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Magyar Képzőművészeti Egyetem 

Korunk meghatározó jellemzője, hogy – egy 
érett felnőtt ember számára is – kezelhetetlen 
mennyiségű információ, adat, inger, ismeret-
len tudásterület, megoldásra váró probléma 
zúdul ránk folyamatosan. 

Mit tud ezzel kezdeni egy fiatal, aki még a 
helyét keresi a világban, abban a világban, 
amit az előző generációk örökítenek rá? Úgy 
gondolom, az oktatás legfontosabb feladata, 
hogy segítséget nyújtson az eligazodásban 
korunk bizonytalansággal és félelmekkel teli 
közegében. Ezért az oktatás szemléletmódja 
alapvetően határozza meg, milyen mértékű 
segítséget kapnak a fiatalok az útkeresésben. 

Nem mindegy, hogy az emberiség tudás-vi-
lágtérképének utcajegyzékét tanítjuk-e nekik, 
vagy a térképolvasás készségét adjuk át. A 
világ nem annyira ijesztő, ha tudjuk, milyen 
úton induljunk el felfedezni, és merre talál-
hatjuk a főútvonalakat. És ez igaz a szakmai 
felsőoktatásra is. Korunk infokommunikációs 
rendszereinek köszönhetően világunk egy 
térré vált a vizuális kultúra tekintetében. 

A kulturális hatások azonnaliak. Világméretű 
eklektika korát éljük a kortárs vizualitásban. 
Ez az a közeg, melyben hallgatóink a saját 
szakmai útjukat keresik. Az előző generációk 
által ránk hagyott oktatási módszerekkel, 
a frontális oktatással (a mester megmondja 
a „tutit”), a lexikális tudásra fókuszálással, a 
hibázás büntetésével nem lehet felkészíteni 
a fiatalokat arra, hogy képesek legyenek 
eligazodni e kaotikusnak látszó világban.

Érdemes (újra) elolvasni Moholy-Nagy László 
Látás mozgásban című könyvéből A helyzet 
elemzése című első fejezetet. Sokkoló, de 
sajnos a helyzet változatlan, ez a 75 évvel 
ezelőtt megjelent írás1 még mindig aktuális. 

Moholy-Nagy tisztán, tömören írta le a világ 
bajait és azt, milyen szerepe lehetne a művé-
szetnek és a művészeti oktatásnak a jobbítás 
érdekében. Nem részletezem a fejezet tartal-
mát, javaslom, olvassa el, aki még nem ismeri. 

Az 1996-ban megjelent magyar nyelvű kiadás2 
kikölcsönözhető a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem könyvtárából.

Rozmann Ágnes DLA
Munkácsy Mihály-díjas grafikusművész,

egyetemi docens,
Magyar Képzőművészeti Egyetem

1  Laszlo Moholy-Nagy: Vision in Motion, 

Paul Theobald & Co 1947, ISBN: 9780911498004 

2  Moholy-Nagy László: Látás mozgásban, 

Műcsarnok 1996, ISBN: 9637550941

GONDOLATOK A TERVEZŐGRAFIKÁRÓL
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Név: Love Odeon Paris theatre poster
Ügyfél: Autonóm
Alkotó: Rozmann Ágnes
Év: 2018
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Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

A graphic design magyar nyelvre nem tökéle-
tesen fordítható, a tervezőgrafika és az alkal-
mazott grafika is ugyanezt a fogalmat takarja. 
Van, aki úgy gondolja, ezek a grafikusok 
„alkalmazottak” lesznek, hiszen az elnevezést 
félreértelmezve a témában járatlan ember erre 
következtethet. Ebből kiindulva jelenthet ez 
az „alkalmazott” szó jót és rosszat is: munka 
szempontjából kivételesen jó, biztos elhe-
lyezkedést, művészi önmegvalósítás szem-
pontjából korlátokat. Valójában az alkalmazott 
szó nem a munkaviszonyra, hanem a grafika 
felhasználására utal, többé-kevésbé az auto-
nómmal ellentétes fogalmat jelenthet. Annyi 
bizonyos, hogy a tervezőgrafika nagy részben 
a merkantil világhoz kötődik, ahol a megren-
delő fontos tényező. Ő az, aki a grafikát „alkal-
mazza” és a grafikust megbízza. 

A reklámkommunikáció (a kereskedelmi üze-
net) a huszadik század elején már sokfelé jelen 
volt, és a század második felétől a hétközna-
pok részévé vált. Az ipar hamar felfedezte, 
hogy a fogyasztásra serkentő üzenetet a 
grafika hatásosan juttathatja célba. Ez a fel-
adat a tervezőgrafikát beborította, szinte tel-
jesen. Ezért is alakulhatott ki a tervezőgrafi-
kának egy harmadik elnevezése: reklámgrafika. 
Én mégis úgy vélem, hogy nem helyes csak a 
reklám irányából tekinteni a tervezőgrafikára, 
mert az olyan lenne, mintha csak egy irányból 
vizsgálnánk egy nagyon sokrétű területet.

A tizenkilencedik század második felében 
William Morris (az Arts and Crafts vezető sze-
mélyiségeként) elérte, hogy általános legyen 
az a szemlélet, miszerint a szöveg mondaniva-
lóján túl a betű vizualitása és a könyv megje-
lenése is fontos része az irodalmi alkotásnak. 
A hozzáadott grafikai „többletet” értékelték, 
mert a verbális tartalmat támogathatta, vagy 
akár el is ronthatta. Történt mindez akkor, 
amikor még nem futott fel a reklám (nem volt 
tömegekhez szóló hirdetői kultúra), és nem 
voltak multinacionális cégbirodalmak („corpo-

rate culture”) sem. Ebből is következtethető, 
hogy a tervezőgrafika eredendően több, mint a 
céges világnak alárendelt „kiszolgáló személy-
zet”, vagy egy reklámkommunikációs eszköz. 

A boltban válogató vásárló az egyik csoma-
golást közelebb állónak érzi magához, mint 
a másikat, az egyik logót szimpatikusabbnak 
találja, mint a másikat. Valahogy az egyik 
plakát hozzá szól, míg a másik fel sem kelti a 
figyelmét. Ezek alapvetően a látványból eredő, 
szinte tudat alatt keltett érzések. A tervező 
vizuális döntései válthatnak ki ilyen élményt 
vagy hatást a nézőben. Ebből a szempontból 
a tervező személye kulcsszereplő. Így lehet, 
hogy például egy helyi koncert plakátja az 
ötvenes évekből a mai napig is világszerte 
grafikatankönyvek részét képezi (Josef-Müller 
Brockmann: Beethoven), vagy egy rövid életű  
helyi szörfös magazin „tördelése” a kilenc-
venes évek elején világméretű grafikai forra-
dalmat indít (David Carson: Beach Culture), 
míg ugyanabból a korból sok globális óriáscég 
vizuálja nyomtalanul eltűnt a süllyesztőben. 
Sokszor megfeledkezünk róla, hogy nem fel-
tétlen a megbízás vagy a megbízó nagysága 
jelenti a grafikai sikert.

Talán a huszonegyedik század digitalizált vilá-
gának változásai kapcsán, vagy egy tudato-
sabb tervezői attitűd megjelenése miatt, most 
kicsit feleszmél a tervezőgrafika a „reklám- 
sokkból”, és a tervezőgrafikusokat ma már 
nem csak „piacorientált utasítások” irányítják. 
Szociális, társadalmi szerepeket vállalnak. Akár 
saját üzeneteket is közölhetnek, kiállnak vala-
miért, vizuálisan kísérleteznek, klasszikus érte-
lemben vett alkotással is foglalkoznak. Ezek 
a grafikusok egyre többször autonóm vagy 
szociális témájú plakátot terveznek, művé-
szeti kiállítást szerveznek, művészkönyvet 
készítenek, ahogyan az alkotó ember számára 
ez mindig is természetes volt.

Simon Péter Bence
tipográfus, tervezőgrafikus művész,

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
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Név: TYPE BREAK
Ügyfél: Autonóm
Alkotó: Simon Péter Bence
Év: 2019
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Budapesti Metropolitan Egyetem 

Tervezőgrafika… 

A. W. Dwiggins óta hívjuk így, de mondhatni, 
az emberrel egyidős. Nyelv- és kultúrkörfüg-
getlen, egyetemes rendszer, nota bene meta-
nyelv. Szimbólumokat használ, s mint ilyen, 
az ember sajátja, ez teszi az embert emberré. 
Tehát a barlangrajzok óta jelen van, és azóta 
része a szellemtörténetnek.

A minden és ugyanakkor mindennek a tükrö-
ződése. Az ember a tükör ég és föld, felvilág 
és alvilág, fény és árnyék, lélek és anyag közt. 
És általa válik láthatóvá a mikro- és makro-
kozmosz. Néhai kollégám, Tibor Kalman, New 
York-i tervezőgrafikus mondta egyszer: „Nem 
vagyok olyan jó az írásban, mint szeretném, 
ezért szeretem képekkel elmesélni a történe-
teket.”

Díszítő- vagy misztikus művészet? Autonóm 
vagy alkalmazott műfaj? Mettől meddig ter-
jednek a határai? Ki vagy mi tudná ponto-
san leírni mibenlétét, műfaji sajátosságait, 
felhasználásának/használatának terüle-
teit? Amikor „a médium maga az üzenet”, a 
szakmánk nagy korszakai sorra áldoznak le 
(könyv, lemezborító stb.), hogyan tudjuk – és 
egyáltalán tudjuk-e – életben tartani a vele 
szemben mutatkozó kíváncsiságot, igényt?

A digitális eszközök használata mint alapkom-
petencia elengedhetetlen a mai kor embere 
számára. Ezt az oktatásban, de a munkavég-
zésben, napi gyakorlatban is tapasztalhatja, 
szerezheti meg és fejlesztheti folyamatosan. 
Segítséget nyújt ehhez az internet aktuá-
lis tartalmaival, de ezek csupán az elméleti 
hátterét tudják kialakítani, előkészíteni a 
szemléletváltásnak. A valós tapasztalat az, 
amely elősegíti a valódi változásokat. Az a 
több évezredes tudás, tapasztalat, aminek 
révén a ma embere képes tájékozódni a világ-
ban, ahhoz az egyetemes szellemtörténet, a 
művészet is hozzájárult, nem kis részben.

Hadd hozzam ide saját munkásságomat pél-
dának! Képgrafikusként végeztem a Képzőn. 
Ma tervezőgrafikusként a műfaj határ-
területein mozgok. Tipográfiával, kísérleti 
tipográfiával és annak egyik alapkészletével, 
a betűkkel foglalkozom betűtervezőként. 
Művészetként tekintek minden egyes meg-
rajzolt vonalra, képalkotó elemre, legyen az 
konkrét, vagy akár absztrakt. A szín-for-
ma-méret szentháromsága megbonthatatla-
nul és egységben létezik a másikkal, a jel-je-
lentés-értelmezés hármasával. A folyamatos 
kísérletezés, a kíváncsiság tart az úton.

Bár a mindennapokban, tervezőgrafikusként 
nincs mindig lehetőségem erre, de képgrafi-
kusként így és ilyesmiről gon dolkodom én is, 
amikor ízlelgetem a fogalmakat, kifejezése-
ket. Nyaranta, kikapcsolódásképpen grafikai 
művésztelepre járok Makóra. Nehéz volna 
a váltás, ha nem tudnék ugyanúgy tekinteni a 
kompozíciókra egyik vagy másik esetben. 
A végén valahogy mindig átszivárog, át ömlik 
az alkalmazott művészetbe is.

Jó kísérlet ez arra, hogy – a mezsgyén járva –
tudjunk jól megfogalmazni üzenetet, véle-
ményt, a lényege és főleg tudjunk megfe-
ledkezni tanult dolgainkról. A megbízók sze-
rencsére nem mindig veszik ezt észre. Nem 
akarnak művészetet. Nehéz megfogalmazni, 
leírni. Egy azonban biztosnak látszik, a ter-
vezőgrafikának (is) csak annyira van értelme, 
mint annak, hogy lélegzünk. Akár tükörként, 
ernyőként alkalmazzuk a műveinket, akár 
idézőjelek közé kerülvén saját reflexióink 
tárgyiasulnak.

Ennyi. Nincs tovább, vagy más…

Kóthay Gábor
Munkácsy Mihály-díjas tervezőgrafikus, 

betűtervező,
főiskolai docens, 

Budapesti Metropolitan Egyetem
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Név: Fontokat a népnek! FMK betűminta
Ügyfél: Fontmunkások
Alkotó: Kóthay Gábor
Év:  2002–2022
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Vasvári Péter
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