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Gyorsan valami rondát!
A  N É V J E G Y  A V A G Y  A  F A S T  P R I N T

Maczó Péter

Mindenevôk vagyunk.
Idô hiánya, vagy csak az
igénytelenség teszi,
hogy a névjegyünk digi?

Modern korban élünk. Ennek
talán legdöbbenetesebb fejlô-
dését az elmúlt évek technikai
lendületében érezzük. A televí-
zió ugyan keveset változott,
bár ma már falra akasztható
képként jelenik meg a trendi
hirdetésekben, de a mobiltele-
fon, a konkurrens szolgáltatók
hirdetéseiben havonta új típu-
sokat mutat be, a digitális fény-
képezés pedig szinte minden-

kinek hozott valami újat. Bárkit
elérhetünk és bárki elérhet ben-
nünket: ennyit a személyes sza-
badság csalóka képzetérôl.
Gyorsaság? Púderleves három
perc alatt – gyorsétterem, min-
dent oldó mosószerek – gyors-
tisztító, printelés – gyorsnyom-
da. Élô kifejezések…
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Érdekes, amikor a fast food ke-
rül terítékre, elnézôen vállat vo-
nunk: hát nem egészséges, de a
gyerekek nagyon szeretik. Gyors-
tisztító? Nem tökéletes, de igen
praktikus, hogy a hipermarket-
ben töltött „aktív” óráink alatt
a kabátot vagy a ruhát kitisztít-
ják. Na és a gyorsnyomda? 
Csak egy print! Betanított ope-
rátorok egy-egy aluljáró szûk
kuckóiban, különféle motívu-
mokkal gazdagon díszített ap-
ró csodákra képesek. 
Ha mondjuk nincs nálunk név-
jegy, elég csak ráböknünk a
demo nájlontokban elénk tett
minták egyikére: ezt! És láss
csodát, percek alatt kész a 10,
20 vagy 100 példány. Választ-
hatunk hozzá hajlékony mû-
nyomót, elefantenhaut imitá-
ciót, amely márványmintás, és
akár pauszt is. Aztán mehetünk
a menedzsertalálkozóra vagy a
munkavállalói interjúra…
Az akcidens szedô kiemelt pozí-
ció volt anno (ez alig harminc
évet jelent) a nyomdán belül.
Különös képességekkel bíró ké-
ziszedô, aki alkalmi nyomtatvá-
nyokat tervezgethetett – nem
kellett normában dolgoznia.

✪ Bármely névjegy legspecifikusabb
eleme a név (merthogy névjegy). 
Azért hát ennek az információnak
kellene a leginkább olvashatónak
lennie. A láthatóság azonban nem
csak fokozat kérdése. Annak a két
(három) szónak a helyzete és színe
is meghatározó. A többi adatot
ennek kellene alárendelnünk.  
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Ma ezeket az egyedi nyomtat-
ványokat nem nyomda készíti.
Pontosabban kinyomja, vágja,
hajtja, simogatja és csicsázza,
ahogy kell. Miként azt a becses
megrendelô kéri. 
Norma itt sincs. (Nem is nor-
mális, ami van.) Merthogy az
igényeknek sincs határa. Ön-
kontroll pedig abszolút…
A kivitel azonban profi: dom-
borodik, csillog, néha illatos is.
(Elég egy kis szegfûszegolaj a
szitafestékbe.) Mit akarok hát?
Magam sem tudom, mert azt
kijelenteni, hogy ez egy szak-
ma, nagyképûség volna, holott

említett helyzet, ami (elisme-
rem) leginkább nekem kínos. 
A nyomda azt nyomja, amit
megrendelnek tôle. A tervezô
stúdió meg azt tervezi, amit
várnak tôle: minden kritika és
önkontroll nélkül. Hát ez a baj.
Pedig de szívesen mondanánk,
hogy ez a nyomda bûne. És az
is, de mai ínséges korunk nyom-
dászai között ne keressünk oly
bolondot, aki egy megbízást
esztétikai alapon utasít vissza.
Hasonlatos, bár kevésbé etikus
példa lenne idecitálni a ciga-
rettareklámot, amely egészség-
re ártalmas terméknek csinál

a grafikai stúdió nem más, mint
a nyomda külsô ôrállása, elôre-
tolt bástya (ha nem képzavar ez
már), amelyben a képzelt és fô-
leg jó ízlésû tervezôgrafikus a jó
ízlés felett ôrködik. Az igényes
munkát fazonírozza, arcot ad a
szövegnek a tipográfiában és
hangsúlyt a mondandónak a ki-
emelésekkel. 
Grafikázhat is – módjával, hogy
a lényeg megértéséhez (ész) az
illô érzelmi töltést (szív) látvá-
nyába fogalmazza. Ez szép fel-
adat! Volna. 
És itt jön éppen a Pro Typo-
graphia versenyében halkan fel-

✪ A névjegy nem gesztusmûvészet,
ám vitathatatlan, hogy a szövege
mellett a grafikai kompozíció is
szerepet kaphat. Ennek léptéke nem
uralhatja a felületet, a rajzi, képi
információnál fontosabb a konkrét
adatok olvashatósága, hisz’ épp
azért adunk névjegyet, hogy a kap-
csolattartást megkönnyítse.
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werbungot – hogy bojkottáljuk
a nyomtatását.
Akkor autós hirdetés se legyen,
csak biciklis? Mert hát a káros-
anyag-kibocsátás…
Pedig az egészségre ártalmas
ez is: a ronda és ízléstelen apró-
nyomtatvány. Tele a város, és a
gyorsnyomdák dolgoznak. Né-
ha késô estig akár.
Nem akarok ebbe belekesered-
ni. (Segíteni szeretnék, de vajh
mi módon?) Ezért talán a leg-
jobb, ha ideemelek néhány név-
jegyet, ahogyan azt a hallga-
tóink magamaguknak elképze-
lik és megtervezik.

Saját célra és saját látvánnyal.
Ami bizonyos, nincs benne rá-
ció, nincs benne semmi, ami
szokványos. Persze van a név és
divatos szóval vannak a kontak-
tok. De az is kevesebb, inkább
csak az internet és a mobilkap-
csolat megjelölésével, hiszen az,
hogy hol alszom, annyira nem
jellemzô, az pedig, hogy hol
dolgozom – még nagy kérdés
csupán. Nehéz elmagyarázni,
mi miért olyan.
Leginkább sajátos. Saját. Ezek a
kis nyomatok persze vágyakat
is elárulnak (olykor), de ne pró-
báljunk bennük tendenciákat
keresni. Hogy milyenek is lesz-
nek a névjegyek – teszem azt öt
vagy akár csak két év múlva?
Mert olyan lesz, természetesen,
amilyent a megrendelô kíván
(sajnos) – ha megfizeti…
Vagy forduljon egy gyorsnyom-
dához!




