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Az idén új helyszínen, az Ipar-
művészeti Egyetem Ponton 
Galériájában került sor 
a végzős tipográfushallgatók
záróvizsgájára. Az öt félévből
álló tanfolyam végén 2005.
január 25-én tizenhatan 
adtak számot tudásukról.

Egy-egy vizsgázóra – hasonlóan
az elmúlt évekhez – három fel-
adat várt: egy már megjelent
könyv áttervezése, egy fotós ki-
advány (fotóalbum) tervezése
és egy zenei témájú poster meg-
alkotása.

A felsőfokú tipográfus képzés
oktatási módszerének lényege,
mondhatni alapvetése, hogy nem
akarja megmondani a hallga-
tóknak, mit tegyenek, hanem
megpróbálja ráébreszteni őket
arra, hogy mi mindent tehetnek
a sikeres tervezés érdekében.

És íme az eredmény: a meg-
valósítás sokfélesége. Mindenki
igyekezett valami „egyedit”, a má-
siktól különbözőt alkotni, és ez

a törekvés talán a legszembe-
tűnőbb. Ez az igyekezet néha
túlságosan is előtérbe kerül; a
koncept és a grafikai elemek el-
sődlegességének hangsúlyozása
persze kortünet, nehéz a kísér-
tésnek ellenállni. Így némely-
kor háttérbe szorulnak a tisztán
tipográfiai megoldások, amelyek
a legnagyobb szakmai kihívást
jelentik: a legszebb, de egyben
a legnehezebb feladat, ha csu-
pán a betű – ez a végletesen
absztrakt forma – áll a rendelke-
zésünkre, és abból kell az addig-
soha-nem-volt alkotást létrehoz-
nunk.

Idén a legsikerültebb mun-
kák a fotóalbumok. A legtöbben
saját maguk készítették a fény-
képeket is, ami talán azért is
nem meglepő, mert – többek
között – Aczél Krisztián végzett
fotósként került a tanfolyamra.
Gondosan szerkesztett, vissza-
fogott színekkel komponált vizs-
gaalbumában saját útifelvétele-
it mutatja be, és a fotókat kísérő
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– szükséges-elégséges mennyi-
ségű – szöveget mindig értelme-
sen, tisztán kapcsolja a képekhez.

Talán már nem is gondolnánk,
hogy egy klasszikus regény
címnegyedének létrehozása, sze-
déstükrének megszerkesztése,
a betűtípus, a betűváltozatok,
a betűfokozat, a soresés, a sortá-
volság megválasztása milyen ter-
vezői problémákat vet fel. Artner
Gábor Dickens Twist Oliverjének
áttervezésével bizonyítja, hogy
a könyvtervezésben nincs rutin-
munka, minden négyzetmillimé-
terért meg kell küzdeni: megéri.

Baranyi Hajnalka konceptuá-
lis fotóalbumának tervezésében
mélyül el leginkább (Cseppnyi
differencia). Kár, hogy az egyéb-
ként igen érdekes, gondolatéb-
resztő album tipográfiai kidol-
gozása helyett (idő hiányában?)
meg kell elégednünk az Avant-
Garde típus (mint a formával
adekvát betű) jelenlétével.

Ha egy tipográfus „várost néz”,
akkor óhatatlanul a feliratokat,
portálokat, utcatáblákat is a kö-

telezően megtekintendő látniva-
lók közé sorolja, és ugyanolyan
kötelességtudóan lefényképezi,
mint a kötelezően lefotózandó
mű (vagy valódi) emlékeket.
Burai László Budapestipo című
albumában mutatja be a ma-
gyar főváros régebbi és újabb
„tipós remekeit”, és teszi ezt oly
szeretetteli szakmai figyelemmel,
hogy a legcsúnyább felirat is
megszépül bemutatott lapjain.

Ehhez a vonulathoz kapcso-
lódik az Eck Imre (eredetileg
fotográfus) által újratervezett
könyv is, amelyben a belváros
(naponta észre-nem-vett) építé-
szeti ritkaságai jelennek meg,
áttekinthető tiszta megformálás-
ban, nem utolsósorban annak
köszönhetően, hogy a vizsgázó
nem elégedett meg egy rosszul
tervezett könyv okos áttervezé-
sével, hanem kiváló minőség-
ben újra is fotózott néhány épü-
letet.

A papír minősége, illata, ta-
pintása, faktúrája és színtónusa
mind-mind olyan tényező, amely
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nemcsak az olvasót befolyásol-
(hat)ja, de része (lehet) a terve-
zésnek is. Galánfi Ede munkái
megtervezésekor a papírt tekin-
ti kiindulópontnak, és mindent
az általa imádott anyagnak ren-
del alá.

A jó tervezőnek teljesen mind-
egy, hogy kiállítási meghívót,
plakátot, könyvet vagy fotóski-
adványt kell alkotnia: minden
esetben a feladat analízise az el-
sődleges, és ahhoz teremti meg
a megfelelő formát, elsősorban
a minőséget tartva szem előtt.
Juhász Örsi munkáin élvez-
hetjük a témák átgondoltságát,
a pontos kivitelezésre való törek-
vést, és a vizuális humort (bëlga
poster).

A betű mindig kéznél van, a
betű, avatott tervező kezében
– mintegy túlmutatva önmagán –
képes grafikai hatást kiváltani:
ezt bizonyítja ékesen Kiss Domi-
nika fekete-fehér zenei postere
(the mask).

A tipográfiai aprómunka a ter-
vezés legkevésbé látványos része.
Hiába a leglényegibb lényege,
a kiállítóteremben nem tud
olyan hatásos lenni, mint mond-
juk egy björk-poster – gondol-
hatta Kovács Péter (gyakorló ti-
pográfus), és valóban látványos,
gondolatébresztő munkát alko-
tott: a betűből kibomló grafikai

elemek meghatározó részei pla-
kátjának.

A címrendszer, a folyószöveg,
a kép és a képszöveg: ezt a négy
alapelemet használjuk (és variál-
juk), amikor egy képes kiadványt
tervezünk. László Pál ihletett át-
gondoltsággal szerkesztette és
tervezte meg képes kiadványát,
a fotókat-szövegeket kiegészítve,
illetve ellenpontozva régi rajzok-
kal. Igazi nézni-, olvasnivaló.

Kiegyensúlyozottság és belső
béke, valamint jó nagy adag szak-
maszeretet párosulva az önma-
gunkkal szemben támasztott
igényességgel: mindez kiolvas-
ható Miskolczi Judit munkáiból.
Könyve (Photoshop 6) tiszta, át-
tekinthető, képes albumában
mozgalmas hatású a képek ki-
vágása, elhelyezése, a kísérőszö-
vegek szépen vannak kompo-
nálva, és a plakátja egyszerű,
könnyen befogadható, vissza-
fogottan izgalmas.

Néhányan tudatosan töreked-
tek arra, hogy kísérleti (experi-
mentális) munkákat mutassanak
be, és jól tették: itt és most van
lehetőségük kipróbálni bizonyos
szakmai fogásokat, lemérni
azok vizuális hatását, szembe-
sülni a kiállítóterem falán az
eredménnyel. Németh Melinda
fotóskönyve sikeres kísérleti
munka: kép és szöveg, kép és
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és bár a betűtervezés az első szá-
mú szerelme marad, sikerült meg-
fertőződnie az alkalmazott ti-
pográfiával is. Sőt az öt félév
alatt olyan ismeretekre tett szert,
amelyek visszahatnak (inspiráló
hatással) betűtervezői munkás-
ságára is. Bemutatott merész
kísérletei mellett vizsgamunká-
in is jobbára saját tervezésű be-
tűit csodálhatjuk meg.

Műszaki szakkönyv vagy isme-
retterjesztő könyv? Netán mind-
kettő egyszerre? Az egyik legne-
hezebb műfaj, hiszen a szakmai
kritériumok pontos interpretá-
lásán túl vagy azzal egyidejűleg
fel kell keltenie az érdeklődést
egy laikusban, aki az adott szak-
ma rejtelmeivel éppen csak is-
merkedni kíván. Vértessy Flóra
invenciózusan, a megfelelő szak-
mai tudással és gondos szer-
kesztéssel tervezte át az Új fotó-
iskola című könyvet. Aktuali-
zálta a már elavult szerkezetet,
vonzóvá és egyben időtállóvá is
téve a könyvet. Igazi felsőfokú
tipográfusi munka.

A betűművészet és az építőmű-
vészet szorosabb kapcsolatban
áll egymással, mint azt felülete-
sen gondolnánk. Gondoljunk
csak egy építészeti pályázatra
benyújtandó munkára: a szak-
mai megfeleléseken túl a vizuá-
lis (grafikai-tipográfiai) meg-

formálásnak is meggyőzőnek
kell lennie. Ezt felismerve,
Vizvárdi András végzett építész-
ként kezdte el a tanulmányait,
és immár végzett tipográfus-
ként is bemutatkozik. És rögtön
olyan kiváló – igazi tipográfusi
erényeket megcsillantó – mun-
kákkal, mint a betűformára épí-
tő asszociatív Preisner szóló-
zongora-koncert plakátja, vagy
a szép tipográfiai részleteket fel-
vonultató Borlexikon könyve.

A vizsgamunkák előtt elidőzve,
a sokféleséget szemlélve óhatat-
lanul arra is gondolunk, hogy
bár készüljenek a munkák külön-
böző felfogásban, különböző
izmusok, pre- és posztmodern
irányzatok vagy doktrinák hatá-
sára, vagy azok ellenében, végső
soron mindegyik alkotó célja,
hogy „szépet” (le merem írni!)
hozzon létre. Elég ha az alkal-
mazott betűművészet két klasz-
szikusára, ha a két különböző
felfogásban alkotó művészre
gondolunk: Emil Ruder szikár,
tiszta minimalizmusát és David
Carson barokkos dekonstrukti-
vitását is szépnek találjuk, hisz
mindketten a kompozícióra, a
vizualitás által működő kom-
munikációra helyezték/helyezik
a hangsúlyt, és végső soron har-
móniára törekedtek/törekednek.

Szegi Amondó

Vizvárdi András

kép viszonyában, a „részben-az-
egész” problematikáját feszege-
ti meglepő vizuális erővel.

Az egyik legnagyobb kincs
a kellő szakmai tudással felvér-
tezett, a szabályokat ismerő, meg-
bízható, mindig-lehet-rá-számí-
tani szakember.  

Különösen a különböző gyors-
érlelőkben előállított „elektro-
nikus grafikusok” és önjelölt
„tipósok” által megszállt kiadói
és szerkesztőségi világban. Pataki
Anikó kellő szaktudással rendel-
kező szakember, aki jól szerkesz-
tett, egyenletesen lélegző ritmu-
sú fotóskönyvével és kissé bá-
tortalan tipográfiájú plakátjával
korrekt, tisztességes munkákat
mutat be.

Majd minden tipográfust meg-
kísért a betűtervezés, de keve-
sen vannak, akik neki is vágnak
ennek a bonyolultan gyönyö-
rű munkának. Szegi Amondó
fordított utat jár(t) be. Már is-
mert betűtervezőként jelentke-
zett a felsőfokú tipósképzésre,


