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1. A disszertáció célkitűzése és a téma körülhatárolása 

A betűk gondolataink, közlendőink rögzítésére szolgálnak. A tipográfiai elemzés egyik 

alapkérdése a betűtípusok sokféleségének magyarázata. Miért nem elégszünk meg azzal, hogy 

írásunk a szöveget mint puszta adatot tartalmazzák, miért érezzük szükségét annak, hogy az 

adatsort hordozó kódokat „feldíszítsük”? Az írás mint médium semleges használata az lenne, 

ha mindenhol mindenki egyféle betűtípust használna, mely így a megszokás révén nem csak 

könnyen olvasható lenne, de az adattartalom értelmezését sem módosíthatná, ráadásul 

befogadónként eltérő módon. A betűhasználat azonban differenciált; következetesen 

változatos alkalmazásuk révén a puszta adattartalomhoz képest többletkódokat is 

tartalmaznak. Ezek a kódok nem önállóak, hanem a betűk idealizált alapformáinak (nálam: 

tipografémák) meg- ill. újraalkotásával, illetve ezek módosításával érik el hatásukat. Így a 

vizuálisan megjelenített szöveg több, mint ugyanez a szöveg a vizuális megjelenítés „előtti” 

állapotában; és ugyanannak a szövegnek minden eltérő tipográfiai megformálása más és más, 

tipográfiájukba „rejtett” kódokat tartalmaz. Mivel ezek a „ráadás-” kódok alapvetően 

esztétikai jellegűek, az alapkérdésre talán legadekvátabb választ esztétikai megközelítéssel 

adhatunk. Disszertációmban a napilapok – a tipográfia kódok egy sajátos rendszerét 

tartalmazó publikációtípus – tipográfiai kódjait; és ezek elméleti és gyakorlati alkalmazási 

lehetőségeit kutatom.  

A disszertáció célja volt a rendszerváltozás utáni magyar országos napilapok 

tipográfiájának elemzése; annak felkutatása, hogy a tartalomhoz hogyan kapcsolódott annak 

formája, és ez a forma miért épp olyan, amilyen: kik és milyen szempontok alapján alakították 

ki a lapok tipográfiai arculatát. A tárgyalt korszak a nyomtatott napilapok arculatának 

fejlődésében több jelentős változást hozott: egyrészt technológiait (ólombetű-DTP), másrészt 

vizuális-tipográfiait (az internet megjelenése, Magyarországon: a bulvár újra megjelenése). 

Ezekhez fogható legfeljebb a megelőző évtized(ek) magasnyomás–ofszetnyomás átállása volt, 

ezért ezt is részletesen tárgyalom. A fő kérdések között az is szerepelt, hogy meg lehet-e 

határozni valamilyen sajátosan magyar tipográfiai stílust, vagy legalábbis a hazai 

újságtipográfia fejlődésének egyedi jellemvonásait.  

A disszertáció témája tehát a tipográfiai arculat elemzése. A szakirodalom áttekintése után 

úgy találtam, hogy a tipográfiai arculat elemzési módszerei viszonylag durván kidolgozottak. 

A napilaptipográfiával foglalkozó hazai kiadványok a gyakorlati szakemberek részére kiadott, 

tankönyv jellegűek, az amerikai szakkönyvek pedig egyrészt a magyar tipográfiai 

jellegzetességekétől eltérő amerikai megközelítéssel dolgoznak, másrészt szintén gyakorló 

tipográfusok tanácsadó jellegű munkái. Mindezek szükségessé tették, hogy a téma tárgyalása 

előtt kidolgozzam a tipográfiai arculat elemzésének elméleti-módszertani alapjait, s majd 

ezeket a módszereket felhasználva nyúljak hozzá a disszertáció témájához. 

2. A disszertáció felépítése  

A disszertáció két fő egységből áll.  

1. Az első a törzsszöveg, mely a címben jelölt téma általános elemzését adja. A főszöveg 

fő kérdése a tipográfia tárgyának lehatárolása és annak vizsgálata, hogy a tipográfiának hol 

van lehetősége önálló gondolatok közlésére, akár a tipografált fogalmi művön keresztül, akár 

önállóan; s ennek alapján a tipográfia mesterségéhez és művészetéhez tartozó művek 

elkülönítése. Az elemzés egyik módszereként használom azt, hogy megvizsgálom, 

hamisítható-e a tipográfiai mű, és ha igen, milyen formában, s levezetem, hogy ennek alapján 

mi a tipográfiai mű lényege, magja. Bemutatom, hogy milyen megközelítések lehetségesek 

egy tipográfiai mű elemzésére: itt a tipográfiára alkalmaztam létező művészettörténeti és 

irodalomtudományi elemzési módszereket. Részletesen foglalkozom a tipográfia 

alapelemének, a betűnek tipográfiai szemléletű, elméleti jellegű meghatározásával, ezután 

bemutatom a peritextust, majd a tipográfiai eszközök különféle olvasati lehetőségeit, vagyis 
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az egyes tipográfiai eszközök lehetséges üzeneteit. A reprint-problematika kapcsán 

bemutatom azt a sajátos viszonyt, ahogy a tipográfiai és fogalmi mű egymáshoz kapcsolódik, 

és ahogy ez a kapcsolat a vizuális környezet gyors változásával átalakul. Külön fejezetekben 

foglalkozom a tipográfus személyével és a tipográfiai mű esztétikai és autonóm művészeti 

lehetőségeivel. Mivel a tipográfia általános, esztétikai rétegéhez kapcsolódik, ebben a részben 

tárgyalom annak a problémáját, hogy mi számít szépnek a hírlaptipográfiában, vagyis a 

hírlaptipográfia művészi jellegű értelmezési lehetőségeit itt, az általános kérdéseknél mutatom 

be.  

A törzsszöveg következő fejezetében az elemzés tárgyával, a hírlappal mint jelenséggel 

foglalkozom.  

A törzsszöveg utolsó részében az első két fejezetben megalapozott témák – a tipográfia és 

a hírlap – egymásra találnak: ez a fejezet foglalkozik a hírlaptipográfiával. Ez a fejezet inkább 

gyakorlati-strukturális, mint esztétikai szempontból tárgyalja a hírlaptipográfiát. Bemutatom 

az arculattervezés és arculatáttervezés folyamatát és elméleti kérdéseit; majd bemutatom 

azokat az általam kidolgozott elemzési módszereket, melyek segítségével egy hírlap arculata 

különféle szempontok szerint meghatározható. Külön foglalkozom azzal a kérdéssel, hogy az 

arculat ill. annak egyes elemei hol épülnek be egy hírlap identitásába. Ebben a témában 

nagyobb részletességgel tárgyalom a címlapon a színek és fotók megjelenését. 

E fejezet utolsó egységében következik a címben jelzett téma bemutatása. Először történeti 

jelleggel mutatom be a hazai hírlaptipográfia XX-XXI. századi alakulását, majd néhány 

konkrét elemzési módszer segítségével a rendszerváltozás utáni hírlapok arculatának 

átalakulását jellemzem konkrét adatok segítségével. Ezután térek rá a fő kérdés 

megválaszolására, miszerint létezik-e magyar hírlaptipográfiai stílus. Ehhez először 

megvizsgálom, léteznek-e a nagyvilágban regionális hírlaptipográfiai stílusok, illetve hogy a 

kor vagy a hely határozza-e meg a hírlaptipográfiát. Végül a magyar hírlaptipográfiai stílus 

bemutatására teszek kísérletet. A dolgozat utolsó fejezetében a hírlaptipográfia jövőjéről szóló 

jelenlegi jóslatokat foglalom össze, hozzáfűzve a magam meglátásait.  

2. A második rész a függelék; ennek egyik egységében a törzsszövegben szereplő lapok 

képes bemutatása található. Szövegében csak a tipográfia, az arculatváltások illetve a lapok 

történetével foglalkozik; az egyes lapok tipográfiai elemzése tehát nem itt, hanem a 

törzsszövegben található a megfelelő tematikánál, hogy az összehasonlítható legyen a többi 

lap gyakorlatával. A függelék így nem elemző, csak történeti-forrásközlő anyag, egyben 

adattár és szöveggyűjtemény; viszont szükséges az első rész megértéséhez, mert a tipográfiai 

változások szorosan összefüggenek a lap történetével is (pl. tulajdonosváltás). Ezek között 

szerepel néhány erdélyi magyar napilap tipográfiatörténetének bemutatása is. Fontos 

hangsúlyozni, hogy az egyes lapok történetét bemutató fejezetek sokszor csak egy érintett 

interjúalany visszaemlékezése alapján készültek, így nem tekinthetőek objektívnek és teljes 

körűnek; de nem is ez a céljuk; ezért is csak a függelék részét alkotják. A lapok 

bemutatásához mellékelt fotók célja a további kutatás megkönnyítése is. A fotók a nyomtatott 

változatban jórészt olvashatatlanok, de a digitális változatban teljes felbontással olvashatóak.  

A függelék másik egysége tartalmazza a tipográfia technikai hátterének és e háttér 

változásának bemutatását, valamint a lapok kiadásával kapcsolatos egyéb, műszaki-logisztikai 

jellegű elemzéseket, leírásokat, melyek szintén alapvetően befolyásolták a lapok tipográfiai 

megjelenését. Itt adok jellemzést a tipográfiában fontos szerkesztőségi és nyomdai posztokról, 

szakmákról.  

Mivel a fő témától függetlenül is tárgyalható, függelékben elemzem a sajtófotó és 

infografika jellemzőit és hazai történetét.  

Szintén a függelékben található egy szószedet, valamint az újságok tipográfiájának 

kialakításában közreműködő fontosabb szereplők életrajzának rövid ismertetése.  

A függelékbe került az online „hírlapok” tipográfiájának elemzése és bemutatása; 
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különösképpen azért, mert az online oldalak tipográfiája csak kis mértékben származtatható a 

nyomtatotthírlap-tipográfiából, mely a dolgozat tárgya. Azért szerepel mégis e téma a 

dolgozat részeként, mert az online portálok ezekben az években veszik át a nyomtatott lapok 

mai szerepét, ezáltal a hírlaptipográfia – azaz az alapvetően napi híreket közlő sajtótermék 

arculatának – alapvető átalakulását hozzák még akkor is, ha továbbra is kiadnak azonos címen 

nyomtatott lapokat.  

Ugyancsak függelékben található a bulvár tipográfia bemutatása, mert tipográfiai 

filozófiája, stratégiája jelentősen eltér a minőségi lapokétól; viszont azért része mégis az 

anyagnak, mert a minőségi lapok is a bulvár tipográfia felé mozognak, számos elemet vesznek 

át tőlük.  

Szintén itt mutatom be a rendkívüli kiadásokat, melyek tipográfiai szempontból is jelentős 

események egy lap életében.  

A végjegyzetben az elsődleges és másodlagos irodalomra hivatkozások vegyesen 

szerepelnek (elsődlegesként magukat az elemzett tipográfiai műveket, másodlagosként a róluk 

szóló szakirodalmat tekintve), a lábjegyzetekbe kommentárjaim, kiegészítéseim kerültek.  

 

3. Alkalmazott módszerek 

A dolgozat hírlaptipográfiai részének néhány tucat érintettel folytatott személyes 

beszélgetés adja az alapját, melyekre 2005 és 2010 között került sor. Ezek forrását a 

főszövegben csak akkor jelzem külön, ha valamilyen sajátos, egyéni véleményt és meglátást 

közöl; általában az idézett rész forrását csak a hivatkozásoknál közlöm. Ezeket egészítik ki a 

vizsgált sajtótermékekben megjelent szövegek, illetve maguk a sajtótermékek (tipográfiájuk). 

Mindehhez járul a magyar és külföldi szakirodalom, tipográfiai cikkek és könyvek. A 

szövegben elsősorban az interjúkra támaszkodom, másodsorban a lapokban megjelent 

szövegekre, harmadsorban a szakirodalomra. A lapszámokról készített fotók nagy része saját 

archívumomból való, ezt kiegészítik az interjúalanyoktól kapott vagy náluk lefotózott 

példányok és a nagyobb közkönyvtárakban hozzáférhető anyagok
*
. A bulvárlapokból csak 

mintákat vettem, így azok elemzése nem teljes†. Az általános és hírlaptipográfiai elemzési 

szempontokat 2009 nyarán-telén dolgoztam ki.  

A dolgozatban alapvetően a jelen és a közelmúlt folyamatait vizsgálom. A hírlaptipográfiai 

kérdések nem részei az értelmiségi műveltségi kánonnak (különösen nem a mai 

Magyarországon), (ezért?) elemzések sem készültek ebben a témában. Így alapvetően néhány 

tankönyvi jellegű szövegtől és pár szakmai vitacikktől eltekintve a szóbeli hagyományra és 

visszaemlékezésekre támaszkodhattam, akárcsak maguk a tervezőszerkesztők. A dolgozat 

hírlaptipográfiai része tehát elsősorban a gyakorló és nyugdíjas laptipográfusokkal és 

nyomdászokkal készített interjúkon alapszik. Tapasztalataim szerint az egyes lapok tipográfusai 

nincsenek kapcsolatban sem más lapok tipográfusaival, sem a saját lapjuknál dolgozó elődökkel 

(hacsak nem tanítványaik, de ez ma már nem jellemző) és az említettek munkamódszereit sem 

ismerik. A hírlaptipográfiai kérdések jó részéről az egyes tipográfusok hasonló véleményen 

vannak, azaz hasonló alaptudással rendelkeznek, mégis, az egyes szerkesztőségek 

gyakorlatában ugyanazt az elvet máshogy is alkalmazhatják vagy fogalmazhatják meg, ezért 

több kérdésben az interjúkból idézett szövegek összehasonlításával, „szöveggyűtemény”-szerű 

bemutatással próbálom megfogni, hogy mi is az adott kérdésről alkotott elképzelés. Egyes 

ténybeli, történeti kérdésekben különösen érdekes követni, ahogy ezek városilegenda-szerűen 

többféle variációban gyűjthetőek. Az adatközlők által használt szakkifejezéseket, szakmai 

                                                 
* A Magyar Nemzet fejezetben közölt megjelent számok, levonatok és dokumentumok tekintetében köszönöm Murányi 

Gábornak, hogy rendelkezésemre bocsátotta magánarchívumának anyagait. 
† Itt említem meg, hogy kizárólag a bulvárok történetével, szerkesztéstechnikájával és tipográfiájával foglalkozom, azok 

tartalmi, újságírói etikai kérdéseivel nem foglalkozom. 



 

 

5 

zsargont külön rendszereztem. Ezeket a szavakat sokszor csak egy-egy szerkesztőségen belül 

használták, másokat többfelé; voltak olyan kifejezések, melyeket a ma nyugdíjas tipográfusok 

nem ismertek, másokat meg a maiak nem használják.  

Ahol nem találtam lényegi különbséget az egyes adatközlők válaszai között, nem jelzem 

külön annak forrását, mert bevett tudásnak tekintem. Bizonyos esetekben több szerkesztőségi 

taggal történt közös beszélgetésben születtek adatok, ez esetben csak a lap nevére 

hivatkozom*. Szögletes zárójelben a saját megjegyzéseim szerepelnek.  

Nem foglalkozom a sportlapokkal, mert sajátos tartalmuk sajátos tipográfiát követel†; sem 

a Metro(pol) újsággal, mely tipográfiájában, szerkesztésben a Metro lapcsalád közös arculatát 

veszi át, azaz tipográfiailag szinte teljesen idegen elem a magyar lappiacon (akárcsak a mai 

Blikk). Presztízsére is következtethetünk a Népszabadság egy 2004-es megjegyzéséből: 

„olvasók tömegeit vonja magához az ingyenes Metro című periodika.”
1
‡ Ugyanakkor a 

nyugat fontos tipográfiai „exklávéja”, mert nem egy tipográfiai-szerkesztési-terjesztési 

jellemzője van, mely a nyugaton ismert, de nálunk egyedül ez a lap alkalmazza. A többi, 

külföldi tulajdonú lap esetében az arculat kialakításában kisebb-nagyobb mértékben működtek 

közre magyar szakemberek is. 

A dolgozathoz két önálló „mikrokutatást” végeztem. Az egyikben a fiatalok tipográfiai 

érzékét mértem fel, megállapítva, hogy mit tartanak a mai 18–20 éves fiatalok „semleges” 

tipográfiának, a másikban megpróbáltam megállapítani, hogy a tipográfiai eszközöket hogyan 

olvassa a jelképes „ausztrál bennszülött”, ami segít feltárni, hogy egyáltalán mik a tipográfiai 

eszközök „rejtett kódjai”. Rendelkezésre álló bennszülöttek híján a tesztet olyan gyerekekkel 

végeztem el, akik még épphogy nem tudnak olvasni, azaz a szöveges-fogalmi réteg nem 

befolyásolja válaszaikat, de már elég okosak ahhoz, hogy a tipográfiai formákat látván 

releváns válaszokat adjanak a kérdésekre. 

4. Eredmények 

Mi a tipográfiai mű lényege? A tipográfiai mű elemzési módszereiben lefejtettem a 

különféle rétegeket a tipográfiai és fogalmi mű együtteséről, és megállapítottam, hogy a 

tipográfiai mű leginkább művészeti jellegű rétege egy fogalmi, önmagában nem 

materializálódó alkotás, az arculati leírás. A tipográfiai mű rétegei: a szedés (szabályok), az 

arculat és a konkrét oldal megtervezése.  

Mi a szépség fogalmának értelmezhetősége egy hírlap esetén? A hírlap esztétikai 

szépségének kérdésével kapcsolatban megállapítom, hogy egy hírlap lehet esztétikailag szép, 

miközben mégsem tetszik olvasóinak; ebből azt a következtetést vonom le, hogy a tipográfiai 

mű alkalmazott művészeti szerepéről nem szabad megfeledkezni, azaz a fogalmi műhöz és az 

olvasói elvárásokhoz együttesen kell igazodnia a tipográfiai szépségnek. 

Mi adja egy hírlap identitását és hol van ebben szerepe a tipográfiai arculatnak? A hírlap 

identitásával kapcsolatban megállapítom, hogy a közéleti hírlap identitását a szerkesztősége 

adja, a bulvárét viszont inkább csak a cím és tematika.  

Mi határozza meg egy hírlap arculatát? Megállapítom, hogy általában az alkalmazott (nem 

autonóm) tipográfia és különösen a hírlaptipográfiára is igaz, hogy a tipográfiai vizuális stílust 

elsősorban a kor (divat), másodsorban a hely, és csak sokadsorban a művész személye 

határozza meg. A tipográfiai művek miértjeinek egy részéről megállapítom, hogy nem 

művészi koncepció, hanem technikai kényszer szülte őket. 

Hogyan elemezhető egy hírlap tipográfiája? Általában a korábban meghatározott 

                                                 
* Ennek az is oka, hogy a beszélgetésekről csak kézírásos jegyzetet készítettem, így utólag a közös beszélgetések eseteiben 

nem tudom megállapítani, melyik mondatot ki mondta. 
† A mai, Ringier kiadásában megjelenő Nemzeti Sport tipográfiája „egy svájci sportnapilap mintájára készült” (Gremsperger 

P. szóbeli közlés 2008). A sportnapilapok a néplapok és a bulvárok között állnak tipográfiájukban.  
‡ Ugyanakkor talán hiba a Metro(pol)-t a fizetős napilapokhoz hasonlítani; a többi ingyenes napilappal összevetve messze 

kiemelkedik tartalmában és tipográfiájában is, legalábbis a régióban. 
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művészettörténeti-irodalomtudományi elemzési módszerek alkalmazásával, különösen pedig a 

hírlaptipográfia elemzéséhez elkülönítem a hírlap egésze, egy oldal és egy anyag tipográfiai 

megformálásának vizsgálatát. Az oldaltükör tipográfiai típusának meghatározásához 

elkülönítek többféle szempontot: látvány vagy szöveg dominanciáját; tartalmi szempontból 

önálló, referenciális és külső tartalmat, lineáris és nemlineáris ill. nyílt és zárt oldalt, az oldal 

mint egy sorozat része kialakításának módszerét tekintve statikus és dinamikus tördelést. 

Megállapítom a lyukra írás újságírói módszerének és a lap tipográfiai képének összefüggését.  

Hogyan önthető szavakba a vizuális arculat? Az arculatváltás bejelentését indikátornak 

használom annak megállapítására, hogy a szerkesztők hogyan érzékelik az arculat fontosságát 

ill. mit tartanak ebből fontosnak. A fő vonulatok: a lap struktúrájára, olvashatóságára, és 

csak utolsó sorban esztétikai szépségére vonatkozó kijelentések. Megjelenik egy másik 

érvrendszer is, ahol a szerkesztők úgy érzik, hogy mentegetőzniük kell, amiért a lap „most 

egy kicsit szokatlan” lesz; s egy másik toposz, hogy a korszerűsödés ellenére a lap azért 

ugyanaz marad, mint korábban: ez utóbbit a konzervatív szerkesztő elveként tárgyalom. 

Mi a bulvárosodás jelenségének lényege? A sokat hangoztatott bulvárosodásról 

megállapítom, hogy valójában a korszellem meghatározta, minden hírlaptipográfiai műfajban 

megjelenő jelenségek csoportjáról van szó, melyet a bulvár, a politikai és a gazdasági 

hírlapoknál és a webre dolgozó tipográfusok is felhasználnak, s mely jelenségek valójában 

már egy évszázada is jelen voltak a hírlapokban. 

Mi a hazai hírlaptipográfia története a XX. század második felében? Ez a téma eddig nem 

került feldolgozásra; a hírlaptipográfia teljes vertikumát iparosmunkának tekintették, s ennek 

megfelelően nemcsak technikai (nyomdai), hanem tervező-alkotó (szerkesztőségi) művelői is 

névtelenek és elismerés nélküliek maradtak. A lapok javarésze ráadásul „nem-tervezett”
2
 volt. 

A hazai hírlaptipográfia történetével kapcsolatban megállapítom, hogy az 1950-es évek 

elejétől több évtizedes tervezői és nyomdatechnikai visszaesés következett be. Sikeresen 

felderítettem, hogy az 1970-80-as években látható hírlaparculatokat ki és milyen hatásra 

tervezte (Lengyel Gyula, Soproni Béla, Vémi József, Fehér Kálmán, Ritter Aladár stb. ill. 

tanácsadói csoportok). A rendszerváltozás – pontosabban: a privatizáció – után a lapok jó 

részének arculati átalakítását nem magyar, hanem külföldről meghívott tipográfusok 

határozták meg (Robert Woodlock, Jean-Jacques Hauwuy), de távozásuk után már magyar 

tipográfusok alakították át a lapot; elsősorban a jobboldali sajtóban viszont jellemzően eleve 

magyar tipográfusok tervezték a lapokat, akik közül kiemelkedő Molnár István munkássága, 

akinél több alkotói korszakot is elhatárolok. Több lapot azonban művészi igényeket nélkülöző 

arculati koncepcióval jelentettek meg, azaz a „nem-tervezettség” ma is tetten érhető.  

Mik a sajátosan magyar hírlaptipográfia jellemzői? A hazai napilapok a magyar sajtó 

megszületésétől fogva folyamatos lemaradásban vannak a nyugati vizuális-szerkezeti 

trendektől; aminek nem a kisebb oldalszám, lapméret, hirdetési piac és semmi esetre sem 

kulturális különbségek az okai, hanem talán a következő szempontok: a kiadók 

másodlagosnak tekintik a tipográfiát és ebből következően a megfelelő kreatív szakemberek 

(arculattervező, művészeti vezető, infografikus) számára nem kínálnak más tipográfiai 

munkákkal versenyképes feltételeket; ilyen posztok vagy nincsenek, vagy e posztokon csak 

egy embert alkalmaznak mindenesként; a szerkesztők és újságírók szabadsága túl nagy ahhoz, 

hogy a nyugatihoz hasonló fegyelmezettséggel be tudjanak tartani egy előre tervezett 

tipográfiai felépítést; a vizuális és tartalmi tervezés két független vonalon történik; az 

újságírók kevéssé gondolkodnak vizuális megoldásokban; a szerkesztőségek a napi rutinban 

erősen tartanak mindenféle szokatlan, kreatív megoldástól.  A tipográfiailag világszínvonalon 

álló hírlapi arculatok vagy nemzetközi „licenszek” formájában érkeznek, vagy elszigetelt 

magyar alkotó munkák, melyek azonban csak akkor maradandóak, ha a szerkesztőségben 

szigorúan tartják magukat hozzá.  
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