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Az igazi tipográfia egy-
fajta magatartás ered-
ménye. Lényege a szakma 
szeretetében és a gondos 
tervezésben rejlik.
T O M  C A R N A S E

E mottó szerzôje (túl a Lubalin 
100 évfordulón, akinek stúdió-
jában alkotott) bizonyára nem 
ismeretlen a betûket értôen 
nézôk és használók elôtt. idén 
lesz 80 éves, tucatnál több 
font tervezôje, tehát tudja mit 
beszél. Számára a betûterve-
zés lételem. gondolom örülne, 
ha látná, hogy a jövô nemze-
dék a tradicionális betûterve-
zéssel ismerkedik egy olyan 
alázatot kívánó feladat kapcsán, 
amely a reinkarnációhoz áll 
közel. Egyfajta teremtés ez, és 
valóban, egyfajta magatartást 
kíván. a tipográfus hallgatók 
irányítását szerzônk vállalta 

– nagy intuitív képességgel. [mp

a Budapesti metropolitan Egye-
tem 2018–2019 tanév ôszi fél-
évében a Vizuális kommuni-
káció intézetének mesterkép-
zés, tipográfia-betûtervezés 
specializáción Az utcakép tipo-
gráfiája – betûterv készítése 
címû kurzusán öt végzôs hall-
gató vett részt. 

a feladat nem csak a hallgatók 
lexikális ismereteit bôvítette, 
a kutatáson alapuló tervezôi 
munka módszertanának és 
gyakorlatának elsajátítása mel-
lett a tervezôgrafika csupán 
szûk rétegek által gyakorolt 
szegmensébe, a betûtervezés-
be való bevezetést szolgálta.

a szemeszter elsô heteiben a 
hallgatók egy szabadon válasz-
tott budapesti kerületet jártak 
be, és fényképezôgéppel doku-
mentálták a köztereken talált, 
adott paraméterek* szerint 
kiválasztott textuális jeleket. 
a kurzus kitûzött célja, a félév 
idôben szûkös volta, a kerüle-
tek nagysága, a feliratok sokfé-
lesége, valamint nagy mennyi-
sége miatt a teljesség igénye 
nélkül Bakai Eszter a ıx., Haga 
Szilvia a vıı., Lehofer Sára a ıı. és 
xıı., Szegô Levente a vııı., vala-
mint Varga Enikô a vı. kerületet 
rögzítette. 

A múlt jelenné lett értékei
A  b u d A p E S T i  u T C A k é p  T i p O g R á f i A i  ö R ö k S é g E

Borsa Aliz

* Ezek a paraméterek gyártási, 
technológia, illetve gyártási, 
készítési idô szerint kerültek 
meghatározásra: olyan feliratok 
kiválasztása a cél, melyek cím-
festéssel, véséssel készültek; 
öntvények, zománctábla, neon 
stb. formájában léteznek 
vagy/és léteztek, vagy/és jelenleg 
csak fragmentumok formájá-
ban elérhetôek – készítési idejük 
pedig a digitalitás elôtti idôkre 
nyúlik vissza (ez a 80-as évek 
elôtti idôszak). 
Utóbbi kitétel azért volt elenged-
hetetlenül fontos, mert a terve-
zôi cél a megfigyelésen és forma-
másoláson alapuló eredeti/elsô 
tervezôi megoldás tanulmányo-
zásán keresztül az eredeti ter-
vezôi szándékhoz legközelebb 
esô terv létrehozása; egy, még 
nem létezô elektronikus revival, 
saját tervezôi interpretáció 
megalkotása anélkül, hogy egy, 
már korábban létezô digitális 
megoldás a hallgatókra bármi-
féle befolyással bírt volna.

Az eredeti szöveg: »E házban 
született Knopp Imre 1905–1942 
a magyar munkásmozgalom  
mártírköltôje«
Knopp Imre emléktábláját 
a Budapest, Ferenc körút 26. 
alatti szülôházának falán, 
1970. április 13-án avatták. 
Bakai Eszter választotta ezt 
a feliratot, amelyen a betûtípus 
dns-ét hordozó fôbb karakterek 
szerepelnek (n, g, s, o, m, r).
Fentebb a szöveg frottázsa és
a betûtervet bemutató 
poszter látható.

amennyiben a kiválasztott fel-
irat véséssel készült, arról frot-
tázs technikával másolatot kel-
lett készíteni.
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»Osvát Ernô 1877–1929 kritikus, 
a modern magyar irodalom 
nagyhatású  szervezôje. 1908-tól 
haláláig a „Nyugat” szerkesz-
tôje« – hirdeti a kissé feszesen 
komponált vésett felirat.

Haga Szilvia Budapest, Osvát 
Ernô utca 1-ben az irodalmár 
emlékére állított mûmárvány-
táblával dolgozott. 
A tábla az épület Osvát utcai 
homlokzatának Rákóczi út 
felôli falán helyezkedik el.
Az oldalon Haga karaktertervei 
és a Haga és Borsa betûrajzok…

»Tervezte Chován Elek 1943«
Lehofer Sára a fenti évben 
készült, Budapest, Ezredes utca 
13. szám alatt található épü-
leten elhelyezett márványtábla 
feliratát választotta. 
Az építôrôl az említett név alap-
ján információ nincs, ellenben 
Hován Elekként több korabeli 
forrás is megemlíti.

A hallgató – hiányzó betûkkel 
kiegészített – karaktertervei 
több fázisban láthatók, a rajzok
alapján összeállított posztere
a következô oldalon szerepel.

LJ
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a tervezés következô lépése 
a meglévô karakterek paramet-
rizálása után a hiányzó glifák 
ún. csontvázának megrajzolása.
Bakainak, Hagának és Lehofer-
nek könnyebb dolga volt, mert 
a médium természetébôl adó-
dóan a frottázs kínálta legin-
kább az eredeti körvonalakat, 
arányokat – ebbôl lehetett 
a leghitelesebben kiindulni. 
Varga és Szegô csak fotókról 
dolgozhatott. 
Szegô esetében kérdôjelezôdik 
meg leginkább az eredeti for-
mák hiteles interpretációja, 
hiszen a felirat az épület negye-
dik és ötödik emelete között 
installált, fotódokumentációja 
pedig a földrôl készült, tehát 
a betûk – esetünkben – min-
denképpen perspektivikus tor-
zulást szenvednek.

A feldolgozásra kiválasztott 
felirat: »Gutenberg-otthon«
Budapest, Gutenberg tér 4. szám 
alatt épült ház homlokzatán 
található.
A tervezô Szegô Levente e plasz-
tikus, szecessziós jegyeket 
bôven magán viselô betûk
 mellett döntött.
A építtetô – a Magyarországi 
Könyvnyomdászok és Betûöntôk 
Segélyezô Egylete – ezzel az 
épülettel biztosította a nyom-
dászmunkásság hivatali és 
egyleti helyiségeit, bérlakásait.
A poszter fénykép alapján 
rekonstruált karakterekkel 
készült.
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a vázak megtervezése nem 
önmagában áll. rögtön kon-
textusba kell helyezni, azaz a 
betûket nem abc rendben, 
hanem szavakba komponálva  
szükséges tervezni. a tervezés 
elején meghatározott célnak 
való megfelelést a karakterek-
ben megjelenô és az ôket 
körülvevô terek harmonikus 
együttmûködése segíti.* 
Egy betûterv elsôdleges funk-
ciója – a betû szó szerinti fogal-
mából eredendôen – annak 
olvashatósága.** 
Erre a képzeletbeli vázra, arche-
típusra rakódik aztán a tömeg, 
a karakter, amit a közlendô tar-
talom és a felhasználási terület, 
alkalmazandó technológia 
szükségszerûen befolyásol.
a tervezôi munka nagy száza-
léka manuálisan történt. Erre 
azért volt elengedhetetlenül 
szükség, mert a formák meg-
rajzolása, az azonnali interak-
ció a fehér és fekete terek, illet-
ve formák között, pontosságot 
kényszerít a tervezôre. E metó-
dus rögvest láthatóvá teszi a 
tömegbeli problémákat. a raj-
zok falra tûzésével – megfelelô 
távolságról szemlélve – össze-
függéseket tudunk vizsgálni a 
különbözô betûrészletek, terek 
között. a digitális betûrajzolás 
technológiai megoldásait, 
trükkjeit még nem ismerô hall-
gatók azonnali számítógép-
használata elkerülhetetlenül 
téves megoldások megszületé-
sét eredményezi.
a tintával megrajzolt, több 
módosításon, egymáshoz 
csiszoláson átesett karakterek 
szkennelését követôen a hall-
gatók ideális görbeképzéssel 
igyekeztek egy jól együttmû-
ködô metszetet létrehozni. 
Eredményeik stúdium minô-
ségben tükrözik tudásuk jelen-
legi állapotát.

* „A typeface is a beautiful col-
lection of letters, not a collection 
of beautiful letters.” https://
www.ted.com/speakers/matt-
hew_carter
** Gerard Unger: Theory of 
Type Design, 2018

A cikk az ELTE BTK Filozófia-
tudományi Doktori Iskola Film-, 
Média- és Kultúra-elmélet 
Doktori Program Vizuális Kul-
túra tárgyat abszolváló szemi-
náriumi dolgozat átszerkesztett, 
rövidített változata.

Varga Enikô a Budapest vı., 
Izabella utca 44/a szám alatt 
található egykori szakember, 
Berger Sándor/Samu szobafestô-
és mázolómester feliratát dol-
gozta fel. A meglévô formák kö-
zötti összefüggéseket vizsgálja…
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