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A Moholy-Nagy Mű vé sze ti Egye tem Fel ső fo kú Ti pog rá fus kép ző
Tan fo lya má nak vég zős nö ven dé kei az egye tem ga lé ri á já ban ren -
de zett ki ál lí tá son szá mol tak be a kép zés utol só fél éve alatt vég zett
mun ká juk ról. A fa la kon lát ha tó ter vek és a tér be ló ga tott posz te -
rek tu dá suk ról, fel ké szült sé gük ről tanúskodtak, de egy ben szí nes,
lát vá nyos ki ál lí tást ered mé nyez tek. Ja nu ár 23-án ti zen hat fi a tal
ti pog rá fus sal is mer ke dett meg az is mert szak em be rek ből ál ló bi -
zott ság, amely a nap so rán bí rál ta és ér té kel te a ki ál lí tott mun ká kat. 

A hall ga tók a tan fo lyam utol só fél éve alatt ké szí tet ték el azt a fel -
adat sort, amely idén is há rom rész ből állt. 

Az el ső fel adat a kö zö sen ki vá lasz tott és ki sor solt, egy már ko -
ráb ban meg je lent könyv át ter ve zé se volt. En nek so rán nem csak
a csú nya, rossz, el hi bá zott kül ső vel-bel ső vel meg je lent kö te tek,
de a jól ter ve zett, ugyanakkor év ti ze dek so rán avult tá vál tak
jö het tek szó ba. Eze ket a köny ve ket kel lett új ra ter vez ni ük és ol-
dalpárokon be mu tat ni jel lem ző rész le te i ket.   

Má so dik ként sa ját vagy ka pott fény ké pe ket tar tal ma zó ki ad -
ványt kel lett meg ter vez ni ük. Ez a fü zet 16 ol da lon mu tat ja be
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a fo tó kat rö vid, a ké pe ket kí sé rő vagy ér tel me ző szö veg gel. Ez a fel -
adat önál ló al ko tó mun ká ra adott le he tő sé get, hi szen nem csak
a ter ve zés és a meg va ló sí tás, de a kon cep ció ki ala kí tá sa is a fel -
adat ré sze volt.

A har ma dik, és ta lán a leg ne he zebb fel adat egy bel té ri posz ter
ter ve zé se volt, amely ti pog rá fu sok szá má ra szo kat la nul nagy
mé re té vel pró bá ra tet te a hall ga tók ter ve zői és kom po zí ci ós ké -
pes sé ge it. 

A poszterfeladat té má ja egy ked velt be tű tí pus be mu ta tá sa volt,
nem csu pán ti pog rá fi ai, de gra fi kai esz kö zök, ele mek fel hasz ná -
lá sá val szü let tek meg a ter vek. A hall ga tók ezt az aka dályt is jól
vet ték, és több sé gé ben si ke res meg ol dá sok szü let tek. A vé dés so -
rán a je löl tek és a bí rá lók kö zött nemegy szer ala kult ki he ves szak -
mai vi ta, üt köz tek a vé le mé nyek és a prob lé mák meg kö ze lí té sé nek
szem pont jai. 

Geri Zsó fi jól hasz nál ha tó, de emel lett ele gáns kis kö te tet ho zott
lét re, amely a tú ra ke rék pá ros ok szá má ra nyújt útvonal-javaslato-
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kat és hasz nos in for má ci ó kat. Fo tó al bu ma a vi lág
nél kü lö ző i ről és a min de nütt je len lé vő nyo mor -
ról be szélt ké pi esz kö zök kel. Gyergyák Ben ce
friss szem mel fény ké pez te vé gig egy disz nó tor
tör té né se it. A kép és szö veg együtt ér zé kel tet te
az ese mény han gu la tát. A ku tya tar tók nak szánt
ta nács gyűj te ményt jó ke dél  lyel és sze re tet tel
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ön töt te for má ba. Hor váth Va lé ria min den kit
el va rá zsolt fo tós kö te té vel, amely a hí mes to já -
sok szép sé gét tár ta a né ző elé. Fe gyel me zet ten
és tisz tán meg ol dott könyv ter ve, amely a ver -
seny vi tor lá zás sza bá lya it, tech ni kai is me re te it be -
mu ta tó kö tet volt, mél tó mó don tár sult a sport -
ág esz té ti ku má hoz. 

Hudák Zsolt nagy szak mai elhivatottsággal
dol go zott könyv ter vén, és si ke re sen ol dot ta meg
az or vo si bio ké mia ál tal tá masz tott ti pog rá fi ai
ne héz sé ge ket. Fo tó al bu ma egy las san megszű-
nő szak ma vi lá gá ba ve zet te el a né zőt sa ját fény -
ké pei se gít sé gé vel. Ko csis Hé di egy, a kín val la tás
tör té ne tét be mu ta tó kö tet jól el ta lált igé nyes ti -
pog rá fi á já val mu tat ko zott be, fo tó al bu ma a te -
me tő ker tek han gu la tát idéz te. Maczó Dá vid
ja pán sza kács köny vet ter ve zett, ti pog rá fi á já val
jól ér zé kel tet ve a ne künk kis sé ide gen ke le ti vi -
lág étel kul tú rá ját. Sa já tos ké pi rend szert ho zott
lét re fo tós ki ad vá nyá ban, amely a vas út ról szólt,
lát vány rész le tek és a sza bály za tok ból köl csön -
zött idé ze tek se gít sé gé vel. Mátyus Ger gely, aki
egyéb ként a ki ál lí tás pla kát ját és meg hí vó ját is
meg ter vez te, ti pog rá fu si ké pes sé ge it igen csak
igény be ve vő szá raz re pü lés tör té ne ti ada to kat
köz lő kö te tet ala kí tott át ki tű nő, vonzó könyv vé.
Posz te re és fo tó al bu ma is a szak ma irán ti el kö -
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te le zett sé gé ről be szélt. Parászka Gá bor ér de ke sen
és öt le te sen mu tat ta be a bab ká vé tör té ne tét, a ká -
vé zás kultúrkörnyezetét könyv ter vén ke resz tül.
Fo tó al bu ma sa ját fény ké pe i vel  In dia szí nes és
a mi énk től na gyon kü lön bö ző vi lá gá ról me sélt.
Polányi Pet ra leg jobb for má ját nyúj tot ta ezen a
meg mé re tteté sen. Fo tós ki ad ványa szel le me sen
ol dot ta meg ma ga vá lasz tot ta fel ada tát. Könyv -
ter vét, amely nek té má ja a ke reszt sze mes hím zés
volt, te li ta lá lat nak mi nő sí tet te a bí rá lóbi zott ság. 

Sain Pé ter kö te te a de sign tör té ne tét dol goz ta
fel sok kép pel, al bum jel le gű hang vé tel lel. Posz  -
te re a Bodoni be tű tí pust mu tat ta be si ke re sen.
Sza bó Vin ce né hány köz bül ső kí sér let után ju tott
el ki tű nő fo tó al bum-meg ol dá sá hoz. Az utób bi
évek egyik leg si ke re sebb úti könyv ter vét hoz ta
lét re a Ró mát vé gig já ró kö tet tel. Sze der Ba lázs
fi a ta lok nak szánt, a For ma 1 vi lá gá ról szó ló kö -
te tet ala kí tott át a ma i ak szá má ra, szí ne sen és ak -
tu á lis ti pog rá fi á val. Fo tó al bu ma egy is mert fo -
tó mű vész sa já tos han gu la tú ké pe it mu tat ja be
fe gyel me zett, de jel leg ze tes ti pog rá fi á val. Ta má si
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Mik lós jó han gu la tú, egy sze rű ét kek re cept je it
tar tal ma zó stí lu sos szakácskönyvet ter ve zett  ar -
chív fo tók kal. Fo tós kö te te a bu da pes ti ár vi ze -
ket meg örö kí tő víz szint jel ző táb lák se gít sé gé -
vel be szélt a ko ráb bi idők ti pog rá fi á já ról. De la
Torre Dá ni el ki tű nő szak mai ké pes sé ge it igény -
be ve vő fo tós ki ad ványt ho zott lét re, szem be-
néz ve min den nap ja i val, kör nye ze té vel. Bu da -
pes ti úti köny ve jól ki ta lált és így jól hasz nál ha tó
ti pog rá fi á val mu tat ko zott be. Posz te re há rom
kü lön bö ző be tű tí pust mu tat be jó stí lus is me ret -
tel. Turkovich György könyv ter ve a la kás ban
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ker tész ke dők nek szánt kö tet volt, ké pek kel il -
luszt rál va és táb lá za tok kal ne he zít ve a ter ve ző
dol gát. Pa rá dés meg ol dás született a fo tó al bum
ter ve zé se so rán, amely nek ol da la in kü lön bö ző
underground ze nei irány za to kat, stí lu so kat mu -
ta tott be fe ke te-fe hér ké pei se gít sé gé vel. Vincze
Eri ka ter ve i nek ma gas mi nő sé gi szín vo na la em -
lé ke ze tes ma rad min den ki szá má ra. Posz te re vir -
tu óz kalligráfusi ké pes sé ge it idé zi, von zó dá sát
a kéz sza bad moz gá sa so rán ke let ke zett raj zo la -
tok hoz. A gom ba faj tá kat be mu ta tó kö te tét bra -
vú ros fény ké pek dí szí tik, de nem volt ke vés bé
lát vá nyos a ve len cei kar ne vá lon ké szült fo tók
fel hasz ná lá sá val ter ve zett fo tó al buma sem.

Re mé lem, hogy a bí rá lóbi zott ság tag ja i ban  –
de ta lán az ér dek lő dő lá to ga tók ban is jó em lék -
ként ma rad meg ez a ki ál lí tás.
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(A ki ál lí tás anya ga áp ri lis 16-ától 30-áig is mét
lát ha tó lesz a Gö dör ben.)
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