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2. Betű
A tipográfia legfontosabb alkotóeleme a betű.

Betűtípus fogalma

Angolul: font. Betűkészletként is szoktuk említeni. Egyedi és azonos jellegzetességeket hordo-
zó betűk, számok és írásjelek összessége. Sok esetben a betűtípus alkotójának nevét viselik és 
tükrözik keletkezési koruk művészeti stílusát.

Betűfajták

Egy betűtípuson belül különféle betűfajták, változatok léteznek. Vastagságuk alapján lehet nor-
mál vagy regular (normal),  kövér (bold), extra kövér (heavy bold vagy black) vékony (light), stb. 
Szélesség alapján: keskeny (narrow), normál (normal), széles (wide). Formájuk alapján antikva 
(álló), kurzív vagy italic (dőlt), illetve Kiskapitális (amikor a kisbetűk helyett kicsinyített nagy be-
tűk szerepelnek).  Ha letöltünk egy betűtípust (fontkészletet, betűkészletet) abban szerepelhet 
sokféle betűfajta (változat). Valamennyit külön fájl-ban találjuk.

Egyéb fogalmak az egyes betűk elnevezésével kapcsolatban
• kurrens – kisbetű
• KAPITÁLIS – NAGYBETŰ
•	 kurzív	–	dőlt	betű
• ligatúra – amikor két összetartozó betűt egybeírnak (pld talpas betűknél az fi)

Betű felépítése, betűanatómia

1. betűtörzs vagy betűméret, 2. verzál magasság, 3 középmagasság vagy x magasság, 4. alap-
vonal, 5. betűszár, 6. felnyúló szár, 7. talp (serif), 8. lenyúló szár, 9. betűszem.

Betűfokozat

A betűfokozat a betűtörzs mérete. (a képen az 1. sz. függőleges vonal ábrázolja) Ennek mérték-
egysége a pont, a programokban pt betűkapcsolat jelöli. Egy pont kb. 0,376 mm. A szövegszer-
kesztő programokból bizonyára már ismert Számodra is, ahol megtanulhattuk, hogy levélírás-
hoz 10-12 pt méretet szokás beállítani, a megszólítás pedig lehet ennél nagyobb 16-24 pt is.
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Előfordulhat, hogy két 12 pt-s betűt egymástól eltérő méretűnek érzékelünk. Ennek oka az, hogy 
betűméretet, vagy betűfokozat a betű teljes magasságát jelenti, beleértve az alsó és felső szá-
rakat is, amit viszont nagyságként érzékelünk, az a betűszem mérete, ami eltérő lehet.

Nézzük meg a következő példát:

Kap Kap Kap 
(Felhasznált betűtípusok: Centaur, Arial, Abril Fatface)
A Centaur fonttal írt szónál a betűszem mérete kisebb, míg a betűtörzs mérete megegyezik a 
másik két szó betűtörzs méretével. Az utolsó szó betűi a vastag vonalak miatt tűnhetnek na-
gyobbnak.

Betűtípusok kiválasztása

Mire ügyeljünk a betűtípus kiválasztásánál? 

A szöveg hangulatának megfelelő, jól olvasható legyen hosszú szöveg esetén, ehhez 
fontos,hogy tartalmazzon minden általunk használni kívánt karaktert, magyar ékezetes betűket, 
írásjeleket. Ha a szöveg rövid, vagy címfeliratot készítünk, akkor használhatunk különleges be-
tűket is, az ékezeteket mi is rárajzolhatjuk utólag képszerkesztő programmal, mint a GIMP vagy 
Photoshop (Ha kiadványszerkesztő programmal dolgozunk, akkor ez nem megoldható)

Egy nyomtatványon/könvvben/weboldalon/scrapbook oldalon belül maximum 2-3 betűtípus 
használata ajánlatos, viszont, ha egy betűtípusnak sokféle változata van, akkor azokat bátran 
váltogathatjuk ahogy a szöveg igényli (kurzív, kiskapitális)

Speciális karakterek

Néhány speciális karakterre szeretném felhívni a figyelmet, amit nagyon sokszor rosszul hasz-
nálunk. 

idézőjel: Alt 0132 és Alt 0148, az első jel alsó, a második felső helyzetű, közelebbről megnézve 
2-2 db 9-eshez hasonlítható, macskakörömként is szokás emlegetni és tapad az első és utolsó 
szóhoz, mely az idézetben szerepel Gyakran az inch jelét használják helyette, ami nem helyes.

″ Ez a helytelen idézőjel használat″

„Ez pedig a helyes!”

idézőjelen belüli idézésre a lúdlábat alkalmazzuk Alt 174 és Alt 175, itt is tapad az első és utol-
só szóhoz, akárcsak a macskaköröm.

„Az idézeten belül «belső idézet» is lehetséges”
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kötőjel: divíz (rövid kötőjel) toldalékok, szókapcsolatok, számkapcsolatok (1-1 szó) esetén.  
Alt 45 

nagykötőjel vagy félkvírtminusz. Használata: gondolatjel, felsorolások, szerzőpárosok (Kiss 
Károly – Nagy Norbert), tól-ig (1–5-ig) esetén. Kódja: Alt 0150 

Betűtípusok csoportosítása

A betűtípusok kiválasztását különféle csoportosítások segítik. A csoportosításban figyelembe 
vett szempontok lehetnek: a tervezés kora, grafikai jellegzetességek, talp megléte vagy hiánya, 
vonalvastagság.

Sokféle csoportosítás létezik. 

Legegyszerűbb, ha két csak csoportot különböztetünk meg:

Talpas

Talpatlan

Ehhez kapcsolódó szabály, amit érdemes megjegyezni, a betűpárosítással kapcsolatban, hogy 
soha ne keverjünk két különböző talpas vagy két különböző talpatlan betűtípust.

Nyomtatásban olvashatóság szempontjából előnyösebb, ha a kenyérszöveg (fő szöveg) talpas 
betűtípussal készül, ugyanis normál méretben ezt a váltakozó vonalvastagságú betűtípust 
könnyebb olvasni. A talpatlan betűtípust címfelirathoz, kisméretű jegyzetekhez, képaláíráshoz 
használjuk inkább.

Más a helyzet a monitorral, ahol inkább a tiszta talpatlan betűtípusok lesznek könnyebben 
olvashatók.

Nézzük meg az alábbi párosításokat:

Talpas talpassal

Talpatlan talpatlannal

ez viszont már jobb:

Talpatlan talpassal

Részletesebb csoportosítások megismerése további lehetőségeket ad az ideális betűválasztás-
ra és betűkeverésre egyaránt.

Medievális (középkori) antikva

Az eredetileg lúdtollal rajzolt betűkből kiindulva tervezett betűk. Jellemzőik: talp, váltakozó 
vonalvastagság, a felső talp mindig ferde, a tengely átlós. A Velencei és Francia reneszánsz vo-
nalvastagsága kevésbé váltakozik, míg a barokknál ez a vastag-vékony átmenet szembetűnőbb 
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és a tengely kevésbé ferde. A velencei és francia reneszánsz közti legfelismerhetőbb különbség 
az e betű felső részének rajzolata, mely velencei reneszánsz esetén ferde, francia reneszánsz 
esetén vízszintes.  Terjedelmes szöveg írására kiváló.

- Velencei reneszánsz  Centaur Abcdefg

- Francia reneszánsz Garamond Abcdefg

- Barokk Times New Roman Abcdefg
Klasszicista antikva

Merevebb, precízebb, mint a középkori antikvák, a kisbetűk felső serifje vízszintes, vékony, a 
vonalvastagság váltakozása kifejezetten erőteljes, a tengely függőleges. Elegáns, komoly han-
gulatú. Kis terjedelmű szövegekhez ajánlott vagy feltűnősége miatt címekhez, mert általában 
kevésbé olvasható. Bizonyos – jól olvasható verziói – műszaki leírásokhoz jól illenek.

Bodoni Abcdefg
Talpas lineáris

A kisbetűk felső serifje vastag, vízszintes, a tengely függőleges, a vonalvastagság egyenletes, 
vagy minimálisan váltakozó. Tiszta és határozott. Poszterekhez kiváló választás, messziről jól 
olvasható, de gyerekkönyvekben is találkozhatunk velük. Egyptienne néven is ismert ez a cso-
port. (Ha a betűtípus Egyiptomra utaló nevet visel, akkor majdnem biztos, hogy ide sorolható)

Rockwell Abcdefg
Talp nélküli lineáris

Talán a legkönnyebb beazonosítani, a talp teljesen hiányzik (sans serif – jelentése talp nélküli). 
A vonalvastagság egyenletes. Esztétikus, letisztult összhatást érhetünk el használatukkal.

Arial Abcdefg
Script (kézírásos)

Kézírásra hasonlítanak. Személyes és barátságos az összhatás. Lehet folyóírásszerű vagy 
különálló, ecsettel, golyóstollal, tintával rajzolt hatású vagy éppen a régi kalligrafikus írásképet 
idéző. Kevésbé olvasható, ezért egy teljes könyvet inkább ne ilyennel töltsünk meg. Soha ne 
használjuk csak nagybetűkkel, illetve ne párosítsuk semmilyen más, főképp talpas betűtípus 
dőlt (kurzív, italic) változatával, mivel ezek is írott betűkre emlékeztetnek.

Mistral Abcdefg
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Díszbetű

Szintén könnyen beazonosítható, ha díszbetűről van szó. Ezek azok, amelyek az előző cso-
portokba nem vagy nem egyértelműen sorolhatók. Nagyon karakteresek, egyediek, kifejezőek, 
rengeteg féle hangulatot kifejezhetünk velük. Kevésbé olvashatók és sokszor elég kevés a meg-
jeleníthető karakter, ezért inkább rövidebb szövegek, címfeliratok készítésére alkalmas.

Néhány példa:

Chocholate Box Abcdefg

Sesame shadow abcdefg

Black Casper Abcdefg


