
ban fotó alapú képeket (Kál-
mán Tünde, Gombos Lajos, Ôri
Kiss István), számítógépes
vagy kézi rajzokat (Vízvárdi
András, Simon József, Marcell
Tamás, Stark Attila, Futó Ta-
más, Orosz István, Árendás
József, Ducki Krzysztof). 

✖

Az idei év különlegessége,
hogy a támogatások, illetve a
szombathelyi Yeloprint Nyom-
da nagylelkûségének köszön-
hetôen a fekete-fehér nyomást
egy további színnel, ezüsttel

egészítették ki a szervezôk.
Sokak fantáziáját megpezsdí-
tette ez a lehetôség: Gerhes
Gábor „Ugye nem lesz baj?”
címû képének ezüst alnyoma-
ta (egy tájkép) például ben-
nem az üvegnegatívokat hívta
be asszociációként, Kálmán
Tünde, Kuszkó Rajmund vagy
Czakó Zsolt képéiben pedig 
az ezüst diszkréten tereli a fi-
gyelmet a lényegre. 

A mûfaji sokféleség a kezde-
tek óta sajátossága a Dábli-
noknak; azonban (mint az a
Tóth Yoka Zsolt által idén ké-

szített, az elmúlt hét évet
összegzô CD-n is jól nyomon
követhetô) a mindenkori té-
maválasztás is jelentôsen
befolyásolja, hogy kiderül-e,
kik és milyen okból hozzák
létre ezt a kiadvány. 

✖ 

A Gutenberg évfordulóra ké-
szült szám így érthetôen 
erôsebb szálakkal kapcsolódik
a szakmához, mint mondjuk 
a két esztendôvel ezelôtti
„LÉT” tematika. Az idei felve-
tés, „ A Nagy Könyv” hívószó
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Árendás József és Bonyhádi Károly
egész oldalas munkái
a Dáblin 7 grafikái közül 
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Dáblin érdekes város.
Idén hetedik alkalommal
lakták be olyan tervezô-
grafikusok és tipográfu-
sok, akiket szakmai
tudásuk, intellektuális
érdeklôdésük, na és persze
barátságuk hozott össze
Szombathelyre, 2005.
június 16-ra, a Fô téren
lévô Mûvészetek Házának
galériájába. 

✖ 

Mint az már lenni szokott, a
Bloomsday alkalmából megje-
lenô, nagyméretû kiadvány és
kiállítás érdekes és sajátos kör-
képet ad a magyar grafikáról.
Azért írom, hogy sajátos ez az
összeállítás, mert nem a ha-
gyományos értelemben vett
„alkalmazott” feladatról van 
itt szó; a végeredmény valahol
képzômûvészet és design ha-
tármezsgyéjén mozog. 
A hagyományos tervezôgra-
fikai feladathoz képest a fel-
kérés ugyanis igen kevés meg-
kötést tartalmaz, így a meg-

hívott grafikusok habitusán
múlik szinte kizárólag, hogy
milyen módon kívánnak reflek-
tálni a szervezôk felvetésére. 
A joyce-i szöveghez tapadva,
lényegét tekintve tipografikus
eszköztárral (például Czeizel
Balázs, Ludwig Németh Gábor,
Kóthay Gábor, Nádai Ferenc,
Halasi Zoltán, Herbszt László)
készült oldalakat épp úgy talál-
hatunk, mint kép és szöveg
együttesébôl készülô grafiká-
kat (Murakeözy Gabi, Czakó
Zsolt, Erky-Nagy Tibor, Domján
Gábor), vagy hangsúlyosab-

D  á  b  l  i  n  7
M É R H E T Ô  É S  M É R H E T E T L E N

Somogyi Krisztina

Az utolsó szám kiterített borítója
Sellyei Tamás Ottó grafikája



hatóbb, sokkal biztosabban
foglal helyet magának az idô-
ben. A Bloomsday alkalmából
megjelenô DÁBLIN, vagy a
Magyar Grafika számai lehet
hogy húsz, ötven vagy száz év
múlva is hordoznak majd in-
formációt, de vajon emlék-
szünk-e még akkor egy televí-
ziós mûsorra? Az elektronikus
vagy digitális médiával szem-
ben éppen ebben a statikus,
tárgyi jelenlétben van a nyom-
tatott világ egyik ereje. 
Ennek a kézzel fogható, való-
ságos jellegnek köszönhetô,

hogy bár az emberek egyre
kevesebbet olvasnak, a könyv
presztízse még mindig igen
nagy. És éppen ebbôl a szem-
pontból sajnálatos tény, hogy
a tömérdek televíziós adás
ellenére valójában eddig egy
szó sem esett könyvrôl.
Történetrôl és szereplôkrôl,
jobb esetben az írói nyelv sajá-
tosságairól hallhattunk vitákat
és a méltatásokat; a könyv tár-
gyi megjelenése, tipográfiai
vagy grafikai sajátossága emlí-
tetlen maradt. Mintha nem
lenne nagyon is része az olva-

sás élményének, hogy milyen
az a tárgy, amit a kezünkben
tartunk. Mintha létezne forma
nélkül a tartalom, tehát nem
konkrét betûkön, sorokon és
oldalakon át épülne föl az a
valóság, amely az olvasás ak-
tusa által érzékelhetô. 

✖

A könyvtervezô munkáját az
olvasás élményében alábecsül-
ni nem szerencsés dolog. 
A könyv mérete, lapjainak tak-
tilis élménye, a papír minô-
sége, az a ritmus, ahogyan a
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Kálmán Tünde és Kassai Ferenc

is egyértelmûen azt a szán-
dékot mutatja, hogy a megje-
lenés továbbélése szempont-
jából fontos az eredeti gondo-
lathoz visszatérni. Az a vágy
artikulálódik benne, hogy egy
pontosabban körülhatárolható
tartalom, Joyce: Ulysses-e és
ennek szombathelyi kap-
csolódási pontjai, illetve maga
a tervezôgrafikai szemlélet
kerüljön vissza a megjelenés
fókuszába. Ezt fogalmazták
meg az idei szerkesztôk Bony-
hádi Károly, Kassai Ferenc,
Lobbler Ferenc és Sellyei Ta-

más Ottó, majd a kiállítás
utáni beszélgetésen az össze-
gyûlt alkotók is. Várhatóan 
a 2006-os nagy nemzetközi
Joyce találkozó alkalmából
megjelenô Dáblin szám így
majd jobban kötôdik a Ulysses
szövegéhez.

✖

Az idei témaválasztásnak per-
sze volt egy nagyon is egy-
értelmû aktualitása, ezt talán
említeni se lenne érdemes.
Hiszen manapság ki ne tudna
arról, hogy „A Nagy Könyv”

címmel az MTV-ben lassan egy
éve elindult egy mûsorfolyam,
amely egyfajta „best of” válo-
gatással kívánja erôsíteni 
a könyv és az olvasás presztí-
zsét. Ha most még is megem-
lítem ezt az apropót, akkor azt
azért teszem, mert bár lehet,
hogy tavasszal több, mint há-
romszázezer embert mozga-
tott meg a televíziós szavazás,
de ki tudja, hogy a mûsor
hatása, sôt emléke meddig
tart. A showmûsor ugyanis
efemer mûfaj, a nyomtatott
kiadvány élete ennél kiszámít-
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Czakó Zsolt és Czeizel Balázs



és a szakmai tudás kifejezésére
ugyanis a napi gyakorlatban
sokaknak nincsen módja.

✖

A tervezôgrafika, mint min-
den alkalmazott mûvészeti
megnyilvánulás ugyanis kom-
munikációs helyzetben szüle-
tik meg: a felkérés és az elfo-
gadás végpontja között jön
létre maga az alkotás. Az igé-
nyes és értô megbízó hiányá-
ban a tervezô légüres térben
mozog: gondolatai egy ilyen
helyzetben nem csiszolódnak

az évek során, hanem gyakran
megtörik, megkopik, megfá-
rad a kezdeti lendület. A szak-
mai büszkeség és az önkife-
jezés lehetôségének megélé-
séhez így sokak számára alap-
vetô egy ilyen kiadvány. 
A külvilág számára Dáblin vi-
szont presztízs értékû alkotás
lehet: annak megmutatása,
hogy milyen erôk szunnyad-
nak a tervezôgrafikában.
Molnár Farkas, a magyar bau-
haus kiváló alakjának, a de-
signra is vonatkoztatható kije-
lentését citálnám: „Az építész

szerepe az orvoséhoz hasonlít,
aki rendel, nem pedig a szabó-
éhoz, akinél rendelni szoktak.”

Lapozgatva a kiadvány kü-
lönbözô alkotásai között, a
nézô plasztikusan élheti meg,
milyen kár, hogy a grafikus
munkájára gyakran, nem mint
mûvészetre, hanem sokkal
inkább, mint szolgai módon
végrehajtott eseménysorra
tekintenek a megbízók. 

Mert ilyenkor talán pont a
lényeg vesz el. 

✖
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Nádai Ferenc és Szegi Amondó

sorokon végigszalad a szem,
amit egyszerre befog, vagy
amit már nem lát az olvasó, a
lapozás hangja, vagy a címek
és kiemelések rendje mind
alapvetôen fontos szerepet
kapnak abban, hogy az olvasó
fantáziáját megragadja a
könyv. Az olvasás szempont-
jából a tervezôgrafikus és
tipográfus munkája is megha-
tározó. Ha rákérdeznénk, ezt
bizonyosan nem is vitatná
senki; a könyvtervezô munká-
jának méltatása még is ritka
még azokban a napilapokban

és folyóiratokban is, amelyek
könyvekrôl folyamatosan
recenzálnak. Egyszerûen emlí-
tetlen marad. Ez a tény pon-
tosan mutatja, hogy ha vala-
minek a presztízsével baj van,
akkor az többek között  a ter-
vezôgrafika. Az általános vi-
zuális kulturálatlanság nagyon
is plasztikusan mutatkozik
meg egy ilyen helyzetben.

✖ 

Ebbôl a szempontból érthetô
meg pontosan az a vágy, amely
életben tartja, idôrôl-idôre

újabb tartalommal tölti meg
Dáblint. A különbözô tervezô-
ket ugyanis éppen a munkájuk
során tapasztalt befogadói
értetlenség és igénytelenség
hozza közös nevezôre. Bár az
alkotók különbözô távolságból
érkeznek Dáblinba, van, akit 
a nagy ügynökségek lélektelen
rutinja, és van, akit a szabad-
úszás bizonytalansága terhel,
de a legtöbbjük számára
örömünnep egy olyan felké-
rés, amely a szabad interpretá-
ció felôli megközelítést teszi
lehetôvé. Az egyedi szemlélet
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Ligeti Zsolt és Murakeözy Gabi




