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kritérium van, az pedig a szép
végeredmény. 

Kass János is kiváló tanár volt,
pedig neki igazán nehéz le-
hetett végignézni a sok izza-
dást, amíg létrejött egy való-
ban izgalmas illusztráció, hi-
szen máig virtuózan rajzol. De

nem szólt bele, és soha nem
nyúlt bele rajzba. Hangulatilag
próbált minket rávezetni egy
útra, amit végül mindig nekünk
kellett megválasztanunk, és
megoldanunk. A legnehezebb
döntések máig is a „hogyan
kezdd el” és a „mikor hagyd
abba” kérdése. A jó tanár itt tud
a legtöbbet segíteni és ránevel-
ni a növendéket a döntés kény-
szerére… Késôbb aztán a meg-
rendelôk megtették ezt boldo-
gan helyettünk, de a fôiskolán
feladatok vannak, nem meg-
bízók!

Kiss Ilona ötlete volt, hogy a
Tanár úr 75. születésnapjára tíz
növendéke egy grafikai map-
pát ajándékozzon neki, aminek
ô annyira megörült, hogy a
Kass-tanítványok egy kis magja
azóta is ápolja ezt a kapcsola-
tot, és évente egy tanítványa
kiállítási lehetôséget kap a sze-
gedi galériájában.

Nekem most, 2005 tavaszán
volt legújabb Privát plakátjaim
bemutatója ott, s ennek alkal-
mából készíthettem el Gyafi

Grafi címû CD gyûjteménye-
met. Ez a Privát plakát-program
három éve indult, és most már
folytatom ameddig bírom. Le-
írtam az ehhez kapcsolódó ars-
poetikámat is, címe: PLAKArT
kiáltvány, a CD belsô oldalán
elolvasható…

Visszatérve a kérdés második
felére, sajnos elég kevés illuszt-
rált könyvet tervezhettem, még
a „nagy” Európa Kiadó részére,
ezek közül Capek: Krakatit és
Manuel Puig: Rúzsos kis ajkak
címû regényeihez készítettem
diófapác rajzokat, aztán már
csak borítók jöttek, igaz abból
nagyon sok és több nagy kiadó-
nak is. Fôleg a Corvinának és a
Szépirodalminak. Aztán egy
nagy kerülô következett, és csak
a kilencvenes évek közepén tér-
tem vissza a könyv-„csinálás”-
hoz, az Akadémiai Kiadónak ké-
szítettem több, máig is kap-
ható nyelvvizsga tankönyvso-
rozatot.

Ha az általam ismert eddigi
életutadra gondolok, ez a ma-
gasabb – vagy mondjuk inkább
mélyebb – kultúrához való vi-
szonyodat mutatja. Természe-
tesen ide sorolom a filmplakát-
jaidat. Azok közül is egyik ked-
vencemet, a Woody Allenrôl
készült alkotást.

Nem szeretnék mindent a
„kályhától kezdeni”, de meg-
kerülhetetlen itt Finta József, a
grafikus: azóta sajnos eltávo-
zott óriási hatású egyénisége.
Ô fotót tanított, de közben a
plakát mûvészetét árulta el ne-
künk. Ötletezést, játszva gon-
dolkodtatást, a képkivágás fon-
tosságát (detail-szemlélet) és
csak úgy mellesleg a technikát.
Külön cikket lehetne írni az ô
tanítási módszereirôl és téved-
hetetlen kiválasztó tudományá-
ról, aminek Woody Allen-plaká-
tomat is köszönhetem. Akkor

már a Városház utcában lak-
tunk, és Finta szinte naponta
nálunk vendégeskedett. Más-
napra kellett bevinnem a film-
plakát terveit, de semmi ötlet
nem jutott eszembe, ezért jó
grafikus szokás szerint elkezd-
tem játszani a fôhôs Woody be-
tûivel, amit addig alakítottam,
amíg kijött belôle az arca. Jóska
meglátta mit csináltam, és rög-
tön szólt, hogy ne folytassam,
megvan a plakát, ez lesz a  nye-
rô: Igen, a döntés a legfonto-
sabb!

Ez a plakát lett aztán az a
munkám ami alapján beazono-
sítottak a világ biennáléin és tu-
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Nem túlságosan nagy
jelentôségû, hogy ennek 
a beszélgetésnek ezt az
alcímet adtuk, ám a
mûvész élete és szakmai
jártassága okán ezen
véleménye mégsem csak
privát vélemény…

mított – rézkarcnyomdászatból
is. Emellett naponta jártunk a
Dési Huber azóta legendássá
vált rajzszakkörébe, ahol kiváló
tanárok voltak akkoriban: Grá-
ber Margit, Tamás Ervin, Klimó
Károly… Ez az elôképzés és a
három év nyomdai munka a si-
keres felvételiig, határozta meg
azt az utat, hogy a kisgrafikát és
a könyvillusztrálást érezzem el-
sôsorban hozzám közelálló mû-
fajnak.

Nemcsak a diplomamunkáid
alapján, Haiman tanítványnak
ismerünk, aki több illusztrált
könyvet is tervezett.

Két év általános képzés volt
– amire még visszatérek –, csak
ezután szakosodtunk „könyve-
sekre” és „reklámosokra”. Az
elôbbit Haiman György és Kass
János tanár urak vezették, akik
akkor már nagynevû könyvmû-
vészek voltak, és amit errôl a
mûfajról tudni kell, azt bizony
tôlük tanultuk meg. Mert vall-
juk be, igen sok dolgot meg le-
het tanulni egy szakmából, és
egy fôiskola erre való. Hogy
aztán ki fogja ezt mûvészi szín-
ten mûvelni, az majd csak ké-
sôbb dôl el. Láttunk már sok
kiváló diplomázót, aki elhagyta
a pályát, és voltak többen, aki-
ket észre sem lehetett venni
akkoriban, ma pedig a legellá-
tottabb alkotók. Nincs arany-
szabály és éppen Haiman tanár
úr mondta egyszer – aki egyéb-
ként elég szigorú elveket vallott
a tipográfiáról –, hogy mindent
meg lehet csinálni, csak egy

Finoman szólva nem tegnap
találkoztunk elôször. Amikor
megismertelek, már végzett
grafikusmûvész voltál. A diplo-
mamunkádat, más sikeres
hallgatókhoz hasonlóan, azóta
is szívesen mutogatjuk: igazi
különlegességnek számít.
Ennek elôzménye volt nyilván,
hogy nyomdai szakmai végzett-
séggel kerültél be az Iparmû-
vészeti Fôiskolára.

Így igaz. A fôiskolára való be-
kerülés akkoriban is igen nehéz
volt, és jó pontnak számított 
a nyomdai szakmunkásvizsga,
amit Helényi Tibor barátommal
(aki azóta kiváló festô lett)
együtt le is tettünk fotó-retus-
ból, és – ami kuriózumnak szá-

Gyárfás Gábor
T E R V E Z Ô G R A F I K U S  P R I V Á T  V É L E M É N Y E  É S  P R I V Á T  P L A K Á T J A I  

Maczó Péter

A diplomamunka részletei (1974)
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ha jól emlékszem Kass János
nyitotta meg... Hogy látod ma
ennek a mûfajnak a helyzetét?

2004-ben támogatást nyer-
tem 33 évnyi plakátmúltamat
feldolgozó könyv kiadásához.
Részletesen írok a fenti kérdés-
rôl és az ott olvasható riport-
ban kifejthettem elég lesújtó
véleményemet a mai helyzet-
rôl. De menjünk sorjában.

Igen, elsôsorban plakátter-
vezônek érzem magam. Akkor
is, ha a nyolcvanas évek köze-
pétôl a megbízások már kezd-
tek elmaradni, és mára a mû-
fajból csak a nosztalgia maradt
meg. Ezért éreztem úgy 1996-
ban, hogy a Magyar Plakátért
Alapítvány felkérésére (ami tíz
évvel elôzte meg a most meg-
alakult Magyar Plakáttervezôk
Társaságát) igent mondok. Így
a Kongresszusi Központban
létrejött Szyksznian Wandával
közös bemutatónk. 

Ez akkor valóban az elsô iga-
zi kiállításom volt, mert addig
valóságos helyén, az utcán vol-
tak láthatók munkáim. A „25
év 50 plakát” a negyedszáza-
dos plakátmúltra is utalt.

A mûfaj helyzetérôl sokat
tudnék mondani, de a legna-
gyobb bajnak azt érzem, hogy
a szakma legjobbjai alig jutnak

Privát plakátok
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dom jól, hogy ehhez fogható
nagy szakmai siker azóta is csak
igen kevés ért engem, de azért
ért… Szóval Finta tanár úr fre-
netikus hatására lettem én pla-
káthívô, amit csak erôsített
lengyel kötôdésem, már ami a
házasságomat és a lengyel pla-
kátmûvészet nagy tiszteletét is
jelenti. A kérdés persze nem
errôl szólt, de ezt el kellett me-
sélnem hozzá. Tény, alkotá-
saim nagy része valóban szép
kulturális témákhoz kapcsoló-
dik, ennek akkoriban egyik fô
ága a filmplakát volt.

Hogy ez magas vagy ahogy
mondod mély kulturális kötô-
dést feltételez, megtisztelô, de
ez is valahogy úgy van, mint az
a könnyû mûfaj – ami tudjuk, –
nagyon nehéz… A Moképnél
rengeteg rossz filmhez is kel-
lett plakát, de mi megpróbál-
tunk azokhoz is jót csinálni. 

Egy Bergman, Fellini, eset-
leg Woody Allen valóban igazi
kulturális feladat volt.

Általában sok-sok plakátod
alapján te inkább plakát-
mûvész vagy? Most említhet-
ném pár esztendôvel ezelôttrôl
a Budapesti Kongresszusi
Központban rendezett kiállítá-
sodat, amely egy szép, szemé-
lyes jubileumhoz kötôdik, és 

Filmplakátok



tokat láttak el, de mégis együtt
tartották a szakmát, mindenki
csinálhatta, aki tag volt s hozta
a megrendelôt.

Ezeknek a munkáknak is a ki-
lencvenes évek elején lett  vé-
ge, legalábbis, ami a tervezô-
grafikusokat illeti. Itt nem az
amatôrök, hanem a compute-
res kivágócégek hada nyúlta le
a grafikai munkát. Ôk egysze-
rûen grafikussá lettek, s mivel
ez törvény adta joguk, mint
minden magyar állampolgár-
nak 1980 óta, világos, hogy el
is vitték az egész tortát. 

Mint kiváló segítôeszközre,
elismerem, szükség van a com-
puterre, de e technika egyed-
uralkodó allûrjeit, uniformizáló
késztetését nagyon veszélyes-
nek érzem kellô tervezôi felü-
gyelet híján. Világos és logikus,
ha már feltalálták a motorcsó-
nakot, el lehet dobni az evezô-
ket, ám ha a csónak süllyed,
csak úszni lehet. Ha pedig nem
tudunk úszni?

Szóval ez a bajom a compu-
tert ismerô, de az alapvetô gra-
fikai készség hiányaival küsz-
ködô generációval. 

Néha úgy érzem, az elmúlt 
tíz év szabadsága nem egészen
azt hozta számunkra, amit 
a grafikusok reméltek. Sokszor
szóba kerül, hogy azelôtt az
alaptagság afféle kiváltság volt,
és a lektorátusi zsüriztetés is
hitelt adott a tervezôknek: 
szakmai zsüri bírálta el a mun-
kát, és a honorárium megál-
lapítását a megbízó hivatalos
árszabásként elfogadta, sôt 
– kifizette.

Nem sírom vissza a múltat. A
zsürirendszer alapjaiban sem
volt tovább tartható, hiszen a
feladatok nagy részét már úgy-
sem látta senki, és a rendszer-
váltással a piacgazdaság lett az
irányadó, ahol csak a megbízó

szava dönt. A saját zsebébôl
mindenki arra fizet, amire akar.

Ami azonban nagyon hiány-
zik, az a mérce. Aki nem tudja
megugorni a selejtezôszintet,
az nem mehet igazi versenyre –
a sportban. Itt szinte a nézôk is
a pályán vannak, nemhogy ver-
senyeznek, de kiszorítják a pro-
fikat. Ne csodálkozzunk azon,
hogy szép mesterségünknek
annyi. Kis ország vagyunk, és
sajnos pazarló is. Kiváló terve-
zôket nevelünk, azután nem
gondoskodunk arról, hogy a
képzettek munkához jussanak.
Azt hittük, hogy szakmai vé-
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is az újdonság erejével ható,
kézírásos címek voltak. 

De Schmal Károly, Szilvási
Nándor és Máté András is, akik
ma már a plakát klasszikusai
közé tartoznak – szívesen hasz-
nálta kézírását. Gyönyörû kéz-
írásokat ismerünk nagy költôk-
tôl. Legutóbb egy József Attila
fotókiállítás plakátjához hasz-
náltam egyik verse eredetijét. A
gondolat születése érhetô tet-
ten, az egyéniség nagyszerû
tükre az írás.

Mindig ôszinte.
Grafikai cégünk logója is kéz-

írásos, nem véletlenül. A com-
puter persze itt is csak kézírást
utánzó, unalmas mûvi-egye-
diséget hoz létre. Számtalan
óriásplakát készül ugyanazzal
az „egyéni” írással…

Emlékszem egyszer, ma már 
nagyon régen voltnak tûnik, 
az Agromasexpo kiállításán
ügyködtünk együtt, akkori hall-
gatóinkkal a fôiskoláról.
Március volt, és iszonyúan meg-
fáztam, de ami ennél is emlé-
kezetesebb, az a szomszéd dán
stand: ketten, egy nap alatt,
kész printekkel, modulelemek-
kel felrakták az egészet. Ma
már nem ilyen hatalmas a kü-
lönbség közöttünk – legalábbis
ezen a téren. Vállalsz-e még
ilyen komoly munkákat, és
egyáltalán, mi a viszonyod 
a mai kor számítógépes grafi-
kájához?

A kiállítási grafika, azaz stan-
dok grafikai tervezése két dolog
miatt vált számos kollégámmal
együtt kedvenc mûfajunkká:
rendszeres megbízásnak szá-
mított, és ne tagadjuk, ezekbôl
a pénzekbôl tudtunk élni, sôt
gyarapodni is… 

De visszatérve a fôiskolai ál-
talános képzés elônyeire, itt té-
rült meg az a sokoldalú reklám-
szemlélet, amit akkor mi még

megbízásokhoz. A reklámügy-
nökségek természetesen sokkal
jobban kedvelik a jókezû operá-
torokat, akik kiválóan kezelik a
szoftvereket. Az ötlet, a szlo-
gen, meg minden egyéb köte-
lezô elem adott ahhoz, hogy
egy óriásplakát szinte órák alatt
elkészüljön – mûvészi értéke
ugyan a nullával egyenlô. A ter-
vezôgrafikus  feleslegessé válik,
szerepe végleg leértékelôdött.

Pedig a magyar plakát ügye
nagyobb érték annál, semhogy
a szakma érzéketlenül nézze el-
sorvasztását. Alig hiszem, hogy
sok ország van a világon, ahol
ennyi tehetséges alkotó asz-
szisztál a munkanélkülivé válás
szomorú tényéhez, és tehetet-
lenül nézi a dilettantizmus tom-
bolását. 

Hát ennyit errôl…
Az egyén egyik jellemzôje 

a kézírása. Jellegzetes plakát-
jaidon a kezed nyomát gyakran
hátrahagyod. Miért választod
oly gyakran ezt a szövegkom-
ponálási módot?

Szeretem a kézírást: kiváló
grafikai látvány lehet ez, ha jól
használják.

Balogh István – szintén az
Iparon volt kiváló tervezôtanár
– politikai plakátjain számomra
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megboldogult, legendás Ernyei
Sándor tanár úrtól tanultunk. 
Ô ugyanis szintén nagy kiállí-
tástervezô volt akkoriban, és
növendékeivel kiállítási maket-
teket is terveztetett, teljes grafi-
kai arculati elképzeléssel. Akko-
riban a grafikus még építészeti
kérdésekbe is beleszólhatott,
meghatározhatta egy-egy kiál-
lítási stand teljes látványának
hangulatát. A kiállítási grafikát
sok nagy mûvész lenézte, csak
pénzkereseti lehetôségnek tar-
totta, ám egy-egy BNV nyitás
elôtt több mai Kossuth-díjast
lehetett ott látni, az igazi profi
tervezôk kivitelezôiként…

Még a nyolcvanas évek ele-
jén, az úttörô korszakban kéz-
zel vágtuk a betûket, amit az-
tán késôbb a legendás Pálfi Jani
dekopírozott nekünk: kézzel,
gyönyörûen: még nem létezett
a computeres kivágás.

A kiállításokon kiváló grafi-
kusok dolgoztak Piros Tíbortól
Kovács Vilmosig, Révész Antal-
tól Kiss Lászlóig, Töreky Ferenc-
tôl Gunda Antalig, Antal Páltól
Kulinyi Istvánig, Bakos Istvántól
Sára Ernôig és és és. 

A Derkovits és a Budapest
Grafikai Alkotóközösség nagy
évei voltak ezek, és igaz, hogy
nem mûvészi értékû felada-
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reiket és ismerjék meg egymás
munkáit!
◆ Legyenek méltók a magyar
tervezôgrafika európai hírû,
nagyszerû hagyományaihoz!

Most jöttél vissza Szentend-
rérôl, ahol jobbára idôd na-
gyobbik részét töltöd. Én azon-
ban igazi urbánusnak ismer-
telek meg, aki agglegényként a
Semmelweis utcában lakott, 
s alig távolodtál el ettôl. Milyen-
nek látod a várost? Hogy élsz?

Valóban igazi pesti vagyok,
sôt belvárosi, aki nagyon is kö-
tôdik az V. kerülethez. Meg is
hívtak a Belvárosi Mûvészek
Társaságába, ahol 2002-ben
volt elsô „Privát plakátok” kiál-
lításom. A Semmelweis utca
máig kedvencem, gyönyörû fái
mellett kávéházak, mozi, zene-
iskola, három élelmiszerbolt,
képkeretezô, a háziorvosom,
egy bank, sôt a Magyarok Háza
is itt található.

Innen vándoroltam úgy száz
méterrel arrébb, a Városház ut-
cába, ami azért más mûfaj, de
nem rossz. Mindig ilyen kör-
nyékre vágytam. Most hogy
nemrég megnyílt a Gerlóczy
Kávéház a Kammermayer-szo-
bor mögött a sarkon, tudod,
ahol a Design Center volt:  már-
már európai polgárnak érzem
magam. A város annyira az
enyém, hogy eszem ágában
sem volt innen soha más or-
szágba távozni. Ahogy mond-
ják, kalandvágyból itthon ma-
radtam – és ez nem változik.

Az utcakép persze lehetne
szebb. Nincsenek padok, WC-
k, a parkok túlnyomó része le-
pusztult, a parkolás tragikus, és
a kutyák is dolgoznak rende-
sen… Mégis jó itt. 

Csak egy helyen jobb, Szent-
endrén. 85-ben vettem ott egy
kis telket, kis hétvégi házzal.
Azóta járunk oda, lassan télen

is, mert hogy akkor is gyönyö-
rû, és bedurrantunk a kályhába.
Van ott egy kis mûteremszo-
bám, ahonnan Pestig ellátni.
Így hát: hol Pestre utazunk, hol
Szentendrére.

Bizonyára vannak még dé-
delgetett terveid…

Olyan egyedi kiskönyvek lét-
rehozása foglalkoztat, melyek
saját írásokkal és persze raj-
zokkal egy-egy kedvenc témá-
mat járnák körül: sor kerülhet-
ne szerelmemre Velencére, a
szépséges Dunakanyarra és in-
diai emlékeim feldolgozására
is, ami teljesen felforgatta addi-

gi értékrendemet és világlátá-
somat. Szeretném még meg-
csinálni a „Lipótvárosi sétáim”-
at, és több más, régi kedvenc
témát.

Folytatom a Privát plakátok
programot, ami évenként 10-
15 új nyomatot jelent, s majd
ha érdemes, külön kiadvány-
ban is megjelentetem.

Szerintem szükség lenne ní-
vós fôvárosi rendezvényekre is.
Talán még nem késô, és a pla-
kát feltámasztható! 

A képeket Gyárfás Gábor gyûjte-
ményes kötetébôl válogattuk.

pályakezdôknek, hogyan érvé-
nyesíthetik elképzeléseiket,
egyáltalán, melyik úton indul-
janak el?

A Prím-Art Grafikai Stúdió 15
év után átalakul, és fiam próbál-
ja meg új profilját kialakítani.

Én már szívesen kihátrálnék a
cégesdibôl, mert nem érzem a
versenyképesség reális lehetô-
ségét. A kis cégek, mint a mi-
énk, halálra vannak ítélve: már
nem a szakmai, hanem kizáró-
lag a gazdasági kritériumok a
döntôk. A multikkal pedig nem
tudunk konkurálni. EU-s pályá-
zatokon kéne nyerni, újabb köl-
csönöket felvenni, elölrôl bein-
dítani az egészet. Ha igaz, jö-
vôre leszek hatvan, és elég ne-
hezen viselem ezt a nagy tüle-
kedést… 

Mit üzenhetek a fiataloknak?
Sebtiben tíz jó tanács:

◆ Ne engedjék, hogy a meg-
rendelô határozzon a munka
színvonalát érintô kérdésben!
◆ Ne legyenek elvtelenül meg-
alkuvók és pénzért mindent
vállalók!
◆ Ne mondjanak le minden-
rôl, ami a tervezôt valóban fon-
tos tényezôvé teszi!
◆ Ne vegyék el egymás meg-
rendelôit, sôt segítsék egymást
a megbízások elnyerésében!
◆ Ne tegyenek tönkre életre
szóló barátságokat szakmai fél-
tések, különbözôségek miatt!
◆ Ne áldozzák fel jövôjüket po-
litkai célok elvtelen kiszolgálói-
ként!
◆ A szerzôi jogokat tartsák, és
tartassák tiszteletben, sôt ezt
kérjék számon mindig és min-
denhol!
◆ Vállalkozzanak ügyesebben,
mint ahogyan mi gondoltuk
ezt. Ôk már beleszülettek ebbe
a korba!
◆ Viselkedjenek etikusan, ne
plagizáljanak, tiszteljék meste-

delem hiányában is gyôzhet a
jobb, a tehetségesebb, s most
látjuk, a pálya teljesen átala-
kult: a pillanatnyi pozíciók, az
elvtelen olcsóság, a gagyi a
fontos, és a média sztárjai ki-
kiáltják magukat egy-egy mûfaj
új vezéreivé. 

A kérdéseim inkább megál-
lapítások, amelyekre reagálsz.
De most egy kérdés: mivel
foglalkozik a Prím-Art? Rend-
szeres megbízásokra vagy
széles körben, alkalmanként
elôforduló felkérésekre dolgozol?
Mint tapasztalt tervezôgra-
fikus mit tanácsolsz a most
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