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Bevezetőként álljon itt a címbeli kollázs és betű 
szavakról néhány gondolat.  

A kollázs szó a francia collage kiejtés szerinti 
magyar átírása. Jelentése: olyan művészeti alko-
tás, amelyet egy felületen kivágásokból, sokszor 
többféle anyagból állítanak-komponálnak (ra-
gasztanak) össze. 

A betű Juhász Ferenc lírai megfogalmazása sze-
rint élőlény: „Ó, a betű, a jel, az összevont titok-
zatosság, az eredendő jelképi ábra … akinek fo-
lyamatos hurkába fonjuk emberi szívünket.”  

Igen, ez a betű, amellyel immár én is évtize-
dek óta keresem a kenyeremet, ennek a betűnek 
áldozok. Eredeti tanult szakmám a betűszedés, 
pontosabban a kéziszedés, általa szorosan kötő-
döm a betűk világához. A betűszedő, még nem 
olyan régen a több mint ötszáz éves gutenber-
gi találmány szerint ólombetűket szedett sorok-
ba, azokat képekkel kiegészítve betördelte, olda-
lakká formálta, hogy azt kinyomtassák és könyv 
vagy újság alakjában egy könyvesboltban vagy 
az újságos standon hozzájusson az olvasó. A szá-
mítógép megjelenése óta ilyen szakma ma már 
nincs, ezt is sok mással együtt átalakította, kor-
szerűbbé formálta a digitalizáció. Azonban a betű 

– a nyomdavilág alapegysége – ma is ugyanúgy 
hódít, magam is szorosan kötődöm hozzá. 

Régóta folyamatosan kapcsolatom van a be-
tűkkel nyomdászként, íróként, újságíróként, ti-
pográfusként és persze olvasóként. A számító-
gépem és a mobilom ma már nélkülözhetetlen 
használata mellett szabad időmben – maradva 
a „hagyományos” papírra nyomtatott szövegek-
nél, képeknél, betűknél – kollázsokat is alkotok, 
általuk kifejezve gondolatot, érzést vagy éppen 
pillanatnyi hangulatot. Ezek között fellelhető 
könyvborítóhoz készült alkotás, található betű-
kocka vagy említhetem a palackból szabadult 
printperformance-t, és persze több nyomda vi-
lága, illetve betűk ihlette kollázs is született az 
évek során. Ezekből válogatva született ez a kiad-
vány, amelynek apropója, hogy a ByArt Galéria 
lehetőséget teremtett arra, hogy mások is megis-
merhessék műveimet. 

A kollázs világa számomra egyfajta életérzés 
kifejezését jelenti. Íme, itt vagyok, ilyen vagyok!
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