino, Garamond, Times New Roman, Helvetica, Arial)



A betűk egyik legfontosabb tulajdonsága: 

X-magasság: szár nélküli kisbetűk magassága a 
fel- és lenyúló szárakhoz viszonyítva. 

Alacsony x magasság (hosszú szárú): 
szépirodalmi szövegek betűi, 

nagy x-magasság: kis sortávolság, de optikailag 
nagynak látszó betűkre van szükség (pl. apró 
betűs újságcikk). 

Az x-magasság az idők során egyre nőtt: a 
szecessziós betűké kisebb, a moderneké 
nagyobb.



Talpak (szerif) megléte vagy hiánya

betű vonalvastagsága (állandó vonalvastagságú 
[lineáris], vagy vékony és vastag vonalakból 
áll).  (világ minden ábécéjére jellemző)



A kézírásos / 
szépírásos betű 
teljesen más 
elemekből áll, de 
az adott elemek a 
teljes 
betűkészleten át 
azonosak 
(szépírásstílusok)





 Egyértelmű betűformák

nem mindegy, hogy 0 vagy O, 1 vagy l, I vagy l 
stb. 

r és n nem olvad össze m-mé





betűváltozatok

betűk (és ékezetes, mellékjeles betűk)

kisbetűk (kurrens, minuszkula, small letters, 
lowercase)

nagybetűk (verzál (-is), majuszkula, upper case, 
capital letters, caps) 

kiskapitálisok (small caps) (és a hozzá tartozó 
ugráló számok)

elavult formák (historical forms) (pl: régi s: ſ)

Kacskaringók (díszes változat) (swash)



ligatúrák (ligatures)

Extra ligatúrák (discretionary ligatures) ct sp st

Bevett ligatúrák  (standard ligatures) fi fl ff ffi ffl



számok

verzál (álló) számok (lining figures)

ugráló számok (medieval/oldstyle figures) (és 
hozzá tartozó pénzügyi jelek)

Egyenméretű számok (tabular figures)

Áthúzott nulla (slahed zero)

Törtek  (em fractions) ⅓⅔

indexek, kitevők (felső kitevők: denominators, 
superiors - betűk is, pl: 2nd, 1o, 15ik [régies 
alak]; alsó kitevők: inferiors, numerators)



szimbólumok

számtani jelek (math symbols)

írásjelek (punctuation marks)

utalójelek (reference marks)

pénzügyi jelek (monetary symbols)

láthatatlan tagoló jelek (új bekezdés/paragraph, 
behúzás (intendation)

díszpont (bullet)

mértékek (measurements)

Fleuronok (ornaments)



A betűfajták formájuk szerinti csoportjai:

– álló = antikva (normal, upright) vagy kurzív = 
dőlt (italics); (e kettő együtt angolul Roman 
face néven is fut);

– kurrens = kisbetű (lowercase, minuszkula) 
vagy verzál (verzális) = nagybetű (kapitális, 
majuszkula) (uppercase, All caps), illetve 
kiskapitális = kapitälchen (small caps);

– a barokk kacskaringós betűit (swath) a 
bekezdés/cím első és utolsó betűjére 
alkalmazták. Ezeket ma az expert fontok 
tartalmazzák.



Betűváltozatok: vastagság – szélesség

Betűváltozatok összessége = 

betűcsalád

vékony vagy világos (light)

normál (plain)

félkövér (demi, semibold)

háromnegyed kövér (bold) kövér = fett

kövér (extrabold)

extra kövér (heavy, extra 

black, ultra black)



A betűfajták szélesség szerinti csoportjai:

extra keskeny (extra condensed),

keskeny (condensed, narrow),

normál (regular),

széles (extended).



Díszítettség szerinti változat a kontúros (outline), 
árnyékolt (shadow), díszes (in line).



A font szó egy betűváltozatot tartalmazó 
fájlcsokrot jelöl, melyben általában egy név 
alatt megtalálhatók az adott változat normál, 
dőlt és félkövér verziói is.



Kenyérbetű (azaz törzsszöveg, szövegbetű):

könnyen olvasható (talpas antikva betűtípusok 
kisbetűi), szemet kevésbé fárasztja

ne írjunk hosszú szöveget díszbetűkkel, kézírást 
imitáló betűkkel, csupa nagybetűvel, dőlt vagy 
vastag betűvel, (fárasztóak) fekete alapon 
fehér betűkkel (inkább antikva talpatlan 
félkövér vagy kövér betűvel)



Fokozat alapján. A betűk méretét (=fokozatát) 
pontban számoljuk. Régen a Didot-féle 
pontrendszerrel számoltak Magyarországon  
(rövidítése: p), ma az amerikai általános 
(rövidítése: pt).

A számítógépes fontok minden méretben azonos 
arányúak, csak a méret változik. 

Ólombetűs betűknél a kis méretű betűk arányai 
mások, mint a címbetűké (a kicsik relatíve 
vastagabbak, szélesebbek, a betűszemek 
nyitottabbak). 



Felhasználás szerint:

Caption: 6–9 pont (képaláírás, apró betűs 
részek) 
Regular/normal: 9–13 pont (normál szöveg)
Subhead: 13–25 pont (alcím)
Display: 25+ pont (cím- és reklámbetűnek)



 Nyomdai betűméretek

4p gyémánt 10p garamond 24p két ciceró

5p gyöngy 12p ciceró (4,512 
mm)

30p két és fél 
ciceró

6p nonpareille 14p mittel 32p két tercia

7p kolonel 16p tercia 36p három ciceró

8p petit 18p másfél ciceró 48p négy ciceró

9p borgisz 20p text 72p hat ciceró



betűjellemzők

Q – farka keresztezi-e az O karikát? Egyenes 
vonal vagy hullámos?

Q  Q



g – egyrészes (g) vagy kétrészes (g)

g   g



J – lenyúlik-e az alapvonal alá vagy sem?

J   J



a – egy- vagy kétrészes?

a   a



G – van sarkantyúja? Van keresztvonása? Van 
horog a tetején?

G   G



3 – görbe vagy szögletes a fölső hurka?

3   3



4 – nyitott vagy zárt?

4   4



7 – van-e rajta keresztvonás? Egyenes vagy 
görbült szárú?

7   7



A – csúcsa hegyes, túlnyúló, talpas, kerek?

A   A



i ? – a pont rajta kerek, rombusz, szögletes?

i   i



P, p – a hurka zárt, nyitott, továbbnyúló?

P   P



U – van-e a jobb alján kis szára vagy nincs?

U   U



M – leér-e közepén az alapvonalig vagy sem? 
Szélső lábai egyenesek vagy ferdék? Fölső 
részén vannak-e orrok (serifek)? Ha igen, 
mindkét irányban kinyúlnak-e vagy csak az 
egyikben?

M   M



E – középső karjának van-e orra (serif)?

E   E



C – jobb felső végén van-e horog (serif)? Ennek 
van-e felfelé ívelő része?

C   C



e – keresztvonása egyenes vagy ferde?

e   e



j – alsó vége hegyes, vágott vagy lekerekített?

j   j



K – karja és lába egy pontból indul-e vagy sem?

K   K



Betűstílus, stílusjegyek

a) a talp megléte vagy meg nem léte, elhelyezkedése és 
stílusa

b) a vonalak végződése (lekerekített, vágott stb)

c) vonalvastagság változatossága alapján kontrasztos vagy 
lineáris

d) ékezetek és mellékjelek stílusa

e) fel- és lenyúló szárak hossza (gazdaságossági szempont: 
rövid szárak esetén kisebb sortávolság is elegendő);

f) x-magasság (törzsmagasság) (gazdaságossági 
szempont: optikailag nagyobbnak tűnik a betű nagy 
törzsmagasságnál)



„Először valószínűleg egy kis h-val kezdeném. Ebből már kiderül, 
hogy ez egy groteszk vagy talpas betűtípus lesz, ha talpas, 
vastag vagy vékony a talpa, van-e sok vékony-vastag 
kontraszt a betű képében, mik az általános arányai, a felnyúló 
szára, a szár- és törzsmagassága[1]; és mivel a h egyenes 
határoló vonalú, következőnek rajzolnék egy kerek betűt, egy 
o-t, és ebből látom, hogy az o görbe vonalának súlya hogy 
aránylik a h egyeneseihez. Aztán következne a kis p, mert ez 
félig kerek, félig egyenes, és van lenyúló szára is, mely egy 
újabb függőleges dimenziót alapozok meg. Ha megvan a h, 
akkor ez már rengeteg információt tartalmaz az m, n, u 
betűkről; és ha van egy p-d, akkor már van q, b és d is. És 
amit lehet, szavakat formálok belőlük vagy valami szóhoz 
hasonlót, mert számomra az olvasás tapasztalata 
meghatározó egy betűtípusról alkotott véleményemben, mert 
ez a betűtípus működésének lakmuszpapírja.” Matthew Carter



glifkészlet-változatokat tartalmazza:

1. Stiláris változat: álló vagy kurzív.  A kurzív változat 
állóhoz viszonya gazdaságossági szempontok 
alapján: keskenyebb – több fér el azonos 
helyen; gyakorlati szempontok alapján: a kurzivált 
szöveg kisebb helyet foglal el vagy éppen pont 
azonos helyet (pl. áttördelésnél fontos szempont). A 
dőlt változatban nincs formai eltérés az állótól, csak a 
döntés szöge, a kurzívnál formai változatok 
szerepelnek, melyek között jelentős eltérés is lehet 
(pl. f-f, a-a, a cirill т-т)

a) előre dőlt

b) hanyatt dőlt (ritka, pl. víznévírásnál térképen)



2. Vastagságbeli változat (alapesetben csak 
fett) (egy változat esetén melyik legyen: kövér, 
háromnegyedkövér, félkövér)

3. Szélességbeli változatok (széles, keskeny–
kondenz, nagyon keskeny-kompressz)

4. Kiskapitális változat



létrehozható döntött (oblique vagy faux italic), 
hamis félkövér (faux bold) és hamis kiskapitális 
(általánosan használt, ezért nincs rá 
elnevezés) változat

DE
Ez mind tipográfiai hiba!

nem tudatosan, grafikai szempontok szerint 
megtervezett, esetleges



A szimbólumok tipografémáit hasonló hatások 
szerint alakítják glifekké. Formai fejlődés: a 
mutató kéz a 19. századi vízállásszintek és 
reklámok kedvelt karaktere, ma cursor



a)      A talpas antikvák klasszikus, elegáns 
hatásúak
b)      A groteszkek (talpnélküli / Sans Serif 
betűk / lineáris antikvák) modern hatásúak (az 
avantgárd óta folyamatosan)
c)      Az eleve reklámbetűnek tervezett 
kövér egyptienne ma a bulvárokban és 
tömeglapokban válik ismét divatos címbetűvé: 
harsány

d)      Humanista betűk (talp nélkül vagy „ál”-
talppal) 



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



Betűk csoportosítása (hetes)

1. Reneszánsz

2. Barokk

3. Klasszicista

4. Egyptienne

5. Groteszk

6. Clarendon

7. Varia



Betűhasználat története

antikvitás betűje: a kapitális. 2000 évvel 
korábbi, főníciai–görög alapforma, kőbe vésett 
forma. 

Az álló nagybetűk (kapitális: szövegek „feje”, 
címe) mintapélda Trajanus oszlopa

felirat római kapitális betű (i. sz. 113) 

Vésőnyom? Ecsetnyom? 

Vésetben vörös festék



Capitalis quadrata. A római kapitális 
majuszkuláit lassú volt tollal írni: a vágott tollal 
írt capitalis quadrata (capitalis 
elegans) kisméretű, széles, félkövér 
kapitálishoz hasonló írás volt. A toll vágott 
hegyét az írásra 90 fokban tartották. Kis 
méretű, de nagybetűs formájú: kisbetű még 
nincs.



Rusztika. 

(i. e. 100 – i. sz. 100) keskeny, kézírásos 
nagybetű (capitalis rustica). 

A tollhegy 60 fokban. Keskeny betű: 
gazdaságos.

Áttérés tekercsekről a könyv (kódex) formátumra 
Jellemzője, hogy az A-nak nincs 
keresztvonala.



Rusztika Utrecht Psalter, Universitätsbibliothek (Utrecht, The Netherlands), Hs. 32, fol. 
88v



Római folyóírás. (kurzíva) 1–12. szd, latin betűk 
gyors kézírásos változata. A nagybetűs írás 
egyszerűsödött, nincsenek betűkapcsolatok, 
megjelentek a fel- és lenyúló szárak.

A nagybetűs írást később a középkorban a 
görög és latin szerzők műveit másoló 
szerzetesek formálták: kerekítették és 
egyszerűsítették a betűk formáját, csökkentve 
az egy betűre jutó vonások számát.



Unciális, félunciális. A 4–8. században 
használt unciális, majd 
félunciális (semiuncialis) írásban jöttek létre a 
betűk fel- és lenyúló szárai. A korábbinál 
görbébb vonalak: görög szövegek másolása. 
Kisbetűs írásnak tűnik – nagybetű nélkül. A 
kelta unciális a többitől elzártan fejlődött.



Karoling-minuszkula. Nagy Károly birodalma, 
új minuszkula 780-tól (mai kisbetűk alapja). 

Yorki Alcuin, egységesen használt írás 
kifejlesztése és elterjesztése, iskolájában: 
egységes helyesírás, központozás, kisbetű-
mondatkezdő nagybetű párosítás, szóköz, 
bekezdések



A Karoling-minuszkula mai írásképű, de:

nincs pont az i-n és j-n, az e jobb oldala még 
nem ér össze, a t szára nem nyúlik 
keresztvonása fölé és az ſ a „régi” formájú. 800 
körül nagybetűk (mondat elején), írásjelek 
egyéni használattól függtek. Cím kapitális, 
unciális, félunciális, szövegbetű Karoling-
minuszkula.



GÓT BETŰK

Blackletter, Gothic (UK), Old English, gotisch, 
törtövonalú 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



Előtörténet. 1000 után német nyelvterületen 
görbe vonalak eltűnnek

első változat: textura volt, szöveg sűrű szövetű 

i-re felkerült a pont (ne keveredjen össze n, m 
betűk azonos alakú részeivel

ezt a kézírásos stílust utánozza a gót betűs 
nyomtatott betű





A gót betűs írás a korai angol nyomtatványokra 
is jellemző, legtovább német és cseh 
nyelvterületen használták.

12–15. szd Európa nagy részén, a kódexekben 
és kőbe vésett feliratokon

Kapitális helyett



Gutenberg első nyomtatványait gót textúrából 
szedte, hiszen célja az volt, hogy lehetőleg 
megtévesztésig utánozza a kódexeket.

A gót német és cseh nyelvterületen, magyar 
nyomdászat kezdeteikor





A gót betűt angol nyelvterületen blackletternek 
(sötét betű) nevezik, ellentételezve a korában 
használt whiteletter (világos betű) kifejezést a 
gótnál nyíltabb, világosabb tónusú antikvákra.

Alaktani azonosítás

A gót betűk fő jellemzői a kis o betűn 
azonosíthatók legjobban.



textura változat o-jának két széle egyenes vonal, a 
betű egy hatszöghöz hasonlít. 

A bastarda (schwabacher, batarde), a jellemző angliai 
gót betű teteje és alja hegyes, mindkét oldala görbe. 

A Dél-Európában kifejlődött rotunda ovális. 

A 16. században kialakult fraktúr (törtvonalú) bal oldala 
egyenes, jobb oldala görbült.

A textura és rotunda f betűjének nincs alsó szára, a 
schwabacher és fraktúrénak van. A textura és 
rotunda a betűje a kurrens a-hoz hasonlít, a 
schwabacher és fraktúr a betűje az írott a-hoz 
hasonlít.



Az összes gót betűtípus e négy változat variánsa

gót betűk változatai nem kötődnek 
művészettörténeti stílusokhoz

őrzik a gót stílusban kialakult elemeit (pl. mind 
ferde keresztvonalú e-vel íródik, mint az első, 
reneszánsz antikvák)

az antikva fejlődését követik (pl. romantikus fett 
betűk kialakulása, szecessziós változatok).



A gót kulcsszavai: organikus, „népi" - nemzeti - 
romantikus, sötét, szögletes, erőteljes. 
„Középkori", protestáns, luteránus, német 
romantika, miszticizmus.

Az antikva kulcsszavai: egyszerű, mechanikus, 
racionális, klasszikus, egyensúlyban lévő, 
kecses, „modern" , katolikus, itáliai humanista, 
szabadság, ésszerűség, francia 
felvilágosodás. A reneszánszban a római 
nagybetű a tökéletes betű volt, platóni 
ideáknak megfelelő, körök, ívek és vonalak 
elemeiből álló. A gót betűk közül a dél-
Európában elterjedt rotunda áll legközelebb 
hozzá.



„A gót betűs sosem érték el végső és elhivatott 
formájukat” (Frank Chouteau Brown, (p. 12 
Blackletter...)

„A gót betű a római karakterek korcs formája" 
(Theodore Low DeVinne) (p.12 Blackletter...).

„Mikor egy latin betűvel nyomtatott német 
könyvet olvasok, úgy érzem mintha előbb le 
kellene fordítanom" (Georg Christoph 
Lichtenberg 1742-99, p. 18 idézi: Blackletter...)



 Gót betűt könnyebb olvasni, mint a latin 
betűket, mert 

 betűi jobban grafikailag elkülönülnek, 
különböznek: a gót betű fel- és lenyúló szárai, 
cifrái mind elkülönítést segítik

 kis- és nagybetűi egységes erdetűek 
(tollírásból erednek), így a teljes szöveg képe 
is egységesebb, mint a latin betűké (ebben 
hasonlóak a héber vagy arab íráshoz).



 Dürer betűterve
 textura



A textura (=gotisch): Észak-Európa kézírásos 
könyvbetűje, Gutenberg alap betűtípusa. 
(Később, a fraktúr elterjedése után címekhez 
használják). A textura alapjellemzője a hegyes, 
sarkára állított négyzetben végződő betűtalp. 
Jellemzően egyházi latin szövegek (pl. Biblia) 
betűje. (Az antik szerzőket rendre antikvával 
nyomtatták.)



A rotunda (=rundgotisch): Dél-Európa kézírásos 
könyvbetűje a középkorban. A textura és a 
rotunda még nem kötődik nyelvhez, sem 
valláshoz. Jobban hasonlít a tollírásra, egyfajta 
„sans serif", egyszerűsített vonalvezetésű.

Eredetük a korabeli hivatali írások: a bastarda 
(bâtarde) formális, elegáns stílusa a francia 
hóráskönyveknek (imádságoskönyv).



A schwabacher (a bastarda német változata, 
Csehország, Németország, Észak-Európa 
írása (megjelenése 1472 Augsburg, 1481 
Frankisch Bastardaból). A 16. századtól 
népszerű. Luther szövegbetűnek használta, 
így szakítva a textura/rotunda katolikus 
hagyományaival. Jellemzően a nemzeti 
nyelveken írt „nép”könyvek betűje. A 
schwabacher jellegzetessége a hozzá tartozó 
keskeny, magas, kövér címbetű.



A fraktúr is bastarda hagyományok alapján 
születik, I. Miksa (Maximilian) császár alatt. Ez 
- a korábbiakkal ellentétben - már német 
nyelvhez született betű. I. Miksa császár 
bibliofil könyvei számára (Theuerdank, 
Albrecht Dürer illusztrációval 1517) fejlesztette 
ki Johann Schönsperger, Johann Neudörffer 
és Hieronymous Andreä Nürenbergben (1522): 
a katonásan zsúfolt, törtvonalú texturát 
mozgalmasabbá, könnyedebbé, díszesebbé 
tette, de stílusában eltért a schwabachertől. 
(Addig schwabachert használtak német 
szövegekhez)



Magyarország
budán, Hess András Chronica Hungaroruma antikva betűket 

használ (1473).

Thuróczy János Chronica Hungaroruma (Augsburg, majd Brünn 
1488) (Thuróczy-krónika) rotunda betűkkel, Thuróczy-krónika 
„luxuskivetelű”. Terveit a budai nyomdász, Feger Theobaldus 
de Kirchen készítette és küldte Augsburgba.

Latin nyomdászat: rotunda, antikva betűk

1541-ben Sylvester János első magyar nyelvű Újtestamentuma 
(Sárvár-Újsziget) a Luther-Bibliák formáját követte 
törtdelésében, fametszetes ilusztrálásában, ám a Bécsből 
hozatott schwabacher betűk elég silány minőségűek. A magyar 
sz hangnak a német eszett ligatúrát használja, akárcsak a 
kortárs antikva kiadványok. 

A gót betűkkel végleg 1550 után szakítanak a magyar 
nyomdászok. Heltai Gáspár kolozsvári nyomdájában egységes 
magyar helyesírást teremt és bevezeti az itáliai antikvát



A 16. század végétől a XX. századig 
egyeduralkodó német szövegbetű „A" gót betű, 
melyhez a címbetű / kiemelés általában textura 
vagy schwabacher. Kb. 400 éven át használták 
általános szövegbetűnek német nyelvterületen 
és hosszabb-rövidebb ideig más észak-európai 
országokban is. Túlélte a nagy 
művészettörténeti korszakok váltakozását 
anélkül, hogy jelentősen megváltozott volna.



Hibrid betűk. A szecesszió idején és utána a 
gót betűkből is új betűtípusok jelentek meg, 
melyek a latin betűhöz közelítették a gót betűt 
(hibrid betűk). (pl. Otto Eckmann: Eckmann-
schrift, Georg Schiller: Neudeutsch)

Ekkor született a schrägschrift (dőlt betű) 
típusa is.

A fraktúr, schwabacher, rotunda mintájára új 
betűtípusok sorát tervezték (pl. E. R. Weiss 
betűi vagy a konstruktivista-groteszk Futura ill. 
a Kabel tervezőinek, Paul Renner ill. Rudolf 
Koch erőteljes gót betűi, melyekből aztán a 
schaftstiefelgrotesk kifejlődik).



„A gót betű a hitelesség és fontosság látszatát 
keltette, ezért használták lapfejnek; sokáig a 
Biblia és a törvénykönyvek betűje is volt”. 

Az angolszász kultúrában újságcímbetű 
(+misztikumra, mágia) 

német nyelvterületen 2. vh (neonáci 
mellékjelentés)

gót betű „nálunk »labancos« dolog volt, ezért 
nem terjedt el”, továbbra is idegen elem a 
magyar tipográfiában



HUMANISTA ÍRÁSOK

(Littera antiqua) A nyomtatott latin antikva a 
Karoling-minuszkula 15. század végén 
használt humanista vátozatát utánozva alakult 
ki, melyhez végleg a reneszánszban újra 
divatossá vált kapitálist csatolták nagybetűnek.





A RÓMAI (LATIN) ANTIKVÁKTÓL A 
GROTESZK BETŰKIG

Technológia. 

Gutenberg, nyomtatás,  szétszedhető, variábilis 
betűk, betűtípusok fizikai létezők

Saját készítetás, vagy betűmetszőműhely



A latin kisbetű (antikva) a középkori nyugat-
európai, kézzel írt könyvírásnak megfelelő, 
Karoling-minuszkulán alapuló littera antiqua 
írásból fejlődött ki. 

betűméret kisebb, mint a kézírás

velencei Aldus Manutius tervezte és nyomtatta 
Francesco Griffo betűivel az első mai 
értelemben vett tipográfiájú könyvet, 
mindenféle díszítés, keret nélkül – mert így 
olcsóbb volt.



A Griffo által metszett dőlt 
betű



A nyomtatás első 50 évében tehát létrejöttek a 
mai latin betűs nyomtatványok alapjai: az 
oldalelrendezés, a betűtípusok, a betűformák 
keverésének alapelvei. 

Az 1500. december 31-e előtti 
nyomtatványoknak külön elnevezése van: 
incunabulum (ősnyomtatvány). Ma kb. 30 
ezer ilyen mű ismert.



A dőlt nagybetűket a 16. században készítették 
el a kurzív kisbetűs betűkészlethez (addig a 
kurzív betűkhöz az álló nagybetűket 
használták). A kurzív nagybetűk fontos eleme 
a kezdő, díszes nagybetű.

A nyomtatás első kb. 100 éve során nagyjából 
kialakult a központozás, az írásjelek, a 
bekezdéshasználat, az ékezetek, a nagy- és 
kisbetűk, a számok formája és használata

A nyomtatott betűk alapja a kézírásos betű

könnyű olvashashatóság 

(kézírás imitációja miatt ligatúrák)



A kézzel írott betű mindmáig él, és a nyomtatott 
betűkkel párhuzamosan fejlődik, változik. A

a nyomtatott és kézzel írt változat sokszor nem 
azonos: az írás megtanulásakor a kézírást kell 
megtanulni írni, a nyomtatottat pedig olvasni. A 
két rendszer eltérő.



Az 1920-as években tervezték meg talán az első 
tudatosan „a modern korszellemhez” illő 
betűket, a sans serif, illetve konstruktivista – 
Bauhaus Futura (1925) betűtípust, melyről azt 
tartották, még a régi, „egy betű – egy kor” 
nézetnek megfelelően, hogy egyedüliként 
uralja majd a kor (illetve a jövő) szövegeit. Paul 
Renner, a Futura tervezője maga úgy vélte, a 
betűnek nem az a feladata, hogy minden adott 
tartalmat saját stílusának megfelelő ruhába 
öltöztessen, hanem az, hogy olyan ruhát adjon 
rá, mely a mi időnk stílusának megfelel. „Élő 
tipográfiát szeretnénk, és nem tipográfiai 
színházat vagy álarcosbált.”



Reneszánsz antikvák

Old Style Serif, Medieval, Mediäval, Venetian 
style

15–16. század



Garamond 1617 (Claude Garamond), Robert Granjon, 
Janson 1690, Bembo 1495 (Francesco Griffo) (velencei, 
Mediaeval),

Eredeti felújítva: Bembo, Garamond, Plantin

Továbbfejleszve: Centaur, Goudy, Sabon, Palatino

Nagybetűit az ókori római, kőbe vésett, a vésőhöz igazodó 
kapitális (majuszkulák) alapján rajzolták, a kisbetűket 
Nagy Károly 800-as évekbeli vágott tollal rajzolt Karoling-
minuszkuláiból. A vésőkre utalnak a háromszögletű 
talpak, a tollra az i, j, n ferde kezdővonala. Az első itáliai 
nyomdászok az Itáliában használt kézírást vették alapul, 
így született ez az antikva betűtípus, illetve „italic” = itáliai 
párja.



Használata: kultúra, szépirodalom, utalva a betű 
humanista létrejöttére, szépirodalomi vagy 
reneszánsz témával foglalkozó művek 



Jellemzők: 

– A vastag és vékony szárak nem nagyon eltérőek;

– az e, o, g hossztengelyei balra dőlnek;

– a talpak (szerif) vastagok, lágyan, alulról is hídként íveltek, 
végük lekerekített;

– a Q és a J az alapvonal alá nyúlik;

– az e vonala a közepénél feljebb van, a velencei változatban 
ferde, a franciában egyenes;

– a számok általában ugrálósak (123);

– a nagybetűk csúcsa lejjebb van, mint a kisbetűk (l) szára pl. Al.

A reneszánszban keletkeztek a kurzív betűk, először az álló 
nagybetűkkel keverve.





A kurzív külön, reneszánsz betűtípus (1501). 

Versek, lírai szövegek szedésére általánosan 
használt. Újságokban önállóan rövid műfaji 
írásokban használják – karcolat, vélemény (Az 
USA-ban kevésbé). Cím kurziválása – 
pontosabban: (félkövér) kurzív cím 
alkalmazása –kulturális, szépirodalmi témáknál 
szokás a napisajtóban is. Hosszabb 
alkalmazásánál már szempont, hogy 
lassabban olvasható (bár ezt van, aki vitatja). 
Autentikusan csak álló verzállal és fettelés 
nélkül használható, mert ezek a változatok a 
kurzív nyomtatott betű használatának első 
évtizedeiben még nem léteztek.



Garamond (1520/30 Claude Garamond, 

betűmetsző, nem nyomdász

Hosszú szárú, kis kontrasztú betű

tervezett dőlt kis- és nagybetűket is, de nem 
keverte őket álló betűkkel

Sabon (Jan Tschishold) Garamond és 
tanítványa, Jacques Sabon betűi alapján 
készítette a nagy Bauhaus-betűtervező, J. 
Tschishold. A Sabonnak a korabelieknél 
nagyobbak a betűszemei. Könyvbetű céljára 
készült.





Sabon (Jan Tschishold) Garamond és 
tanítványa, Jacques Sabon betűi alapján 
készítette a nagy Bauhaus-betűtervező, J. 
Tschishold. A Sabonnak a korabelieknél 
nagyobbak a betűszemei. Könyvbetű céljára 
készült.

„A valaha készült egyik legjobb talpas 
szövegbetű, bámulatosan eltalált 
vonalvastagságokkal.  […] Elegáns, 
ugyanakkor barátságos. A betűre jellemző [a] 
méltóságteljes ártatlanság […]”



Bembo (Antikva: 1495 Francesco Griffo, 

1929 Monotye; Kurzív: 1520 Giovanni Tagliente)

Aldus Manutius nyomdájában az 1490-es 
években dolgozott Francesco Griffo, aki a dőlt 
betűs betűtípuson kívül a Bembo tervezője. 

Neve: Aldus Pietro Bembo egyik munkájának 
kinyomtatásához használta (nem volt dőlt 
változata)



Centaur-Arrighi (Antikva: 1469 Nicolas Jenson, 1912–
14 Bruce Rogers; kurzív: 1520 Ludovico degli Arrighi, 
1925 Frederic Warde). Velencei reneszánsz 
betűtípus, különálló antikva, illetve kurzív 
vegyítésével. Ugyanennek a betűnek a különféle 
újabb digitális kísérletei az ITC Legacy vagy az 
Adobe Jenson betűtípusok.

Jenson / Centaur (1469 Nicolas Jenson, 1995 Robert 
Slimbach [Adobe]). Velencei reneszánsz betű. Az 
eredeti Centaur ennek alapján készült. A Monotype 
Centaurját nem ajánlják, az Adobe-ét igen.

A reneszánsz antikvák egy eltúlzott arányú változatát 
manierista betűknek nevezik, pl. Galliard.



Galliard 1570 Robert Granjon, eredetileg a 9 
pontos betű elnevezése volt

hosszú szövegekhez (pl. könyv) tervezték, sok 
ligatúra és kacskaringó

a Times New Roman elkészítésekor elemei 
mintaként szolgáltak



Barokk antikva, Transitional, 17–18. sz.

Caslon 1722, Palatino 1949 (Hermann Zapf), 
Centaur 1916, Goudy 1915, Baskerville 1757, 
Times New Roman 1932 (Stanley Morison és 
Victor Lardent), Bookman

Christoph van Dyck, Misztótfalusi Kis Miklós 
(holland antikva, Janson vagy Kis néven)

William Caslon, John Baskerville (angol) 
(könyvbetűk)

A véső és toll adta jellemvonások helyett a 
mértani szerkesztés veszi át a tervezés fő 
helyét





– a vastag-vékony vonalak aránya megnő, 
kontrasztosabb lesz;

– a kerek betűk tengelye egyenes;

– a számok állók;

– a nagybetűk és a kisbetűk szárainak csúcsa 
egy vonalban van.



Times New Roman A 20. században számos 
barokkos-reneszánsz jellemzőjű, új tervezésű 
betűtípus született. Ilyen pl. az 1932-ben a The 
Times számára tervezett Times New Roman (a 
lap csak kevés ideig használta 
kenyérbetűnek). Ezek közül kerülnek ki a 
legnépszerűbb könyv- és egyéb szövegbetűk 
(tudományos folyóiratokhoz Times, 
könyvbetűhöz Palatino)

A Times New Romant Stanley Morison 
irányításával Victor Lardent rajzolta. Minden 
idők legnépszerűbb betűtípusa lett.



Caslon (1720–1766 William Caslon, 1989 Carol 
Twombly [Adobe]) Az angliai barokk betűk klasszikus 
típusa , egyben az angliai nyomdászat első nagy 
alakjának terve. Mivel neve garancia, számosan 
utánozzák. Kissé vastagabb a korában népszerű 
francia királyi betűnél, ami miatt jobban olvasható. Az 
amerikai korabeli nyomtatványok kedvelt betűtípusa.

Baskerville (1757 John Baslerville) Angol betűtípus, a 
korábbiaknál nagyobb kontraszttal, átmenet a barokk 
és a klasszicista betűk között.



Kis (Janson) (1684 Misztótfalusi Kis Miklós [Nikolas Kis], 
1954 Hermann Zapf, 1985 Adrian Frutiger [Linotype]) 
Sokáig Janson néven forgalmazott betűtípus, melyről 
csak az 1940–50-es években derült ki (több embert és 
helyszínt érintő nyomozómunkával), hogy nem Anton 
Janson, hanem Misztótfalusi Kis Miklós készítette 
Amszterdamban. A betűtípus neve azonban a legtöbb 
cégnél Janson maradt. Nem azonos a Jenson 
betűtípussal!

A barokk antikvák egy eltúlzott arányú változatát rokokó 
betűknek nevezik. Pl. Fleischmann 1738–1995)



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



Klasszicista antikva, modern betű

Modern (UK), romantikus, klassizistische (DE)

19. sz.

Giambattista Bodoni (1780, olasz), Didot (1784 
francia)

Rézmetszés éles vonalainak felhasználásával

- A vékony/vastag vonalak aránya nagy, igen 
kontrasztos betű;

- a talpak tűvékony, vízszintes egyenes vonások, 
nincsenek a szár felől ívelve;

- golyóvégződés



Bodoni (1765-1813 Giambattista Bodoni, pármai 
betűmetsző



Használata:  A klasszicista Bodoni (Didot) a tudományos 
művekhez kötődik, utalva a betű a felvilágosodás korabeli 
létrejöttére, és tiszta, világos, kontrasztos jellegére. Az, hogy a 
magyar sajtó a szocializmusban a legtipikusabb címbetűnek 
tartotta, a Magyar Nemzet hatásának tulajdonítható; ez utóbbi 
pedig erős kódú utalás 1848-ra, amikor – „véletlenül” – épp ez 
a betűstílus számított modernnek, kortársnak. 

„Miért állapodtunk meg a vastagabb törzsű groteszk-családnál? 
Senki sem vitatja, hogy a bodoni a legszebb metszésű betű. 
Ám mintha kimondottan magasnyomásra készült volna”. 



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).



Egyiptomi, lineáris talpas antikva

Egyptienne, Slab Serif, 19. sz. 

Century Schoolbook 1890, Clarendon 1845

„Válasz” a 19. sz. cikornyás reklámbetűire, hasonlóan 
erőteljes hatás

Talpak vastagsága = többi 

vonal egyenletes vastagság

A tetején kalap



Groteszk, lineáris antikvák: 

Sans serif, Gothic (US), Unserife, Realista, Geometrikus, Sans Sérif, 
Grotesque-Schriften, 19–20. sz.

Futura 1927 (Paul Renner), News Gothic 1908, Univers 1957 (Adrian 
Frutiger), Helvetica 1957 (Alfred Hoffmann és Max Miedinger), 
Frutiger (Adrian Frutiger), Arial 1982 (Robin Nicholas and Patricia 
Saunders)

A talp nélküli nagybetűkkel bárki találkozhat, ha pl. homokba betűket 
akar karcolni, vagy „nyomtatott nagybetűkkel” szeretne írni: ilyenkor 
a betűk legegyszerűbb „természetes” (nem vágott tollal írott) 
formáját használjuk. Ezek a betűk már az ókori kézzel írt/karcolt 
feliratokon is jelen voltak. Az első talp nélküli latin szövegbetű (1786 
Valentin Haüy) valójában vakoknak készült, láthatatlan, bemélyedő 
nyomatokhoz.



ITC Franklin Gothic (1905 Morris Fuller 
Benton). A 19. századi groteszk betűtípusok 
egyike. Az 1910–20-as évek sans serif divatja 
után a szecesszióban a kacskaringós, talpas 
betűk váltak népszerűvé, a harmincas években 
pedig a geometrikus sans serifek. Később a 
Helvetica népszerűségével vált ismét 
divatossá a Franklin Gothic is. 1980-ban az 
ITC újratervezte a betűt, megnövelte az x-
méretet és a Helvetica versenytársaként dobta 
piacra betűjét.



Geometriai formákon alapuló 20. századi 
„modernséget tükröző” betűtípus. 
Elterjesztésében a Bauhausnak nagy szerepe 
volt. Tervezői hitték, hogy ez a „korszellemet” 
tükröző (egyszerű, letisztult, díszítésektől 
mentes), minden szövegben egyetemlegesen 
használandó betűtípus. Vonalai végig egyenlő 
vastagságúak (ezért lineáris), talpa nincs 
(ezért sans serif). Geometriai (körző-vonalzó) 
szerkesztésen alapuló konstruktivista változata 
pl. a Futura.



A Frutigert (1975 Adrian Frutiger) névadója a 
párizsi De Gaulle reptér felirataihoz tervezte.

A Futura (1924–26, Paul Renner) először 
Németországban volt elsöprő népszerűségű. 
Az eredeti változatról számtalan jobb-rosszabb 
másolat készült, ami jelzi, hogy eredetije az 
egyik legjobb sans serif betű.



A Helveticát Baselban (Svájc) tervezték, innen 
mai neve és névváltozatai: Switzerland, Swiss 
(eredetileg Neue Haas Grotesknek hívták). A 
Helvetica jellemzője a kis farkincája.

A 20. század eleji groteszk (talpatlan) Helvetica  
(Neue Haas Grotesk - Max Meidinger; a svájci 
vagy Nemzetközi Stílus egyik ikonikus betűje – 
ill. Microsoft-klónja, az Arial). 



letisztultság, modernitás, semlegesség - modern 
vagy tudományos művekre használt. A 
groteszkek mint betűtípus és meghatározott 
arculati elemek közösen a Bauaus-iskola Új 
Tipográfiájához és 
az avantgardemozgalomhoz kötődnek (pl. 
Futura, Gill Sans). 

„Kevés megkülönböztető jeggyel ékeskedik, így 
nincs, ami visszatetszést keltsen benne; 
összességében jellegtelen betűtípusnak 
tekintik. Bármilyen célra bevethető. Mégis van 
benne valamilyen megfoghatatlan jelleg, ami 
barátságosabbá teszi az Universnél.”



„Valószínűleg sohasem fog eltűnni, mert [a 
számítógépben] alapértelmezett, olyan, mint a 
levegő, nincs választás: levegőt venni kell, 
tehát a Helveticát is használni kell … De egy 
rémálom. Minden betű.. az egész svájci 
ideológia.. a tervezője minden betűjét 
egyformára tervezte. .. Ezt hadseregnek 
nevezik, nem embereknek. Emberek, 
egyforma sisakkal. ” (Erik Spiekermann, in: 
Helvetica. Swiss Dots Production. Rendező: 
Gary Hustwit. 2007. )



Az Univers a Helveticával együtt jelent meg, 
annak versenytársaként. Neve univerzális 
használhatóságára utal, de kenyérbetűként 
olvasása fárasztó lehet.

Az Univers (Afrien Frutiger) „a valaha létrehozott 
legridegebb betűtípus. A legcsekélyebb 
érzelmi tartalom közvetítésére is 
alkalmatlan.” [i] „Mindennemű jellegzetességtől 
mentes” [ii]



SZECESSZIÓS ANTIKVA

William Morris hozott újdonságot a modern kor 
betűiben (is). Arts and Crasts mozgalmára 
hatott a viktoriánus kor díszített reklámbetűje 
is, de alapvetően az ipari kor monotonságát 
igyekezett gondos kézimunkával ellensúlyozni. 
Kelmscott Press nevű kiadójának (1889-) 
könyvei és betűi a reneszánsz hangulatát 
idézik fel, és előrejelzik a szecesszióét is.

A szecesszióban a viktoriánus túldíszítettség 
egységesedik a szöveg- és címbetűkben és 
illusztrációkban, ornamentikában.



Cheltenem („chelt”) A szecesszió amerikai 
betűtípusa. Korában elsöprő siker, de a 
tipográfusok csúfnak találták. Ma az ITC kissé 
átdolgozva újra kiadta, sikerrel.



Használata A rövid, de 
intenzív szecesszió tipográfiája a maga 
jellemző organikus díszeivel ma édeskés-
érzelmes hangulatok kifejezésére használt; ám 
általában rosszul, nem korhűen (többnyire sem 
a szecessziós, sem a mai tipográfiához nem 
illeszkedik). A címbetűk az ecsetkezelés 
jellemzőiből indulnak ki (pl. Toulouse-Lautrec 
plakátjai alapján); ám autentikus 
folyószövegbetűje nem ilyen, de talpai kiálló 
elemei nagyobbak a megszokottnál.   



HUMANISTA ANTIKVÁK

XX. sz.

Humanistic Sans

Gill Sans, Optima

Olyan betű, mely jellegzetességében inkább a 
lineárishoz közelít, de lehet némi 
vastagságeltérés a vonalaiban, és talpszerű 
képződményei is lehetnek. Megtartja a modern 
külsőt, de a hideg lineáris betítípusoktól 
eltérően vonalai eltérő vastagságúak, így 
„emberibbek”. A groteszkeknél megszokott g 
helyett itt pl. klasszikusabb rajzolatú g áll.



A Gill Sans (1927 Eric Gill) betűtípusnak állandó 
a vonalvastagsága, de arányaiban közel áll a 
hagyományos betűkhöz: nem körző-vonalzóval 
tervezett. Geometrikus és humanista elemeket 
is kever. Hosszabb szöveg előállítására is 
alkalmas, inkább könyvben, mint újságban. 
Ugráló számait és kiskapitálisát 1997-ben 
tervezte hozzá a Monotype. Álló számai közül 
az egyes könnyen összetéveszthető az l vagy I 
betűjével, így számokat tartalmazó szövegek 
szedésére nem nagyon alkalmas.



Optima (1952-55, Hermann Zapf) A humanista 
antikvák típuspéldája.

Goudy Sans (1929-30 Frederic Goudy, 1986 
ITC) Az egyik első olyan sanserif, mely 
szakított a geometrikus hagyományokkal, és 
sokkal inkább írottnak tűnik. Kurzív változata 
sajátosan egyedi lírai hangvételű. A William 
Morris munkásságát csodáló amerikai Frederic 
Goudy volt az első, aki kizárólag 
betűtervezéssel foglalkozott - több mint 120 
betűtípust tervezett.



POSZTMODERN (NEOHUMANISTA) 
ANTIKVÁK

Esprit (1985 Jovica Veljovic), Documenta (1993), 
Georgia (lásd: kis felbontású megjelenítők...)

Az utóbbi évtizedek betűit már eleve digitálisan 
készítik. Stílusjegyeik keverik a korábbi 
korokéit, miközben valamiféle könnyedséget 
vagy különlegességet visznek a formákba. A 
hagyományos antikvák mellett jellemzőek a 
geometrikus, mégis kecses posztmodern 
betűformák is.

A digitális korban született, klasszikus 
betűhatású, de a „mai kor igényeihez” tervezett 
betűket nevezik neohumanistának is.



Palatino (1948 Hermann Zapf) A Palatino mind 
a reneszánsz, mind a barokk stílusjegyeket 
vegyíti (azaz neohumanista). A legnépszerűbb 
könyvbetűk egyike. Könyvbetűnek mégis 
alkalmasabb az Aldus, mely a Palatino alapján 
készült, de jobban igazodik a könyvek 
igényeihez. Kövér-dőlt változata csak harminc 
év után készült el. A Palatinóhoz tartozik a 
Michelangelo és a Sistina címbetűk, valamint 
görög szövegek szedésére a Heraklit 
(szövegbetű) és a Phidias (címbetű).



DÍSZ- ÉS REKLÁMBETŰK (DISPLAY TYPE)

Display Type / Affichage / Titulares

A szövegek alapbetűjéül általában barokk, 
reneszánsz vagy klasszicista, esetleg lineáris 
antikvát használnak. Ezek a legkönnyebben 
olvasható betűk. A díszes, vastag, extra 
keskeny, térbeli, árnyékolt betűkből sokszor 
csak antikva vagy csak nagybetűs verzió 
készül: ezeket kifejezetten címekre tervezték, 
szövegbetűnek soha nem használjuk őket.

Egyes címbetűk csak nagybetűket tartalmaznak.

Az Impact (1965, Geoffrey Lee) tipikus címbetű. 



KIS FELBONTÁSÚ MEGJELENÍTŐK BETŰI

Clarendon, System Font

Tévéképernyőre, számítógépes képernyőre, 
rendszerbetűknek (system fonts), kisebb 
felbontású nyomtatókhoz, faxhoz, többször 
fénymásolandó dokumentumokhoz

Lucida (1985, Charles Bigelow és Kris Holmes), 
Verdana





Tervezés:

gyengébb minőségű megjelenítő (elkopó 
ólombetű)

A jó olvashatóságot növelik a nyílt betűszemek, 
az eleve nagyobb betűtávolság (hogy ne 
folyjanak össze), a vékony vonalak elkerülése 
(fénymásoláskor eltűnhetnek).

A képernyőre tervezett szöveg sans serif 
betűtípusú, kis felbontás

Tahoma, Verdana, Arial alapbetű (20 pixel)

A Windowsban futó programok menüfelirataihoz 
és rendszerüzeneteihez Tahoma betűtípust 
használnak.



A Lucidát (Kris Holmes, Charles Bigelow) a 
korabeli printerekhez és monitorokhoz 
tervezték, melyeken élvezhető minőségben 
tette lehetővé a talpas antikva betűtípus 
alkalmazását. Legkiterjedtebb betűcsalád. 
(több nyelvű és/vagy különleges jeleket 
tartalmazó szöveghez)

Ez egymaga 1700 karaktert tartalmaz: az 
unicode-kódkészlettel munkára kiválóan 
alkalmas (de ugráló számai és kiskapitálisa 
nincs).



A Verdanát (1994, Matthew Carter és Tom Rickner) a Microsoft 
felkéréséből tervezték, kifejezetten képernyőn való használatra, 
azaz nagyon rossz felbontásban is jól olvasható bitmap fontként. 
Ebből készült a nyomtatható verzió „True type hinting” technikával. A 
Verdanát először 1996-ban adták ki az Internet Explorerrel. Azonnal 
egyeduralkodója lett a weblapoknak. Ennek egy keskenyebb 
verziója a Tahoma, a Nina és a talpas verzió, a Georgia. A Microsoft 
megbízásából ezen alapfontok héber, arab, thai, görög stb. verziói is 
elkészültek a Monotype-nál. Képernyőbetű. 

Különösen a kis méretben képernyőn összetéveszthető betűket 
rajzolták a lehető legjobban megkülönböztethetőre: i j l I J L 1. Ezen 
karakterek eltérősége a képernyőbetűk egyik alapjegye. A betűk kis 
méretben (azaz rossz felbontással) is jól olvashatók. A betűtávolság 
is nagyobb, hogy például az r melletti n ne m betűként tűnjék fel a 
képernyőpixelek közelsége miatt (rn) (bár sokszor így is 
összefolynak – ez az automatikus karakterfelismeréskor [OCR] okoz 
gondokat). A tervezők alapszándéka képernyőn megjelenő betű 
létrehozása volt, de a számtalan internetről kinyomtatott szöveg is 
ezt használja, így nyomtatásban is jól megjelenőnek kell lennie, és 
ennek meg is felel.



A Trebuchet MS (1996, Vincent Connare) az 1920–30-as évek 
dizájnjában tervezett microsoftos képernyőbetű. Célja a 
Verdana melletti, attól jelentősen eltérő alternatíva 
megteremtése volt. Weblapokon igen népszerű.

A Tahoma képernyő- és egyben rendszerbetű (System 
font), azaz a Windows rendszer menüpontjainak 
megjelenítésére használja. Az MS Sans bitmap font 
alternatívája, mely alakjában a Verdanára hasonlít, de annál 
sűrűbb betűtávolságú.

A Georgia (1996, Matthew Carter és Tom Rickner) a Microsoft 
talpas képernyőfontja, a Verdana „párja”. Tervezésekor a Didot 
és a Scotch Roman betűtípusokat vették alapul, melyet a 
lehető legjobb olvashatóságúra alakítottak. Dőlt verziója is jól 
mutat a képernyőn, és kövér párja kis méretben is jól 
megkülönbözethető a normál verziótól, mely két jellemző nem 
mondható el sok betűtípus megjelenésekor a képernyőn. 
Különlegessége ugráló számai. Sortávolsága az 
olvashatóságot javító nagy x-magasság miatt kicsi. Jellemzői 
miatt újságbetűként is használt. Főleg amerikai weboldalakon 
népszerű.



ÍRÓGÉPBETŰK

(Monospaced)

Courier

Minden betűje egyenlő szélességű

Az azonos betűtávolságú betűtípusok táblázatok szedésére is használhatók.

Az írógépek százéves történetében is számtalan betűtípust alakítottak ki az 
írógépekhez: közülük a modern villanyírógépekre készített Courier került át 
a számítógépekbe. Ma már azonban számos szebb rajzolatú, 
egyentávolságú betűtípus létezik (pl. a Lucida családban). Az 
egyentávolság elsősorban táblázatok, számoszlopok írásakor fontos.

A Courier New (Howard Kettler)az IBM villanyírógépek számára tervezett 
betűtípus. Mai formájában (New) Adrian Frutiger tervezte újra.

Egyentávolságúak voltak az első mátrixnyomtatókon megjelenő betűk is. Ezek 
72 dpi felbontásban készültek.

Számítógépes karakterfelismeréshez külön betűtípusok készültek, még a 
kezdeti stádiumban. Ezek is egyenközűek voltak, és minden betű 
tartalmazott valamilyen csak rá jellemző, feltűnő sajátosságot, ami alapján 
a gép felismerte. Görbe vonalaik nem voltak. (OCR-A, Moore Computer).



ÚJSÁGBETŰK

Clarendon

Primus, Clarendon, Century.

Újságokban, hogy több anyag beférjen, olyan, kifejezetten 
erre a célra készített betűtípusokat használnak, 
melyeknek a betűszárai a betű testéhez képest rövidek, 
így kisméretű betűknél is olvashatóan nagy marad a 
szöveg: azonos sortávolság mellett nagyobbnak tűnik a 
betű mérete (nagyobb az x-magasságuk). Fontos 
szempont még, hogy minél több férjen egy sorba, de 
mégse hasson zsúfoltnak a sor (tipográfiai 
gazdaságosság). A betűszemek nyitottabbak, mint a többi 
betűtípusé.



Clarendon (1845 Benjamin Fox) Tipikus 
viktoriánus betűtípus, mely a Brit Birodalom 
erejét érzékelteti - legalábbis a brit szerzők 
szemében. Vastag szárúak, vastag talpúak. 
Erőteljes golyóvégződésűek. Tengelyük 
egyenes. Eredetileg dőlt változat nélkül.





KÖNYVBETŰK

Könyvekhez leginkább barokk vagy reneszánsz 
betűtípusokat használnak: Bulmer, Caslon, 
Palatino, Garamond, Aldine, Century.



A latin és az arab 
különbsége: 

a latin betűk 

függőleges vonalak, 

az arab betűk 
vízszintes vonal 

mentén orientálódnak.



INTELLIGENS BETŰK

Beowolf (1990, Erik van Blokland)

A számítógépes betűtípusok képesek minden betűt máshogy rajzolni: 
erre a kézírás utánzásakor lehet a legnagyobb szükség. Az ilyen 
betűk azonban külön szoftvertámogatást igényelnek, ezért nem 
tudtak elterjedni.

Az Adobe Multiple Master fontok egyes jellemzői folyamatos 
átmenettel állíthatók, pl. vékonytól kövérig. Képes pl. arra, hogy az 
eltérő méretű betűk eltérő jellemzőjűek (pl. vastagságúak, arányúak) 
legyenek, akárcsak a nyomdai ólombetűk: a címbetűk relatíve 
vékonyabbak, mint a kisméretű betűk.

Hasonlóképp intelligens font az, amelyikben számos ligatúra szerepel, 
amit a számítógép megfelelően tud létrehozni és variálni (pl. Mrs 
Eaves [1996, Zuzana Licko]). Tetszés szerint kiválasztható, hogy 
mely előre elkészített, azaz megtervezett ligatúrákat akarja a 
felhasználó alkalmazni.
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