
lis apokalipszis bûzét lélegeznénk be
az utcára merészkedve, és ha még
születik is jó plakát, azt az elkorcso-
sult közízlés úgysem ismeri fel.

Bezzeg a múlt! � kiált tehát ez a
válogatás, és persze nehéz is lenne
feldicsérni napjaink óriásplakátos, a
leértékeléseket propagáló szóróla-
pok, unalmasabbnál unalmasabb
filmplakátok és a rémisztõen ötlette-
len politikai hirdetések
rongyaiba öltöztetett ut-
caképeit. Ezzel szemben
ugye ott vannak a ma-
gyar plakát történetének
�nagyágyúi�, a képek és
szövegek, melyek billog-
ként égtek bele a kulturá-
lis emlékezetbe. �Mondja
marha, mért oly bús?�
kérdezi a két világháború közötti kor
talán leghíresebb plakátja. �Távárisi
konyec!� jelenti ki ellentmondást
nem tûrõen a rendszerváltás talán
leghíresebb plakátja, és az élénkebb
emlékezetûek elõtt felrémlik az egész
letûnt rendszert szimbolizáló vastag
tarkó is. És minden bizonnyal nem
túlzás azt is kijelenteni, hogy a két
emlegetett plakát születése közötti
idõszak valóban aranykornak minõ-
síthetõ. Persze túl hosszú idõszak ez
ahhoz, hogy egységesen ítéljük meg,
de annyi azért megkockáztatható,
hogy a 20. század elejétõl a kilencve-
nes évekig sorjázó évtizedekben a

mûvészi kísérletezõ kedv könnyeb-
ben helyet talált magának a reklám
világában (dacára a politikailag sötét
vagy félhomályos idõszakoknak),
mint az elmúlt másfél évtizedben.

Ennek ellenére a téma iránt fo-
gékonyabb olvasó berzenkedhet,
hogy mégiscsak vetülhetett volna
több fény erre az elõbb emlegetett
másfél évtizedre, bár annyiban talán

indokolható ez a szûksza-
vúság, hogy az alkalma-
zott grafika terén is olyan
mélyreható változások
következtek be ebben az
idõszakban, ami egy ilyen
átfogó válogatás keretein
belül nehezen világítható
meg. Így marad némi hi-
ányérzet, de ez legalább

felpiszkálhatja az olvasót, hogy ma-
ga is számot vessen a kérdéssel,
tényleg annyira menthetetlen-e
napjaink vizuális környezete, hogy
egy ilyen kötetben is csak félve mu-
tassanak be kortárs alkotásokat.
Személyes hiányérzésemet pedig
még az is táplálta, hogy az alkotók-
ról egy árva szó sem esik, úgyhogy
kötetünket egy használható mûvé-
szeti lexikon mellé helyezzük arra a
bizonyos polcra.

P. SZATHMÁRY ISTVÁN

(Szerkesztette Cseh Mária, Osiris Kiadó,
Budapest, 2006, 271 oldal, 9800 Ft) 
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kotásainak reprodukciói. Ezek eb-
ben a kiadásban nem szerepelnek, de
nem is hiányoznak belõle, az ízléses,
különleges kötet nélkülük is teljes. 

Ha az érdeklõdõ a Borda Antik-
várium honlapján nézelõdik, meg-
akad a szeme a tulajdonosok egyik
megállapításán: nem kívánnak ver-
senybe szállni a nagy cégek interne-
tes kereskedéseivel, antikváriumukat
�a kevesebb több� elve alapján mû-
ködtetik. Nos, ez a megállapítás
hatványozottan igaz nemes szolgá-
latukra, a könyvkiadásra is. Munkás-
ságuk példa a jelen és a jövõ könyve-
sei számára.

TULOK PÉTER

(Borda Antikvárium, Zebegény, 2006, 
70 oldal, 3000 Ft)
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Mindenekelõtt azt ajánlom a re-
ménybeli olvasónak, hogy vegye
meg ezt a szép kiállítású kötetet,
nem törõdve az árával, mely eret vág
a pénztárcán, és tegye a polcra; az
ilyen kötetek létfontosságú építõkö-
vei a mûvelt közönség lakhelyét éke-
sítõ egységes és kifogástalan magán-
könyvtáraknak. Átfogó képet ad, és
mivel biztos értékítéleten alapuló
válogatásról van szó, a gyors eliga-
zodás reményében forgathatja a ma-

gyar plakát múltja iránt érdeklõdõ
olvasó. Bizonyára lehetne találni
olyan szempontot, kihagyott alko-
tót, méltatlanul meg nem említett
mûvet, ami kétségeket vet fel a szer-
kesztés irányával és a hangsúlyokkal
kapcsolatban. Amennyiben azon-
ban sikerül elcsitítani a bennünk hõ-
börgõ kekecet, akkor jutalmunk lesz
az a szívmelengetõ elégedettség,
hogy íme itt egy kötet, melynek lap-
jain ott vonulnak színes seregszem-
lén a legfontosabb, legérdekesebb,
leghíresebb magyar plakátok. 

Nem lenne jó, ha a könyv által
kínált nemes élvezet ízébe keserûség
vegyülne, ezért azt is ajánlom a re-
ménybeli olvasónak, hogy ne is ol-
vassa el a bevezetõ tanulmányt, ha-
nem csak a képeket csodálja, élvezze
a dekorativitásnak, az ötletességnek,
a bájos bumfordiságnak vagy épp a
propagandisztikus nyersességnek a
kötet kínálta remek kavalkádját. Ha
nem így tesz, a bevezetõ szöveg pa-
naszos hangjai fognak fülébe csen-
geni, melyek a mûvészi plakát mai
helyzetét kárhoztatják. És akkor már
esetleg az is fel fog tûnni, hogy a
szerkesztés bizony tudatosan elfo-
gult a plakátmûvészetnek a ma né-
zõpontjából kijelölt esztétikai arany-
és ezüstkorai iránt, és tudatosan nem
akar igazán számot vetni a mai alko-
tásokkal, egyértelmûvé téve, hogy a
mi idõnk ebbõl a szempontból (is)
már maga a hanyatlás. A szerkesztõi
bevezetõt olvasva egyenesen úgy
érezhetjük, mintha valamiféle vizuá-
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