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Orosz Ist ván 

Kék pla ká tok 
 

 

Kezd jük a tá vo li, dé li bá bos múlt ban, ott, ahol a part (párt?) sza kad. 1990 kö rül egy 

nagy presz tí zsű was hing to ni ga lé ria (in nen néz ve mind an nak lát szott) ki ál lí tást ren -

de zett a ke let-eu ró pai po li ti kai vál to zá sok új sü te tű pla kát ja i ból, s kér dez ték, ír nék-e 

elő szót a ka ta ló gus ba (elő ke rül, le fú jom a port, Smithsonian Institution volt a fej lé cük -

re ír va). Írok, vá la szol tam, de in kább utó szó val bíz za nak meg, egy epi ló gus job ban 

il le ne a té má hoz, hi szen a pla kát kor szak vé gén va gyunk, az 1989–1990-es for ra dal -

mak vol tak az utol só olyan ese mé nyek, ame lyek ben a pla ká tok nak még sze re pük 

le he tett, iga zi, klasszi kus, pla kát hoz il lő funk ci ó juk. A pla kát hattyú da la volt az  

a né hány hó nap – bu gyo gott föl be lő lem a köl tő (the swan song of the poster – úgy 

lát szik ép pen nya ralt a Smithsonian lek to ra). Má ra – mond tam volt már ak kor – új, 

fris sebb, ta lán ag resszí vebb, de fő leg sok kal ol csóbb mé di u mok vet ték át a pla kát 

sze re pét. Nem az ut cán szer zik be a hí re ket az em be rek, s alig hi szem, hogy pla ká -

tok alap ján dön te né nek a jö vő jük ről. 

Szó val úgy kép zel tem so ká ig, hogy nincs is már pla kát, va la mi nosz tal gi kus szép 

agó nia van he lyet te, pla kát sze rű ké pe ket fest, raj zol és fő leg photoshopol né hány 

múlt szá zad ból itt fe lej tett né ni és bá csi, egymásnak mu to gat ják őket, és könny be 

lá badt szem mel idéz ge tik, amit egy kor a fő is ko lán ta ní tot tak ne kik: a pla kát a XX. szá -

zad mű vé sze te. Csó ko lom, mond ják a gye re kek, ez itt már a hu szon egye dik. 

A magam mód ján még el is te met tem a pla ká tot. Egy pes ti tár la ton a pad ló ra,  

a kiállítóterem já ró fe lü le té re ka sí roz tam a pla kát ja i mat (ha még nem mond tam vol na, 

pla kát ter ve ző len nék), hogy a lá to ga tó kény te len le gyen ta pos ni raj tuk. Meg le he tős 

si ker – hen ceg tem ak ko ri ban –, hisz a finisszázsig min den mun kám meg sem mi sült. 

Ha ki ál lí tá som agya fúrt pla kát nek ro lóg-kon cep ci ó ját nem is ér tet te min den ki, az 

nyil ván va ló volt, hogy a pla ká tok már nem ele mi tar to zé kai a vá ros kép nek, a hir de -

tő osz lo pok már nem nél kü löz he tet len ut ca bú to rok és a fal ra ga szok előt ti ácsor gás 

sem te remt kö zös sé get az em be rek kö zött, mint tet te egy kor, a mű faj hős ko rá ban. 

A pla kát ra gasz tó szak ma el tűn ni lát szott, akár a töb bi ódi va tú te vé keny ség, ami az 

ut cá val volt kap cso la tos: a pos tás, a susz ter és a sar ki pros ti tu ált. 

Az tán egyik nap ról a má sik ra még is let tek pla ká tok. El sem tu dom mon da ni, 

mennyi re há lá san gon do lok azok ra, akik EU-kék sé ges fal ra ga sza ik kal te le ta pé táz ták 

ha zá mat: Ha Ma gyar or szág ra jössz, nem ve he ted el... Ha Ma gyar or szág ra jössz, be 

kell tar ta nod... Ha Ma gyar or szág ra jössz... Ab ba most nem men nék be le, ne vez he -

tők-e va ló ban pla kát nak e ban kettab roszmé re tű re na gyí tott pa rai né zis monda csok, 

Toulouse-Lautrec, Cassandre és Bortnyik Sán dor saj nos túl ma gas ra tet ték a lé cet 

ah hoz, hogy a nem ze ti kon zul tá ció éceszgéberei, sztájlisztjai és dizájnerei hely ből 

meg ugor ják, az vi szont el vi tat ha tat lan ér de mük, hogy nél kü lük so sem in dult vol na 

be az a pri vát pla kát át ter ve ző moz ga lom, ami től új ra éled ni lát szik a mű faj. Agya -

fúrt vá la szok, pa raf rá zi sok, redizájnpa ró di ák szü let nek. Egy csa pás ra fon tos lett  

a pla kát, ál lí tó lag órák alatt gyűlt össze egy el len pla kátkam pány fi nan szí ro zá sá nak 

költ sé ge. Le het-e ál mod ni gyönyörűbbet? 
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El len kam pány nak nem tu dom ne vez he tő-e a do log, már mint a vá lasz pla kát-gyűj -

te mény, me lyek szel le me sen egé szí tik ki az ere de ti fél be ha gyott mon da tát, mert 

ezek a két far kú szösszenetek a ma guk kurucvircsaftmód ján még is csak az ere de ti pla -

kát kam pányt rek lá moz zák; éle tet le hel nek az or szá gos kéktár lat ba, amely nél kü lük 

nyil ván ha mar una lom ba ful ladt vol na. Aki nem ár tot ta be le ma gát a rek lám szak -

má ba, an nak is van né mi fo gal ma, mit kós tál egy óri ás pla kát, nem a ter ve zé se, nem 

a nyom ta tá sa, ha nem az úgy ne ve zett ki he lye zés. Egy va gyon. Rá adá sul kor lá to zott 

ide ig van kint és kor lá to zott szá mú em ber lát ja. Sze ren csé re azon ban több ezer in -

gyen dol go zó rek lám em ber biz to sít ja, hogy ezek a kor lá tok le dől je nek, hogy min -

den kit el ér jen a pla kát üze ne te. Az ön kén tes ak ti vis ták össze fog la ló ne ve: Fészbuk. 

Mind egy, hogy ra jong va vagy gyű löl köd ve oszt ják meg a pla ká tot, vagy a pla kát sa -

ját gyárt má nyú pro és kont ra va ri án sa it, a lé nyeg az, hogy osszák. Mind egy, hogy 

mi lyen emotikont, szí vecs két, szmájlit vagy düh től vö rös rém po fát klikkelnek a pla -

kát alá, a lé nyeg, hogy klikkeljenek. Hogy az üze net lánc meg ne sza kad jon. 

Itt az ide je, hogy a szer ző leg alább zá ró jel ben be is mer je, a kék pla kát kor kez de -

tén szin te nem is lá tott va ló di kék pla ká tot, is me re tei jó részt a kö zös sé gi ol da la kon 

meg osz tott fo tók ra szo rít koz nak. Ha lenn az Al föld ten ger sík vi dé kin, konk ré tan 

egy hul lám zó bú za föld kö ze pén va la hol Szen tes és Csépa kö zött nem jön szem be 

ve le egy szé pen ki fej lett ma gá nyos Üzen jük, akár azt is kép zel het te vol na, vir tu á lis 

ka land az egész, úri hun cut ság, ame lyet az el len kam pány ra vasz ügy nö kei ge ne rál -

tak. (Spon tán kép ze let erő sí tő gya kor lat, ha már a ve tí tés el ma radt: lás sunk pla ká -

to kat a fü zé ri vár rom, a ba da cso nyi ba zalt or go nák és az alcsúti ar bo ré tum li ba no ni 

céd ru sa előtt!) 

Van eb ben az üzen jük szó ban va la mi egy irá nyú ság. A dis kur zus el ve té sé nek ma -

ni fesz tá lá sa. Üzen jük, ami re ők leg föl jebb vissza üzen het nek, pár be széd alig ha lesz 

be lő le. Ma rad az újabb üze net, de leg alább oda egy sze rű sö dik a kép let, ahol már ki -

is mer jük ma gun kat, mond hat ni, nye reg ben va gyunk... vol tunk: ha még egy szer azt 

üze ni... 

Az tán jöt tek a Tud ta? kez de tű so ro zat opu sai. Mint ha va la me lyik el len párt be -

épí tett ak ti vis tá ja eszelte vol na ki őket, oly tö ké le te sen ágyaz nak meg a vá lasz pla -

ká tok nak. Mint a Mondolat a Fe le let nek. Tud ta... – kez dő dik az egyik Fészbuk-va ri -

áns –, hogy iga zá ból mind egy, mit ír ide, tök so kan fog ják lájkolni? Ami kor leg utóbb 

ar ra jár tam, 6 ezer nél tar tott a szám lá ló. 

Olyan pla ká to kat, ame lye ken ho mo gén szí ne ken és egy for ma be tű kön kí vül sem -

mi sincs, nem könnyű szé pé sze ti leg ele mez ni. A kék je nyil ván az EU kék jé re ha jaz 

(plusz a menny or szá gé ra), a sár ga flekk ről meg akár az a post-it sár ga for má ció is 

eszem be jut hat ar ról a bi zo nyos konyeces bye-bye-opus ról, amely nek most in kább 

a vá lasz pla kát ját ci tá lom ide: Is ten ve le tek, ma gya rok! Az ide ig le ne sen itt ál lo má so -

zó ha dak ka sí roz ták vi har vert fa la ink ra, mi e lőtt szép sze lí den (ki hit te ró luk?) haza -

migráltak vol na. Át já ró ház – do hog ja va la ki –, ugyan, mon dom, in kább a vi lág tör té -

ne lem ön is mét lő, me lan kó li ás kör pa no rá má ja. Az il le tő ha dak és a kék pla ká tok kal 

meg idé zett déjà vu át uta zók (in kább hosszú ven dé gek) kap csán fel to lu ló sö té tebb 

ké pek ki gön gyö lé sé re mo men tán nem vál lal ko zom (ti. sö tét ség rajzati, fél re!), nota 

bene pu ha ság ra se rény ké ső uno ka ként sem ve szem fél váll ról a ve szélyt, ám vizs -

gá ló dá som szem pont ja e helyt szi go rú an szak mai (értsd: gra fi ku si). 
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A szí nek után jöj je nek a be tűk. A ti pog rá fus gyor san rá vág ja: DIN, hi va ta lo san 

Deutsches Institut für Normung, amit úgy kell ér te ni, hogy a Né met Szab vány ügyi 

Inté zet ki csit unal mas szab vány be tű je, amely ki sebb-na gyobb vál to zá so kon át majd’ 

száz éve a vi lág, de fő leg Eu ró pa egyik leg is mer tebb font ja. A po rosz ki rá lyi vas út 

ál tal ren delt, majd né met szab vánnyá avan zsált be tű tí pus ba va la mi ért Brüsszel ben 

is be le sze ret tek, olyannyi ra, hogy az uni ós pá lyá za to kon pénzt nyert szer ve ze tek, 

ön kor mány za tok és cé gek szá má ra elő ír ták a DIN Pro fon tok hasz ná la tát. Ah hoz 

per sze alig ha ra gasz kod tak vol na oda fönn, hogy az Üzen jük Brüsszel nek cí mű pla -

kát so ro zat hoz is ezt a tí pust vá lasszák a ma gyar dizájnerek. Hogy még is DIN-eztek, 

az in kább a prak ti kum (nem kell be ru ház ni, hi szen a kormányközeli stú di ók ban ele ve 

meg van) és a könnyű ke zel he tő ség mi att volt (nem na gyon kell to lo gat ni, ega li zál ni), 

il let ve ta lán azért, hogy hát ha az ide gen nyelv (na jó, tu dom én, hogy hi va ta los) 

dacá ra még is meg ér tik Brüsszel ben azt, ami az ő be já ra tott be tű jük kel van mond -

va, ír va. 

Hogy ér tik-e, azt most ne fir tas suk, el ol vas ni vi szont ta lán még is könnyebb len -

ne va la mi más be tű tí pus sal. A DIN-hez ha son ló, úgy ne ve zett gro teszk be tűk in kább 

csak né hány sza vas fel ira tok hoz va lók, hosszabb szö ve gek hez, a Ha Ma gyar or szág -

ra jössz... kez de tű in tel mek már ilye nek, prak ti ku sabb vol na egy tal pas an tik vát ke -

res ni, mint pél dá ul a Garamond, a Bodoni, vagy épp a Misztótfalusi Kis Mik lós ál tal 

ter ve zett Janson. At tól még, hogy a Jansont egy amsz ter da mi nyom dá ban met szet -

ték, Misztótfalu meg va la hol Er dély ben van, alig ha fog nak el ér zé ke nyül ni a brüssze li 

fel le ge ket kar co ló kafkai kas tély ban – no csak, hát még is eu ró pa i ak len né nek? –, az 

üzenőplakátok ku ru cos stichjéhez azon ban va la mit hoz zá tett vol na a hungari kum -

ként is meg lo bog tat ha tó be tű. 

Foly tas suk a kom po zí ci ós el ren de zés sel! Az rend ben van, kons ta tál juk, hi szen  

a rend szán dé ká nak, meg je le ní té sé nek, sőt de monst rá lá sá nak leg biz to sabb esz kö ze 

a szim met ria. A szín hasz ná lat és a be tű vá lasz tás mel lett a ma ku lát lan tü kör szim -

met ria mi att érez zük, hogy azo nos szel lem ve zet te majd’ mind egyik so ro zat ter ve ző -

jé nek ce ru zá ját (to lo gat ta ege rét). Mely örök kéz szab ta rád...? A szim met ria a rend, 

a tör vény, a sza bály fo gal má val tár sít va könnyen össze füg gés be hoz ha tó az ide o ló -

gi ai és a po li ti kai szfé rá val. Hogy az ön ké nyu ral mi jel ké pek ab ovo szim met ri ku sak, 

ab ba azért nem men nék be le, mert zö mé ben azok a kis ded óvók pik tog ram jai is; 

ami be vi szont még is be le kell csap ni, mert kö zös szin te min den szim met ri á val ope -

rá ló al ko tás ban, az az una lom. Szim met ria = una lom. Meg nyug ta tó? Ki egyen sú lyo -

zott? Har mo ni kus? Ün ne pé lyes? Te kin télyt pa ran cso ló? Igen, igen és igen, de leg fő -

képp unal mas a szim met ri kus mű. A ti pog rá fu sok politically correct fegy ve re: zár juk 

a so ro kat kö zép re, se jobb, se bal, mint ha vissza üt ne. Egy ár tat lan kat tin tás és meg 

is van a baj. Már amennyi ben az una lom baj nak te kint he tő. Egy pla kát ese té ben ta -

lán meg koc káz tat ha tó az igen. Ap ro pó, em lí tet tem-e a szí nek kap csán, hogy me lyik 

a leg unal ma sabb szín? Hát per sze, hogy a kék! Mert szim met ri kus. (!) (Ma gyar 

agyam!) Kék vé rű ek, kékcédulások, kék sza kál lak: bocs. Ja: bocs a kék ha ris nyák tól is. 

És a kék mu ta tók tól. (Újabb brainstorming gya kor lat: szer kesszük át palindrómává  

a Ha Ma gyar or szág ra jössz..., az Üzen jük Brüsszel nek..., az Ön nek is jo ga van tud ni... 

kez de tű köl te mé nye ket. Könnyí tés: nem kell ért he tő nek len ni ük, nem ol va sás ra lesz.) 

De ne higgyék, hogy nem ve szem ész re, ha vál to zik a képlet: a sor ban kö vet ke ző 
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so ro zat pla kát jai (egy sze rű sít ve a so ro sok) leg alább a tü kör szim met ri á val fel -

hagytak. 

Va la ha úgy kép zel tük, oly kor ta nul tuk, ké sőbb ta ní tot tuk, hogy a jól ki eszelt és 

meg raj zolt kép egy pil la nat alatt ké pes meg vi lá gí ta ni olyan tar tal mat is, amit le ír ni, 

el ol vas ni csak hosszú idő alatt le het. A szö ve ges pla kát egy faj ta be is me ré se – nyil -

vá nos be val lá sa – an nak, hogy a ter ve ző ki fo gyott az öt le tek ből. A ku darc fel mu ta -

tá sa. Pe dig a pla kát mű vé szet tör té ne tét, ha tet szik, fej lő dé sét, ép pen az jel lem zi, 

ho gyan lesz a mű faj egy re biz to sab ban ura a ké pi, a csak is kép pel tör té nő kom mu -

ni ká ci ó nak. Va la mi kor a het ve nes-nyolc va nas évek ben jut a csúcs ra ez a fo lya mat, 

pél dá ul a len gye lek nél. Ké sőbb a fran ci ák nál, a ja pá nok nál. Az tán mint ha meg for -

dul ná nak a tren dek. És ta lán ép pen Ame ri ká ból ki in dul va for dul nak meg. Az a lát -

szó lag pro fesszi o ná lis mun ka meg osz tás, ami az ot ta ni dizájnstú di ók sa já tos sá ga,  

a pla kát ha lá la. Ha egy nyom tat vá nyon együtt dol go zik egy art di rek tor, egy kre a tív 

di rek tor, egy gra fi kus, egy fo tós, egy szö veg író, egy ti pog rá fus meg ki tud ja még ki 

min den ki, ak kor a brainstormingnak csak rossz vé ge le het. A fe la dat, hogy mind nyá -

jan hoz zá te gye nek va la mit a mű höz, pe dig a pla kát nak ép pen úgy kel le ne meg szü -

let nie, hogy foly ton csak el ve szünk be lő le. Ha pla ká tot akar tok ké szí te ni – ma gya -

ráz tam egy szer egy ame ri kai workshopon –, fo gal maz zá tok meg egyet len mon dat ban 

az üze ne tét, ír já tok le, amit ki sze ret né tek fe jez ni ve le, az tán ol vas sá tok el ezt  

a mon da tot új ra, és érez ni fog já tok, hogy van nak fö lös le ges sza vak, mon dat ré szek. 

Húz zá tok ki bát ran, ol vas sá tok új ra! Az tán új ra húz za tok, új ra egy sze rű sít se tek! Ha 

már egyet len be tű re sem lesz szük sé ge tek, ak kor vagy tok ké szen a pla kát tal. El mon -

dom új ra: ha egyet len be tű sem kell, ak kor van kész a pla kát. 

Szö ve ges pla ká tok vagy gra fi kus pla ká tok. Mint ha a szár nya ló szel lem és a föld -

höz ra gadt fi zi kum paragone-kont raszt já ra egy sze rű söd ne a kép let. Va jon mi ért lá tom 

fenn hé já zón fel sőbb sé ges nek (vagy le eresz ke dőn arisz tok ra ti kus nak) a szö ve ge se -

ket, s mi ért hi szem al ko tó ik ról, hogy a ké pek ben tör té nő gon dol ko dást va la mi kez -

det le ges, zsi ge ri adott ság nak vé lik, és mint olyat saj nál koz va el ve tik. Eszem be jut 

egy Merlin Donald ne vű pszi cho ló gus: Origins of the Mo dern Mind – A mo dern el me 

ere de te cí mű köny vé ben nem ke ve seb bet ál lít, mint hogy az evo lú ci ós át me net, 

amely ben a ho mo erectus ho mo sa pi ensszé vál to zott, az leg in kább a vi zu á lis szim -

bó lu mok föl ta lá lá sá val füg gött össze. Egy orá lis-mi ti kus kul tú rá ból a gra fi kai rep re -

zen tá ció föl ta lá lá sa ré vén egy ana li ti kus, majd vé gül egy te o re ti kus kul tú ra for má -

ló dott. A gon dol ko dás leg in kább úgy appercipiálható, hogy a ké pek a be szélt nyelv 

hang ja i ra va ló köz vet len vo nat ko zás nél kül is ké pe sek ide ák ki fe je zé sé re. Vi gyá zat, 

nem csak a vi zu á lis gon dol ko dás, a fo gal mi gon dol ko dás det tó, an nak is el sőd le ges 

kö ze ge a kép. Az ál ta lá nos ra, az el vont ra irá nyu ló gon dol ko dás ké pi struk tú rák kal 

ope rál. 

Pla ká tok. A pla ká tok ese té ben is ér vé nyes – sőt fo ko zot tan az – Marcel Duchamp 

té te le, hogy tud ni il lik ket tőn áll a vá sár. A te rem tő ak tus, mond ja a fran cia, nem egye -

dül a mű vész dol ga, a né ző sze re pe ugyan olyan fon tos. Sőt – őt idé zem – fon to sabb. 

A né ző hoz za lét re a mű kap cso la tát a kül vi lág gal, az zal, ahogy a mű rej tett tu laj -

don sá ga it meg fej ti és ér tel me zi, azo no sul ve le vagy el ve ti. Ez a hoz zá já ru lás még 

nyil ván va lóbb, ami kor az utó kor ítél ke zik, el fel ej tett mű ve ket re ha bi li tál va, vagy 

az is mer te ket fe lej tés re kár hoz tat va. 
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Hic et nunc! A pla kát az itt és a most mű vé sze te. Csak az adott hely szí nen tölt -

he ti be funk ci ó ját és ha mar ér vé nyét vesz ti, le jár a sza va tos sá ga, akár egy do boz 

ka szi nó to jás nak. Aki is me rős a pla kát tör té ne lem ben, tud ja, hogy nem föltétlenül van 

így. Az iga zi pla ká tok egy idő után füg get le ní tik ma gu kat kor tól és hely től, önál ló -

vá, ál ta lá nos ér vé nyű vé vál nak. Már nem az a fon tos, mi lyen ese ményt rek lá moz tak 

va la ha, ha nem a sze mé lyi ség, aki mö göt tük áll, a te het ség, amely hi te les sé te szi őket. 

A jó pla ká tok oda hagy va ere de ti funk ci ó ju kat, az al kal ma zott mű vé szet te rü le té ről 

át ke rül nek az önál ló kép ző mű vé szet vi lá gá ba. Ki vé te les, ke gyel mi pil la nat, úgy 

szok tam mon da ni, a pla kát szí ne vál to zá sa. 

A 100 éves Ta nács köz tár sa ság pla kát jai jut nak eszem be: a száz év ele gen dő volt, 

hogy ki ol vad jon aló luk a Le nin-fi úk bot rány po li ti ká ja, bo tor ön cson kí tás len ne, ha 

gra fi kai tel je sít mény ként le mon da nánk ró luk. 

Nem bí rom meg áll ni, hogy ne idéz zem föl a ma gyar köl té szet leg na gyobb pla kát -

ver sét, 1848-ban röp la po kon ter jedt a hic et nunc: Itt az idő, most vagy so ha. Ahogy 

a pla ká tok hoz il lik, nem csak a mon dan dó rész, a for ma is elhíresült. Zsar nok bosszan -

tó nak szá mít a ti pog rá fia, amit az óta Ma gyar or szá gon a Talp ra ma gyar kö vér Bodo -

nijával szed nek, akár csak a len gye lek nél, amit a Jerzy Janiszewski ál tal raj zolt 

Szoli da ri tás logó vö rös be tű tí pu sá val. 

Plakátgalériák weboldalát bön gé szem – Pachl Vik tor 1909 kö rü li Unicum-pla kát -

ja 15 ezer, Bí ró Mi hály 1913-as ka la pá csos em be re 7 ezer, Ke mény György 1969-es 

Bioponja 2400 dol lár –, va jon mit ad majd száz év múl va egy gyűj tő egy 2016-os 

Üzenjükért? Nö ve li-e vagy csök ken ti a pla kát ér té két, ha rá lesz fúj va vagy fest ve 

va la mi zaf tos mel lék üze net? Mert az al ko tó és a né ző (aki ugye bár duchampi érte -

lem ben al ko tó társ) köz ti ko o pe rá ció szép pél dá ja, ami kor az il le tő fi zi ka i lag is be -

száll a mun ká ba, kap ja ma gát meg a fes té kes sprayét és ki egé szí ti a „kö zös” mű vet, 

vagy épp el vesz be lő le. Az ese ményt ál ta lá ban nem egy for mán szok ta ér té kel ni  

a mű vé szet tör té net és a bűn ül dö ző ha tó ság. És va jon az al ko tó? A pla kát az a mű -

faj, amely a leg köz vet le nebb, mond hat ni leg élet sze rűbb kap cso lat ban van az ut ca 

em be ré vel. A ter ve ző és a né ző vi szo nya jó est ben a cin kos ság fo gal má ig emel ke -

dik. Előb bi lel ki sze me i vel elő re lát ja utób bi maj da ni be avat ko zá sa it, sőt az előb bi ek 

kö zül a böl cseb bek ele ve be le ter ve zik, be le kom po nál ják a mű be az utób bi ak ké sőb -

bi ki egé szí té se it. 

Szí ve sen hin ném, hogy a szó ban for gó kültéri pla ká to kat ért at ro ci tá so kat (hogy 

a hi va tal szak sze rű ki fe je zé sé vel él jek) Duchamp és Donald el mé le té nek ta nult is -

me rői, sőt el kö te le zett hí vei hajt ják vég re, no ha el is me rem, en nek azért elég ki csi 

a va ló szí nű sé ge. Mind azon ál tal, aki vál lal ja, hogy részt vesz az „ut ca mű vé sze té -

ben”, an nak tisz tá ban kell len ni a mű faj sa já tos sá ga i val. A pla kát efe mer vol tá val. 

A pla kát cur ri cu lum vi tae-jébe nem csak az tar to zik be le, hogy meg raj zol ják, ki nyom -

tat ják, fölragasztják, ha nem az is épp olyan alap ve tő, hogy átragasztják, le fes tik 

vagy le szag gat ják. Ha ilyes mi so sem tör té nik ve lük, ak kor egy sze rű en unal ma sak, ha 

meg foly to no san ilyes mi tör té nik ve lük, ak kor bot rá nyo sak. Ese tünk ben a for ma,  

a gra fi kai ki vi te le zés tel je sí ti, sőt ki fo gás ta la nul ki me rí ti az unal mas ság min den kri -

té ri u mát, a tar ta lom vi szont... 

Hi á ba bi zony gat nám, hogy eszem ágá ban sincs kri ti ká val il let ni dol go za tom re -

ménytelin ké kel lő tár gya i nak tar tal mát (na per sze fé nyez ni sem aka rom őket ez zel 
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a „felbotrányozással”), úgy sem hin nék el, pe dig de. Leg föl jebb ak kor me ré szel nék 

ilyes mi re ve te med ni, ha va la hol, mond juk a kö ze pe tá ján en nek a már elő ze te sen 

sem rö vid re ter ve zett és az tán ja vít ha tat la nul hosszú ra si ke re dő mon dat nak, szó val 

itt, ká bé a fe lé nél mód len ne elő re kuk kan ta nom egy év szá zad nyit, meg les ni, hogy 

mi fé le Eu ró pá ban, mi nő ha tá rok men tén, mi cso da né pek, mi lyen dol gok ról, ho gyan 

plakátolgatnak (plakátolgatnak-e még egyál ta lán), az tán visszazökkenvén, ám föl -

vér te zet ten az új ta pasz ta lat tal, oda vet ni lát szó lag könnye dén (per sze vi gyáz va, 

ne hogy nyeg lé nek, há nya ve ti nek, pök hen di nek, fenn hé já zó nak, kivagyinak, ön elé -

gült nek, le ke ze lő nek, ke vély nek, het ven ke dő nek, vagy a dol got fél váll ról ve vő nek 

tűn jek), va ló já ban azon ban pá to szos szív vel és ün ne pi lé lek kel: ó mennyi re elő re -

lá tó re mek mű vek szü let tek az én édes ha zám ban. Hogy a jö vő be kuk kan tás ered -

mé nye kép pen más fe lé is ka nya rod hat na a mon dat vé ge? 

Ra goz hat nám nap es tig, szak mai, úgy ér tem, gra fi ku si szem pont ból meg van a lé -

nyeg, hogy új ra vi rág zik a mű faj, s a kék lő pla kát le pe dő kön zaj ló üze net vál tá sok 

akár a nem ze ti kon zul tá ció spon tán meg nyil vá nu lá sá nak is te kint he tők. Vé gül is ez 

volt a cél. Nem debár?
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Műhelytanulmányok 

I. évfolyam

1. „Hullatja levelét az idő vén fája…” 

Tanulmányok Arany János születésének 200. évfordulójára 

Szerkesztő: Balogh Csaba – Windhager Ákos 

 

2. „A teljesség felé…” 

Tanulmányok Weöres Sándorról 

Szerkesztő: Balogh Csaba – Falusi Márton 

 

3. Klima Gyula 

A lélek mint a test formája, és a művészet mint a lélek formája 

 

4. Miklós és Petar 

Horvát–magyar politikai és kulturális kapcsolatok 

Szerkesztő: Balogh Csaba – Windhager Ákos 

 

5. A magyar művészetelmélet hagyományai 

Szerkesztő: Balogh Csaba – Falusi Márton 

 

6. Vallás – nép – művészet 

Egyházművészeti tanulmányok 

Szerkesztő: Fehér Anikó 

 

7. Grad-Gyenge Anikó – Lehóczki Zsófia 

Szerzői jogi sorvezető komolyzenei szakemberek számára



Műhelytanulmányok 

II. évfolyam

1. Auróra 

A magyarországi balett születése 

Szerkesztő: Bólya Anna Mária 

 

2. Kálnoki-Gyöngyössy Márton 

Nemzet és múzeum 

A magyar múzeumügy a jogszabályalkotás tükrében (1777–2010) 

 

3. Symphonia Ungarorum 

Tanulmányok Nagy Gáspár és Szokolay Sándor életművéről 

Szerkesztő: Windhager Ákos 

 

4. „Mozgó dó…” 

Gondolatok Kodály Zoltán zenepedagógiai módszeréről 

Szerkesztő: Fehér Anikó 

 

5. ifj. Sipka Sándor 

„Magam helyett” az „Irgalom” 

 

6. Baksay-Nagy György – Grad-Gyenge Anikó 

Design és jog – 

Bevezető a design védelmének lehetőségeibe



Műhelytanulmányok 

III. évfolyam

1. Grad-Gyenge Anikó 

Az építészet szerzői jogi kérdései – 

Szerzői jogi útmutató az építészeti gyakorlat számára 

 

2. A művészet közege 

Szerkesztők: Kocsis Miklós – Boros János 

 

3. Kucsera Tamás Gergely 

Globalizált média, mediatizált kultúra




