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Életre kelt fabetûk
M a g y a r - H o l l a n d  p l a k á t b e t Û  M i n t a k ö n y v

Maczó Péter

A sokszorosító grafiká-
ban vannak rég elfelejtett 
technikák, és vannak 
olyanok is, amelyek idô-
rôl idôre újraélednek.

korábban a nyomdászat kivite‑
lezési technológiáit inspirálták, 
ma már csak a mûvészet kép‑
grafikai eljárásai között találkoz‑
hatunk velük.  
Számos példát ismerünk, hi‑
szen a nyomdászat szorosan 
kapcsolódik a grafikához: a fa‑
metszet a magasnyomtatás‑
nak, a litográfia az ofszetnek, a 
rézkarc pedig a mélynyomta‑
tásnak volt az elôfutára.
És ronald Steur? Nos, róla ke‑
vés nyomdászati információt 
találni a wikipediaban. Ez idáig.
Ám a magyar‑holland plakát‑
betû mintakötettel – ôszintén 
remélhetjük – az elôfutára 
lehet egy sajátos grafikai kor‑
szaknak, amelyre Európa más 
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tájain már jóval több jelent‑
kezô akad.
Nemcsak Hollandiában, görög‑
országban is jól mûködô kis 
nyomdákat látni, ahol a tradi‑
cionális magasnyomtatásnak 
hódolnak az alkotók. 
Ez a 20. század közepét köve‑
tôen rohamosan beszûkült, 
majd kiveszônek ítélt sokszoro‑
sító eljárás, amelyet guten‑
berghez kötünk (és nagyjából 
a nyomdászat elmúlt ötszáz 
évét öleli fel), német földön 
ínyenc kis könyvtervezô mû‑
helyekbe torkollt, ám idehaza 
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alig tudunk példát mondani, 
hol és ki az, aki még a kézi‑
szedésnek otthont kínálna.
Vannak megszállottak, s ha 
már a grafikában kevés példát 
találunk – évek óta folyik egy 
magyar nyomdászati múzeum 
megteremtésének az elôkészü‑
lete (amúgy virtuálisan, míg az 
egyetlen nyomdamúzeum 
részlegesen bezárt), – íme itt 
egy holland (aki nem is nyom‑
dász), akinek gyermekkori em‑
lékeibôl az ólombetû és a fes‑
tékszag beférkôzött az álmai‑
ba, most ezeket valóra váltva 
saját kis nyomdát alapított 
a kálvinista róma kapuinál, és 
onnan szólította meg kettôs 
hazája tervezôit…
Plakátbetû az a 6‑8‑�0 vagy 
akár 20 centiméteres fabetû, 
amellyel még gyerekkorom (én 
is voltam gyermek!) körúti hir‑
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detôoszlopain a mokép film‑
hirdetményei virítottak. 
gyakran sérült, foltosan festé‑
kezett karakterekbôl összeálló, 
néhány szavas plakátok voltak 
ezek, amelyet, ha jól emléke‑
zem, a fôvárosi Nyomdaipari 
Vállalat egyik telephelyén 
szedhettek utoljára.
mára már a fabetû csak becses 
szakmai ajándék lehet, a frank‑
furti könyvvásáron a kisebb és 
szaporább groteszk fokozatok‑
ból darabonként árusítanak, 
ólombetû meg sehol, és fôleg 
nem nálunk. Persze szedô is 
csak tésztában van – amit ott‑
hon a konyhában találni…
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És akkor, szóval a kezdeménye‑
zésre megrezdültem, de 
(bevallom) hitetlen maradtam, 
mígnem a szervezô értesített!
a felhívására jelentkezô 47 ter‑
vezô közül 9 magyar. 
alkotásaikat egy vaskos fekete 
mappában éppen volt tanítvá‑
nyunk (és mára tanártársunk) 
Juhász márton tette le elém. 
a feladat pedig személyre szó‑
lóan – éspedig címbetûnként – 
készítendô egy‑egy a3‑as lap 
volt, amelynek méret szerinti 
többszöröse is megtalálható 
a gyûjteményben.



az unikális kötet, amelynek 
egyedisége a (sokak által szá‑
mozott) eredeti nyomatokban 
rejlik, minden résztvevônek 
tisztes ajándékként készült, és 
nyilvánvalóan a kötészeti lebo‑
nyolításban is oroszlánrészt 
vállalt ronald Steur.
a kollekció emberes. Érezni az 
alkotás szagát (mi nyomdászok 
szó szerint tudjuk, ez mit jelent) 
és örömét is, amely kinek‑kinek 
máskor is megadatik ugyan, de 
egy ilyen összeállításban csak 
nagyritkán. 
Több ez annál, mintha kollek‑
tív kiállításon vennénk részt. itt 
a mûvek, sokszorozva – akár 
egy könyv – alkotótól alkotóig 
jutnak el: plakátbetûk bensôsé‑
ges világa.
Lehetünk igényesek, mondhat‑
juk véleményünket magasabb 
esztétikai szempontok alapján, 
de a gesztus, sôt a tények ön‑
magukat igazolják. Bizonyára 
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nem nagy gyakorlattal bíró 
mesterszedôk alkotásai ezek, 
ám bátor kísérletek és ízes kom‑
pozíciók, ahol a betûnek nem 
fonetikai, inkább formai szerep 
jutott. 
Nem tudom, ez a kötet elôfutá‑
ra lesz‑e valaminek? a magas‑
nyomtatást követte a flexó 
(éppen ebben a grafikában 
fôtémaként szerepel!), de ez 
a magyar‑holland plakátbetû 
mintakönyv mindenképpen 
minta.
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a nyomtatott anyagot a leideni 
Boekkunstbeurs még novem‑
ber elsô hetében kiállításon is 
bemutatta, és értesüléseim 
szerint a debreceni meliusz 
központ könyvtárában idén 
áprilisban lesz megtekinthetô. 
a kötet tehát útnak indult!
a plakátbetû mintakönyv anya‑
gából (a hajtogatott mûvek 
nincsenek kivasalva, esetleges‑
ségük a stílus sajátja) itt csak 
válogatás látható. a képek fel‑
kerülnek a magyar grafika  
internetes kínálatába, onnan 
rövidesen letölthetôk.
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