
Tipográfiai alapfogalmak 

Mi a tipográfia

Betű

Tipigráfiai mértékrendszer, (pontrendszer)

Arányosság, aranymetszés

Térközök hierarchiája, optikája
        betűköz,
        szóköz
        sorköz
        hasábköz
        margó

Betűméret
Betűválasztás
Olvashatóság
Címrendszer



Tipográfia = kiadványszerkesztés helyesírása.
Tipográfia a szöveges közlés megformálásával, kép és a 
szedett szöveg együttes elrendezésével foglalkozik.

Jelentése könyvművészet, a görög tüposz: kép, minta és 
graphein: írni szóból származik. Művészi igénnyel készült 
könyvek előállítására felhasznált eljárások együttese. 

Más megfogalmazásban: A tipográfia nyomtatott betűkkel 
foglalkozó tudomány, melynek célja olyan írásképet 
kialakítani a betűtípusok és betűcsaládok alkalmazásával, 
mely egyszerre esztétikus és célszerű.

A szó görög eredetű - (tüposz): vert vagy vésett ábra, (gráfó): 
írni. A mai értelemben a 16. század közepétől használják, 
előtte a scrivere sine penne (toll nélküli írás) kifejezést 
használták.

A tipográfia szó sok mindent jelentett az idők során: 
betűtervezést, betűmetszést, betűkkel való tervezést, 
nyomtatást, nyomdát. Ma a magyar nyelvben csak a betűkkel 
való tervezést, a szöveges közlés megformálását, szöveg és 
kép együttes elrendezését nevezzük tipográfiának.
A nyugati tipográfia története Gutenbergig és a nyomtatásban 
használható mozgatható betűk feltalálásáig nyúlik vissza, de 
az írásképek kialakítása már évezredekkel ezelőtt külön 
művészeti és tudományos feladatot adott az embereknek.



 A tipográfia „szabályai” a hagyományokon és az ízlés 
folyamatos alakulásán alapulnak, ötvözve a korai 
nyomdászati elveket a modern lehetőségekkel.

Tipográfia alkotóelemei betűk
díszek
vonalak
Foltok



Betűismeret

Betűk és kialakulásuk

Betű = írott és szedett szöveg legkisebb elemi egysége.
- Írott (a hang jelzésére szolgáló BETŰ 
kialakulásáig sok-sok évtizeden át, természeti jelzések 
sokaságán keresztül vezet az út.) 
- Nyomtatott (a XV. századtól  amikor Johannes 
Guttemberg  feltalálta a szétszedhető és ismét 
összerakható betűkészletet - nyomtatás kezdete)

Betűtervezés, betűmetszés: betűcsaládok kialakulása (több 
ezer  csak latin ami hosszabb szöveghez is  3000, reklám 
típusok 30 000 is )



Betűtípusok: azonos grafikai elven megtervezett ábécék. 
(Minden jelentősebb művészeti kor meg alkotta a saját 
betűtípusát, tipográfiáját  esztétikai felfogás, arculat

Betűcsalád: azonos betűtípusok különböző változatai 
alkotják

Betűk csoportosítása:
Reneszánsz (velencei, francia) antikva
Barokk (holland, angol, francia) antikva
Klasszicista (olasz, francia, német, angol) antikva
Betűtalpas lineáris antikva (egyptienne)
Talp nélküli lineáris antikva (groteszk)
Egyéb antikvák (variációk)
Írott betűk
Dísz és reklámbetűk
Törtvonalú (gót, fraktur,…. )
Idegen írástípusok

Betűváltozatok 

Betűváltozatok csoportosítása 
            vonalvastagság - világos, normál, félkövér, kövér
·   betűk, jelek szélessége - keskeny, normál, széles
·   funkció - álló, kurzív (dőlt), kiskapitális
·   díszítettség  árnyékolt, plasztikus, kontúros, díszes stb.
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A betű anatomiája:

























Tipográfiai mértékrendszer,
vagy  pontrendszer

Nyomdai mértékrendszer = 
után kb 500 évvel később 1878-tól. Nyomdai pontban vagy ciceróban adjuk meg a 
nyomdai anyagok tördeléssel kapcsolatos adatait.
-   európai metrikus vagy Didot-pontrendszer
-   angolszász vagy Pica-pontrendszer

1. Didot rendszer alapja a méter: 1 m = 2660 pont
1 pont = 0,37594 mm

12 pont  = 1 ciceró = 4,5113 mm
1 cm = 2,2166667 ciceró

2. Angolszász rendszer alapja a láb (= 304,76 mm), 12 része az inch = 25,4 mm
az inch 72 részre osztásával kapjuk az 1 Pica-pont.

1 Pica-pont = 0,3527778 mm
12 Pica-pont   = 1 Pica   = 4,2333333 mm 

1 cm   = 2,3622 Pica

Végül 1Didot-pont = 1,0656567 Pica-pont
1Pica-pont = 0,9383885 Didot-pont

Tipográfiai pontrendszer  Gutemberg találmány ,







Arányosság, aranymetszés

Az arányosság, arany metszés alkalmazása n
kezdete elötti időre, kodex írás idejére nyúlik vissza .

Aranymetszeti arányt magán hordja az ember:
köldök - fejtető / köldök  - talp             (aranymetszés!) 

yomdászat 

a-x x

a

a-x
a-xx
a=

x = 0,618

Tudatos alkalmazása, segíthet esztétikus, harmónikus
arányú kiadványok készítésére. 

Felhasználása: lapméret, laptükör méret, beállítása, kép 
elhelyezése és méretének beállítása, iniciálé elhelyezése



Margó, szedéstükör
Oldalarányok - döntően  meghatározzák a kiadvány 
megjelenését
Szedéstükör mérete és elhelyezés - tipográfiai
szempontból döntő



Nyomdai gyakorlatban
t  tekercs és
t  íves papírok 
Szabvány alapméretekből sorozatok A, B, BB, C, FR

Papírméretek,



Sajtótermékek mérete



Betűköz, szóköz

Térközök hierarchiája, optikája



Betűköz, szóköz



Betűköz, szóköz



Sorköz



Hasábköz



Hasábköz



      Margó



Betűméret



Betűválasztás



Betűválasztás



Betűkeverés



Betűkeverés



Betűkeverés



Betűkeverés



Olvashatóság

Formai, alaki és szűkebb tip. paraméterek
Könnyü zavartalan olvasás megvalósítása - folyamatos 
olvasás (regény, ...)        ,
Kisméretű legyen - A5, vagy kisebb és keskenyebb (gyakori 
még a B5 
Ne legyen vastag

Szorosabban vett tip.paraméterek 
Nem betűket olvasunk, 8-10 betűs szavakat
Kisbetűs szedés - gyosabb olvasás
Nagybetűs szöveg - 10-12%-kal lassabban olvasható
Betü méret (10 - 12pont),
Szóköz 1/3 és 1/4 négyzet között megfelelő

Szabadsoros szedés  - egyenletes szóközök 
Tömbös szedésnél kötelező az elválasztás  - de kerüljük 

tulajdon nevek elvál.
3-5 sor elválasztható max.

Sorok hossza, 40 - 80 karakter
Sortávolság - kis mértékű ritkítás 10 - 20% betűméret 120%-a
Margó méret
Hasáb szám 
100% fekete betű - halvány és színes betű nem jó, nem fényes
Parír színe   fehér vagy krém színű de nem fényes 

Kiemelés  - kurzív betűvel, kiskapitális csak neveknél
Bekezdés behúzás max.1 négyzet 
Kimenetsor min.  2 négyzet.   Kimenetsor vége majdnem 
marbóig, hasábszélig tart - szóközt kell növelni.
1. Bekezdés tompán szedett
Fattyúsor  kerülendő



Olvashatóság



Olvasás rendje



Olvasás rendje



Címrendszer, címszerkesztés - 
címtipográfia

Címrangsor - csökkenő feltűnési érték alapján - fejezetcím, 
szakaszcím, alcím.....

Betűfokozat
Betűváltozat
Elrendezés középre

Behúzva
Tompán

Címek fölött nagyobb sortávolság, mint alatta!
A címrendszer hierarchiája meg kel jelenjen a 
tartalomjegyzékben - de nem fényképszerűen

Élőfej    



Címrendszer



Címrendszer





Tördelés
Hosszabb szöveg oldakba való szétosztása, illetve a főszöveg és a többi alkotórészek (járulékos szöveg , 
illusztráció, díszítő elem) végleges elrendezése az oldalakon a szedés tükrön belül és kívül.

Kimenetoldal és fejezetkezdő oldal
főszöveg utolsó oldala -  min 4 sor
Fejezetek új páratlan oldalon kezdődik - előző oldal vagy üres vagy min 4 sor
Fejezet kezdés leütéssel kezdődik - előző fejezet otolsó oldalára min 4 sor + leütés mértékét fedő sor 
vagy üres.

Többhasábos kimenetoldal, fattyúsorok

Megoldás keresés előző oldalakon, min 10- 15 soron át, kis változtatásokkal hogy a szűk és 
egyenletes szóközök megmaradhassanak.



Tördelés
Alcímek re is kell figyelni! 
Oldal vagy hasáb aljára ne kerüljön - alá még min 3 sor kell,, vagy át kell vinni a következő oldal vagy 
hasáb tetejére.
Ábra, illusztráció fölött és alatt min 3-4 sor kell legyen, ha nem akkor a  képet a tükör aljára vagy végére 
kell helyezni.

Iniciálé: Emlékezetessé, díszesebbé,ünnepélyessé tegye a könyv olvasásának kezdetét, 
Gyönyörködtessen, emelje a könyv értékét. XV-XVI század könyvfestők, miniátorok 

Egysoros - inicilé alapvonala megegyezik a sor alapvonalával. ..... Általában irodalmi művekben 

Sülyesztett - szövegtestbe sülyesztett - 1,2,3 soros lehet, alapvonala megegyezik a  megfelelősor 
alapvonalával és a teteje a z első szövegsor tetejével, az őt követő betűköz törlendő.

Mellé szedett  - 

Keretes vagy negatív - 

Duplabetűkből csak az első, számokból is bár ez inkább kerülendő és ki kell írni inkább betűkkel.



Tördelés

Speciális esetek tördelése
           iniciálé
           táblázat
           képlet
           versek
           színdarab
           Zenei szedés
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