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Ampersand
é s  a k ko r  m i  va n ?

Maczó Péter

A logók és a márkák 
nagyon fontosak. A világ 
nagy része nem érti az 
angolt vagy a franciát, 
de remekül emlékszik 
– a jelekre.
k a r l  l ag e r f e l d

a mottó szerzôje karakteres 
divattervezô volt, saját szemé-
lyében (és nevével) egy márka. 
Vagyis brand – a szó talán így 
pontosabb, még ha az angolt 
kevesen is értik –, szerinte. 
Ám jelentésével a történet ki-
tágul, mivel az égetés (na ja, 
a cd-vel is ezt teszik külföldön) 
rögzítés, a maga brutál mód-
ján, ahogyan a cowboyok, és 
ne finomkodjunk, a magyar 
pásztorok is megjelölték egy 
izzó ákombákom jellel vagy 
betûvel a marhát – hogy élete 
végéig tudják, kié a jószág.
az élet ilyen kegyetlen, vagy az 
ember? mindenesetre modern 
korunkban ez már nem jár fizi-
kai fájdalommal – bár ismerhe-
tünk ocsmány márkákat is… 
itt a látványra, a vizuális képre 
gondolok persze, és ezzel re-
mélem, nem vagyok egyedül. 
ampersand!
Elérkeztünk témánk címéhez, 
amely (és ezt talán kevesen 
tudják) sajátos angol kifejezés 
a szótagolásban. 
ami angolul amúgy is elég 
kacifántos – ezt tudjuk mi, 
angolul értôk… Szóval (mond-
juk telefonon át) diktálva egy 
szöveget, az egyes betûket és 

helyzetüket jelölendô elhang-
zik az ampersand, ami azt 
jelenti magányos (itt magában 
álló) and, vagyis és. Tehát: &. 
Na igen, ez igazából két betû, 
et – francia/latin eredete alap-
ján. karakterként nézve úgy 
hiszem, a betûtervezôk által 
különösen kedvelt ligatúra, 
amit lendületes, szép, egyedi 
formaként illeszthetnek a font 
speciális jelei közé. Nincs, aki 
ne szeretné! 
még nálunk is, ahol az & fils 
vagy & Co. nem magyar nyelvû 
kreálmány. De oly eredeti…
Cikkünk egy kiállítás anyagá-
ból válogat, amely az idei 
Design hét rendezvénye. Nem 
kapott nagy publicitást, mégis 
sok fiatal – gyanítom a pályá-
zók közül – eljött a megnyitóra. 
a Nádor galéria a József nádor 
téren található, ahol egy (szin-
tén) magányos, ámde csúf por-
celánfa álldogál, afféle herendi 
reklámszoborként, néhány 

lépésnyire a néhai Santelli vívó- 
teremtôl, amely már bank is 
volt azóta, hogy rendszeresen 
látogattam öttusa sportisko-
lásként a Csepel színeiben. 
Olyan nagyságokkal ismerked-
hettem meg, mint Benedek 
gábor, Németh ferenc vagy 
Balczó andrás. Utóbbiról szép 
emlékem, miközben narancsát 

bontogatva ment fel az emele-
ti pástokhoz, észrevett ben-
nünket, tizenéves fiatalokat, 
megállt, és a kezében tartott 
(akkoriban még vágyott) gyü-
mölcsbôl egy gerezdet meg-
tartva szétosztotta. 
ma már másképp gondolunk 
a narancsra is, és csak kevesen 
emlékeznek arra a hármasra, 
akik éveken át borsot törtek 
a szovjet versenyzôk orra alá. 

Márián Gábor

Erol Citci (török alkotó) 
isometric ampersand

Derczbach Dóra

>

>

>

Jonas Melo

>

Boskovitz Oszkár

>

>

Rozmann Ágnes

>

Boda Ancsi

Prell Norbert

>
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megváltoztak a viszonyok is… 
a sportban. az igazán jó brand 
azonban hasít – biztosak lehe-
tünk benne. Csak meg kell ta-
lálnunk a megfelelô nevet és 
jelet, amely esszenciálisan, 
tipográfiával és grafikával feje-
zi ki a mondanivalót – utána 
már csak memorizálni kell. 
akit az esemény és a bemutat-
kozó cikk kapcsán idézhetek: 
Sára Ernô érdemes mûvész, 
a magyar mûvészeti akadémia 
tagja és nem utolsósorban ter-
vezôgrafikus. Témába vágó kis 

könyvecskéjét – személyes 
ajándékként – sok éve meg-
kaptam. Átadom neki a szót:

Embléma, Signet, Symbol,
Trademark, Wahrenzeichen, 
Logotypia, Pictogram, Schutz-
marke, Ideogram és folytathat-
nám még az elnevezéseket. 
Nekem ez egy jelbeszéd!
Jean Cocteau francia költô, gra-
fikusmûvész, filmrendezô mon-
dotta egyszer: Az irodalom leg-
nagyobb remekmûve nem egyéb, 
mint egy összekevert ábécé…
Az ABC betûi egyezményes 
absztrakt jelek. Miért az »A« az 
A, és miért a »B« a B?
Mert egyszer így tanultuk meg, 
és azóta nem felejtettük el.
Húsz – vagy harmincegy-
néhány – furcsa jellel lehatárolt 
kis rajzokkal minden emberi 
gondolat kifejezhetô.

A világ egymástól legtávolabbi 
pontjain, más-más kultúrában 
élô emberek is – mintegy ötven 
év leforgása alatt – könnyedén 
értelmezik a piktogramok jelzé-
seit. Ezek az irányt, szolgálta-
tást, célpontokat ábrázoló abszt-
rakt jelek áthidalják a nyelvi 
vagy az írásbeli nehézségeket.

a rendezvény az ampersand 
második kiállítása, amelyet 
a Belvárosi mûvészek Társasá-
gával közösen ez alkalommal 
logó és piktogram témában 

hirdettek meg. Több mint száz 
jelentkezô háromszáznál is 
több tervvel pályázott. Hogy 
hányan kerültek a falakra, nem 
számoltam, így azt sem tudom, 
hány férfi és hány nô, csak azt, 
hogy amerikai (észak és dél), 
ázsiai, európai, köztük magyar 
alkotók munkái – vegyesen.
Dicséretesen a hazai tervezô-
grafikusok idôsebb nemzedé-
ke is képviseltette magát. 
gyanítom, tanárok és hallgatók 
a közös kiállítás résztvevôi. ami 
itt kevéssé válik el, bár – termé-

szetesen egyéni – kinek mi jön 
be: mit ért, vagy mit lát bele…
az ilyen egzakt és mégis abszt-
rakt körben nagyon fontos, 
hogy a jel értelmet nyerjen, 
mondanám, nyelvtôl függetle-
nül olvasható legyen. Hiszen 
ez létrejöttének egyik célja.
S persze azon túl az ábrázolás 
stílusa, hangsúlya, dominen-
ciája és színei (is olykor) meg-
erôsíthetik a mondanivalót. 
ami ehhez társítható, csak 
a korai estében, az ünneplôket 
magukra hagyva jutott eszem-

be, mert itt a mûfaji deklaráció 
szabad szárnyalást adott a kép-
zeletnek. Profán, vagyis igen 
hétköznapi gondolat! És én is 
elképzeltem: mi lenne, ha WC 
(szegény Walter, biztos nem 
így szerette volna a nevét hal-
hatatlanná tenni!) avagy 00 

– hoppá –, ez érdekes, és nem 
a gól nélküli focimeccsekre kell 
gondolnunk. mert már a foci 
elôtt is volt élet, sôt illemhely is, 
például Szíriában, ötezer éve…
Nálunk köznapi (nyilvános)
értelemben ma is alig. 

Vasvári Péter (hal)

>

Vorgashop (galamb)

>

Nagy Áron (majom)

>

>

Manuel Muñoz, usa (kacsák)

>

Szôke Dóra (róka)

> Classmate Stúdió (gólya)

>

Vörös Botond (nyuszi)
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De a szakmaiság látszatát meg-
ôrzendô, úgymond a 19. szá-
zad derekán, egy amerikai kis-
város szállodása a szobákat 
sorba számozta (akkor még 
fürdôszoba nélkül), s a végén 
vette észre, hogy egy tipikus 
helyiségre nem rakott jelet: 
így a mellékhelyiség a 00 lett.
igen praktikusan! Hogy ez 
legenda volna? meglehet, ám 
igen érdekes lenne a jelek köré-
ben ezt a tipikus (sokféle mó-
don, gyakran férfi és nôi port-
rékkal megkülönböztetett) 
piktogramot célként kitûzni… 
mert ezerféle megoldás létezik, 
s nyilván a környezet is fontos, 
hogy milyent választunk! 
Ez talán túl ínyenc téma lenne? 
kakiból (bocs!) aranyat, azért 
ez gyakori feladata a tervezô-
grafikusnak, ha épp redesignt 
készít. Szóval a látottak alapján 
inspiráló a lehetôség.

Egy kiállításmegnyitó tûrhetô 
idôtartama alkalmatlan arra, 
hogy még akár érintôlegesen is 
visszatekintsek az ôsember 
fennmaradt jeleire, az ôskultú-
rák kôbe, fába, bôrbe vésett, fes-
tett, rajzolt, égetett, kultikus 
vagy rituális szimbólumaira.
A sumér, babiloni, egyiptomi, 
a görög, perzsa, etruszk, latin és 
zsidó világ szakrális és katonai 
jelképeire, a kereszténység szim-
bolikájára.

A hunok, avarok, a sarki népek, 
a vikingek, a gótok, a germánok, 
a frankok és normannok motí-
vumvilágára. 
Az azték, inka, maya, tolték 
kultúrák jelképvilágára.
A keleti kultúrák, Kína, Japán, 
Tibet, India gazdag szimbólum-
világára és képírásaira. 
Hisz’ a kínai írásjelek nagyobb 
részének ismerôje már maga is 
tudós!

fûzi hozzá Sára Ernô a megnyi-
tó korábbi mondataihoz.

Morvai Péter

>

Auth Attila
és alatta

Orkun Destici 
(török)

>

Dukai István

>

Berecz András (belsô)

Luxmatic 
(Bosznia-Hercegovina)

>

>

Bódor Gergô

>

Antal Pál

Kiss Károly
alatta
Prell Norbert

>

miként a nyelv a fülhöz szól,
úgy gesztusaink a szemnek be-
szélnek – mondja francis 
Bacon, aki ugyan nem hallott 
keplerrôl, galileit sem értette, 
kopernikusz nézeteit pedig 
elutasította, de hát filozófus 
volt, sôt fôpecsétôr.
mégis, ösztönzôen hatott má-
sokra, a londoni royal Society 
alapítóinak vállalt mintaképe 
volt és a francia enciklopédis-
ták néki ajánlották mûvüket: 

…»legtöbb hálával Bacon kan-
cellárnak tartozunk, aki a tudo-
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miként a nyelv a fülhöz szól,
úgy gesztusaink a szemnek be-
szélnek – mondja francis 
Bacon, aki ugyan nem hallott 
keplerrôl, galileit sem értette, 
kopernikusz nézeteit pedig 
elutasította, de hát filozófus 
volt, sôt fôpecsétôr.
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sokra, a londoni royal Society 
alapítóinak vállalt mintaképe 
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ták néki ajánlották mûvüket: 

…»legtöbb hálával Bacon kan-
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mányok és a mesterségek álta-
lános lexikonjának eszméjét 
felvetette« – írta Diderot. 
Jókor élt? Ugyan már, hiszen 
épp az elôbb jutott eszünkbe 
a vízöblítés ötlete… és adomá-
nya, a hozzá kapcsolható pik-
togramokról nem is szólva.
Ne legyenek hát hipotéziseink, 
a mi mesterségünk a tervezô 
grafika! Tekintsünk elôre! 
Sára Ernô javaslata nem pusz-
tán retorika:

Tervezz emblémát holnapra!
Ebben a megbízásban, elvárás-
ban benne van az igény és ben-
ne van a várható eredmény is.
A tervezômûvész a tanult, a 
mesterektôl kapott-ellesett, va-
lamint az évek során átgondolt, 
tapasztalt és bôvülô szakmai 
ismeretek birtokában egyedi és 
megkülönböztethetô munkákat 
igyekszik létrehozni. 
Ez egy magatartás, etikai alap-
állás, amely hasonlóan fontos, 
mint az egyéni kvalitás.
Kapott információk alapján vé-
gezzük munkánkat, sokszor 
visszakutatva a végtelen kultúr-
történetbe. Meg kell érteni a fel-
adatot, gondolkodni kell, megol-
dásokra jutni és azt végrehajta-
ni az állandóan újuló technika 
teljes eszköztárával. Manapság 
az eszköz mindenhatóságában 
hisznek, és elfelejtik, hogy az 
eszköz szellemi tevékenységre 
nem képes!

Na, de mi volt itt a feladat?  az 
ampersand sorozat kiemelt 
címe szerint logók és piktogra-
mok tervezése. amit a kiállítás

– amúgy tetszetôs látványa – 
kínál, azok egy része valójában 
ampersand (&) néhány korrekt 
piktogrammal és kevés logóval, 
amelynek definíciója kétértel-
mû ugyan, de szakmailag talán 
fontos, hogy értsük. ahogyan 
egy hentes is tudja, mi a karaj 
és a szûzérme közötti különb-
ség… bár közel áll egymáshoz, 

és szerény tudásom szerint (itt 
feltétlen a húsra gondolok!) 
akár össze is kapcsolható.
a logó avagy logotípia egyfelôl 
embléma és szókép (ami a cég-
név vagy a brand) együtt, de 
néha csak az utóbbi: lásd a leg-
népszerûbbet – Coca-cola…
E sajátos anyag válogatásánál 
ezeket a szempontokat épp-
úgy figyelembe kellett volna 
venni, mint a megnyitóbeszéd 
napi aktualitását:

Kedves fiatal kollégák! 
Ne engedjék, hogy a tervezômû-
vészet iparággá silányuljon. Ez 
a jelenség láthatóvá vált, ami-
kor már a szakkönyvek üzleti 
vállalkozássá züllöttek: Cartell 
úr a kétezres évek elején évköny-
vében oldalanként vagy ötven-

száz logót közölt, ahol a silány 
munkák megették a néhány iga-
zán jót is. Aki fizet, az bekerül! 
Közönséges szedéssel, napi, ega-
lizálatlan tucatbetû-használat-
tal készültek és készülnek ma is 
az egymástól megkülönböztet-
hetetlen »logók«. A gép megjele-
nése óta mindenki a maga ké-
pessége és igénye szerint tervez, 
bütyköl, fusizik. 
Mûszakiak, volt betûszedôk, 
liebháberek, mindenki grafikus. 
Kifejtettem több fórumon is, 
hogy sajnálatos az a szellemi-
formai leszegényedés, amikor 
egyedi, jól értelmezhetô, megho-
nosodott allagóriához köthetô 
vizuális jelet makogó betûkre 
cserélünk. Az efféle három-négy-
betûs látványokból soha nem 
lesz megjegyezhetô, a megkü-
lönböztetés lehetôségét kínáló 
embléma. Pedig ez volna a sze-
repe. Számomra az igénytelen-
ség sugárzik ebbôl a felfogásból, 
amely beleillik  ebbe a szatócs 
világba, ahol általános érvény-
nyel a »vásárold, cseréld, dobd 
ki« vezényszó üvölt. 
A gép megjelenése iparággá zül-
lesztette, a laikusok számára 
súlytalanná tette a tervezôgrafi-
kát, és ez hozta magával annak 

minden negatívumát is: tartó-
san nem lehet harminc napon 
keresztül olyan feladatokkal 
foglalkozni, melyekbôl csupán 
három, maximum tizenhárom 
napig lehet megélni. 
Azok a tényezôk, melyek az élet 
különbözô területeire befolyást 
gyakorolnak, az alkotómûvé-
szetre ugyanúgy kihatnak. >
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