
Szerény kárpótlás, és kevés-
sé ismert epizód, hogy a Mar-
garet egy speciális változatá-
nak elkészítésével bízták meg s
a magyar útlevelek készítésé-
hez ezt az írást használták.  

Markáns egyénisége, szak-
maszeretete ösztönzi a fiatalo-
kat. Az Iparmûvészeti Egyetem
hallgatói közül évrôl-évre akad-
nak olyanok, akik betûtervezés-
sel próbálkoznak. 

A szûk kört alig tágítva, de
még a Magyar Iparmûvészeti
Egyetem keretei között feltét-
lenül fontos – és szomorú köte-
lességem is – a pár éve eltávo-
zott Virágvölgyi Pétert nevesí-
teni, aki Haiman Györgyöt kö-
vette a tanszakvezetésben. Az
általános iskolai írásoktatás re-
formtövekvései mellett, amit
már diplomájának is céljául tû-
zött ki, két saját betûtervet is
készített. A Firafelder sajátosan
szögletes és hegyes betûtalpai-
val egyfajta átmeneti antikva
groteszk stílusjegyekkel. 

Egyetlen oldal Nagy Zoltán 
betûtervezésrôl szóló kötetébôl.

Kalligráfia és a Reklám kurzív 
a valamikori Kossuth Nyomdából 

Szövegrészlet az útlevélbôl és
az eredeti betûmetszéssel szedve.
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&A Magyar Grafika idei elsô
számában tavaly végzett
grafikusunk, Csatai Péter
betûtervének bemutatására
került sor. Nem sokkal
késôbb a Kolozsvárott ren-
dezett emlékünnepségen 
a mai magyar tipográfiáról
tartottam rövid beszámo-
lót. Az alábbiakban ennek
az anyagnak a betûterve-
zésrôl szóló képes összefog-
lalóját adjuk közre.

Gyorsan és néha könyörtelenül
változó korunkban, ahol a tele-
kommunikáció s egyre inkább
az elektronikus média rabja-
ként mindennapjainkat úgy-
mond szellemi gazdagságban
és a modern kor komfortjában
töltjük, életünk gond nélkül
múlhat el. A kolozsvári tudós
elôadások bôven foglalkoztak
Kis Miklós példamutató életé-
vel. Nem tudom, vajon a Biblia
kinyomattatásának feladatával
Amszterdamba került reformá-
tor mit tudott a tipográfiáról,
de életére döntô változást ho-
zott a hollandiai út. Ettôl fogva
alapvetôen e szakmának szen-
telte figyelmét. Ereje, kitartása
és alkotókészsége bennünket
tett gazdagabbá. A tipográfia
elsôsorban mesterség volt, ma
is az, és mûvészet is – amúgy.

Tótfalusi Kis Miklós eredeti-
leg nem volt sem betûtervezô,
sem tipográfus, de nyomdász
sem. Az az út amit a maga elkö-
telezettségével és kitartásával
bejárt, a míves holland antikva

megalkotásától a küzdelmesen
nehéz kolozsvári évekig – a mi
számunkra ma sem nélkülöz-
hetô eleven példa.

Valljuk be, Kis Miklós térben
és idôben távol került tôlünk.
Mégis, ha utódaira gondolunk
ez az összefoglaló is bizonyára
igencsak vázlatos, néhol önké-
nyesen hangsúlyozott talán, és
tökéletlen. 

Az, hogy mai, az elmúlt né-
hány évtizedet érintheti csu-
pán. És mindenekelôtt azokról
essék szó, akik munkásságuk-
kal – szerintem – a legközelebb
kerültek Tótfalusi Kis Miklós-
hoz. Elsôként néhai professzo-
runk Haiman György, a vala-
mikori Typo-grafikai tanszék
tanszékvezetôje, aki könyvével,
amely 1972-ben jelent meg,
alapos és máig mértékadó fel-
dolgozását nyújtja Tótfalusi Kis
Miklós szakmai életének.

Nevéhez köthetô a koráb-
ban Anton Jansonnak tulajdo-

nított, és Kis Miklós hollandiai
éveibôl keltezhetô betû met-
szôjének – a korabeli nyomtat-
ványok összehasonlító eljárá-
sokkal is igazolt – azonosítása.

A tanszék másik tanára még
szorosabban kötôdött a betû-
metszéshez, lévén hosszú éve-
ken át a (néhai) Elsô Magyar
Betûöntöde fômérnöke. Nagy
Zoltán szinte mindent tudott a
betûkrôl, a nyomdai betûgyár-
tás teljes folyamatát ismerte,
életében féltucatnyi akzidens
munkákhoz illô betûtípust ter-
vezett munkaadójának. A Kalli-
gráfia, Ecsetírás, Reklám kurzív
más és más karakterjegyekkel
bírt, és a magasnyomtatás ro-
hamosan halványuló évtizedei-
ben valamennyi jelentôsebb
nyomdában megtalálható volt
Magyarországon.

Legnagyobb sikerét jelentô
abc-je a Margaret az ITC nagy
nemzetközi pályázatán, New
Yorkban nyert harmadik helye-
zést. Betûjét akkortájt – mond-
hatni természetesen – a honi
ipar nem vehette birtokába, de
terjedése a dtp-nek köszön-
hetôen mára már pótolta le-
maradását. A digitális feldol-
gozás volt hallgatóinak önzet-
len munkájaként vált valóra. 

A betûtípus azóta teljes csa-
láddá bôvült. Egyik tanítványa,
Bujáki László 1990-ben, a mes-
ter hetvenedik születésnapjára
12 számozott példányban ké-
szítette el Nagy Zoltán A be-
tûtervezés technikája címû uni-
cum kötetét.
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Tótfalusi Kis Miklós nyomdokain
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típusa az 1972/73-ban terve-
zett Pannon antikva harmóni-
kusan szép metszésû szöveg-
betû. Igazán nagy, sôt világ-
hírû elôdök, mint Herman Zapf
tehetségéhez és betûtípusai-
hoz mérhetô. Elsô próbaönté-
sébôl, amely a nemzetközi pá-
lyázaton elért 2. helyezést kö-
vette, iskolánk is kapott és hall-
gatóink igen kedvelik.

Metszett kurzívja, szép szá-
mai vagy a verzális karakterek
kiegyensúlyozottsága remekül
használható igényes és alkalmi
nyomtatványok készítésére. 

Immár az utódok közül elkö-

telezett betûtervezô grafikus-
ként Szônyei Györgyöt sorol-
nám ide, aki a nemzetközileg
igen elismert Chartpak cég be-
tûtervezésre kiírt pályázatán
Labirinth nevû reklámbetûjé-
vel díjazott volt 1989-ben. En-
nek az írásnak három változa-
tát készítette el. Kis Miklós be-
tûtervezôi munkásságának ro-
konvonásával is büszkélkedhet:
egy nem igazán latin karakte-
res jelkészlettel – Möbius néven
japán kandjibetûje tán még
különösebb és értékesebb – a
Morisawa pályázaton 1996-
ban különdíjat nyert. Elismert-

ségét bizonyítja, hogy az Eric
Spiekermann és Neuville Brody
irányítása alatt mûködô Font
Shop forgalmazza Archian be-
tûtípusát. Az elnevezés az épí-
tészet (architektura) és (Piet)
Mondrian nevébôl született
mozaikszó. E betûcsalád válto-
zatai közül egy, Wilmos kiegé-
szítô jelzéssel, Huszár Vilmos-
nak a de Stilj csoport jeles tag-
jának tiszteleg. Igényessége és
pontossága, egyfajta geomet-
riai játék különös élményével
ajándékozza meg a nézôt. 

Dekoratívsága túllép a rek-
lámírások szokásos látványán,
a tipográfust további kompozí-
ciókra ösztönzi. (E lap borítóját
Szônyei György egyik mintája
díszíti.) 

De maradjunk egy kicsit Er-
délynél: Kós Károly kalotaszegi
balladáskönyve alapján, a ked-
ves mester írásából merítve,
annak négyféle karakterét fel-
dolgozva  számítógépes alkal-
mazásra kész betûcsaládot ké-
szített, amelynek talán elsô be-
mutatására is itt nyílik alkalom!

Közvetlenül utána említem
meg az utóbbi néhány év jelen-
tôsebb próbálkozásait: Bosko-
vitz Oszkár Plumbum (vagyis
Ólom) névre keresztelt írásával
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Kéziszedéssel készült mintalap,
Zigány Edit betûtípusa

Az alsó sorban Szônyei György
Archian betûcsaládja,
amelynek Boogie-woogie nevû
változata a fedélen látható  

Másik betûjével a Zeebevel-
lel életének utolsó hónapjaiban
jelent meg és nyert díjat a Szép
Magyar Könyv versenyén Ste-
fan Zweig Buchmendel címû
kötete, amelyet még a fiatal
Haiman György fordított, sze-
dett ki Gyomán és a mesternek
szóló tisztelgés okán a Borda
Antikvárium nyomtattatta ki a
Typo-grafikai tanszék mûhe-
lyében. A Haiman-i emlékezés-
nek egyedülálló példája, hogy
a tanítványok közül többen:
Orosz István, Felvidéki András,
Gyárfás Gábor és Kiss István is
elkészíthette e Zweig novella
tipográfiailag egyformán be-
cses, saját ihletésû kötetét, s
azok rendre díjakat hoztak ter-
vezôiknek és a kiadónak.  

Zigány Edit a betûtervezés
tanára volt évtizedekig a fôis-
kolán. Ma az esti képzésben
vállalja az írástörténettel bôví-
tett gyakorlati képzést. Betû-
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Virágvölgyi Péter írás oktatási
segédlete elsôsöknek

Az írástanítás reformja: fedlap
és egy saját kézírásos mintaoldal
a javaslat népszerûsítéséhez

Firafelder betûtípusa  



hoz köthetô, hogy Tyrnavia tí-
pusukkal kolozsvári betûtípu-
sának rekonstruálását tûzték ki
célul.

A betûtervezés nagy szol-
gálat. Talán nagyobb a tipo-
gráfiai tervezésnél is, hiszen az
alkotó munkája leginkább má-
sok kompozíciójának alkotó-
eleme. Valljuk be, számtalan
esetben még a tervezô nevét
sem tudjuk. A tipográfia a mai
értelemben vett tervezôgrafi-
kai tevékenység kiemelten fon-
tos része. A kor- és stílusismeret
mellett a megvalósíthatóság
technikai lehetôségei is elen-
gedhetetlen részét képezik az
alkotó tudásának, aki kreatív
munkájában a szöveg tolmá-
csolására vállalkozik. Teszi ezt
egyre gyakrabban a hihetetle-
nül felduzzadt képi informá-
cióáradat mederbe rendezésé-
vel és a rábízott mondanivaló
pontos artikulálásával, amely-
ben a falsch hangok szintúgy
kitetszhetnek, mint egy zongo-
ra-improvizációban a rossz le-
ütés.

A tipográfia nem csak ennyi.
Vallom, minden az, amin akár
csak egyetlen betû is szerepel.
Tipográfia a napi sajtó, a he-
tente levelesládánkba tuszkolt
reklámnyomtatványok vaskos

kötege, a havi magazin amiért
egy buszmegállóban elcsábu-
lunk, az üzletekben látható és
hazahurcolt rengeteg termék
csomagolása: a befôttescimke
sôt a villamosjegy is. 

Az élet átrendezôdött. Ma
már a desk top publishing ko-
rában minden olyan egyszerû-
nek tûnik. Gátak dôltek le, szak-
mák tûntek el. A számítógépes
alkotás lehetôségeinek, vagy
inkább korlátlanságának bûvös
csábítása kikerülhetetlen. 

A betû számítógéppel szed-
hetô, a print szines, az olyan-
mintha-kinyomtatták-volna ef-
fektusa ma már mindenkié. 

A betû azonban különleges,
egyetemes és alapvetô vizuális

morféma. Nincsenek többé ki-
váltságosak de vannak értôk és
laikusok. A tipográfia mester-
sége, a nyomtatott betû mûvé-
szete tanulható.

Próbáljuk meg közkinccsé
tenni a tipográfia mûvészetét.
Vallom, hogy ez az egyetemes
és a hazai tipográfia felkentjei-
nek tisztes feladata.       [MP]
Szövegbetû Stone Sans és antikva. 
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Balra Csatai Péter betûtípusa,
alább a Jobart stúdió kínálatából
mutatunk be néhány lapot.

Az illusztrációk a tervezôk engedélyével
kerültek közlésre.

diplomázott. Betûtervezôi te-
vékenysége szorosan kapcsoló-
dik Nagy Zoltán munkásságá-
hoz, amikor szakmaszeretettel
felvállalta, hogy az elhunyt ta-
nár betûit a szövegkészítés mai
technikái számára is alkalmaz-
hatóvá teszi. Önként vállalt kü-
lön feladatként pedig a 70-es,
80-as évek hazai betûtípusaival
foglalkozó összegzést készít. Ez
a munka még nem teljes, de
igen példamutató.

Herbst László és Csatai Péter
grafikus hallgatók alig egy esz-
tendeje szintén betûtervekkel
diplomáztak az Iparmûvészeti
Egyetem Vizuális Kommuniká-
ció Tanszékén. Az Acydum írás
ugyan jellegében messze vezet
bennünket a barokk antikvák-
tól, s inkább korunk jellemzô
Emigre stílusához közelít, ám
Tótfalusi Kis Miklós neve kap-
csán – azóta is bôvülô kínála-
tával – az utókor ígéretének szá-
míthatjuk. Fontster stúdiójában
készült legújabb írásterveinek
katalógusában is szereplô típu-
sai közül a Philos, az Antagon és
a Hungarum antikva más-más
jellemzôi, eltérô stílusjegyei mi-
att érdemel említést.

Kiemelkedôen fontos, hogy
pár mondattal – a mai magyar
betûtervezôk sorában, felhív-

jam a figyelmet a szegedi Job
Art mûvészeti stúdióra, azaz a
Fontana és Fontmunkások né-
ven egyre ismertebbé váló be-
tûmetszô mûhelyre. Kóthay Gá-
bor és Szegi Amondó eddigi
munkássága is elismerést érde-
mel. Tehetségüket, technikáju-
kat és betûalkotó képességüket
a számítógépes programok se-
gítségével évszázadok stílusai-
nak kóstolgatására és hajdani
típusok újraalkotására használ-
ják fel. Igen tisztes és figyelem-
re méltó eredménnyel. Mun-
kájukban Tótfalusi Kis Miklós-

48 MAGYAR GRAFIKA 2002/5




