KEDVTELÉSBŐL IS TERVEZNÉK BETŰKET 
Beszélgetés Katyi Ádám betűtervezővel, a fiatal tipográfusnemzedék egyik legtehetségesebb tagjával

– A mondhatni milliós nagyságrendű betűtípus mellé miért van szükség újabbra és újabbra?
– Lehet, hogy első ránézésre végtelen betűtípust látunk a piacon, ám ha közelebbről megnézzük, ezek nagy része nem megfelelő minőségű. Folyton változnak a technikai feltételek és lehetőségek, ezáltal sok régi betű nem fel meg az újabb elvárásoknak. A létező betűtípusok nagy százaléka alacsony minőségű, nem támogat sok nyelvet, kevés karakterrel rendelkezik, így a felhasználhatósága is limitált. A mai technikai háttérnek, fejlett grafikai szoftvereknek és az OpenType feature-öknek hála a mai fontok sokkal többre képesek, mint húsz évvel ezelőtt, okos és automatizált megoldásokat lehet beépíteni, melyek egyszerűbbé teszik a felhasználók életét.
– A BA diplomamunkád 2010-ben a Tótfalusi Sans volt. Hogyan jött az ötlet? Miként kivitelezted?
– Először egy teljesen új betűt akartam tervezni, de hamar ráeszméltem, hogy ez három hónap alatt, előképzettség nélkül, nagyon nehéz. Félálomszerű állapotban ugrott be, hogy építkezhetnék Misztótfalusi Kis Miklós antikva betűjére. Így elkezdtem elemezni, vázlatokat készíteni, az összes betűt kinyomtattam, és ezekre rajzoltam rá kézzel a saját karaktereimet, majd amikor mindegyik kész lett, digitalizáltam őket, és FontLab programban elkészítettem a digitálisan szedhető betűt.
– Mitől, hogyan kapcsolódik a Sans verzió az eredeti betűkhöz? Bár talpatlan, mégis mitől marad Tótfalusi?
– Lényegében csak a vázszerkezetet, az eredeti betű „csontvázát” hagytam meg, erre építettem rá a saját állandó vonalvastagságú betűimet. Mivel a betűk alapszerkezete megegyezik Tótfalusi antikváinak a vázával, megmarad a szoros kapcsolat, ám ránézésre mégis teljesen elkülönül a talpatlan verzió a talpastól.
– Mi a legnehezebb a betűtervezésben? 
– Talán az idő. Ha megfelelő minőséget szeretnénk produkálni, rengeteg időre és odafigyelésre van szükség. Minden karakternek függenie kell a többitől, ám mégis megfelelően elkülönülnie, hogy felismerhető legyen, valamint a különböző betűvastagságoknak is kapcsolódniuk kell a betűcsaládon belül. Egy alap latin karakterkészlet kétszáz-kétszázötven karakterből áll, ezek nagy része egyedi, melyeket külön-külön kell megrajzolni. És akkor még nem kerültek bele cirill vagy görög karakterek, különböző számsorok, és folytathatnám…
– Mekkora sikere lett a Tótfalusi Sansnak? Használják, veszik?
– A Magyar Formatervezési Díj pályázaton különdíjat kaptam érte, Magyarországon ez elég nagy szó. A Tótfalusi Sans Serif betűt hivatalosan nem árusítom, csupán egy diákprojekt volt, mondhatni, ezzel ugrottam fejest a betűtervezésbe. Ezután végeztem el a hágai Royal Academy of Art, Type and Media betűtervező mesterképzését. Már látom benne a sok hibát, melyeket azóta ki is javítottam, de teljes családdá még nem sikerült kibővítenem. Úgy tekintek rá, mint egy sikeres tanulóprojektre.
– Mennyire veszik, használják a betűidet?
– A Westeinde betűtípusomat egyre több helyen használják, amit nagyon jó látni. A legújabb, Menoe Grotesque a legkelendőbb jelenleg, sok külföldi grafikus is készít vele szép munkákat. Gyakran elküldik az eredményt. Ezeknek készítettem egy külön galériát is a weboldalamon: hungarumlaut.com/fontsinuse.html 
– Most min dolgozol? 
– Az év első felében főleg Miles Newlynnak dolgoztam „fontmérnökként”, emellett két arculati betűtípust fejeztem be (egyiket Naske Lászlóval közösen), egy pedig még tervezés alatt áll. Jelenleg egy korábbi betűtípus véglegesítésén dolgozom, ez egy több optikai mérettel és stílussal rendelkező betű lesz. Valamint egy újabb Sans Serif típussal is gazdagodni fog a Hungarumlaut digitális betűöntödém kínálata. Remélhetőleg ősszel mindkettőt sikerül befejeznem, és az arculati betűket is publikálhatom.
– Megéri a betűtervezés, vagy ez belső kényszer csupán, és megélni másból kell?
– Valaki egyszer azt mondta, hogy „gondolkozz el, hogy amin épp dolgozol, azt akkor is csinálnád-e, ha nem kapnál érte pénzt?” Szerencsésnek mondhatom magam, mert kedvtelésből is terveznék betűket (tervezek is). Meg lehet élni belőle, de nem egyszerű, nagyon magas minőséget kell produkálni, folyamatosan fejlődni kell a technikával. Ma már azt mondhatom, hogy körülbelül egy éve csak betűtervezésből élek, a fő keresetemet az arculati betűtípusok adják.
– Van kedvenc betűterveződ?
– Legnagyobb hatással talán Ondrej Jób szlovák betűtervező volt rám, ő is Hágában tanult. Nagyon okos és átgondolt betűket készít. Még 2011-ben vettem részt egy workshopon Szlovákiában, amin ő is csapatvezető volt, ott ismertem meg személyesen, azóta is tartjuk a kapcsolatot, szerencsére néha konferenciákon is összefutunk. Kai Bernau betűit is szeretem, ő a kimértebb svájci stílust képviseli, ez is nagyon közel áll hozzám. Több betűt is tervezett a Commercial Type Foundrynak, amelynek a betűtervezéshez és a piachoz való hozzáállását kedvelem.
– Szerinted mitől működik/nem működik egy betűtípus?
– Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nagyban függ a felhasználástól. Láttam már gyönyörűen, pontosan kivitelezett betűt nagyon bénán felhasználni, és a fordítottjára is van példa. De van néhány alapszabály, aminek működnie kell. Ez talán az egyes betűk és a betűcsaládban szereplő stílusok közötti megfelelő kapcsolat, bizonyos részleteknek (például b, p, d, q betűk hasa, felnyúló szára) ugyanolyannak kell lenniük. Van egy alapkövetkezetesség, és néhány szabály, amit ha betartunk, onnantól a felhasználón múlik, hogy jól jelenik-e meg a betűnk. Ezt mind felsorolni itt hosszú lenne, de egy workshopon szívesen megtanítom bárkinek.
– Milyennek tartod a mai magyar tipográfia állapotát? Gondolok itt akár a boltportákra, feliratokra, hirdetésekre.
– Négy éve élek külföldön, immár a harmadik országban, így talán más a rálátásom, mint ha mindennap otthon lennék. Sokan szidják a magyar grafikai-tipográfiai helyzetet, de szerintem évről évre egyre jobb. Kicsit lassabban történnek a dolgok, és nagy a lemaradás, de javuló tendenciát látok.

Az interjút Kiss Barnabás készítette

