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Várkonyi Ádám bő egy évtizede foglalkozik keres-
kedelmi grafika gyűjtésével és árusításával, de már
annak is nyolc éve, hogy a kutatás-gyűjtés-keres-
kedelem hármasának szenvedélye egy saját galé-
riában összpontosul. Első aukciós vásárlása Petri
híres szamizdatja, az Örökhétfő volt, aztán egy árve-
résen kalapács alá került Bortnyik villamosplakátja,
ami – egy harmincasévekbeli kalucsni-reklám hatá-
rozottságával – egyszerűen besétált az életébe.
Tegyük fel, hogy rajongunk a filmtörténet klasszi-
kusaiért. Halálra idegesítjük a környezetünket
az idézetekkel, régi Filmvilágok után kutatunk a lom-
talanításokon és ott ülünk a képernyő előtt hajnal-
ban, hogy századszorra is megnézzük Az édes
életet. Ha magunkra ismertünk, akkor nálunk jó
helye lenne a film plakátjának, mert nem csupán,
mint egy átlagos kép nézne ránk falról, hanem,
mint rajongásunk tapintható reprezentációja, valami,
amire végre ráereszthetjük habzsoló tekintetünket
(meg napi egy kacsintást Anita Ekbergre). Szóval
rákeresünk a neten a filmplakátra és megpillantjuk
a sárga háttérbe égetett fotómontázst: Máté András
legendás grafikáját.

Miért pont egy plakát?
Egy igazi rajongó valószínűleg nem ilyen. Várkonyi
Ádám, a Budapest Poster Gallery tulajdonosa (aki
kétségtelenül igazi rajongója a plakátnak), inkább
tűnik csöndes connoisseurnek, mint elvakult gyűj-
tőnek. Annyi közös azért mégis van bennük, hogy
Várkonyi a húszas-harmincas évek modernizmu-
sának felfedezése után Máté András plakátjának
reprodukcióját látva kezdett el foglalkozni a Papp-
csoport, majd a magyar plakátgrafika történetének
kutatásával. A galéria alapítása, a szervezett keretek
kialakítására való igény összefonódott azzal a sok -
éves kutatómunkával, ami a könyvtárakban és
archívumokban kezdődött a források tanulmányo-
zásával, majd a művészettörténészek, kutatók és

végül az alkotók személyes felkeresésével folyta-
tódott.
Bár a vizuális kultúrára való nyitottságát a művész-
család-közegből szerezte, amiben felnőtt, a műfaj-
hoz való kötődését nem otthonról örökölte, csupán
felismerte, hogy a plakát az, ami képes kielégíteni
minden vizuális éhségét. A felismerés pedig a médi-
um sorsának abból a váratlan, de izgalmas fordu-
latából ered, hogy ezek az efemer tárgyak nem
elpusztultak (vagy egyszerűen csak „elmúltak” amint
elvesztették aktualitásukat), hanem műtárgyakká
váltak, úgy, hogy a legkevésbé sem annak készül-
tek. Ebben az időkapszulában rejlő sajátos kor-
szellem az, ami kéretlen őszinteségével kiemeli
a plakátot a többi műfaj közül.
Letaglózva pörgetjük a képtalálatokat, amiből gyor-
san kiderül, hogy a Száll a kakukk fészkére és
az Ezek a fiatalok plakátját is ő csinálta (naná,
hogy ronggyá hallgattuk a lemezt), aztán megpil-
lantjuk a grafikus szecessziós színorgiában pom-
pázó idegenforgalmi plakátjait és már azt tervez-
getjük, hogy a hálószoba előtti folyosón milyen jól
mutatnak majd a MALÉV Skandinávia, Szovjetunió
és Közel-Kelet hirdetései egymás mellett.

De hol lehet plakátot vásárolni?
A Budapest Poster Gallery Paulay Ede utcai helyisége
egyszerre üzlet és kiállítótér, ahol eredeti (jórészt)
magyar és külföldi plakátokat és más, jellemzően
az alkalmazott grafika műfajába sorolható papír-
alapú műtárgyakat találunk. A honlapjukat bön-
gészve pedig, a kerettantervből kompletten hiányzó
művészettörténeti kurzus segédanyagaira bukkan-
hatunk. Angolul. Várkonyi Ádám szerint ugyanis
a plakátnak itthon nincs számottevő megbecsült-
sége, vevői és az érdeklődők nagy része külföldről
érkezik. A kezdetektől erős és egyenletes színvonalú,
sajátos hangú magyar grafikának alig-alig van nem-
zetközi ismertsége. Ha viszont felbukkan egy plakát
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valamelyik külföldi gyűjteményben, ha reprodukció
kell az aukciós ház árverésének katalógusába –
ma már általában őt keresik. A kereskedelmi tevé-
kenység mellett a galéria elsősorban olyan referen-
ciapont kíván lenni, ami szakértést kínál, azonosít-
hatóvá teszi és kontextusba helyezi a műtárgyakat
– ezzel pedig saját értékítéletének érvenyítése mel-
lett egyre transzparensebbé, olvashatóbbá teszi
a magyar plakátot a nemzetközi kutatói és műke-
reskedelmi érdeklődés számára.
Talán ez a pionír tevékenység is hozzájárult ahhoz,
hogy manapság már itthon is kevesebb plakát
kerül porosodó hagyatékokból a szemetesbe és
a gyűjtők száma is jól érzékelhetően növekszik:
az egyik csak kereskedelmi grafikát, a másik csak
filmplakátot, valaki tematikusan, valaki pedig azért
gyűjt, mert pénzt akar belőle csinálni.
Miután meggyőződtünk a grafikus sokszínűségéről
és megtudtuk, hogy belsőépítész nagybátyánk sze-
mélyesen ismerte Bandit, mert a hatvanas években

együtt terveztek egy csomó kiállítási arculatot
Bécstől Dubaiig („Dél-Amerikába Ikarust vittünk, meg
Tünde robogót, Amszterdamba a Fabulon Ágit, meg
a csabait”), azonnal kattintanánk is a vásárlás
gombra, hogy beszerezzük az első ereklyét… Mi?!
Ez ennyibe kerül?! Pedig csak egy papírnyomat …

Mit ér a magyar plakát?
A plakát értékét, csakúgy, mint bármelyik művészeti
produktumét, több tényező is befolyásolhatja. A leg-
alapvetőbb szempontok között szerepel a grafikus
személye, a műtárgy mérete, kora, a hirdetés tárgya
és a hordozó állapota, melyek a plakát különböző
típusait vizsgálva, eltérő hangsúllyal bírnak.
Míg például Franciaországban a kezdetektől fogva
számoltak a műkereskedői érdeklődéssel és ennek
megfelelően több plakátot nyomtak, addig
a magyar plakát átka (vagy áldása), hogy nagyon
keveset készítettek, éppen ezért kevés is maradt
belőle – ha a háború alatt nem pusztult volna el,

Berény Róbert: Modiano, 1929 Papp Gábor: Budapesti Nemzetközi Vásár, 1965
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akkor is sokszor a kukában végezte. Egy jó álla-
potban lévő, nagy példányszámban fellelhető
Toulouse-Lautrec-grafika értékét még akkor sem
közelítheti meg Faragó Géza egy-egy gyönyörű
szecessziós plakátja, ha azokat már csupán köz-
gyűjteményekben láthatjuk. A századelő burjánzó,
sokszínű vizuális káoszába a modernizmus új
hangjaival utat vágó Bortnyik, Berény, Kassák vagy
a kevésbé ismert Irsai István plakátjait mindig jól
lehetett értékesíteni, a Modiano plakátok pedig –
ahogy Várkonyi fogalmaz – gyakorlatilag már azelőtt
fogalommá váltak, mielőtt bárki bármit gondolt vol-
na a műkereskedelemben.
A filmplakátoknál a film maga a legfontosabb árkép-
ző tényező. Az olyan egyedi filmplakátok, mint
Bottlik utópisztikus art deco-fantáziája, a Metropolis,
vagy Helényi Star Wars-látomásai, mindig egy
vagyont fognak érni. Persze csak addig, amíg
a „készlet” tart. A háborút követően színre lépő
grafikusgeneráció hagyatéka ugyan fel-feltűnik

a piacon, de a szocializmus burokban nevelkedett
művészi plakátöröksége lassan, de fogyóban van.
Akkor vásároljunk vagy feladjuk?
Várkonyi Ádám és a Budapest Poster Gallery elmúlt
tíz évének felfedezőútja egy kicsit már összeforrt
a magyar plakát útkeresésével a nemzetközi és
hazai műkereskedelemben. Ma a műtárgynak
minősített plakát ára még igen változékony
Magyarországon. A galéria kínálatában található
plakátok árazásában megmutatkoznak a piaci pozi-
cionálásra, a valós érték meghatározására tett erő-
feszítések is. Természetesen olcsóbban is hozzá-
juthatunk egy-egy darabhoz, de amikor drágának
találunk valamit, először gondoljunk arra, hogy
a kereskedelmi tevékenység motivációi mögött
Várkonyi Ádám fél szemét mindig rajta tartja azon
a képzeletbeli világranglistán, és, ahogy mondja –
sajátos eszközeivel, kis lépésekben haladva – azon
van, hogy a magyar plakát végre elnyerhesse az őt
megillető helyet.

Darvas Árpád: Egyiptomi történet, 1962 Varga Győző: Különös hajótöröttek, 1960


