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(Majdnem) minden tervet átír
az élet. Amint a Magyar Grafika
hasábjain megjelent napilapozá-
som első része, és éppen nekilát-
tam volna eredeti elképzelésem-
nek megfelelően átnézni a hazai
napisajtó – különös tekintettel
a formailag (újból) megújult
Népszabadság, a kényszerűség-
ből formátumot váltott Magyar
Hírlap, a Magyar Nemzet, a Nép-
szava (országos napilapok) tipo-
grafikai arculatát, a speciális in-
formációkat közlő Nemzeti
Sport, a Napi Gazdaság, a Világ-
gazdaság, néhány bulvárlap, il-
letve néhány vidéki újság – de-
signját, furcsa hírek jutottak el
hozzám (is) a napilap- és maga-
zintervezők, tipográfusok, törde-
lő- és képszerkesztők oktatásával
kapcsolatban. Tudjuk jól mind-
annyian, hogy a magyar oktatá-
si rendszer – az alapoktól a felső
szintig – a lényegét érintő átala-
kulás előtt áll, már átalakult
vagy éppen átalakulóban van.
Talán a legnagyobb mértékig a
szakoktatást fogja érinteni (érin-
ti) ez az átalakulás, hiszen – vall-
juk be – „rá is fér”. Rengeteg szak-
ma megszűnt, új szakmák kelet-
keztek, és vannak olyan szakmák,
amelyeket maga az „élet”, az idő,
a gyakorlat alakított át vagy „so-
rolt át” egyik területről a másikra.

*
Aki járt Olaszországban vagy
Spanyolországban, sokszor talál-
kozhatott a  „Tipografia” cégfel-
irattal (spanyolban a második
„i” helyesen: „í”). Ez a felirat ad-
ja hírül, hogy itt bizony kisebb-

nagyobb, hagyományos vagy
digitális, klasszikus vagy gyors,
de leginkább úgynevezett „ga-
rázsnyomda” található, ahol
névkártyá(ka)t, meghívó(ka)t, kü-
lönböző értesítő(ke)t, szórólapo-
(ka)t, kis példányszámú magán-
kiadású könyveket, családi vagy
szakmai hírleveleket nyomtat-
nak. Kész terveket viszünk a
nyomdásznak (sok esetben már
csak betanított gépkezelőnek),
hiszen van otthon számítógé-
pünk, benne ilyen-olyan tervező-
programokkal (rengeteg betűtí-
pussal), a családi fényképeket
a „szomszéd”  szkenneli be, mert
neki van már otthon szkennere
(vette olcsón a „metróban”), az
újabb képeket (fájdalmasan ama-
tőr táj-, portré-, zsáner-, tárgy- ,
riportkép – egyre megy... van kép-
stabilizátor is benne, meg beépí-
tett zoom is!) már mi magunk ké-
szítjük a digitális masinánkkal
(vettük a sarki boltban vagy a va-
terában), beadjuk a bevásárló-
központban lévő nyomdába cé-
dén… A nyomdának egy feladata
marad(t): kinyomtatni (a kivá-
lasztott papírra) a „hozott anya-
got”; meghívót, szórólapot, köny-
vet vagy prospektust, plakátot
vagy árucímkét, mindenki meg-
elégedésére és büszkeségére. 

Fentiekkel azt próbáltam – ka-
rikírozva – érzékeltetni, hogy az
elmúlt közel két évtizedben ki-
alakult a technikai fejlődéssel,
az új technikai eszközök és az új
technológiák megjelenésével és
elterjedésével egy merőben más-
fajta „munkamegosztás”, amit

a klasszikus intézményes (szak)-
képzés nem tudott  kellő tempó-
ban követni, illetve ha tudott is,
kevés olyan hely volt/van, ame-
lyikben/ahol színvonalas okta-
tás folyt/folyik. 

Ami a konkrét témánkat illeti,
tervezőszerkesztői, tördelőszer-
kesztői és egyben képszerkesz-
tői szakbizonyítványt nyújtó na-
pilaptervezést, tudomásom sze-
rint, csupán három helyen taní-
tanak: a Magyar Újságírók Or-
szágos Szövetsége Bálint György
Akadémiáján (a szakot Radics
Vilmos és Ritter Aladár alapítot-
ták, és a mai szakoktatók többsé-
ge még tőlük tanulta a szakmát
és a módszert, bárhol is tanítanak
manapság), a Népszabadság–
Ringier Oktatási és Továbbkép-
zési Központjában, valamint a
Gutenberg Művelődési Otthon-
ban. Ismereteim szerint mindhá-
rom intézmény (nagyon helye-
sen) elsősorban az újságok tipo-
grafikai tervezésére, a vizuális
újságírás elsajátítására oktatja

Napi-lapozás  (2.)

Nádai Ferenc

Mottó: A (grafikai) tervező feladata vizuális jeleket készíteni vagy  kiválasztani, és azokat oly módon
elrendezni egy adott felületen, hogy a gondolat a legteljesebb módon megvalósuljon és egyértelműen
eljusson a címzetthez.                                                                   (Richard Hollis, grafikus-művészettörténész)

Parászka Gábor (1), Szabó Péter
(2) és Zajtai Orsolya (3, 4) napi-
lapos vizsgamunkái. Mindhár-
man a Népszabadság–Ringier
tanfolyamát végezték el, és ma
mindhárman a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem felsőfokú tipo-
gráfusképzőjének hallgatói. 
A fiatal tervezők napilapoldalai-
kon nem pusztán az elsajátított
ismereteiket mutatják be, hanem
vizuálisan megfogalmazzák: mi-
lyennek képzelnek el egy friss, moz-
galmas, nézhető-olvasható újságot.
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a laptervező hallgatókat, akiknek
természetesen el kell sajátítaniuk
az újságírás műfajának ismerete-
it, művészettörténeti és fotótör-
téneti (és gazdasági) tudást kell
szerezniük, valamint elvi szinten
tisztában kell lenniük a nyomta-
tás lehetőségeivel, technológiai
folyamatával.  A tervező munka-
helye, ahol a címek-cikkek-képek-
képaláírások „formába öntése”
(megtervezése, „dizájnolása”) tör-
ténik, elsősorban és minden-
képpen a szerkesztőség (a kiadó),
azon belül a „desktop”, és semmi-
képpen nem a nyomda(üzem).
Ezt azért tartom fontosnak ki-
hangsúlyozni, mert a tervező-
szerkesztő (OKJ 52 5278 01) és
a tipográfus (OKJ 53 5278 01)
szakmák, meggyőződésem sze-
rint, a művészeti vagy szerkesz-
tőségi-kiadói (újságírói) szakte-
rülethez tartoznak. Ám a vélet-
lenül tudomásomra jutott új (re-
mélhetőleg még nem véglegesen
eldöntött) szakmai besorolás sze-
rint – ki tudja miért, milyen meg-
gondolásból, ki(k)nek az „inst-
rukciójára” – a nyomdaiparba
„sorolódtak”. Nem sikerült
ugyanis a grafikus-tipográfus-
tervezőszerkesztő-újságtervező
(és azt a középfokon évtizedek
óta – tegyük hozzá szerényte-
lenség nélkül – sikeresen okta-
tó) kollágák közül senkivel sem

találkoznom, akit bárki „illeté-
kes” megkeresett vagy megkér-
dezett volna arról, hogy mi is
legyen igazából a teendő. Mi le-
gyen a (kötelező) tananyag? És
kell-e egyáltalán kötelező? Mi le-
gyen a felvételi követelmény?
Legyen-e egyáltalán? Mi legyen
a szakvizsgákon az (egységes?)
követelmény? Kell-e tudni – mint
egy valamikori gépírókisasz-
szonynak – a tipográfus-terve-
zőnek tíz ujjal „vakon beírni”,
időre(!) szöveget? (Nem vicc: ezt
az új vizsgakövetelmények kö-

zött olvastam!) És sorolhatnám
még a képtelenebbnél képtele-
nebb – bátran állítom mára tel-
jesen elavult – „követelménye-
ket”. És ne felejtsük el: mindezt
két félév alatt! 

Sokáig tipródtam: elmond-
jam-e vagy sem fenti – inkább

Szabó Vince (5, 6), Tari Péter (7)
és Szegő Miriam (8) napilapos
vizsgamunkái. (Vince és Miriam
szintén a MOME felsőfokú tipo-
képzőjére járnak.) A sportlap
erős fekete-vörös foltjai határo-
zottan tagolják az oldalakat,
mégsem válik bulvárossá; a kul-
turális rovatok pedig elegánsak,
szinte légiesek: mindkét tervező
átgondoltan alkalmazza a léniá-
kat elválasztásra-díszítésre, figyel-
müket az oldal minden pontjára
kiterjesztve.

Balázs Róbert az idei tanév végére
– mintegy stílusgyakorlatként –
átgondoltan, ötletesen tervezte
meg, a The Guardian „bűvöleté-
ben”, napilapos vizsgamunkájá-
nak első oldalát.
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a publicisztika, mint az ismeret-
terjesztő cikk műfajába sorolha-
tó – gondolataimat, de végül azért
döntöttem így, mert meggyőző-
désem, hogy a tipo(grafikai) ter-
vezés, a laptervezés, a könyvter-
vezés vagy bármely (off-line vagy
on-line) kiadvány megtervezése
alkotó (ha úgy tetszik: művészi)

tevékenység. Ennélfogva a (ki)-
képzésnek is a saját „területén”
kell történnie. Képzeljük el azt,
hogy a zenetanárok helyett a
hangszerkészítő-mesterek taní-
tanának a zeneiskolákban – bár-
mely szinten. Ugye, képtelenség
lenne ? 

Legyen mindenki a helyén, vé-
gezze mindenki a dolgát a leg-
jobb tudása szerint („Jót, s jól!”)!
Az újságíró írjon (ha három uj-
jal pötyögtet villámsebesen, mint
a legtöbb mai középiskolás, hát
úgy!), a fotós fotózzon (digitáli-
san vagy analóg módon), az il-
lusztrátor rajzoljon (kézzel pa-
píron vagy egérrel a képernyőn
vagy digitális táblán), a tipográ-
fus vagy a tördelőszerkesztő ter-
vezzen vagy tördeljen (a meg-
felelő programokat ismerve),
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a nyomdász meg nyomtasson,
rotációs vagy íves gépen, film-
ről másolt nyomólemezről vagy
CtP-eljárással, vagy akár digitá-
lisan, szakmai tudása birtokában.

Én magam ezt az írást közvet-
lenül gépbe (Microsoft Word)
írtam, középsebesen, két ujjal,
majdnem vakon, elküldöm a
Magyar Grafika tördelőszerkesz-
tőjének (aki nem a nyomdában
dolgozik, InDesign vagy Quark-
Xpress programot használ és
Photoshopot), a képeket tanítvá-
nyaim munkáiból válogattam,
amelyeket e-mailen, csatolt fájl-
ként pdf-formában küldtek át
részemre, és az egészet én is on-
line fogom továbbítani, hogy vé-
gül olyan szépen nyomhassák
ki nyomdász barátaink, mint
a Magyar Grafika eddigi számait.

Tari Péter  és Szegő Miriam 
oldaltervei (2005). Az újságot
egy adott nap eseményeiből
szerkesztik meg a hallgatók, 
tehát nem csak a lap tipo-
grafikai tervezésével és a kép-
szerkesztéssel kell foglalkozniuk,
hanem a tartalmi szerkesztés-
sel is. Miriam  jobbra zárt cím-
szerkezetet használt; gondos
munkájával kerülte el a soresés 
esetlegességeit.


