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Nekünk, akik hiszünk 
a fizikában, a múlt, 
a jelen és a jövô közötti 
különbségtétel csak 
képzelgés, bármily maka-
csul tartja is magát.
A l b e r t  e i n s t e i n

In medeas res! – Horatius után 
szabadon: az 1582. esztendô 
október 4-ét, csütörtököt kö-
vetô nap október 15-e lett. 
a köztes napok pedig abban az 
évben kimaradtak. Ugyan-
akkor a hét ritmusa nem borult 
fel, mivel 15-e péntekre esett – 
és nem hétfôre. Eddig érthetô? 
mindez a máig ható naptár-
reform konkrét eredményérôl 
szól. miközben az Oszmán 
Birodalom ekkor már derékig 
magyarországban garázdál-
kodott és Európát más gondok 
is gyötörték. Végre! Nade így 
van ez egyéb kritikus helyze-
tekben is, ne keressünk hozzá 
mai párhuzamokat!

a 14. század óta készültek rá, 
hogy a julián naptárt, amely 
(szinte természetesen) Julius 
Cézár nevéhez kötôdik – és 
krisztus elôtt 45-ben vezették 
be –, újraírják. 
Persze ô akkortájt még nem 
tudhatta, mikor születik a 
megváltó, így az az év anno 
a rómaiak szerinti 709-es esz-
tendônek számított. 

Naptártipográfia
Az  i d Ô  A  látvá n y  f o g s ágá b A n

Maczó Péter

Antal Amanda modellezett
naptároldalai Ivan Chermayeff 
amerikai tervezôgrafikust
mutatják be az elsô képen. Lent
Papp Tímea Michael Bierut
munkáival és saját komponá-
lású naptároldalával.

Bús Levente kiterített oldalai
a múlt évszázad frenetikus
angol tervezôjét, Neville Brody
munkáit idézik… felette
Papp Tímea Saul Bass stílusa
és a november.

Grósinger Jázmin Anna júliusi naptároldalaihoz a jeles holland 
tipográfus Piet Zwart máig ható munkássága adta az ihletet.
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a naptár – egyiptomi mintákat 
követett – 365 napos volt, és 
négyévente egy szökônapot 
iktatott be… azóta azonban 
nem csak Jézus született és 
feszíttetett meg (sôt mások is, 
utóbb), hanem ezer év alatt 
elcsúszott az egész, ami a hús-
vétra és karácsonyra is kihatott.
a 14 századi próbálkozásokat 
követôen egy, Xiii. gergely 
pápa által 1576-ban felállított 
nemzetközi bizottság végül 
a terveket Christophorus Clavius 
német jezsuita matematikusra 
bízta.
Ez már – ma azt mondanánk – 
európai uniós eredményre 
vezetett: a lengyelek, a franciák 
és a spanyolok hû pápistaként 
azonnal elfogadták, míg huza-
kodásokkal és ideológiai viták-
kal tarkítva, a Német-római 
Birodalom katolikus tartomá-
nyaiban 1585-ben, a lutheránus 
Poroszországban csak 1610-
ben vált hivatalossá. 

Sibianu Cristina vidám kompozíciója Norman 
Ives után szabadon. Alatta Imreh Abigél meg a 
római számok… ezt is lehet?

Imreh Abigél naptároldalai á la Jonathan Barnbrook készültek. 
Viniczai Csenge Herb Lubalin alkotásai és a december hónap (jobbra)

Ormos Anna júniusa Lotta Nieminen grafikus-
mûvészrôl szól. Alatta Papp Tímea naptároldala 
Jacqueline Casey homage parafrázisa.
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Ennyit históriai bevezetôként 
az itt bemutatott naptárter-
vekhez, ahol ugyan elôfordul-
hat, hogy némely esetben a 
funkcionalitást a látvány felül-
múlja, de sebaj!
a Budapesti metropolitan 
Egyetem master hallgatói fali-
naptárt terveztek, amelyhez 
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Nagy Britannia és a korona 
tengeren túli gyarmatai 1752-
ben fogadták el. Oroszország 
pedig még várt a Nagy Októ-
beri Szocialista forradalomra… 
náluk 1918 a reform kezdete. 
Európában az utolsók azonban 
a görögök (1924) lettek.
Bár ez a naptár sem tökéletes, 
ügyes megoldása, hogy a 400-
zal nem osztható kerek évszá-
zadok nem szökôévek. a jelen-
legi számítások szerint 4782-
ben várható legközelebb, hogy 
egy napot majd ki kell hagyni. 
Nos, azt még kivárjuk!

A bal oldalon:
Auffenberg Zita naptároldala
Zuzana Ličko stílusában,
Viniczai Csenge Jan Tschichold 
tipográfust (és a Penguin köny-
veket) idézô oldalaival, mellette
Nagy Nikolett Massimo Vignelli 

– New York metro – közös alkotá-
sukkal láthatók.

Grósinger Jázmin Anna grafikai 
tervén a tipográfus fantaszta 
Jurriaan Schrofer betûivel tob-
zódhatott kedvére…

Sibianu Cristina a szó szerint színes londoni designer Morag 
Myerscough sík- és térbeli kompozícióit idézte meg naptároldalain.
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lyek a kiváló elôdök és példa-
képek mûveire, gesztusaira, 
színeire és hangulatára – nem- 
egyszer tipográfiai kompozí-
cióira – reflektálnak.
Ezek a naptároldalak tehát nem 
a szokásos asztali naptárok fel-
adatát vállalják fel, nem alkal-
mi bejegyzésekre szolgálnak, 
sokkal inkább a falra függeszt-
ve lehajtható grafikai leporelló 
illusztratív élményét nyújtják.
Természetesen minden hónap 

kilencven 20. századi grafikus 
mûvész közül sorsolással kellett 
minden hónaphoz egy alkotót 
választaniuk. 
munkásságukat kétnyelvû szö-
veggel és a legismertebb/leg-
kedveltebb, az  oeuvre tipikus 
alkotásaiként válogatott képek-
kel két-két oldalpárban mutat-
ták be. Szóval ez nem csak ter-
vezôi és szerkesztôi feladat volt, 
hanem egy kicsit szaktörténet 
is, amit örömmel vettek.
a feladat sajátos és egyedi olda-
lai azok a naptárlapok, ame-

reálisan az esztendô (itt 2021) 
valóságos napjait kínálja: tehát 
mûködik! 
Játékosságuk, vizuális incselke-
déseik – egy-két esetben –  tán 
fricskaként hatnak, de megen-
gedôk. Természetünknél fogva 

– a liberal arts eszméje szerint – 
közös örömöt adtak a tanárok-
nak, a hallgatóknak és remél-
jük az olvasóknak is. 

Viniczai Csenge, Saul Bass és a 20. század izgalmas amerikai filmje
egy naptáron belül, ahol a napok fricskák – a sok izgalom után.
Nagy Nikolett, El Liszickij és az orosz avantgárd – a kötésoldalon…

Auffenberg Zita naptároldalával Pierre Mendell 
extravagáns grafikai oeuvre-jére reflektál. 

Imreh Abigél illusztrációs oldalain André 
François (korábban Farkas) grafikáihoz a mesék
és az utak márciusként kapcsolódnak.
 Ormos Anna kompozícióján a finn mûvész Kari 
Piippo lett – augusztussal – a fôszereplô.
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