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akkor még új Hass-Grotesk
néven. Ide kívánkozik az anek-
dóta, miszerint egy laikus
(New Yorkban) találkozik a
betûvel, s igen megilletôdik.
Helvetica! Micsoda ország
lehet az Európában, amelyik
felveszi egy betûtípus nevét?

Szóval Max Miedinger 1910-
ben született. Christkindli volt
a javából (december 24)!
Érdekes módon sokkal keve-
sebbet tudunk róla, mint
korunk más sztártervezôirôl.
Pedig az írás, amit alkotott,
mondhatni a 20. században
egy igazi sztár volt.

Betûtípusoknak is 
lehetnek születésnapjai:
ünnepi torta helyett 
egy kiállítással emlékezik
a szakma a Helvetica
megjelenésének félévszá-
zados évfordulójára. 

Neville Brody (az Arkadia,
az Industria, az Insignia, a Blur
és a Gothic betûtervezôje)
akkor született, amikor a Hel-
vetica is. Az összevetés talán
bizarrnak tûnik, mégis. 

Ma már tudjuk, a stílusok és
izmusok a 20. században egy-
más sarkára tapostak. 

Nos, Max Miedinger, a Hel-
vetica tervezôje, a nyomdászat
és a betûtervezés klasszikus
vonalához tartozik. Úgyis,
mint svájci. És ez ismét egy ap-
ró ellenpontozásra kínál lehe-
tôséget: számunkra a svájci
tipográfia (lásd még Wolfgang
Weingart) releváns, modern
dolog. Annyira élô és megha-
tározó szûk szakmai körökben,
mint tágabb értelemben – ese-
tenként – a Bauhaus. De nem
szeretnék elkalandozni Ma-
radjunk 1957-ben!
Hivatalosan ebben az eszten-
dôben jelent meg a Helvetica,

Helvetica-ünnep
E G Y  Ö T V E N É V E S  B E T Û T Í P U S  K Ö S Z Ö N T É S E

Maczó Péter
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Tervezônk betûszedônek ta-
nult Zürichben, majd a Hass-
féle betûöntödében dolgozott.
Eduard Hoffmann, az igazgató
bízta meg, még 1956-ban,
hogy tervezzen egy talpnélküli
lioneáris antikvát.

Ez lett az új Haas-groteszk.
Amelynek több változata is
elkészült, és használatba került
1957-ben. Azt a nevet, hogy
Helvetica 1960-ban kapta.

Miedinger csendesen, félre-
vonultan élt 1980-as haláláig.
Szinte senki sem méltatta kü-
lönösebben, pedig a betû-
család egyre terebélyesedett,
és mondhatni néhány évtized
alatt az egyik legmeghatáro-
zóbb típussá vált szerte a vilá-
gon. Nagy cégek, mint az Ag-
fa, a Basf, a Knoll, a Letraset, 
a Nestlé, az Olympus, a Pana-
sonic, a Parmalat vagy a Za-
nussi (keskeny változatában)

vállaták fel logóikban, és az
információs tervezésben is  kü-
lönösen népszerûvé vált: nem
csak a svájci vasúttársaság, de
a PanAm, a Lufthansa, és a
New York-i metró (nem más,
mint Maximus Vignelli tervei
alapján) ugyanúgy a Helve-
ticát használja, mint a moszk-
vai földalatti (cirillként).

A betûtípusnak nem csak
latin, cirill sôt thai változatai is
vannak. 

Tájékoztató feliratok, nagy-
és kisbetûs, elôre gyártott
táblák láthatók szinte minden-

Borzák Márton: Kösd össze a 
számokat! címû posztere, mellette
Szegi Amondó Arterror munkája.
Túl vagy a nehezén, most jön 
a neheze (Örkény István fanyar
szuületésnapi mottója) Helveticára
fordítva: Maczó Péter terve.
Vargha Balázs H50 címû plakátja
szintén egy születésnapot idéz…
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felé ezzel a betûtípussal. Vall-
juk be, a 20. század második
felében arculatformáló hatása
szinte a tervezôgrafika egé-
szére kiterjedt.

Egyszerû, tiszta és geomet-
rikus formáival az elôzô szá-
zadforduló népszerû Akzidens
Groteskjének helyébe lépett.
Jellegzetes a verzál G és R, a
kurens a meg a kissé széles e
betûje. Semleges, nyugodt
látványa, bár nem kedvez az
egyéniségnek, a megbízható
üzleti szellemet erôsíti. Tech-
nokratáknak ajánlott!

Alkalmazásában a dilettáns
tervezôk sokat rontottak az
imidzsén: rossz ritmussal, dü-
löngélve vakargatták letraset
íveken vásárolható sorozatait,
és már a fényszedés gyorsan
letûnt korában vidáman torzít-
gatták betûképeit. Ez az undo-
rító szokás változatlanul divat
a szakma perifériáin!
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Pedig e betûtípusnak, mint
családnak számos, hatvannál is
több metszete ismeretes.

A font a Linotype Germany
tulajdona.

Mi sem természetesebb,
mint hogy aki ilyen nagy ívet
fut be, annak ellenlábasai is
akadnak. Elég ha beírjuk a
Google keresôbe:

„I hate Helvetica” – és véle-
ményeket kaphatunk a másik
oldalról is.

Bevallom, magam is igen
gyakran kikeltem ellene. Talán
éppen a népszerûsége miatt?
Times és Helvetica – na nem!
mondtam jópárszor… egészen
az elmúlt esztendôig. 

Pedig. Amikor itthon még
nem volt megvásárolható, ki-
reprózott betûnegatívról na-
gyított dokukópiák karaktereit
pikkeltük össze szavakká. Így
használtam magam is. 

És most egy töredelmes val-
lomás következik: tavaly a
Frankfurti Könyvvásáron egy
kis, piros kötet került a kezem-
be: H, vagyis Hommage to a
typeface. Lars Müller a neves
svájci kiadó jelentette meg,
állított emléket a Helveticának
még a jubileum elôestéjén.

A bal oldalon, sorrendben
Serfôzô Péter és Takács Anna,
alatta Kóthay Gábor terve.
A jobb oldalon Farkas Anna szôttes
és lentebb Kárpáti Tibor
illusztrált betûábécéje látható.

Megvettem: az ember ismerje
meg azt is, amit nem szeret,
ami ellen ágál. Nos, a könyv
számos rangos szerzôvel indít.
Köztük, Paul Rand, Emil Ruder,
Hans Hillmann, Alan Fletcher,
Dan Reisinger, Neville Brody.
Egészoldalas plakátjaik között
a tizedik oldalpáron, váratlan



ismerôs, egy fekete-fehér foto-
grafika – meglepô élmény volt:
1978-as poszterem a varsói
plakátbiennálé anyagából
kiemelve…  Azért ne köpjük le
magunkat. 

Hálás tiszteletem Max Mie-
dingernek, és Lars Müllernek.

És most a kiállításról: ezen az
ôszön megmozdult a design-
világ. A tervezôgrafika (mert
ez is design kérem) egész na-
pos programot szervezett Max
Miedinger és a Helvetica tisz-
teletére. A rendezvény a Ma-
gyar Tervezôgrafikusok és
Tipográfusok második esemé-
nye, amely a Graphicum kötet
bemutatása után – ezúttal is 
a Gödörben – került tetô alá,
Graphifest rendezvényként.
Nagyon kellemes, barátságos,
sôt baráti volt a helyszín. Tele
szakmai érdeklôdôkkel, akik
már a délutáni elôadásokra is
szép számmal érkeztek. (Nem
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is tudom mi lenne, ha a Nem-
zeti Színház ide épülhetett
volna, ahova tervezték? Bár az
egy másik nemzeti volt!)

A pályázatra 74 alkotó 152
munkája érkezett be, s a zsûri
(Kaszta Mónika, Kravjánszki
Róbert, Nádai Ferenc, Pohár-
nok Mihály és Szônyei György)
Lelkes László elnök irányításá-
val – stílusosan – ötvenet
válogatott ki az 50. születés-
nap alkalmából.

Az ünnep része volt Gary
Hustwit dokumentumfilmje:
Helvtica. A két elôadó még az
elôzô napi Papyrus-rendez-
vény szereplôje volt: Erich Alb
és Jonathan Barnbrook.

Nos, a zsûri döntése alapján
Csernák Bence különdíjat
kapott, és a Helvetica pályázat
fabetûje (H mint helvetica)
Janiga Lívia és Litványi János
szerzôpárosához került, ôk
közösen jegyezték a plakátot

Balra Halasi Zoltán posztere
mellett Csernák Bence különdíjas
munkája látható. 
Fent Janiga Lívia és Litványi János
matt nyertes alkotása, végül 
Németh Tamás plakátja:
Hommage á Helvetica  szerepel.

Kiss István életmûdíjat
kapott, Farkas Yama és Farkas
Anna pedig a kulturális
kategória és a szakmai alkotói
díjak nyertesei voltak.

Munkáik igazán meggyôzô
módon tanusították, hogy
méltóak az elismerésre.  

és igen kedvesen vették tudo-
másul sikerüket. Mintha sejtet-
ték volna: Helvetica pólóban
jelentek meg a díjátadáson.

Egyébként pedig a bemuta-
tott munkák közül hét alko-
tótól kettô, háromtól négy
poszter is a beválogatott ötven
közé jutott a többi 24 tervezô
munkája volt. Ami számomra
azt jelzi, szükség van ilyen ren-
dezvényekre, ahol a szakma
alkotásra vágyó hívei olyan
feladatokat kapnak, amelyben
nem acountosok mondják
meg, mit hogyan csináljanak,
s fôképp nem a megbízó néha
kétes izlése szab irányt a gra-
fikának…  

Egyébként, szinte restellem,
hogy ennek a gazdag pro-
gramnak a másik, még annyira
figyelemre méltó, sôt immár
tradicionálisnak mondható
eseményére nem futja a hely:
Aranyrajzszög kiállítás töltötte
be a Gödör nagyobbik felét.

Ezen az eseményen szokásos
módon Futó Tamás és Lôrincz
Attila a Grafikai Stúdiók lelkes
vezetôi és a zsûri – a tervezô-
grafikusok közül – idén is
három kiemelkedô alkotót
választott.
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