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Fiatalok tipográfiai érzéke
Hargitai Henrik
(ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet)

Ha létezik „ösztönös tipográfia”, ennek
jellemzőit próbáltam kideríteni. Ma már
szinte mindenki szövegszerkesztőt hasz-
nálva ír, de tipográfiai ismereteiket auto-
didakta módon sajátítják el. A „szöveg-
környezet” hatásai a nyelvérzék
kialakulásához hasonlóan válnak a vizuá-
lis gondolkodás részévé. 

ÍRÁSVÁLTÁS

Míg a középiskolában a dolgozatokat kézírás-
sal írhatják egészen az érettségi dolgozatig, az
egyetemre bekerülve a diákok pontosan az el-
lenkező véglettel találkoznak: itt a kézírásos dol-
gozatokat nem fogadják el. A diákoknak tehát
mindenféle formális felkészülés nélkül kell át-
állniuk: az addig tiltott kommunikációs forma
(a nyomtatott szöveg) lesz elvárás, míg az ad-
dig elvárt (a kézírás) lényegében tiltottá válik. 

MÓDSZEREK

A vizsgált csoport az egyetemre épp bekerülő
korosztály volt 2005–2008 között, az ELTE BTK
kommunikáció, illetve szabad bölcsészet szak-
ján. Feltételeztem, hogy náluk lehet legjobban
tetten érni az „ösztönös tipográfiai érzékkel”
formázott szöveg jellemzőit. Vizsgáltam, hogy
milyen mértékben hoznak önálló tipográfiai
döntéseket. Kontrollcsoportként szolgáltak az
ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 13 és 14
éves diákjai („iskolások”); és a törökországi es-
kisehiri Anadolu Egyetem első évfolyamos mé-
diaszakos diákjai.

TIPOGRÁFIAI JELLEMZőK VIZSGÁLATA

Az egyetemisták sokféle tipográfiai eszközt hasz-
náltak: sorkizárást, a cím különböző formázá-
sát, a kiemeléseknél kurziválást. Az iskolások
ezek közül sokkal nem törődtek annyira: a szö-
veg balra zárt maradt, a címen kevesebb for-

mázást hajtottak végre, a kiemelések sokkal
véletlenszerűbbek voltak. Voltak közös ele-
mek is: például a cím középre igazítása vagy az
alapértelmezett Times New Roman betűtípus
használata. A címet 2005-ben még kb. 25% húz-
ta alá, 2008-ban már csak kb. 5%. 

A felhasználók sokszor az alapértelmezett
beállításokat választják, azaz nem választanak
önálló döntéssel tipográfiai megoldásokat (akár
betűtípust sem), ami a szövegszerkesztők ter-
vezőinek felelősségét mutatja. Különösen a be-
kezdésbehúzásnál volt nagy a bizonytalanság,
ami nem meglepő: a behúzást előállító külön-
féle eszközök a Wordben eltérő mértékű be-
húzást eredményeznek, és egyik sem felel meg
a magyar tipográfiai hagyományoknak.

A török diákoknál a legérdekesebb jelenség
a verzál használata volt címben és szövegközi
kiemelésben egyaránt. Ezt azonban azzal lehet
magyarázni, hogy a verzálhoz nem kell mani-
pulálni a szövegszerkesztővel, elég a billentyű-
zeten a shift gombot lenyomni. A verzál tehát
a legegyszerűbben létrehozható kiemelési for-
ma: a magyar dolgozatoknál viszont igen ritka
volt a használata. 

A törökök kifejezetten gyakran használtak
hármaspontot és pontosvesszőt, ami a magya-
rokra nem jellemző. A tipográfiai és közpon-
tozási eszközöket a törökök más filozófia sze-
rint használták, mint a magyarok. Ez arra mutat,
hogy érdemes volna hasonló összehasonlítást
más országokban is végezni, hiszen kitapint-
ható volt, hogy az „ösztönös tipográfiai érzék-
ben” jelentős és elméleti alapon nem megjó-
solható országonkénti eltérések vannak.

KÉZÍRÁS ÉS SZÖVEGSZERKESZTÉS 
EGYMÁSRA HATÁSA

A vizsgálat egyik legérdekesebb pontja a kéz-
írás–szövegszerkesztés „konverzió”, vagyis az,
ahogy egy kézírásban a kézírás szabályai sze-
rint megformázott szöveg a tipográfiai szabá-
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lyok szerint megformázott nyomtatott szöveg-
gé válik. 

Kiderült: a kézírásos szövegformázás nagy ha-
tással van ugyanannak a szövegnek a szöveg-
szerkesztőben történő megformázására (pl. cím
elrendezése, aláhúzás használata), azaz a szö-
vegszerkesztéskor is a kézírásos szövegformá-
zásukon alapuló stílust használnak a diákok;
de a nyomtatásban látott eszközöket is hasz-
nálják kézírásban is, amelyek a kézírástól ide-
gen, annak minőségét lerontó jelenségek (pl.
félkövér kiemelés, amerikai idézőjel – kézírás-
ban!).

Meglepő eredmény volt kézírásban a szöveg
többi részétől eltérő íráskép alkalmazása, nem
egy esetben, azaz nem egyéni jelenségről van
szó (1. kép). Ezek a kiemelt szövegrészek dől-
tebb vonalúak vagy kifejezetten eltérő íráské-
pűek voltak a környezetük betűinél. A mód-
szer láthatóan a kurziválást helyettesíti – egy
eleve kurzív jellegű szövegben. Ha valaki egye-
nes betűkkel ír, a betűk döntése volt a megkü-
lönböztető jegy. Ezek a hallgatók tehát kéz-
írásstílusukat változtatták meg, vagyis kétféle
„betűtípussal” írtak. Érdemes lenne olyan – kéz-
írást utánzó – betűtípusokat alkotni, melyek-
nek saját „kurzív” párjuk van. 

A legnagyobb egyetértés abban van, hogy
a cím középre zárandó; és a bekezdés beljebb
kezdendő. Ezek pedig olyan tulajdonságok, me-
lyek a kézírásban is általánosan alkalmazot-
tak. A cím betűmérete, kövérsége, a betűtípus
és sortávolság olyan tulajdonságok, melyek az
író kézírásstílusát tükrözik, azaz ezeknél a tu-
lajdonságoknál nem merül fel, hogy bármin is
változtatni kellene/lehetne. A formázást tehát

alapvetően a kézírás határozza meg; és nem
merül fel, hogy a gép többféle „személyiségű”
írásváltozatot is meg tudhat jeleníteni. 

2005 és 2008 között folyamatosan nőtt az
alapbeállításokat megváltoztatók aránya (átla-
gosan 53%-ról 63%-ra). A török diákok nyúl-
tak legkevésbé a szövegszerkesztő lehetőségei-
hez (20%). Az alapbeállítások meghagyásának
aránya mutatóként is használható lehet a ti-
pográfiai „érzékenység” felmérésére.

AZ „ÁTLAGOS” TIPOGRÁFIÁJÚ SZÖVEG

Milyen tehát egy átlagos – semleges tipográ-
fiájú – szöveg 2006–2008-ban egy átlagos, kezdő
egyetemista szerint? A főszöveg 12 pontos
Times New Roman, sorkizárt, TAB-bal behúzott,
szimpla sortávolságú; melyben a kiemelésre
egységesen kurziválást használnak; a cím közép-
re igazított 16 pontos félkövér kurrens Times
New Roman. Az eredmény nem meglepő: ilye-
nekkel valóban mindannyian találkoztunk már.
Kérdés marad: honnan tanulták? 

1. kép. Eltérő íráskép alkalmazása a kézírásban kiemelésre. A kézírásos szöveg diktálás alapján született;
az alatta levő nyomtatott szöveg pedig a kézírásos szöveg alapján készült
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