
Grafika a Grafikában MAGYAR GRAFIKA 2006/ JUBILEUMI SZÁM 35

zegetni. Gyakran nem is azok a
lényegesek, amit az elôtérben
láthatunk. Fontos lehet egy ut-
cakép, egy tárgy, vagy csak az
egyik szereplô frizurája.
A Magyar Grafika borítói kicsit
ilyenek. Nyilvánvalóan kordo-
kumentumok. Szerzôi – közü-
lük sokan már nincsenek közöt-
tünk – neves alkotói (Lengyel
Lajos, Szántó Tibor, Haiman
György, Kass János, Murányi
István, Nagy Zoltán vagy Virág-
völgyi Péter, hogy csak néhá-
nyat említsünk a széles körbôl )
a tartalom, és a technikai lehe-
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A folyóiratoknak is van
arcuk. Felismerjük ôket,
ha az újságosbódénál áll-
va a villamosra várako-
zunk, sôt akkor is, ha egy
utastársunk a lapot 
már kinyitva olvassa…

Tipográfia? Hát az is. Az újság
azonban az elsô oldalon kezdô-
dik. Akkor is, ha a napilapokban
sokan rögtön a hátsó sportro-
vatot nyitják ki. Mert persze ott
is, és arról is felismerhetôk.
Az újságnak van neve. Ez a logó
esetünkben két szó: igen tár-
gyilagos. És mégsem az. Mert
lapunk neve a szakmai múltban
gyökeredzik, amikor még a gra-
fika alatt leginkább a nyomdá-
szatot értették. Épp olyan fél-
revezetô manapság, mint az a
szó: tipográfia… 
Ma már a nyomdász és a terve-
zôgrafikus két külön világ. Ám
szorosan kapcsolódik: egyik a
másikból él. Megbízó és mun-
kaadó (részben) és benne/álta-
la realizálódik a termék, könyv
vagy bármi más – nyomdater-
mék. Bár a legjobb plakátokat,
alig száz éve, még litográfusok
rajzolták, akiknek tudása a szá-

mítógép elôtt ülôknek alig ért-
hetô. De így vagyunk ezzel a
betûalkalmazás, a szedés és a
szöveges kiadványok tervezése
esetén is. Ez ma a tipográfusok
területe.
A lapok (bármelyiket is vesszük
elô) nagyon jellemzôek koruk-
ra, olykor szinte különös, em-
blematikus jelentôséget kap-
nak. Annyira, hogy filmek, vagy
színházi jelenetek esetén szinte
kormeghatározó kellékként sze-
repelhetnek.
A Magyar Grafika azonban más.
Szakmai folyóirat. Nem az aktu-
ális politika tolmácsolója, nem
pártok szócsöve: egy (folyton)
terebélyesedô, megújuló szak-
ma lapja. Ha csak az elmúlt fél-
száz évre tekintünk vissza, tet-
tenérhetô a hazai (és sok tekin-
tetben a nemzetközi) nyomdá-
szat fejlôdése. És ez jól van így.
Szeretünk régi fényképeket né-

Szemben a tükörrel
E G Y  Ö T V E N  É V E S  F O L Y Ó I R A T  A R C A I  

Maczó Péter
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balin, a neves amerikai tipo-
gráfus és tervezôgrafikus, a TDC
egyik jelentôs vezetôje, aki a
szakmai körökben igen nagyra
tartott U&lc címû periodika mû-
vészeti vezetôje volt. Ô tervezte
az Avant Garde nevû mûvészeti
magazint. És mint e név alapján
az értôk közül sokan sejtik: az
Avantgarde betûtípust is, mely
elsô betûkapcsolataival (ligatú-
rák sorával) a lap nevét alkotta
meg igazi szakmai kihívásként.
A Magyar Grafika is tartalmaz
egy fi ligatúrát… A logó megal-
kotásához elôbb a folyóirat be-

tûtípusát választottam ki: ezt az
írást Sumner Stone tervezte az
Adobe részére, amely 1987-ig
18 tagú családdá bôvült. Betû-
jének teljessége, vagyis az, hogy
antikva és groteszk karakterek-
kel is rendelkezik, igen fontos
volt számomra: lehetôvé vált
egy cikken, akár egy lapon be-
lül is a címek és szövegelemek
harmónikus betûkeverése. 
A logó megtervezésekor ezt a
kettôsséget is figyelembe vet-
tem. A felsô szó semiserif válto-
zatában minden karakter átala-
kult, az alatta lévô groteszkhez
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tôségek alapján olyan borítókat
készített, amelyek az évek múl-
tával is a nyomdászat jellemzô
képeiként értékelhetôk. Betûk,
fotók, grafikák, kompozíciók.
Amikor e jubileumon a mai Ma-
gyar Grafikára tekintünk, gon-
doljunk vissza kicsit a szorgos
elôdökre! 
A lap újratervezésére egy rövid,
átmeneti idôszak után határo-
zott felkérést kaptam. Bevallom
sok tekintetben (az adott tech-
nikai lehetôségek tudomásul
vételével) új utakat kerestem.
Jó példaként szolgált Herb Lu-
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Képaláírásként, eddig bemutatott
borítóinkról: azokat a dokumen-
tált évkönyvek szerint, a jubileumi
plakátokhoz készített anyagból,
a kronológia betartásával válogat-
tuk. Ezeken a grafikákon egy-
egy jelentôsebb ünnepi alkalom is
felfedezhetô…
A következô oldal már az új logó
alkalmazásával készült média-
ajánló borító-sorozatterveit, majd
a befejezô oldalpáron a valóság-
ban is megjelent fedeleket mutatja
be illusztrációként.
Az archív anyagokat a Pytheas
Stúdió dolgozta fel.



Mûszaki Egyesület hazai ren-
dezvényeinek hû kísérôje, a kül-
földi, nyomdai események, hí-
rek avatott tolmácsolója. 
Szeretnénk, ha túl az ötvenen
fáradhatatlanul elkísérne ben-
nünket, nyomdászokat és gra-
fikusokat! 
A lap születésnapi ünnepségein
– plakátsorozatként – látható az
eltelt öt évtized valamennyi bo-
rítója. Ez idôben is szép teljesít-
mény. Szemben a tükörrel: ta-
lán érdemes ezt a visszatekintô
összegzést kedves Olvasóink-
nak is megtekinteni…
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négy betû sajátos ligatúrájában
(gy-fi) kapcsolódik.
Két, már újratervezett évfolyam
után, bizonyos belsô, apró mó-
dosításokat követôen a logó is
változott picit: ebben az évben
elôször kiemelve a vignettából
a borító szerves részévé tettem.  
Napjaink kommunikációja a ke-
vés szóval értô, gyors informá-
ciókat, az absztrakt közúti jelzé-
seket és az információkat tömö-
rítô, grafikus piktogramokat ré-
szesíti elônyben. 
Nos, a Magyar Grafika idei bo-
rítóinál – szándékom szerint –

egy letisztult, a lap kiemelt té-
máihoz illô, inkább a minimal-
art egyszerû, és eszközválasztá-
sában tisztább, természetesebb
kompozícióival próbálkozom.
De a Magyar Grafika nem csak
folyóirat. Ahogy más lapok ese-
tében is a kiadvány kiadója sok-
féle, szakmailag összefüggô és
fontos tevékenységet végezhet
a nyomdászok számára – remé-
nyeink szerint – a Magyar Grafi-
ka kapocs, aktuális olvasmány
sôt, tájékozódási pont, amely a
szakmában érdekelteket össze-
köti. A Papír- és Nyomdaipari




