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Betûtervezôk éve
1 2  M A G Y A R  B E T Û T E R V E Z Ô  B E M U T A T Á S A   

Maczó Péter

Egyszeri kiadvány a Tipo-
naptár 2009, amelyet
ugyan már tavaly novem-
berre készen mutogat-
tunk, de csak egy év késés-
sel jelenhetett meg.

Így is nagyon örülünk! Hiszen
kevés alkalom kínálkozik arra,
hogy a betûtervezôket – kivált
magyarokat – bemutathassuk.
Ez a szakma elitje és cselédje 
is egyben, mert betût tervezni
csak a típusok alapos ismere-
tével, a nyomdai alkalmazás
elvárásaival lehet. Szinte min-
den karakternek története van.
Absztrakt rajzolata nem lehet
akármilyen, mert az egy típus-
hoz tartozó betûk vonalaik
vastagságában, arányaikban
és apró részleteikben is haso-
nulnak. Különös ez az ellent-
mondásnak tûnô kettôsség:
a betûk rajzolatának egyedi-
sége és a teljes ábécé hason-
latossága kell ahhoz, hogy egy
írást azonos típusúnak lássunk.
Kézzel írt szövegeink saját ke-
zünk vonásait örökítik, még
grafológus se kell, hogy több-
nyire megismerjük (ha isme-
rôs), ki írta. 
Efféle természetességgel for-
dulunk a nyomdabetûk felé is,
habár a nyomdabetû ma már
általános fogalommá bôvült,
hiszen egy irodai számítógép
is nyomdai karakterekkel dol-
gozik. Itt van (itt is!) alig elrejt-
ve tehát az a szakmai felelôs-
ség, amit egy mezei tipográ-
fustól, mint tervezôtôl méltán
elvárnánk…

SZABÓ SÁNDOR néhány éve készí-
tette el Paprika nevû groteszk
betûtípusát. Diplomamunkájához
számos grafikus alkalmazást is
bemutatott. Februári oldalainkon
róla olvashatunk. 

A tiponaptár borítója és belsô
címoldala – tizenkét kazettában –
azoknak a számoknak a feszes
részleteibôl összeállított kompozí-
ció, amely írásokat a kötet
hónapról hónapra bemutatni
vállalt.
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BOSKOVITZ OSZKÁR az egyik legtermékenyebb betû-
tervezônk. Kiemelt figyelmet érdemel, hogy fontjai kö-
zött a közelmúltban elhunyt elôdök (Nagy Zoltán 
és Zigány Edit) írásai is helyet kapnak. Az év elsô hó-
napja Troppauer nevû írásával készült.
KOLONICS ORSOLYA diplomamunkája egy lomo-
gráfiai fotós album. Dekoratív betût is tervezett hozzá.
Márciusi oldalainkon a Koliori tervezésekor készült
játékos vázlatait is bemutatjuk.
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NAGY ZOLTÁN mondhatni, mindnyájunk tanára volt.
Az Elsô Magyar Betûöntöde fômérnöke számos írást
tervezett, amelyek nagyobb része – még ólombetûként
megvalósulhatott. Betûtípusa, a Margarét lett az április.
VORONKÓ VERA diplomaként készítette Epistola 
betûtervét. Ezzel a kalligrafikus írással készült a tipo-
gráfia határait feszegetô könyvecskéje is. A naptár
májusi hónapját díszíti.
CSATAI PÉTER szintén betûtípust és hozzá illô arculat-
tervet készített diplomaként. Azóta több betûje is
született. Ezek közül a sajátos ízû, a karakterek forma-
világával bátran kísérletezô groteszkjei közül a Road
kerül bemutatásra a tiponaptár júniusaként. 
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De maradjunk még egy pilla-
natra a betûtervezônél, akinek
elitségét, aki egy kicsit ismeri 
a szakmát, elismeri.
Mi ebben a cselédség? Elôbb
az a megszállottság, hogy egy
ilyen munkába belekezdett és
azt állhatatosan végigvitte.
Nagy alázattal, a konzekven-
ciák és a kötelmek ismeretével,
olyan kitartással, amellyel sem-
miféle más tervezôgrafikai te-
vékenység nem veszi fel a ver-
senyt. Mert idôben ez alig kife-
jezhetô. Gondoljuk meg, hány
betûkarakter, verzál és kurrens
és számok és jelek tartoznak
egy betûtípushoz. Mennyi idô
egynek a megrajzolása, az
egész korrigálása és számtalan
próbaszedésen kipróbálása?
Mi pedig felhasználjuk! Azzal 
a betûtípussal dolgozunk, amit
más tervezett (nem mindig a
mi számunkra, de elôbb-utóbb
eljutott hozzánk is, [hogyan?]
de ezt ne firtassuk.) Az alkal-
mazott mûvészet már ilyen…
Most tehát elôállt ez a 72 oldal:
csupa betû, mindegyik hónap
egy-egy magyar alkotóval, és
hónapjaik (többnyire még arra
is ügyeltem), ha lehet, a saját
születési hónapjukkal szerepel.
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A kötet 12 alkotója 5-5 oldalt
kapott, a kihajtható naptárlap-
jai perforáltak, aki akarja, le is
tépheti, amikor lejárt. Bár re-
mélem, kevesen teszik majd.
Háromszáz számozott példány
készülhetett, digitálisan. Kicsi
az ország (igaz, azt mondják,
nyomda sok van?), kevés az
érdeklôdô. Az egyetemen úgy
tanítjuk, az évvégi reklámaján-
dékok között kiemelt szerepe
lehet egy szép naptárnak, hi-
szen azt a falra téve egész éven
át láthatják, míg a protokoll-
toll a gyerekekhez vándorol, 
a repikonyakot szilveszterkor
megisszák és a csillogó üveg-
gyöngyök szétgurulnak.
A kötetet a Papír- és Nyomda-
ipari Mûszaki Egyesület no-
vember 19-dikei ünnepi tiszt-
újító közgyûlésén mutatjuk be
az érdeklôdôknek.
Köszönet azoknak, akik ezt az
egyedi naptárkönyvet segítet-
tek elkészíteni!
Részlet Kravjánszky Róbertnek
a kötethez írt bevezetôjébôl: 
❱ Szokták mondani, hogy a be-
tûtervezés az észrevétlenség
mûvészete. Minél jobb egy be-
tûterv, annál harmonikusabb 
a szedett szöveg, annál termé-
szetesebb az információ befo-

Grafika a Grafikában MAGYAR GRAFIKA 2008/5 93

hé
tf

ô

ke
dd

sz
er

da

cs
üt

ör
tö

k

pé
nt

ek

sz
om

ba
t

va
sá

rn
ap

Sunday

Saturday

Friday

Thursday

W
ednesday

Thuesday

M
onday

30

4

SZEGI AMONDÓ már komoly betûtervezôi múlttal
került a Magyar Iparmûvészeti Egyetem tipográfuskép-
zésére. Típusai szokatlan ívek és ritmusok, a hagyo-
mányokat ismerô, azzal olykor dacoló, tudatosan épí-
tett extrém útkeresés kalandozásai. A júliust Szegi
Amondó betûi díszítik.
ZIGÁNY EDIT Pannon antikvája volt az egyetem leg-
népszerûbb szedhetô betûtípusa. Még lipcsei fôiskolai
évei alatt született. Arányos, szép antikva írás. Méltó
a nagy elôdökhöz, akiket személyesen ismert és tanít-
ványuk lehetett. A tiponaptárban az augusztus hónap
Pannon antikvával készült.

BARANYAI ISTVÁN betûtípusa és 
a hozzá illô, az írást bemutató kiad-
ványai diplomaként születtek.
Metrum – zenei kifejezés. A karak-
terek ritmusa, illesztése és a kom-
pozíció komolysága valóban meg-
érdemli ezt a nevet.
A szeptember Baranyai István
betûtípusát mutatja be. 
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SZÔNYEI GYÖRGY komoly nemzetközi sikereket ért el
betûterveivel. Típusai egész családot alkotnak, melyek-
nek geometrikus formavilága a de Stijl csoport (Piet
Mondrian és a magyar Huszár Vilmos) mûvészetéhez
közelít. Betûinek elnevezésével emléket állít példa-
képeinek. Az október Archian írásával készült.
VIRÁGVÖLGYI PÉTER ugyan kalligrafikus munkáival 
és a magyar írásoktatás reformjára tervezett betûivel
és programjával vált igazán ismertté, itt azonban
Zeebevel betûtípusával kapott helyet, amellyel a Szép
magyar könyv versenyen is díjat kapott. Idén lenne 
60 éves. Születése szerint is a november az ô hónapja.

gadása, annál kevésbé fárad 
a szem. Ezúttal az a ritka és ki-
vételes eset valósulhatott meg,
hogy fôszerepet kaptak a be-
tûk, nem csupán az információ
hordozójaként, hanem önma-
gukban, mint mûvészeti alko-
tás, mint sajátos önkifejezési
mód állnak elôttünk. Érdemes
megfigyelni, hányféleképpen
lehet például egy kis (szakmai
zsargonban kurrens) a betût
megfogalmazni.

E naptárban szereplôk szak-
mai eredete mutatja a techno-
lógia változását. A mostani
századforduló körül indulók a
képzômûvészet felôl, a koráb-
biak a nyomdaipar felôl érkez-
tek a betûtervezéshez. Szokták
mondani, hogy nincs csúnya
vagy szép betû, csak a funkció-
nak megfelelô vagy a közlési
célnak alkalmatlan. 

Hiába a betûtípusok hihetet-
len sokasága (nyolcvanezres
nagyságrendrôl beszélnek
manapság), a látványelemek
tervezôi sokszor mégsem ta-
lálják az üzenetnek leginkább
megfelelô típust. Ilyenkor
maguk rajzolják meg a szük-
séges karaktereket…

A naptár a rend szellemét
közvetíti, életünket bizonyos
periódusokra osztja. 

A betûtervezést szigorú sza-
bályok övezik, történetiek,
technológiaiak, egyebek. A ka-
rakterek a rend szelleme sze-
rint meghatározottak. Így
alkothatnak most egységet e
tiponaptárban. ❰

A TIPONAPTÁR 2009 

A PNYME CÍMÉN KORLÁTOZOTT

SZÁMBAN KAPHATÓ.
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KÓTHAY GÁBOR betûtípusaiban
mindenre találunk megoldást:
groteszt és magyar hagyományokra
tisztelettel tekintô barokk betûk,
játékos, kalligrafikus írások és
dingbatsek egyaránt találhatók ter-
vei között. Igényes, dekoratív rész-
letekkel gazdagított írása a Café
Europa kiváltképpen kínálkozott az
év záró hónapja, a december meg-
komponálására.




