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Tipográfia
A tipográfia szó a görög tüposz (minta, kép, vésett ábra) és gráfó (írni, rajzolni) összetételéből 
adódik.

A közlés szöveges és képi megformálásával, elrendezésével foglalkozik.

Tipográfiáról hagyományosan a nyomdászattal, könyvek grafikai tervezésével kapcsolatban 
szoktunk beszélni, ám az igazság az, hogy ma már életünk számos területén találkozhatunk 
vele.

Sétáljunk végig egy város utcáján és rengeteg példát találunk a tipográfiára: utcatáblák, üzlet-
feliratok, közlekedési táblák, plakátok, kézzel írt vagy számítógéppel szerkesztett hirdetések a 
faliújságon.

Vagy nézzünk körül a lakásban és fedezzük fel a tipográfiát olyan minden nap használt tárgya-
kon, mint az élelmiszerek csomagolása, tisztálkodó és tisztítószerek, háztartási gépek.

Ha a számítógépet bekapcsoljuk, szövegszerkesztőt használunk, e-mailt küldünk vagy tol-
lat, ceruzát veszünk a kezünkbe, szembesülünk azzal is, hogy nem csak látjuk a mások által 
létrehozott formákat, hanem mi magunk is alakítjuk azt. Tehát ma már mindenki – aki írni tud 
– műveli is a tipográfiát.

Ebből következik, hogy a tipográfia főbb szabályainak ismerete egyre inkább fontossá válik 
nem csupán az ezzel foglalkozó szakemberek, hanem alap szinten mindenki számára.

A legfontosabb irányelvek a megformázott szövegre vonatkozóan:
• nyelvtani helyesség
• olvashatóság
• esztétika

A tipográfia célja a figyelem felkeltése, a gondolat, mondanivaló minél teljesebb átadása, a 
lényeg kiemelése, a tagolás, rendszerezés mellett az egységbe foglalás.

Alkotóelemei:
• betű
• sor
• bekezdés
• szövegtömb
• oldal
• díszítőelemek
• képek
• valamint maga a háttér

Ez utóbbit angolul white space-nek hívják, más szóval negative space, azaz üres tér. Üres tér 
van a betűk, sorok, tömbök, díszítőelemek, képek között és körül. Üres tér egy könyvben a mar-
gó, digitális scrapbook alkotások tekintetében pedig azok a területek, ahol a háttérpapírra nem 
kerül semmi.
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Nagyon lényeges, hogy ezzel hogyan gazdálkodunk. Ha túl kevés az üres hely, az zsúfoltságot 
eredményez, szegényes, igénytelen hatása van, ha túl sok, úgy a lényeges mondanivaló eltörpül 
(hacsak nem a meghökkentés a cél, ez esetben azonban valóban valami rendkívül ötletes meg-
oldással kell felhívnunk a figyelmet a témára), ha viszont megfelelően bőséges, úgy az elegáns 
és könnyed hatás garantált.

Hogy ezt még inkább megértsük, gondoljunk egy lakásra. Mikor éreznénk jól magunkat? Ha tele 
van zsúfolva minden lényeges és lényegtelen tárggyal? Ha szinte kong az ürességtől? Vagy ha 
minden ott van, ahol lennie kell és kellőképpen tágas, könnyedén tudunk közlekedni a bútorok 
közt?

A tipográfia legfontosabb eszközei:

Tagolás

Amikor az egymáshoz kapcsolódó elemeket csoportokba rendezzük. Ezt úgy tehetjük meg, 
hogy azok egymáshoz közel helyezkednek el, a fent említett üres tér az elemek közt egyenlő 
nagyságú és elég kicsi ahhoz, hogy az egység látszata létrejöjjön. A két csoport közti távolság 
ennél nagyobb legyen.

Ismétlés

Visszatérő elemek használata. Például ha fotókönyvet készítünk, használjuk következetesen 
ugyanazokat a betűtípusokat, színeket, méreteket. Az egyes képi elemek vagy szövegtömbök 
közti távolság szintén legyen egyforma, akárcsak a margók mérete. Használjuk ugyanolyan 
stílusú díszítőelemeket. Teremtsünk egységet a könyvben. Persze ne vigyük ezt sem túlzásba, 
különben túlságosan egyhangúvá vagy zavaróan feltűnővé válik.

Kontraszt

Ha nem egységesek az egymás mellett lévő elemek, egymáshoz hasonlók ám nem ugyan-
azok (pld a betűtípus, képek mérete), akkor éljünk a kontraszt eszközével. Van egy szabály a 
kiadványszerkesztésben: „Kis különbség nem különbség”, jusson eszünkbe ez mindig a szer-
kesztés során. Kontraszt lehet a méretben, színben és formában is. Ha a figyelmet szeretnénk 
felkelteni, érdemes ehhez folyamodni. Legyünk bátrak, de természetesen itt is vannak betartan-
dó határok.

Kompozíció, elrendezés

Az oldalon belül az elemek látszólag spontán, véletlenszerűen helyezkednek el, ám ha ez szem-
nek kellemes, letisztult, egységes hatást kelt, úgy helyes kompozícióról beszélhetünk. Ezt akkor 
tudjuk elérni, ha az oldal valamennyi alkotórésze egymással vizuális kapcsolatban van. 


