
Grafika a Grafikában magyar grafika 20�0/6      6�

nagy, megváltozott az idô, a 
tér és a kommunikáció viszo-
nya a társadalomban.
köszönet elôdeinknek, akik 
ezt az utat megteremtették és 
járhatóvá tették számunkra. 
Tisztelgünk emberi nagysá-
guk, tehetségük elôtt. rangos 
ez a névsor: morelli gusztáv, 
Dr. Czakó Elemér, Helbing 
ferenc, Haranghy Jenô, Bort-
nyik Sándor, konecsni györgy, 
Hincz gyula, Lengyel Lajos, 
kádár györgy, Zelenák Cres-
cencia, Haiman györgy, Ernyei 
Sándor, Balogh istván, finta 
József, kass János, Szántó Ti-
bor, Nagy Zoltán, Virágvölgyi 
Péter, Zigány Edit… 
a magyarországi szervezett és 
intézményesített, felsôfokú 
mûvésznevelés �87�-ben kez-
dôdött, amikor megnyitotta 
kapuit a magyar királyi Orszá-
gos mintarajztanoda és rajz-
tanárképezde. �880-tól kezd-
ve már az iparmûvészettel 
kapcsolatos szakok is indultak. 
a gyorsan fejlôdô ipar a min-
dennapi használati tárgyak és 
eszközök mûvészi megformá-
lásának igényét hozta. Trefort 
Ágost döntése következtében 
�880. november �4-én meg-
nyithatta kapuit a magyar 
királyi iparmûvészeti Tanoda 
egyfajta elôfutárként, tipográ-
fiai szaktanfolyamot szerve-
zett nyomdászok számára a 
könyvnyomdászok Szakköré-
nek támogatásával. 
az igényes könyvtervezést és 
-illusztrálást tûzte ki céljául 
a betûtípusok felépítésének és 
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Maczó Péter

Száz év emberi léptékkel 
nagy idô. Száz év egy 
modern iskola történeté-
ben nagy idô. 
�00 év – tisztelgés az elôdök 
elôtt. a moholy-Nagy mûvé-
szeti Egyetem Ponton galériá-
jában rendezett kiállítás kiváló 
alkalmat kínált, hogy egy pil-
lanatra megálljunk, visszate-
kintsünk, egyúttal érzékeljük 
és értékeljük a jelent, a jövô 
lehetôségeit. a múlt adatai 
mögött jövôképek, kihívások, 
folyamatos változások, vágyak 
és remények. 
a kép az üzenet reprodukálá-
sának, sokszorosíthatóságának
szülötte a mai értelemben vett 
tervezôgrafika. a környezet-
bôl az emberre ható vizuális 
ingerek és társadalmi informá-
ciók meghatározó szelete a 
grafikára és tipográfiára épülô 
alkotások összessége. a mai 
grafikai tervezés intellektuális, 
kreatív: technikai aktivitást és 
tudást kíván, a vizuális meg-
formáláson kívül magában 
foglalja a médiák ismeretét is. 
a számítógép megjelenésével 
a grafika mint mûfaj kilépett 
a print világából. az elmúlt 
évtizedekben újabb technikai, 
információs és virtuális világ-
ba csöppentünk. a kihívás 

Az oldalpáron Vörös Sára, Gryllus 
Ábris, Jánosi Anna, Boskovitz 
Oszkár, Szöllôsi Géza és Murányi 
Kristóf  munkái egy-egy képben
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a nyomdászat ismereteinek 
alapos elsajátításával.
kozma Lajos �946-ban, mint 
az iparmûvészeti iskola igaz-
gatója, erôsen szorgalmazta az 
iskola Bauhaus-jellegû átszer-
vezését, moholy-Nagy a Bau-
haus szellemiségéhez illô mo-
dern, karakteres grafikai, tipo-
gráfiai megjelenést alakított ki.
a két világháború közötti idô-
ben az iparmûvészeti iskola 
egyetlen korszerû szakosztá-
lya a grafikai szakosztály volt, 
mûhelye a legjobb és a leg-
újabb technikai berendezések-
kel oktatott.
Hincz gyula volt az elsô, aki a 
könyvmûvészek képzését ki-
emelte a grafikai oktatás kere-
tei közül, és ezáltal azt egy kü-
lönálló, speciális felkészítést 
igénylô szakmának képzelte el.
a tanárok, külsô szakemberek: 
Lengyel Lajos, Erdélyi János, 
Szántó Tibor voltak. a grafikai 
Szakcsoport elsô egy éve si-
kerrel zárult. Pogány frigyes 
rektor levélben kérte a Typo-
grafikai tanszék felállítását. 
Hangsúlyozta a könyvmûvé-
szek, alkalmazott grafikusok 
és az autonóm grafikusmûvé-
szek szerepének és feladatai-
nak kettéválasztását, a vizuális 
közlés szempontjából nélkü-
lözhetetlen tipográfia fontos-
ságát, valamint a korszerû 
nyomdamûvészet megterem-
tését. megszületett az immár 
önálló Typo-grafikai tanszék. 
Elsô tanszékvezetôje Haiman 
györgy grafikus és nyomdász, 
kner imre unokaöccse, így 

nem meglepô a könyvmûvé-
szethez és a nyomdászathoz 
való szoros kötôdése. 
�982–�993 között a grafikus-
képzés Virágvölgyi Péter irá-
nyításával, a Tervezôképzô in-
tézeten belül, a grafikai Stúdió 
keretében mûködött. 
�983 szeptemberében az ipar-
mûvészeti fôiskola, a magyar 
könyvkiadók és könyvterjesz-
tôk Egyesülete és a Nyomda-
ipari Egyesülés közösen létre-
hozta a fôiskola kereteiben 
mai napig mûködô felsôfokú 
tipográfus továbbképzést. 
Vezetô tanára maczó Péter. 
�993–2006 között a grafikus-
képzés a Vizuális kommuni-
káció tanszéken belül valósult 
meg. a tanszék magában fog-
lalta a grafika, a fotó, a videó 
és az animáció szakirányokat. 
�993 és �997 között Virágvöl-
gyi Péter, majd 2006-ig mol-
nár gyula, ôt követôen Zsótér 
László vezette a tanszéket. 
2007 ôszétôl az önállóan akk-
reditált képzési programok 
közül az országban elsôként 
akkreditálták a mOmE terve-
zôgrafika szakot. a program 
régi-új vezetôje molnár gyula. 
ma a tervezôgrafikus- és a 
tipográfusképzés a moholy-
Nagy mûvészeti Egyetemen 
nagyban hozzájárul a magyar 
könyv- és reklámgrafika, tipo-
gráfia, webdizájn sajátosan 
magyar és egyben külföldi 
tendenciákat ötvözô – nép-
szerû és felívelôben lévô – vilá-
gának állandó fejlôdéséhez és 
formálódásához.

Ezen az oldalon Szûcs Kriszta 
infografikája, Fogarassy Tamás
meti book, arculati tervek és
Csordás Levente portálgrafikái
láthatók.

A grafikák a grafika_100 kötet
illusztrációi. Az ünnepélyes 
meg-nyitóról szóló fotósorozatot 
Csipes Antal készítette. 

Fent Bogyó Virág kampányterve,
Baranyai András kártyája,
Szalay György kockajátéka és
Ferencz Mihály illusztrációi.

A cikk szövege a Moholy-Nagy
Mûvészeti Egyetemen a jubileumi 
kiállítás alkalmából megjelent
katalógus adataira támaszkodik.




