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Kártyamutatvány
M Û A N Y A G  K Á R T Y Á K  É S  A Z  E S Z T É T I K U M

Maczó Péter

Jól emlékszem, amikor
alig évtizede még csodál-
kozva néztük a külföldi
levéltárcákat, amelyekben
külön rekeszek voltak a
mûanyag kártyák részére.

Ma már alig tudjuk kettéhajtani
a sajátunkat irataink, banki és
egyéb kártyáink miatt. Pedig
azt hittük, a világ egyszerûbb
lesz, ám bizonytalan vagyok:
a különféle loyality, banki hitel-
vagy lakcímkártya igazi kártya-
paklivá dagadt.

Vannak laminált papír, egy-
szerûbb plasztik, mágnescsíkos,
chipdekorációval, vagy épp kö-
zönséges kartonra készített vál-
tozatok. Cél és funkció szerint.
Igazolványaink között is már
egyre több az ilyen. Fényképes
és aláírással hitelesített.

Méretüktôl eltekintve, amely
többnyire 86x54 mm, igen-
csak különfélék.

Természetesen, a komolyabb
biztonsági elôírásoknak is meg-
felelô változatoknál vannak kö-
telezô részletek. Ilyen például a
mikroírás, melyet szabad szem-
mel inkább csak díszes vonal-
nak érzékelünk, ám erôs nagyí-
tásban valamilyen szöveg rész-
lete, esetleg a cég nevének is-
métlôdése tûnik fel. Vagy az az

értékpapíroknál, bankjegyeknél
is alkalmazott bonyolult grafi-
kai motívumsor, rozetta, ame-
lyet francia nevével guilloche-
nak nevezünk. Ez a többnyire
váltakozó vonalvastagságú, bo-
nyolult – ma már számítógépes
programokkal generált – rajzo-
lat meghiúsítja a nyomtatvány
fénymásolását, de szkenneres
feldolgozása, reprodukálása is
komoly kihívás, fôként a grafika
egyedisége, esetenként tuda-
tosan rejtôzködô, sajátos színe-
zete miatt.

Mindkét biztonsági eljárás a
valóságos kiviteli, képi élményt
befolyásolja. Annak elôre meg-
tervezett, a hitelesség érzetét is

erôsítô, tradicionális látványele-
me kellene legyen. Sajnos eze-
ket a grafikai részleteket több-
nyire az egymásra írt, meg átírt,
rozetta – vagy és sôt – elliptiku-
san torzított bonyolult motívu-
maival teszik zavarossá. Ami esz-
tétikailag szintén fontos volna,
de a terv készítôjének már nem
belsô késztetése: ezeknek a vo-
nalaknak a finomsága, és a stí-
lusa is harmonizálhatna a képi
mondanivalóval… ha egyálta-
lán van ilyen.

Személyes élményem, nem
is olyan régrôl, amikor a diák-
kártya bevezetésre került, hogy
felkérésre magam is csináltam
terveket. Bevallom, nem a ha-

Igen eltérô hangulatú 
és mondanivalójú telefonkártyák:
köztük román, német és
frncia változat, chipben rögzített
egységnyi, lebeszélhetô idôvel

gyományos értékpapírok stílu-
sában. Tán tizenévesekhez egy
frissebb változat jobban illene?
Az egyik (azóta megszûnt) napi-
lapnyomda gigantikus gépava-
tásán jó ismerôsöm, a pályázat
lebonyolításában érdekelt ve-
zetô, részvéttel a vállamra tette
a kezét, mondván, mindnyá-
junknak nagyon tetszik a te vál-
tozatod, de (az akkori) minisz-
térium internetes szavazásra bo-
csátotta a kártyaterveket, és ha
nem is sokkal, ám úgy tûnik, a
beszavazók a rivális tervet vá-
lasztották…

Olyan ez, mint némely nagy
népszerûségnek örvendô kvíz-
mûsor vagy sorozat a kereske-
delmi tévék kora esti kínálatá-
ból. Nagy siker volt! Bár erre
talán kevesebben szavaztak, de
ennyit a közízlésrôl…
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És valóban, ilyen ma is a sokat
próbált diákigazolvány. 

Több, más, részben megva-
lósult mûanyagkártyám is volt
azóta, de az emlék dacára, ma
sem tervezek olyasféléket.

Mindenekfelett népszerû lett
és hódított azonban a telefon-
kártya. Ez a hasznos – valójában
pénzkímélô fizetésre szolgáló –
telekommunikációs kisegítô esz-
köz szinte a bélyeggyûjtéssel
vetekszik. Sokszínû és megszál-
lott gyûjtôi tábora az enyészet-
tôl menti meg a lemerült kár-
tyákat. Bár minôségük, (és talán
igényességük sem) mérhetô a
klasszikus bélyeggrafikához, ér-
dekes (nos azt azért nem mer-
ném állítani, hogy jellegzetes),
hogy mely országokban milyen
változatokat és sorozatokat ta-
lálhatunk.

A hagyományos képi elvárásokat
teljesítô diákigazolványok
és a kötelezô biztonsági elôírások
figyelembevételével tervezett,
de jellegében az értékpapírokra
jellemzô grafikai látványtól eltérô
változatok.

A grafikai rajz rusztikus elemeihez
igazodó betûválasztás e sok-
színû kártyasorozatnak egységesebb
karaktert biztosít.



tából!) A nyomda csak elôállító
lett ebben a sorban, de ahhoz is
szigorú elôírásoknak kell meg-
felelnie. Ezek egyik pontja sem
szól azonban az esztétikáról.

A felhasználás területei között
igen népszerû a fogyasztást ser-
kentô és a hûséget jutalmazó
vevôi törzskártya. Ennek elsô
változatai a ma is markáns kül-
sôvel rendelkezô smart kártyák:
benzinkutak és gyorsbüfék há-
lózatára épít. Hasonlóan elter-
jedt, és sikeres marketingstra-
tégiájának köszönhetôen igen
széles körben kedvezményeket
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Maga a mûfaj kétségtelenül
hódít. Elsôsorban és leghasz-
nosabban valóban a személyi,
biztonsági, banki funkcióhoz
köthetô, amelynek használata
az egész társadalmat közvet-
lenül érinti. Nem kétséges, az
igazolványok kis könyvecskéje
helyett sokkal elegánsabb és
célszerûbb! Vásárlásainknál pe-
dig aligha tudnék egyszerûbb
megoldást annál, mint hogy a
pinkódot beüssem. (Egész ipar-
ág települt rá, és táplálkozik ma
már a mûanyag kártya gyártás-
ból és rendszerszerû használa-

A nyomda katalógusába – stílu-
sosan – plasztik reklámkártyát
illesztett, amely egyre bôvülô
tevékenységi körében az új termékre
hívta fel a figyelmet.

A rendezvény logósorával díszített
alkalmi plasztikkártya nem csupán
belépôként szolgált a jubileumi
kiállításhoz.
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Reklám mintakártyák sorozata,
stílusgyakorlatként

kínál a Hvg olvasóinak kártyája,
amely a vendéglátóhelyeken,
szállodákban, könyv- és egyéb
kereskedésekben, sôt, akár gép-
kocsivásárlásnál jelenthet bizo-
nyos elônyt. 

Ez a sor egyre bôvül, és a piti
(bocs) klubkártyáktól a rangos
platinakártyákig sokféle válto-
zatot találunk. A valahova tar-
tozás jegyeivel. 

A mûanyag kártyák nagy és
kevésbé igényes részénél a fotó
dekorációs alkalmazása kézen-
fekvô. Ezek a képek vagy a cég,
illetve szolgáltatás valóságos

témakörére utalnak, vagy át-
vitt, illusztratív, esetleg – talán
patetikusan fogalmazva – alle-
gorikus gondolattársításra biz-
tatnák a kártyatulajdonost…

A felület kicsiny. A mondani-
valót leginkább egyetlen szóba
lehetne ugyan sûríteni, ám a
funkcionális szöveg, az gyakran
terjedelmes. Muszájból az, mert
az alapinformációk, a sorszám
és az érvényesség kötelezôen
rajta kell legyen az elôoldalon.
Ide kerülhetnek a banki logók
vagy a tulajdonos (ripsz-ropsz
készített, digitalizált és lézer-
gravírozott) portréja. A hátol-
dalak grafikája pedig csak sze-
rény imitáció, hiszen itt van az
aláírás, a mágnescsík, vagy épp
az elôoldal – technológiailag is
meghatározott – méretre pozi-
cionált dombornyomata mély-
lyed bele. Még más intelmek-
nek is helyet kell itt szorítani.
Szóval zsúfolt. A tervezônek alig
marad lehetôsége, hogy kibon-
takoztassa mûvészi kvalitásait.
Ráadásul, a legtöbb esetben ez
a cégek arculatához szorosan
kötôdô kis lapocska, amelynek
megtervezésénél nem hagyha-
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tók figyelmen kívül az arculat
egyéb elôírásai sem. Például a
logó és a tipográfiai rend, meg
a színek használata.

Az a furcsa helyzet állt elô,
hogy a mûanyag kártyák hasz-
nálatával, az amúgy többnyire
igényesnek nevezhetô  bankje-
gyek sajátos – és nemzeti érté-
keket: híres embereket, jeles
épületeket vagy éppen védett
virágokat felvonultató – világá-
val szemben már lassacskán job-
ban ismerjük a bankok arcát. 

A pénz elôbb-utóbb abszt-

rakt fogalommá válik, mint a
miniatürizált egyforintos, mely
konkrét tárgyként nemsokára
megszûnik létezni. 

Tehát az identitás még egy
egyszerû mûanyag kártyánál is
a létet befolyásoló tudattá válik.
Egy kék-fehér sportklubnál fel
sem merülhet, hogy a támo-
gatók mûanyag kártyája eltérô
színkódot kapjon… vagy mégis
van ilyen? 

Mindenesetre a magyar tri-
kolor színeibôl kibomló hivata-
los igazolványaink – bár mintha

Szép, nem szép? Három különbözô
klub kártyafotó:
a két felsô rivális sporttársakhoz
kerül, a harmadikat lojalitás-
kártyának is nevezhetjük, amelyet
minden magyar állampolgár
megszerezhet – ha akar.

Ennek a mintakártya-sorozatnak
minden tagja sporttémájú:
biliárd, baseball és kerékpár
szorosan komponált, meghatározó
részleteivel díszített. A márka-
jelzés egyetlen szóban jelenik meg.
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rózsaszínbe hajolnának – (mi-
ként ma a világot látni szeret-
nénk) mégis hazafiúi jóérzéssel
tölthetnének el…

Ha ezt tovább ecsetelném, a
végén az esztétikától messze
kanyarodnánk. Lehet, hogy van
akinek ennyi (és csak ennyi) 
– Magyarország cseppnyi arany
sziluettje – elegendô a szívdo-
bogáshoz. Nekem – vizuális él-
ményként – különösen kevés.

De nem akarom tovább ron-
tani a lap grafikai értékeit, elte-
kintek hát más, hasonló (majd-

hogy azt nem mondtam papír-
jaink) bemutatásától, mint ami-
lyen például a tajszámaink nyil-
vántartását igazoló kartonkár-
tya és az APEH kedvesen csengô
nevébôl kialakított, átlósan futó
ezüstszínû láncolat, amely más
fontos nyomtatványainkat de-
korálja. 

Egy koromnál fogva eléggé
meghatározó emlék, egy ironi-
kus Bródy-dal jut az eszembe a
személyi igazolványról. 

Nos, ezek a mi mindennapi
irataink.

A bankkártya díszítésében két évvel
ezelôtt még ad absurdum a pénz:
ókori érmék és modern korunk több
kontinensre utaló bankjegyeinek
fotója volt a téma. 
Az utóbbi változatoknál (jobbra)
már a banki logó monogramjának
grafikáját dolgozták fel. 

Törzsvásárlói kártyák innen-onnan.
Valahol a virágos rét, máshol
a könyv soknyelvû varázsszavából
készített szônyeg terül elénk.




