Futó Tamás
Kelet és Nyugat között félúton
Bevezető

A földrajzi elhelyezkedés, a GPS által jelölt pozíció tényeket jelöl: országunk elhelyezkedése valóban
kelet és nyugat közé esik. A történelem változásainak következtében olykor egyik, máskor a másik
égtáj megnevezése által jelölt földrajzi területhez kerül közelebb. A politikán túl, szellemi és kulturális
értelemben a két iránypont felöl, kívülről szemlélve, szubjektív megítélés alapján, permanensen
tolódik pozíciónk, míg belülről, az identitásunk alakulása szempontjából is sajátosan változó
orientáció tapasztalható. A vizuális művészetek terén a XX. század kezdete óta a figyelmünk,
vonzódásunk és talán megfelelési vágyunk egyértelműen a „Nyugathoz” kapcsolódik, ám magát a
nyugatot is számos élmény érte keletről. Elég csupán két, merőben eltérő, de fontos hatásra
utalnunk: a XIX. század utolsó harmadában a távol-keleti művészet nyugat általi felfedezésére és a
XX. század első harmadának orosz avantgardjára. Mindkét hatás újra és újra fellelhető a hazai
képgrafikai és tervezőgrafikai kultúrában egyaránt. A mára közép-európaivá vált országok nyugatról
szemlélt „keletisége” a kényszerszülte kapcsolaton túl sajátos identitást alakított, amelynek közös
pontjai és kölcsönhatásai az utóbbi évtizedekben erősödni látszanak. Ugyanakkor a magyar művészet
szinte valamennyi területe számára plusz forrásként szolgált (és szolgálhat) a végtelenül gazdag,
archaikus, keleti eredetű – vizuális, verbális és zenei – motívumkincs is. A magas színvonalú távolkeleti (elsősorban japán) vizuális kultúra mellett a közel-keleti (török, iráni, izraeli) vizuális művészet
is a XXI. században láthatóan újra erőteljes szereplővé válik. A tanulmány célja annak vizsgálata,
miként alakulhat a magyar vizuális kommunikáció identitása a XXI. században?

Vizuális kultúra és művészet
Rá kéne szánnunk magunkat, hogy meghatározzuk a vizuális kultúra szókapcsolat jelentését, valamint
a vizuális kultúra és a művészet kapcsolatát. Megkísérelhetjük, ám ez még nehezebben sikerülne,
mint magának a „művészet” szó jelentésének egzakt meghatározása. A művészet léte és művelése
mondhatni egyidős az érző, gondolkodó ember létezésével. Még „a tyúk vagy a tojás” klasszikus
kérdésének e fogalomra történő alkalmazása sem mondható túlzásnak, ha az eszmefuttatásunkat
metafizikai alapokon folytatjuk, és nem tartjuk kizártnak, hogy a teremtett-született fizikai-anyagi
világ előzményeként maga a szellemi lét megelőzte a fizikait. A művészet fogalma egykor széles

értelemben, általában használatos volt az összes emberi teremtő szándékra. Ha segítségül hívjuk az
„isten áldotta tehettség” a magyar nyelvben elfogadott és gyakran használt jelzős szerkezetét,
könnyebben elfogadhatjuk, hogy a nyugati gondolkodás szerint értelmezett „valódi műalkotás”
létrejöttéhez nélkülözhetetlen a mindent megelőző spirituális töltés. (Ebből részesülnek jelentős
mértékben a zsenik.)
A művészet lényegével kapcsolatos keleti gondolkodásnak a megértéséhez itt a japán szóhasználatot
hívjuk segítségül, mely nyelv csak a nyugati hatásokra és a nyugati kultúra értelmezésére (és annak
művelésére) használja a művészet (az art, a latin ars) szót. A japánok saját világában, kultúrájában, az
ő nyelvükben, a mi fogalmaink szerinti művészetnek, illetve annak megfelelő szónak nincs
megfelelője. Sok különböző tevékenységhez kapcsolódik a „do” szó, hogy csak a legfontosabbakat
emeljük ki: karatedo (az üres kéz útja), kyudo (íjászat), chado (teaszertartás, a tea útja), kado
(virágkötészet, a virág útja), kendo (kardvívás, a kard útja), shodo (a japán „kalligráfia”, az ecset útja).
A „do, az út kifejezés olyan mélyen áthatott, több jelentésréteggel bíró szó, hogy megmagyarázni
önmagában hosszú értekezések tárgya lehetne… A szellemi utak sokszínűsége szinte végtelennek
tekinthető.” (Gáncs Nikolasz 2009)1. Gáncs szerint a megismeréshez, a megvilágosodáshoz vezető
különböző utakat Japánban a zen buddhizmus hatja át. Ebben gyökerezik a japán művészetek
lényege. A do az út mellett ösvényt, művészetet, a megismerés útját is jelenti. A „zen elsősorban nem
spekuláció, hanem tapasztalás. Megismerés, amelyhez többel járul hozzá az intuíció, mint az értelem.
Az íjászatban ez akkor jelenik meg, amikor az íjász maga lesz a lövő és a meglőtt, a céltábla. Önmagát
célozza meg … az íjász a megfeszítésben időzik, és csak akkor oldja ki a lövést, amikor a megfelelő
pillanat eljött, a feszültség beteljesedett. Tulajdonképpen a kioldás önmagát oldja ki” (G. N.). „A zen
alapokon nyugvó művészetek alapja a meditatív állapot pillanata. A japán kalligráfia (eredete a kínai
kultúrában keresendő) egyik jellemző megnyilvánulása, amikor egy filozófikus gondolatot, egy
néhány szóból álló hangulatot a lap egyik felületén a mester megjelenít a saját stílusában megfestett
„kalligrafikus”, olvasható betűkkel, majd mellette megalkotja, mintegy összegezve az olvashatót és
mindazt, amit számára jelent abban a pillanatban, valamint lelke pillanatnyi rezdülését. Mindezt az
íjászéhoz hasonló feszültség, meditatív állapot előzi meg, s a mozdulatsor minden rezdülése, az ecset
nyomhagyása, lelkének „meghosszabbításaként”, – mint a szamurájok kardjának tökéletesen
végigvitt mozdulatsora, útja (kendo) – néhány szemvillanás alatt jelenik meg a papíron. Ez a szemlélet
a kalligráfia mellett jellemzi általában a távolkeleti grafikai gondolkodást és az ebból fakadó stílust.
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Jellemző az elmélyült szemlélődés, a megismerés útjára lépés feltételeként, s az azt követő
tökéletességre törekedő mozdulatsor.”2 (Futó, 2015)
Mindazonáltal a művészet szó használata sem olyan régi keletű, mint például azok, a ma már egyfajta
kulturális közmegegyezéssel elfogadott, művészi értéket hordozó, az emberiség kultúrájának részét
képező ősi alkotások, mint a majd’ 30.000 éves Willendorfi vénusz vagy a 16-20.000 éves altamira
barlang-festmények. A művészet fogalmát az ókorban (a görög és római kultúrában) az ember alkotóteremtő vágyától áthatott tevékenységeit magában foglaló, tágabb értelmében használták.
Felfedezhető bizonyos hasonlóság a keleti megközelítéssel, amennyiben a fizikai és (elsősorban) a
szellemi világ teljessége megismerésének (megvilágosodásnak) és az önkifejezésnek a

vágya

fogalmazódik meg mindkét szemléletben. A (nyugati) ókori meghatározás szerint ide soroltak egyes
tudományokat is, mint a logika és a grammatika, melyeket „szabad művészeteknek” neveztek. Majd
később, a középkorban, az egyetemi bölcseleti képzések alapjaként határozták meg a „szabad
emberekhez méltó hét szabad művészetet”3, amelyek között a szó szűkebb jelentése értelmében egy
sem felel meg a ma használatos, elsősorban esztétikai szempontú, művészeti ágakra vonatkozó
besorolásnak. Azonban ennek a szűkebb értelemben vett definiciónak sem létezik egy mindenki által
elfogadott egységes meghatározása. Mint ahogy a különböző művészeti területek határai sem
egyértelműen meghatározhatóak, úgyanúgy nehéz a megfogalmazása annak, hogy mi tekinthető
mesterien elkészített, előadott, stb. darabnak és mi valódi műalkotásnak. Mindenesetre kénytelenek
vagyunk belátni, hogy a közhelyek azért léteznek, hogy bizonyos meghatározásokban közérthető
segítségünkül szolgáljanak, ezért fogalmazzuk meg itt is leegyszerűsítve, hogy „a művészet a valóság
leképezése a művész tükrén keresztül”.
Egyszerű csoportosítással így oszthatjuk fel: építőművészet, képzőművészet, előadóművészet,
zeneművészet, irodalom; egy másik, leegyszerűsített bontással: szépművészet és alkalmazott
művészet. Ám amint a régi területek (festészet, szobrászat, grafika, kárpit, ékszer, stb.) mellett új
művészeti ágak (fotó- és filmművészet, plakátművészet, formatervezés, stb.) jöttek létre, már nem is
volt olyan könnyű ezek

besorolása. Annál is inkább, mert ahogyan ma már az ókorból és a

középkorból ismert tudományági elnevezések is számosan szaporodtak (s részben a specializálódás
miatt, azóta is „osztódással” zajlik e folyamat), úgy a művészeti ágak és azok részterületei is jelentős
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Hét szabad művészet – Artes Liberales (lat.) Két fő területre (útra) osztották. Trivium (hármas út) a szóval,
szöveggel foglalkozó tudományok: Grammatika, Retorika, Dialektika. Quadrivium (négyes út): Astronómia,
Aritmetica, Geometria, Musica – érdekes párhuzam, hogy a besorolás elnevezése, a vium itt is a megismerés
útjára utal, ahogyan a japán do (út) is.

mértékben bővültek, valamint e részterületeknek is egyaránt lehetnek úgymond „alkalmazott” és
„szépművészeti” megnyilvánulásai. Jelen tanulmány keretén belül nem vállalkozhatunk arra, hogy
újra egy „ősi aranykor” szellemmiségének megfelelően egységes rendbe foglaljuk a megismerés
számos útját (do és vium), és támadhatatlan érvekkel újra a művészetek sorába helyezzük a retorikát
vagy az asztronómiát. Mint ahogy azt a szerepet sem kívánjuk szánni a következő soroknak, hogy –
miközben egyre több kreatív tevékenységre előszeretettel használják a fogalmat, egyértelműen
kirekesszük a művészeti ágak sorából – igaz, mindkettőnek van performance-jellege is – például a
hadművészetet vagy a konyhaművészetet. Miközben szívesen megengedjük, hogy bizonyos területek
egyes magas szinvonalú megnyilvánulásira használatban maradjon a „művészi” jelző. Fontos azonban
kijelenteni, hogy önmagában az a tény, hogy valami esztétikai élményt nyújt az ember számára, még
nem feltétlenül jelent egyben művészeti teljesítményt, ennélfogva művészeti élményt sem.
A vizuális kultúra
A vizuális kultúra, mint szókapcsolat annyira fiatal (a művészet kifejezéshez képest feltétlenül), hogy
nem meglepő, ha az értelmezése körül még kialakulni sem látszik az egységes megközelítés. „A
vizuális kultúra – bármit értsünk is e szókapcsolat alatt – jelenleg nincsen abban a helyzetben, hogy
egyértelműen meghatározható legyen: legfeljebb megközelítések lehetségesek. Nincsen ebben a
helyzetben, hiszen nem túl régóta és nagyon különböző irányokból, nagyon eltérő célokkal és
tétekkel foglalkoznak vele.” (Horányi, 2006)4.
A vizuális szó jelentése: látással kapcsolatos. A vizualitás a láthatóság, a láttatás, a tárgyak,
események, érzések, gondolatok, fogalmak képi megjelenítése. Biológiai-fiziológiai értelemben
beszélhetünk optikai és vizuális képlátásról. Nagyon hosszú, mégis nagyon gyors az út, amely a –
retinától, a szemfenéken át az agykéregig, és az ott megvalósuló – képlátásig vezet. Ám az sem
egyszerű és magától értetődő és (időben) hosszú utat feltételez, amíg a saját belső képlátásunk
képességétől eljutunk a vizuális lényeglátásig, a vizuális érték felismeréséig, saját vizuális
értékítéletünk kifejlesztéséig. Hogy nézünk és – a szó fizikai értelmén túl – látunk is, az nem csupán
optikai kérdés. A vizuális az egyik legfelkapottabb szó és nemcsak a kultúra területeire vonatkoztatva.
Aki vizuális tipus, arról elmondható, hogy „csukott szemmel” is el tud bizonyos dolgokat képzelni,
akár olvasás vagy hallás, elbeszélés alapján. Ehhez képest gyakran találkozhatunk olyanokkal
(meglepő módon például a vizuális kommunikáció területén tevékenykedő megrendelőkkel), akik
„vizuális tipusnak” nevezik magukat, ezért ragaszkodnak ahhoz, hogy a szöveges leírások mellett, jól
értelmezhető, alapos képi terveket kapjanak: ugyanis valójában nem vizuális tipusok, vagyis nem
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tudják elképzelni az elmondottakat vagy leírtakat. Talán nem véletlen a szó népszerűsége, mivel pár
évtizede szinte nincs olyan felsőoktatási intézmény, ahol ne lenne ilyen jellegű, elnevezésű szak,
tantárgy, kurzus; a középiskolákban eltérő elnevezésekkel, még eltérőbb szinvonalon, de
leggyakrabban a „rajz és vizuális kultúra” néven folyik e tárgy oktatása.
A vizuális kultúrát egyfelől meghatározhatjuk úgy, mint minden olyan megnyilvánulást, amelyet az
ember létrehoz, bármely látható produktumot és azok összességét, illetve azoknak az emberre és a
látható környezetre gyakorolt hatását, amelyek ilyen formán hatással vannak az adott kor emberének
általános ízlésére, esztétikai értékrendjére. Másik megközelítés, ha a vizuális kultúra fogalmát,
jelentéstartalmát a klasszikus értelemben vett és az azokból kialakult, részben azokra épült, „látható”
művészeti ágakra vonatkoztatjuk. Amennyiben az új művészeti ágak még újabb kiágazásaitleágazásait, és azok alkalmazott művészeti részterületeit, valamint ezen területek nem művészeti
kategóriába sorolható, de vizuális szempontból a ma embere számára a mindennapokat is érintő
megnyilvánulásaikat is számba vesszük, akkor valóban olyan módon szélesítjük ki a vizuális kultúra
jelentését, amely az első megközelítéshez is erőteljesen közelít.
Jelen írásban a fent említett klasszikus művészeti ágakkal szoros kapcsolatban álló, azokból nagy
mértékben táplálkozó művészeti ágra, a tervezőgrafikára, mint a vizuális kommunikáció egyik legfőbb
területére fókuszálunk.

A tervezőgrafika, mint a vizuális kommunikáció egyik fő megnyilvánulása
Leszögezhetjük, hogy a vizuális kommunikáció a vizuális kultúra része. A vizuális kommunikációt
egyszerűbben nevezhetjük látható kommunikációnak is, mely máris tágabb értelmezési lehetőséget
biztosít abban a korábban ismert rendszerben, ahol a vizuális kommunikáció hagyományos
megközelítése például a következőket jelenti: képkultúra, tervezőgrafika, fotó- és filmművészet,
reklám, marketing, nyomda, stb. Valójában minden látható, ember által alkotott jel, kép, tárgy,
környezet egyben az emberek közötti szellemi közlekedés (a kommunikáció) eszköze is, üzenetek
hordozója. Ezek minősége közvetlenül hat életünk minőségére is.
A vizuális kommunikáció szókapcsolat jelentése talán könnyebben értelmezhető, mint a fölötte
„esernyőként” elhelyezkedő vizuális kultúráé. Ha nem is egzakt módon, de a különböző műfaji
területek számbavételével legalábbis némileg határozottan körülírható. Mindazonáltal a vizuális
kommunikáció témája önmagában már eddig is számos nívós tanulmány, értekezés tárgya volt, s
valószínű, hogy – a terület műfaji színesedésével együtt – a későbbiekben is sokak számára fog
témául szolgálni. Ezért koncentrálunk ezúttal egy műfajra, a tervezőgrafikára és annak is néhány

kiemelt területére. A témaszűkítés mellett egyszerű érvek szólnak: egyfelől a vizuális műfajok között
ez az egyik legfiatalabb, mégis – vagy talán éppen emiatt teheti meg, hogy – a művészettörténet
valamennyi korszakából táplálkozik; másfelöl éppen ez utóbbi jellemzője teszi alkalmassá arra, hogy
rendkívűli rugalmassággal reagáljon a mindenkori, illetve az aktuális vizuális stílusokra, miközben
természetszerűen mindig kialakulnak a saját stílusjegyei. Mindezek együtt adnak lehetőséget
számunkra, hogy a műfajjal kapcsolatos, napjainkra és a következő évtizedekre vonatkozó kérdéseket
megfogalmazzuk: létezik-e napjainkban önazonossága a magyar vizuális kommunikációnak, és ha
igen, megtarható-e ez a XXI. század további évtizedeiben is?
Azon fenti kijelentéseinkre, hogy a tervezőgrafika „a művészettörténet valamennyi korszakából
táplálkozik … valamint, hogy rendkívűli rugalmassággal reagál a mindenkori, illetve az aktuális vizuális
stílusokra”, nem kerülhetünk meg némi magyarázatot: nem azt állítjuk, hogy a tervezőgrafika
története merő „stíluskoppintások” sora volna, vagy hogy a mindenkori aktuális képzőművészeti
stílusokat csupán követné. Éppen ellenkezőleg: a természeténél, műfaji jellemzőinél, az adott konkrét
feladatnál fogva bármely korszak egyes stílusjegyeit úgy képes beépíteni egy adott munkába, hogy
emellett megvalósul az egyediség, amely egyszerre mutat az aktuális korra valamint az egyénre
jellemző alkotói stílusjegyeket. (Természetesen minden esetben a szakmailag, művészileg kiemelkedő
teljesítményekre gondolunk, miközben amint már korábban is tárgyaltuk, továbbra sem
téveszthetjük szem elől, hogy az igazi értékek, a művészi színvonal megítélése meglehetősen
összetett feladat a pályán tevékenykedőknek és a befogadóknak egyaránt.) A „tervezőgrafika”
elnevezés meglehetősen későn, mindössze néhány évtizede fogalmazódott meg, s csak az utóbbi
évtizedben vált általánosan használttá, holott a grafikai tervezés majdnem egyszerű tükörfordítása az
angol „graphic design” kifejezésnek. (Magának a design szónak a többirányú jelentéstartalma persze
külön értekezés tárgya lehetne, s természetesen nem egyszerűen a tervezés fogalomra utal.) Hosszú
évtizedeken keresztül „küzdött” egymással a „reklámgrafika” és az „alkalmazott grafika” elnevezés.
Az előbbi kifejezés itthon éppen egy olyan korban (1960-70-es évek) erősödött meg e műfaj
elnevezésére, amely korra a legkevésbé a pezsgő reklámkultúra volt jellemző. És a legtovább azon
művészek körében használták (és az idősebb generáció használja a mai napig) ezt a – gyakran
pejoratív élű – megnevezést, akik a klasszikus művészeti ágak művelőiként maguktól távol állónak
tekintették a grafikának ezt az ágát, gyakran a képviselőivel egyetemben. Az „alkalmazott grafika”
elnevezés közelebb áll a műfaj lényegéhez, amennyiben a tevékenység eredményeként – bármely
technikával, stílussal, akár képzőművészeti, képgrafikai vagy festői jellemzőkkel megalkotott grafikai
terv – szerencsés esetben, végeredményben felhasználásra, kivitelezésre, vagyis alkalmazásra kerül,
kilépve ezzel a szuverén alkotás szerepéből. Azonban ezt az elnevezést is sokan szívesen értelmezték
és torzították „alkalmazkodó grafika” névre, eleve kitaszítva ezzel a „magasművészetek”, a fine art

köréből. Furcsa módon a tervezőgrafikai szakma ragaszkodása a művészeti kategóriához, valamint az
a tény, hogy – természetes módon – ezt a mesterséget legmagasabb fokon a művészeti egyetemeken
oktatják, azt eredményezte, hogy a képzőművészeti tevékenységhez hasonlóan (az EU döntéshozói
és hazai „asszisztenseik”) ezt a műfajt is „felmentették” a szakképesítés, a diplomához kötés
követelménye alól, vagyis bárki által, szinvonaltól függetlenül, szabadon művelhető. (Ez esetben
azonban a „szabad művészetek” kifejezés már más jelentéssel bír, mint az ókorban vagy
középkorban.) Sokan vélekednek úgy, hogy ez a tevékenység legfeljebb „vizuálisan fertőz”, de ez
hamis képzet, mert sok esetben az esztétikai romboláson túl, határozottan (megfelelő szempontok
alapján mérve) anyagi veszteségeket is képes előidézni, ha nem elégséges szakmai, technikai és
egyéb felkészültséggel végzik. Ezt a „szakmát” bármilyen képzettség nélkül lehet művelni, amíg
például az építészeknél mindez elképzelhetetlen diploma és kamarai tagság nélkül; e műfaj képviselői
nem is tömörülhetnek kamarába, szakmai-érdekvédelmi szervezetekbe. Ezt a tényt feltétlenül szem
előtt kell tartanunk, amikor a jelen és a jövő lehetőségeit vesszük számba.
Ahogy korábban is szó volt róla, a tervezőgrafika nagyon fiatal műfaj, mégsem lehet egyértelműen
megjelölni egy időpontot, sőt még egy néhány évtizednyi intervallumot sem, amely időszakhoz
köthetnénk a kialakulását. De ha csupán néhány területet ragadunk meg, mint amilyen a plakát, az
embléma, illetve arculat és a termékgrafika, akkor akár az ókorhoz is visszanyulhatunk, hiszen
példaként a római kori leletek közt is számos, ezek körébe sorolható megnyilvánulással
találkozhatunk. Az amforák, tégelyek, ládák, stb. megkülönböztető jelzései, az eseményeket hirdető
falragaszok, az utcai vendéglátók, árusok cégérei, az útjelző oszlopok jelei, a katonai alakulatok
„emblémái” mind megannyi korai tervezőgrafikai produkció. A grafika ezen területei a középkoron
átívelve egyre csak bővültek, bár sok esetben más mesterségekhez (díszműkovács tevékenység,
díszítőfestészet, kódexfestés, nyomdászat, stb.) kapcsolódóan nyilvánultak meg. Később, például a
nyomtatás fejlődésével együtt még inkább szélesedett a korai tervezőgrafikai tevékenységek köre.
Meg kell itt jegyeznünk egy fontos tényt: egészen a XIX. századig minden művészeti ág képviselői
valójában „alkalmazott művészekként”, „alkalmazott művészetet” műveltek, a legtöbb esetben
megrendelésre alkottak, határozottan megfogalmazott megbízói igények, feltételek mentén, és
nagyon szűk mozgástér maradt számukra a személyes ambíciók, az alkotói szabadság
megvalósítására. (Elég a legnagyobb reneszánsz mesterek több embert foglalkoztató vagy a nagy
barokk festő, Rubens műhelyére utalnunk: ez utóbbiban az egyes részletekre – háttér, kezek, kelmék,
stb. – szakosított munkatársak végezték a munkát a „főnök” stílusában; ilyen formában akár a
megbízásokra dolgozó, mai fogalmaink szerinti kreatív stúdiók elődje is lehet.)

Természetesen

minden korszak kiemelkedő alkotói képesek voltak ezt a mozgásteret tágítani, s e géniuszok alkotásai
ily’ módon váltak egyetemes kulturális értékké. De egyes művészettörténeti korszakok azért hagytak

ránk örökségül mégis annyi értéket, mert alapvető elvárás volt az alkotókkal szemben a
mesterségbeli, szakmai, műveltségi felvértezettség: alkalmazott művészek, elsősorban „mesterek”
voltak a régi korok alkotói, ez volt a kiindulópont, s leginkább így is szólították őket.
A modern plakátművészet kezdetei
A mai fogalmaink szerinti plakátművészet a XIX. század utolső harmadában alakult ki. Már a
megelőző évszázadokban is rendelkezésre álltak azok a sokszorosítási eljárások (rézkarc, rézmetszet,
fametszet), amelyek segítségével korlátozott példányszámban nemcsak a mai értelemben vett
képgrafikai, képzőművészeti alkotásokat, de a funkcionális grafikákat (kulturális és politikai
hirdetmények, szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvek illusztrációi, stb.) egyaránt sokszorosítani
tudták. A Dürer és néhány kortársa által, a XVI. század elején, Miksa császár megbízásából készített
nagy méretű, diadalkapuvá összeálló fametszetek5 jellemzően tervezőgrafikai megbízásnak
tekintendők a mai aspektusunk szerint.
A XIX. század elején jelent meg, majd a század közepére, Franciaországban kezdett tökéletesedni egy
új nyomtatási eljárás, a litográfia6, a kőnyomat. Eredetileg elsősorban a könyvek és a lapok számára a
metszési technákánál lényegesen gyorsabban és részletgazdagabban készülő illusztrációkat volt
hivatva szolgálni, de az új technológiában rejlő lehetőségeket a képzőművészek közül is egyre
többen felfedezték. Honoré Daumier Rue Transnonain7 című, 1834-ben készült megrázó erejű
litográfiája már sokak számára felhívta a figyelmet a litográfiára: a ceruzarajz finomságait és a fekete
krétarajz gazdag és mély tónusait egyaránt képes volt megjeleníteni, ráadásul – a metszéssel járó
sokszorosítási eljárásokhoz képest –, szinte a papírra rajzolás frissességét és gyorsaságát nyújtotta az
alkotók számára. A század utolsó harmadában a képzőművészek közül egyre többen tettek
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Litográfia (kőrajz, kőnyomat) – Feltalálója Alois Senefelder (1771-1834). Síknyomtatási eljárás, amelynek alapja egy
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1834-ben az egyik párizsi tüntetésen valaki a Rue Transnonain egyik házából rálőtt a katonákra, s emiatt a
házban lévő valamennyi embert kivégezték a helyszínen. Ezt a drámai eseményt (ill. egy részletét) jelenítette
meg a művész. A litográfia technológiájának köszönhetően a drámai jelenet sok példányban és hamar eljutott
az emberekhez.

kirándulást a litográfia műfajába. A francia Eduard Manet is alkalmazta ezt a technikát, s ToulouseLautrec tevékenysége – bár csak 1891-ben készítette első színes litográfiáját –, igazi fordulópontnak
számít a modern plakátművészet tekintetében. A Moulin Rouge – La Goulue című, színes litográfiával
készült plakátja nem pusztán a technikára hívta fel a figyelmet, hanem a plakátról való merőben
újszerű gondolkodásra is. (A vizuális kultúra egyik legfontosabb újdonsága, a fotográfia8 szintén
nagyjából a litográfia terjedésével egyidőben jelent meg 1938-ban, azonban ez az akkor a
művészeket még meglehetősen megosztó műfaj egyelőre nem tölthetett be olyan fontos szerepet,
mint a litográfia, hiszen a sokszorosítás lehetősége még váratott magára, s a fotográfia nyomdai
sokszorosítására a találmány születéséhez képest még szűk évszázadot kellett várnunk. Ezután
viszont a vizuális kommunikáció fontos szereplőjévé, ezen belűl a plakátművészet részévé is vált.)
Itthon az egyik első, és legismertebb színes litográfiával készült plakát Benczúr Gyula 1885-ben, az
Országos Általános Kiállításhoz (ezt tekinteik a Budapesti Nemzetközi Vásár elődjének) rendkívüli
mívességgel és aprólékossággal készült plakátja. A litográfiával készült plakátok magyarországi
„karrierje” az 1896-os milleniumi ünnepségekhez kapcsolódóan indult. A számos hirdetmény, cégek,
termékek ismertetésére szolgáló falragaszok számára egyre változatosabb felületeket kínált a város, a
hirdetőtábláktól a hengeres oszlopok százain keresztül a vendéglátó- és szórakozóhelyek, színházak
portáljaiig. „A plakát a 19. század kilencvenes éveiben már a városi élet elfogadott tényezőjének
számított, jellemző azonban, hogy nem a művészeti szekcióban állították ki. Igaz, Keleti Gusztáv a
milleniumi képzőművészeti kiállításról szólva érintette a plakátművészet kérdését, mint olyat, aminek
a jövőben fontos szerep jut majd. Hamarosan a grafikának ez az új műfaja elfoglalta méltó helyét a
kiállítótermekben, s fokozatosan a képzőművészetek között is.” (Bakos 2007)9
Láthatjuk, hogy az új grafikai és ezzel együtt új kommunikációs technológiák megjelenése és a
képzőművészek kapcsolata minden korban megmutatkozott. S az ezen újdonságokra nyitott alkotók
számára sohasem volt kérdés, hogy ha alkalom, felkérés kínálkozott, éljenek az új műfajban rejlő
megmutatkozás lehetőségével. Ha pragmatikusan szemléljük a dolgokat, akkor figyelembe kell
vennünk azt, hogy egyfelől ezen lehetőségek konkrét megbízások mentén (és előre megállapított
díjazás szerint) készültek, másfelől a kiállítótermekhez képest sokkal szélesebb körű ismertségi
lehetőséget biztosítottak az alkotók számára. Nem szabad elfelejtenünk a művészekben rejlő
exhibicionizmus (mely latin eredetű szóból az exhibition-kiállítás-megmutatkozás szó is ered) pozitív
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jelentéstartalmát, mely ez esetben a kiállítótermi „exhibición” túlmutatva felveti az alkotóember
azon vágyának kiteljesülését, hogy bizonyos hivatás- és küldetéstudatától hajtva, személyes
véleményét, ízlését, mesterségbeli tudását minél többek számára megmutassa, jó esetben a
„közízlés” fejlődését szolgálva. A modern plakátművészet kialakulásával és rangbeli megerősödésével
egyidejűleg a XIX-XX. század fordulóján egyre erősödött a művészekben a társadalom iránti
felelősséggel, a világ dolgaira történő személyes reakciókkal kapcsolatos belső késztetések képi
megfogalmazásának és ezen üzenetek minél szélesebb rétegekhez történő eljuttatásának az igénye.
A képzőművészetek hagyományos megnyilvánulási módjai mellett, a plakát műfaja egyre többek
számára kínálta ezt a lehetőséget. Mondhatjuk, hogy – a mindenkori korlátok mellett – a plakát, mint
új „demokratikus művészeti műfaj” jelent meg a színen.
A modern plakát megszületésének a XIX. század végére tehető időszakát vizsgálva szólnunk kell arról
is, hogy erre az időszakra tehető a „Kelet” felfedezése a „Nyugat” által. A felfedezésen természetesen
nem a földrajzi, annál inkább a kulturális felfedezést értjük. A „Keleten” pedig elsősorban a TávolKeletre gondolunk, azon belül is a kínai és még inkább a japán kultúrára, melynek megismerése
hatott elementáris erővel, a nyugati, elsők között és főként a francia művészekre. (A földrajzi
felfedezéseken túl a kulturális megismerések terén is sok alkalomról és fontos korábbi, korabeli és
későbbi – köztük magyar – személyiségekről illene szólnunk Marco Polótól, Kőrösi Csoma Sándortól,
Lóczy Lajostól, Stein Aurélig és Baktay Erving, azonban az általuk közzétett kulturális ismeretek nem
befolyásolták olyan közvetlenül a nyugati vagy a hazai művészeti gondolkodást, mint a XIX. század
végén megismert, akkor már, ha úgy tetszik, tömegesen importált használati- és műtárgyak,
öltözékek, stb.) Csupán a történeti hűség kedvéért kell megjegyeznünk egy évszámot (1868), melyhez
az addig erősen zárt Japán (beleértve a kultúráját is), ekkor „nyitotta meg” kapuit a világ előtt10. Bár
nyilvánvaló, hogy a japán (és a koreai) kultúra is hosszú évszázadokon át a kínaiból táplálkozott,
mégis azért fontos a nyugati művészetre gyakorolt (a mai napig ható) japán hatást kiemelni, mert a
kínai kultúrából merített tudás már a XVII. századi japán művészetben olyan jegyeket mutat, amelyek
egy önálló és folyamatosan, „japánosan” fejlődő és – bizonyos korlátok között – megújulni is képes
művészetről tanúskodnak.
A kifejezetten a képzőművészekre gyakorolt japán hatások két irányra bonthatók. Egyfelől a
művészek sem különböztek az átlagpolgártól a tekintetben, hogy az újdonságként ható kultúrának
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csupán a felszínét, a külsőségeket érintve, szívesen vásároltak távol-keleti használati tárgyakat,
ruhadarabokat (kimonót), térelválasztó paravánokat és grafikai lapokat (fametszeteket, egyedi
vízfestményeket, kalligráfiákat); maga Toulouse-Lautrec is szívesen pózolt a fotográfus előtt japán
jelmezben. Másfelől az ábrázolási módok, a rajzi stílus, a japán alkotásokból a természet tiszteletének
egyértelmű sugárzása, az európai (akadémikus) komponálási szemlélethez képest merőben új
megközelítések, mind megannyi hatás, amelyek reakciókat váltottak ki (elsőként a Franciaországban
élő) művészekből.
A mi modern fogalmaink szerinti (ráadásul színes) plakátokat a japánok (Utamaro, Utagawa,
Hiroshige, Hokusai) már a XVIII. századtól kezdve, tehát már abban az időben is és olyan, két
évszázaddal később is modernnek tekinthető stílusban készítettek, amikor nyugaton még nemcsak
az igény, de az ehhez szükséges szemlélet sem igazán létezett.
Nem feltételezhetjük azonban, hogy bizonyos formai, stílusbeli, szemléletbeli gondolkodáson túl, a
nyugati művészek többsége mélyebben foglalkozott volna mindazzal a filozófiával, amely áthatja a
japán kultúra és művészet legmélyét (az alapvetően vallási alapú jellegével, a korábban tárgyalt „do”,
az „út”, a világ megismerésének és a megvilágosodáshoz vezető számtalan út lényegével),
mindazonáltal sokan voltak, akik az új ismereteket olyan módon olvasztották eggyé saját művészeti
felfogásukkal, hogy annak eredményeként az európai (majd ezen túlmutatva az egész világ)
művészetére jelentős hatást gyakorló alkotásokat hoztak létre. E japán hatások a XIX. század utolsó
évtizedeitől a XX. század közepéig egyértelműen felfedezhetők mind a nyugati, mind a magyar
művészet számos kimagasló teljesítményében, s a mai napig rendszeresen bukkannak fel azok a
stílusjegyek, melyek ezen hatásokra utalnak. A japán tájábrázolás stílusa sok hasonlóságot mutat
nemcsak az impressszionista látásmóddal, de akár Cézanne néhány tájképével vagy Gauguin
határozott, mégis lágyan hullámzó kontúrjaival és eleven színekkel kitöltött felületeivel. A
Szecesszióra (máshol Art Nuoveau, Jugendstil) jellemző gazdagon burjánzó növényi ornamentika
használata, a stilizálás és a rajzos kontúrok által határolt homogén színfelületek alkalmazása kapcsán
is eszünkbe juthatnak a japán grafikák és színes fametszetek. Ez a látásmód a nyugati, kötöttségektől
lényegesen kevésbé korlátozott alkotási lehetőségekkel társulva jelent meg a XIX. század végén
kibontakozó plakátművészet olyan jeles alkotóinál, mint a francia Toulouse-Lautrec, a szecessziós
plakárművészet nagy alakja, a cseh Alfons Mucha, a magyar Faragó Géza, akinek munkássága
részben a szecesszióból táplálkozik, de túlmutat azon. És olyan magyar festők (akik közül többen
plakátok készítésével is jeleskedtek), mint Fényes Adolf, Csók István vagy Rippl-Rónai József
munkásságában is egyértelműen felfedezhető a tárgyalt „japános” látásmód. A fentebb említett
korai japán alkotók nyomataiban gyakran nem csak a jellegzetesen „japánosan” ornamentikus,
szépen, bravúrosan rajzolt figurákkal, táji és épített környezettel találkozunk, de egyes grafikák

kifejezetten expresszív, drámai hatásokat mutatnak. S ez bizony további, a XX. század első felében
kialakuló nyugati stílusokat juttat eszünkbe. Tovább menve a későbbi évtizedek, sőt az egész XX.
század folyamán ennek a gondolkodásmódnak a jegyei felfedezhetők akár a nonfiguratív
képzőművészetben is, amikor például egy egyszerűen szép természeti motívum absztrahálását, egy
izgalmas textúra képpé nemesítését, kalligráfiaszerű gesztusok és geometrikus elemek együttes
alkamazását látjuk. Ennek kapcsán viszont azt a tényt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a
keleti hatás nem egyszeri és nem csak egy bizonyos időszakra (a XIX. század utolsó harmadára)
érvényes. A japán művészet a saját hagyományai és kötöttségei ellenére úgy képes a folyamatos
megújulásra, hogy közben nem (vagy csak alig) szakad el gyökereitől, és talán éppen ezért szolgál
folyamatosan tápláló forrásul, ha másként nem, hát legalábbis a mélyebb tartalmaktól mentes
felszíni formajegyei erőteljességének köszönhetően. Példaként szükséges egy nem képzőművészeti,
hanem építészeti vonatkozást is megemlítenünk: a japán térszervezésben, a belsőépítészetben már
évszázadokkal ezelőtt jelen volt az letisztult és funkcionális stílus, amely nálunk a XX. század első
évtizedeiben kezdett megjelenni és modernnek tekintettük. Jó példa erre a japán teaszertartásra
szolgáló egyszerű kis pavilon, amely általában egyszerre funkcionálisan működő, sík térelemekből
épül, mint egy konstruktivista mű, ugyanakkor megépítéséhez sok természetes anyagot használnak a
mai napig, gyakran organikus elemet (akár egy élő, vagy annak látszó fát) beépítve. A teázás egyéb
kellékei, a kerámia- és porcelánművészet mint természetet közvetítő és a kultúra időtlenségét üzenő
tárgyak vannak jelen. Felfedezhetjük ily’ módon akár a Bauhaus szellemiségével vagy az organikus
építészettel való kapcsolatot is.
A XIX. század utolsó évtizedeiben az impresszionizmussal, mint az első „izmus”-nak nevezett
művészeti stílussal, irányzattal, szemléletmóddal indult az izmusok gyors egymás utáni kialakulása.
Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a plakátművészet (és a tervezőgrafika szinte valamennyi területe,
ahogyan fentebb is kifejtettük) „…a művészettörténet valamennyi korszakából táplálkozik; másfelöl
éppen ez utóbbi jellemzője teszi alkalmassá arra, hogy rendkívűli rugalmassággal reagáljon a
mindenkori, illetve az aktuális vizuális stílusokra, miközben természetszerűen mindig kialakulnak a
saját stílusjegyei”. Ezt az is erősíti, hogy a modern plakátművészet kezdeteitől a képzőművészek közül
is sokan (főként az első évtizedekben) alkotnak plakátokat, valamint a „csak” a tervezőgrafikával,
plakáttal foglalkozó alkotók számos képviselőjétől sem áll teljesen távol a képzőművészeti szemlélet,
valamint nem függetleníthetik magukat az évszázadok alatt felhalmozódott képzőművészeti és az
alapvetően nélkülözhetetlen szakmai tudástól: rajzi és kompozíciós készség, formai és színelméleti
ismeretek, művészi technikák ismerete. A XX. század folyamán folyamatos kölcsönhatásokat
láthatunk érvényesülni képzőművészet és alkalmazott- vagy tervezőművészet között: egyes

képzőművészeti alkotásokról csak a tipográfia hiányzik, hogy tervezőművészetként, míg egyes
tervezőgrafikai munkák részletét kiemelve, bekeretezve azt akár képzőművészetként tekinthessük.
A különböző izmusok közül az egyik korait, mégpedig a szimbolizmust feltétlenül ki kell emelnünk a
plakátművészet kapcsán. A szimbolizmust, mint az egyik, a XIX. század végén kibontakozott
művészeti stílust, amely a képzőművészet (Rodin, Munch, Gauguin) mellett a költészetben
(Baudelaire, Verlaine, Mallarmé) is jelentős alkotókat ragadt magával, s egyik jellemzője volt, hogy a
sokszor kiábrándító valóság elől a szimbólumok (jelképek) világába menekültek a képviselői.
Természetesen ahogy egyik művészeti irányzatra (izmusra) sem jellemző a kizárólagosság, így például
a képző- és iparművészet bármely korszakában nélkülözhetetlenek azok az ismérvek, amelyek nélkül
eleve nem beszélhetnénk művészeti alkotásról. Léteznek ugyan egy-egy stílusirányzatra
legjellemzőbben „ráhúzható” jegyek, így a szimbolizmus, a jelképekben gondolkodás sem csak ezen
irányzat sajátossága. A tervezőgrafika (ezen belül) a plakátművészet kapcsán azért fontos kiemelnünk
a szimbolizmust, mert egyrészt ennek a stílusirányzatnak a kibontakozása nagyjából egybeesik a
modern plakátművészet kezdeteivel. Kétségtelen, hogy valamennyi korábbi és későbbi izmus
természetesen hatott (és hat) a tervezőgrafikára is, azonban ezek a hatások gyakran csupán a
„felszínt” érintik, a korszerű formai (mai szóval élve „trendi”)

megjelenésben merülnek ki. A

plakátművészet műfaja számára az izmusok közül a szimbolizmus adta a legfőbb muníciót,
amennyiben – ahogy általában a művészet számára – újra felszabadította, mintegy jogerőre emelte a
jelképekkel kapcsolatos újfajta gondolkodást, amely már túlmutatott az európai kúltúrára jellemző,
történelmi, irodalmi és egyházi ikonográfiára jellemző, kanonizáltnak mondható „jelképtáron”. Ennek
köszönhetően folyamatosan bővülhetett – s azóta is töretlenül zajlik – a felhasználható
motívumkincs: a flóra és fauna világa, a népművészet mélységes kútja, a városi és a vidéki élet
egyszerű, régi és új használati tárgyai kiegészülve a klasszikus szimbólumokkal, kiapadhatalan képijelképi lehetőséget biztosítanak. A plakátművészetnek éppen az egyik műfaji sajátossága az erős
képi-jelképi gondolatok megfogalmazása. Ikonikus példaként említhetjük meg az ószövetségi Noétörténet kapcsán megismert galambot, amely az özönvíz elmúltával, olajágat hozva jelezte, hogy
ismét van szárazföld: Picasso a kortárs művészetbe emelve fogalmazta meg a régi-új történetet,
amely motívum (mára fehér galamb, zöld ággal) világszerte a béke szimbólumává vált, s legalább
annyira közismert a jelentése, mint a közlekedési stoptábláé. (Mindkettőről elmondható azonban,
hogy talán e két jelképet használják világszerte a legtöbbször, ennek következtében talán ezek
felhasználásával jelent meg napjainkig a legtöbb közhelyes, gyenge produkció.)

A XX. századi plakátművészet néhány kiemelt időszakának magyar vonatkozásai
A plakátművészet kialakulása és önálló művészeti ággá válása nem meglepő módon egybeesett azzal
az időszakkal, amelyet összefogó, de nem történészi kategóriaként illetett néven „boldog
békeidőnek” nevezünk. Ezen a korszakon (főként a magyar történelemre vonatkoztatva) az 1867-es
kiegyezéstől az I. Világháború kezdetéig terjedő időtartamot értjük. Ma már nem élnek közöttünk
azok, akik tanúi voltak azoknak az időknek, ám a korszak által ránk hagyott kulturális örökségek, az
építészeti, képző- és iparművészeti, irodalmi, zenei teljesítmények, a polgári valamint népzenei és
népi tárgykultúra, vagy akár a gasztronómiai kultúra értékei nagyon gazdagon mesélnek arról a
korról. A dinamikus gazdasági fejlődés (a vele járó társadalmi feszültségek ellenére) igen változatos
társasági életet hozott: a szaporodó piacok, a gőz- és közfürdők világa, a különböző iparegyletek
rendszeres összejövetelei, a kisvendéglők iparosainak, fuvarosainak és művészeinek törzsasztalai, a
sportegyletek, a polgári szalonok, a legkülönbözőbb ürüggyel és színvonallal megrendezett bálok, a
különböző kaszinók, lokálok, kabarék, kis- és nagyszínházak, majd filmszínházak, a ligetek és parkok
mindig színes és minden társadalmi réteget felvonultató élete azt jelentette, hogy volt miről és volt
kihez szólni a korabeli vizuális kommunikáció produkcióinak: a plakátok, a lapok és különböző
kereskedelmi és kulturális füzetek egyre színesebb, izgalamasabb formában és növekvő
példányszámban jelentek meg. Ugyanakkor még a nagypolgári lakóházak komfortfokozata sem
hasonlított a mai elvárásainkhoz. Ekkor határozták meg a vörösbor fogyasztására ajánlott, 16-17 ˚C
szobahőmérsékletet(!), s nem véletlenül ekkor jött divatba a tehetősek körében a meleg, steppelt
házikabát. Az emberek széles rétegei a mainál lényegesen több időt töltöttek nyilvános helyeken, így
a verbális kommunikációnak, a személyes, élő kapcsolattartás révén folyó információ áramlásnak is
komoly szerep jutott. Az ország – gazdasági és kulturális – önállósodásának megnyilvánulásaként
egyre több magyar termék (élelmiszer, ital, gyógyvíz és mindenféle csodaszer) jelent meg a
kereskedelemben, amelyek a nemzeti identitás erősödését is nagy mértékben szolgálták, egyben arra
a rácsodálkozásra késztették az embereket, hogy immár saját, hazai forrásból, szinte minden
rendelkezésünkre áll, ami a nívós élethez szükséges. Eközben természetesen a korábbinál még
nagyobb lett nemcsak a küldföldről érkező temékek, de a messziről jött különleges, akár egzotikus
színházi és cirkuszi attrakciók és zenei programok kínálata is. Természetszerűen erősödött a
versengés a kis- és nagypénzű polgárok kegyeiért.
Erre az időszakra tehető a vasútak rohamos fejlődése is, amely már nem csak országon belül, de
távoli országokba is megkönnyítette a közlekedést. A század elején már napi rendszerességgel
indultak vonatok Velencébe, Rómába, Berlinbe vagy Párizsba. Megállapíthatjuk, hogy nagy „jövésmenés” vette kezdetét. S nemcsak a tehetős polgárok, de művészeink jelentős része is természetes
módon utazott Párizsba, Berlinbe vagy Rómába, és ismerte meg az aktuális szellemi újdonságokat. A

tehetségesebbek nem elbizonytalanodtak, hanem a korszellemet, az aktuális stílusokat saját
formanyelvükhöz igazítva hoztak létre olyan alkotásokat, amelyeket egyszerre tekinthetünk az
aktuális európai trendekbe illeszthetőknek és a hazai szellemi élet eredményeinek. Jellemző volt a
különböző művészeti ágak szellemi műhelyekbe tömörülése. Építészek, festők, szobrászok, grafikusok
és iparművészek közösen gondolkodtak a művészet lehetséges útjairól. A népművészet rendkívül
gazdag hagyományait, motívumkincsét nemcsak a zenével foglalkozó művészek (Bartók, Kodály),
vagy a képzőművészek, de az építészek is nagy intenzitással kezdték tanulmányozni. (Kós Károly nem
„tanulmányozta”, benne élt.) A egyik jelentős művészcsoport a KÉVE11, melynek egyik építész tagja,
„Kozma Lajos munkásságában fontos szerephez jutott a grafika. Kozma a századelőn induló „Fiatal
építészek” közé tartozott, akik a magyar népi építészet és kézművesség funkcionális megoldásaiban,
gazdaságos és egyben míves anyaghasználatában leltek mintára az építészet megújítását célzó
törekvéseik számára. Kozma rajzban örökítette meg az erdélyi népi építészet alkotásait, s ez a népi
fafaragások által ihletett jellegzetes ornamentika kialakításához vezetett.” (Bakos 2007). A szecesszió,
art deco szellemiségében, más hazai alkotók keze nyomán született grafikai, tervezőgrafikai alkotások
(plakátok, borítók és csomagolásgrafikák)

tápláló forrásaként is felfedezhetjük ennek a

motívumkincsnek az adaptációját. Ezekben az években a vizuális kultúra, a tervezőgrafika nívójának
emelése érdekében fontos szerepet vállalt a gyomai Kner Nyomda, amelynek tulajdonosa és
igazgatója, Kner Izidor rendszeresen pályázatot írt ki különböző nyomtatványok tervezésére, amelyek
egyebek között a hazai művészek (köztük grafikusok) munkáinak minél szélesebb körű
megismertetését volt hivatott szolgálni. A nyomdát 1911-ben átvevő Kner Imre szintén
alkotócsoportot szervezett maga, illetve a nyomdája köré. A XIX. század végén Párizsban indult
erjedés eredményeinek és a különböző gondolkodásmódot képviselő hazai irányzatoknak (a
nagybányaitól a szecesszióig) ötvözeteként egy sajátos magyar formanyelv alakult ki a művészetek
több területén, így a grafikában is. Ennek a korszaknak az utolsó időszaka művészeti szempontból
valójában nem ér véget a világháború kitörésekor, mint ahogy annak az „Első Háborúnak” a jellege és
a polgárok napi életére gyakorolt hatása sem volt még olyan súlyos és közvetlen, mint a „Másodiké”,
így nem hagyott alább a szellemi és kulturális élet pezsgése sem. Ezzel együtt azonban a társadalmi
és politikai feszültségek a lappangásból gyakran váltottak át határozottabb vélemény
megfogalmazásába. A plakát műfajának lehetőségei jó fórumot kínáltak a társadalmi-politikai témájú
alkotások számára is.

11

A KÉVE művészcsoportot Szablya-Frischauf Ferenc festő és iparművész kezdeményezésére alapították 1907ben Budapesten. Már 1908-tól kiállításokat rendeztek Budapesten, kiállításaikkal külföldre is eljutottak. Fő
céljuk volt a közönséggel megismertetni a művészeteket, ebből a célból anyagi lehetőségeik függvényében
negyedévenként, majd évenként kiadták a Kéve könyve c. illusztrált köteteket, művészeti alkotások
reprodukcióit műlapokon terjesztették.

Az „első háború” lezárása és az azt hamarosan követő békediktátum természetesen drámai
változásokat hozott az ország számára. Ugyanakkor – talán az egyes emberekben lévő természetes
életösztönöknek, valamint annak a nyilvánvaló és egyetlen közös szándéknak köszönhetően, hogy a
„maradék” hazának sok fontos értéket veszítve, mégis muszály újra erőre kapnia – a gazdasági és
kulturális életben, legalábbis annak külsőségeiben nem érzünk gyökeres változást. Így például a
sajtótermékek, plakátok stílusában sem állapíthatunk meg radikális fordulatot, e téren nem
beszélhetünk egy korszak végéről és egy új kezdetéről. Természetesen a tematikában megjelenik a
megerősítendő nemzeti öntudat, s ilyen formán egyes plakátok nagyobb hangsúlyt fektetnek a
nemzeti motívumoknak, színeknek a korábban tapasztaltnál erőteljesebb használatára. Ezzel
egyidőben viszont az előző évtizedekben domináló szecessziós jegyek (grafikában és tipográfiában)
mellett a kor európai művészetében elindult újabb művészeti irányzatok hatásai jelennek meg. Az
1912-ben Oroszországban indult kontsruktivista mozgalom is új impulzusokat ad annak a nyugati –
egyre sokszínűbb avantgarde-nak – amelyben már eleve léteztek a fóvizmus, a kubizmus és
futurizmus, expresszionizmus törekvései. A plakátművészet évtizedeken át folyamatosan merített a
különböző művészeti irányzatok formai jegyeiből. Egyrészt azért is tehette, mert a plakát műfaja ezt
lehetővé tette például a szükséges tipográfiai elemek (betűk, vonalak, stb.) alkalmazásával: a
betűtípusok kínálata a művészeti stílusoknak megfelelően egyre bővült és az alkotók maguk is olyan
típust rajzoltak, amely a legjobban felelt meg a témához. Másrészt maga a téma, amelyhez a plakát
készült, kínálta az adott művészeti stílusra emlékeztető grafikai megfogalmazást. Ezekben az
évtizedekben (egészen a II. Világháború végéig) nagyon gyorsan, sok esetben szinte késedelem nélkül
jelentek meg az új művészeti stílusok hatásai a magyarországi tervezőgrafikában. Mégsem jelenthető
ki a legtöbb műről egyértelműen és kategorikusan, hogy klasszicizáló, szecessziós, konstruktivista,
absztrakt, stb. Mondhatjuk, a műfaj hazai teljesítménye egyenrangú volt a nyugatiéval, és sok
esetben előremutatóbbnak is bizonyult annál. Ez részben az alkotók nagyfokú nyitottságának,
tájékozottságának, részben annak a műveltségnek és szakmai tudásnak is köszönhető, amelyet az
általános és művészeti képzésből, valamint a szakmai műhelyek szellemi közegéből merítettek. A
tervezőgrafika rendszeresen visszahatott a képzőművészetre is, és számos alkotó készített
tervezőgrafikai gondolkodásról is árulkodó alkotásokat. Kassák Lajos és mások műveiben a tipográfia
is visszatérő szereplő. Ami pedig a megkülönböztető ízt adta a grafikus tervezők munkáinak, az
részben azokból hagyományokból táplálkozik, amely ebben az időszakban egyszerre merített a
klasszikus műveltségből, fedezte fel a gazdag (részben keleti eredetű) népművészeti formakincset és
integrálta gondolkodásába és alkotásaiba a nyugat szellemiségét. Részben ebből a hármas
szellemiségi talajból táplálkoztak azok a magyar származású alkotók is (Bauer Marcell, Moholy-Nagy
László), akik például a Bauhaus meghatározó személyiségei lettek.

A filmplakát műfaja mindig a tervezőgrafika egyik legizgalmasabb területének számított, amióta csak
létezik a film, s hazánkban is vonzó feladat volt az alkotók számára, egészen addig, ameddig létezett
valódi filmplakát. A két háború közötti időszak nagyszerű teljesítményeket hozott e területen is. Ez
főként az első, 1910-es évektől a ’30-as évek közepéig terjedő időszakra érvényes. (Ezekben az
években még litográfiai eljárással – gyakran hatalmas, másfél méternél is nagyobb kövekre rajzolva
és arról nyomva – készültek a színes plakátok. Mivel ahány szín került a nyomatra, annyi követ kellett
megrajzolni, gyakran kollektív munka volt a plakátok előkészítése: a tervezűművész pontos, színes
rajzai alapján rajzolták át a jókezű nyomdai grafikusok a kőre.) Bíró Mihály, Faragó Géza, Földes Imre,
Sátori Lipót igazi grafikussztárjai voltak ennek a korszaknak. Nem véletlenül, hiszen az alapvető
akadémiai mesterségbeli tudásukat egyesítették az új stílusokkal: plakátjaik egyszerre mutatnak
szecessziós formai, tipografikai motívumokat, s az erőteljes, expresszív jelleg olykor még szürrealista
elemekkel is társul, miközben gyakran fedezhetünk fel indirekt módon tükröződő, korábban tárgyalt
japán hatásokat. Újra meg kell jegyeznünk, hogy maga az adott téma (ez esetben a film) eleve kínál
bizonyos stílusbeli támpontokat, valamint a szakmailag jól felkészült tervezőgrafikus mindezt képes a
saját formai nyelvére fordítani. Ez az az időszak, amikor a grafikus a film többi alkotójával egyenrangú
társként adhatta hozzá a maga tudását az egészhez.
A harmincas években (főleg a második felében) már egy egészen más stílus jelenik meg a
moziplakátokon. Az természetes, hogy az egyébként fekete-fehér filmekhez színpompás plakátok
készülnek (hiszen a regények borítója is színes), de gyakran már giccses elemekkel operálnak ezek a
plakátok, és érezhetően az elvárás az alkotóikkal szemben nem más, minthogy a vírtuóz módon
megrajzolt, leginkább az egykori színezett fotók nyálas-rúzsos stílusában megjelenő sztárokra
fúkuszáljanak, legfeljebb az olykor szellemes tipográfiai megoldásokban kiélve ambícióikat.
Ugyanakkor mélabús büszkeséggel mondhatjuk ezekről a plakátokról, hogy stílusukat részben innen
exportáltuk a korai Hollywoodba, az innen emigrált és ott világhírűvé vált filmes guruk segítségével.
Más kérdés, hogy ennek a szellemiségnek az 1990-es években történő importálása révén szűnt meg
szinte teljesen az egykor, (a ’60-astól a ’80-as évekig tejedő időszakra még jellemző) kiváló
magyarországi filmplakát, mint önálló szellemi produkció.
A korszak kereskedelmi plakátjai között számos, ma már ikonikusnak mondható alkotásról
beszélhetünk. Ide soroljuk a korra jellemző kereskedelmi vásárok plakátjait is, valamint azokat a
munkákat, amelyek inkább a kultúra eladását voltak hivatva segíteni, mint a különböző iparművészeti
vásárok vagy az orfeumok plakátjait. Ezek a plakátok gyakran termékplakátok, melyeken valamilyen
formában maga a termék is megjelenik (Unicum, Gotschlig, Franck) . Ezért némileg képet kaphatunk a
kor termékgrafikáinak kiváló színvonaláról is. Ma már elképzelhetetlen, ami akkor gyakran előfordult,
hogy maga a termék nem vagy csak stilizált, grafikus módon jelent meg a plakáton, s az alkotó által

megjelenített képi-grafikai stílus sugallta az életérzést. Ilyen a Modiano cigarettapapír, melyhez
évtizedeken át több alkotó, köztük Bortnyik Sándor készített remek műveket. A korszak sok-sok
remek alkotója közül ki kell emelnünk Konecsni Györgyöt, Gönczi-Gebhardt Tibort, Berény Róbertet,
Bottlik Józsefet. A tervezőgrafika egyéb területein is természetes módon működött az alkotók
jelentős része, így gyakran a plakátokhoz hasonlóan magas színvonalon készültek magazin és
kulturális kiadvány- valamint katalógus- és könyvborítók, meghívók, bélyegek. Konecsni György (aki
szintén képgrafikusként indult) a ’30-as évek végétől a hazai tervezőgrafikai műfaj egyik
legjelentősebb alkotója volt: meg kell említenünk a budapesti fürdőkhöz, az állatkerthez, a
gázműveknek vagy turisztikai céllal készült plakátjait. Első ismert, háborúellenes plakátját (Dobolok,
dobolok…) 1945-ben készítette, majd szintén erőteljes volt a hadifoglyok hazatelepítését segítő (Siess
Adj Segíts), 1946-ban készült munkája. A következő években (ahogy a legtöbb művész) alkotói
képességeit, profizmusát gyakran volt kénytelen politikai célokra is szolgálatba állítani, talán ennek
köszönhetően kapott olyan megbízásokat is, amelyekben a háború előtti időszak legjobb
szakmaiságát tudta újra megcsillogtatni.
Az 1945 utáni időszakban is – ahogy Konecsni munkáira is utaltunk – születtek jó tervezőgrafikai
produkciók, főként a kemény diktatúrát megelőző időkben, valamint a későbbi években is (bár kis
számban) születtek kereskedelmi és kulturális (színházi és film-) plakátok a politikaiak mellett.
Ezeknek is jelentős részéről elmondható, hogy a több évtizedes hagyományokon nyugvó szakmai
profizmus jelenik meg rajtuk, mégha sokszor idológiailag átitatva is, sok-sok előre megfogalmazott
vagy az öncenzúra által eleve korlátolt képi világgal. Ám ezúttal azt vizsgáljuk, melyek azok az
előremutató időszakok a magyar vizuális kommunikáció területén, amelyekből a jövőben is
meríthetünk, ezért fordítjuk figyelmünket egy rövid szakasz erejéig az 1960-as, ’70-es ’80-as évekre.
„A hatvanas évek a magyar plakátművészetben igen aktív és gazdag korszak volt. Mind a kulturális
élet szervezői, mind a kereskedelem és a politikai irányítás fontos szerepet szántak a plakátnak. Bár a
műfaj alapvetően alkalmazott jellegű, témájában kötött és a megrendelők igényeinek alárendelt
maradt, a plakáttervezők mégis viszonylag nagy autonómiára tettek szert.” (Bakos 2007) A
forradalom utáni megtorlásokat követő viszonylagos konszolidáció, illetve a politikai vezetés azon
célja érdekében, hogy a társadalmi közérzet számára egy megváltozott, modern világ érzetét keltsék,
remek lehetőséget nyújtottak az utcaképet színesebbé varázsoló plakátok. Érdekessége volt ezeknek
az évtizedeknek, hogy miközben nem beszélhettünk valódi piacgazdaságról, nem nagy számban, de
mégis voltak kereskedelmi plakátok és tűzfalhirdetések. Hiszen ezek ha szükség volt rájuk, ha nem,
hozzátartoztak ahhoz a képhez, amit üzenni akartak a világ felé. Talán éppen ebben rejlett az alkotói
szabadság: egy olyan termékhez, aminek eleve nincs konkurrenciája lényegesen bátrabban lehet
reklámot készíteni, az elvárások közöt sem szerepel az eladási mutatók növelése: Vegyen cipőt a

cipőboltból!, Díszítse otthonát kerámiával!, Vegyen falfestéket!, stb. Elvétve akadtak konkrét
termékhirdetések is, amelyekhez általában éppen azért készültek sokkal szellemesebb, grafikailag
itgalmasabb reklámok a nyugatiakhoz képest, mert itt még nem reklámügynökségek teammunkáinak eredményeképpen, hanem tehetséges tervezőgrafikusok egyéni alkotásaiként születtek a
munkák.
Az igazi alkotói lehetőségeket a kulturális, kiállítási, színházi és filmplakátok jelentették. Ezek eleve jó
témául szolgáltak ahhoz, hogy a tervező hozzárendelhesse saját képi világát, mintegy vizuális
esszenciává sűrítve a darab vagy film lényegét. Ha színvonalas filmről volt szó, azért volt kihívás, mert
volt mihez „felnőni”, ha egy gyenge (politikailag kötelező, szocialista) produkcióról, akkor meg éppen
az volt a feladat, hogy izgalmasabb legyen a plakát, mint maga a film. (A ’80-as évekig mintegy 30-40szer annyian jártak moziba, mint ma, tehát nem volt igazi tétje a plakát üzenetének.) Mégis
különlegesen gazdag termés született ebben az időszakban. Mondhatni, az alkotók az elmúlt száz év
valamennyi stílusát beépítették a plakátművészetbe, miközben az éppen aktuális nemzetközi
korstílus (popart, pop, stb.) is és természetesen az egyéni jelleg is megmutatkozott. Nagyon fontos
kiemelnünk a munkákban erőteljesen megjelenő manuális, rajzos jegyeket: a rendelkezésre álló
előkészítési és kivitelezési technikák korlátozottsága (számítógépes feldolgozás nem lévén) arra
szorította az alkotóművészeket, hogy a grafikáktól a tipográfiáig minél tökéletesebben, befejezetten,
szinte kész állapotban adják át a zsűri számára, illetve reprodukálásra a munkákat. Kijelenthetjük,
hogy mindezek együttesen egy sajátosan magyar karaktert hoztak létre a plakátművészet egészét
tekintve. (E korszak néhány fontos alkotója a teljesség igénye nélkül: Finta József, Máté András,
Szilvásy Nándor, Balogh István, Darvas Árpád, Ernyei Sándor, Kemény György, Papp Gábor, majd
ennek az időszaknak a második felében: Bakos István, Felvidéki András, Helényi Tibor, Oláh György,
Kulinyi István, Gyárfás Gábor, Molnár Gyula, Bányai István, Orosz István, Szyksznian Wanda, Árendás
József, s az előbbi alkotókat – akik közül még sokon aktívak voltak a ’90-es években is – követően
Pinczehelyi Sándor, Ducky Krisztof, Baráth Ferenc, Tóth József, Felsmann Tamás, Éri Jenő, Berta
Gábor, Futó Tamás, Fákó Árpád)
Ezekben az évtizedekben a hazai tervezőgrafikában folyamatosan fellelhető volt egyfajta svájcinémet tipografikai stílus, amely sok korrekt, szakmailag kifogástalan, elsősorban tipográfiai és
geometriai elemekre épülő produkciókat (főként emblémákat, szűkebb körű arculatokat, kiállítási
plakátokat) eredményezett. (Papp Gábor, Sára Ernő nevét kell kiemelnünk.) Ennek a stílusnak a
jelenléte nagyon fontos a hazai tervezőgrafika területén, hiszen jól egészíti ki, illetve ellensúlyozza az
erősen autonóm grafikai irányokat. Ám néhány kivételtől eltekintve nem eredményezett igazán
karakteres alkotásokat.

A ’70-es években a grafikusok egy szűk köre igen élénken refelektált arra az erőteljes hatásra, amely
Közép-Európából, Lengyelországból érkezett, az akkor már évek óta nyugaton is elismert plakátiskola
felől. Egyfajta bátorításként élték meg sokan, és néhányan jól adaptálták azt a szemléletet, amely
főként a kor lengyel plakátstílusában öltött testet: a lényegretörő képi megfogalmazás, a
szimbólumok erőteljes alkalmazása, a könnyed, olykor gesztusokra, fröccsenésekre épülő rajzosság,
az erős manuális jelleg, a könnyed tipográfia egy sajátos és követésre érdemes lengyel stílust
mutatott. (Ennél a stílusnál is eszünkbe jutnak azok a távol-keleti, főleg japán hatások, amelyek a XIX.
század végétől folyamatosan érték a nyugati kultúrát.) Néhány ikonikusnak számító alkotó nevét
feltétlen meg kell említenünk: Tomaszewski, Rososha, Pagowski, Swierzy, Starowieyski, Pluta.
Nagyjából a hetvenes évek második felében ismerhettük meg a ’68 utáni fiatal francia
grafikusgeneráció egyik alkotói közösségének, a francia Grapus csoportnak a munkásságát, amely a
nagy francia elődök, háború utáni „vizuális bohózatra” épülő gondolkodását vitte tovább, gyakran
politikailag erősen átitatott világszemlélettel, visszautasítva, sőt gyakran kifigurázva a kereskedelmi
reklámtevékenységet. Maguk sem tagadták az őket ért lengyel impulzusokat, azonban a
rendelkezésükre álló technikai eszközök az akkor kelet-európainak nevezett országok alkotóihoz
képest lényegesen több lehetőséget biztosítottak számukra, hogy manipulált, erősen raszterizált,
színbontott fotókat és manuális grafikákat a lehető leg könnyedébben, játékosan alkalmazzák vizuális
játékaikhoz. Szakmai sikereik azonban náluk is inkább fesztiválokra korlátozódtak. A hazai alkotók
közül a mai napig leginkább Molnár Gyula munkásságában folytatódik e szemlélet megvalósulása.
A ’90-es évek elején a jelentős változások nemcsak az ország egészét (politikát, gazdaságot, kultúrát,
társadalmi szokásokat, stb.) érintették, de azon belül a vizuális kommunikációt is. Megjelentek és
egyre szaporodtak a kis és nagy, valamint multi reklámügynökségek, s immár nálunk is rohamosan
fejlődésnek indult a technikai háttér. Az ügynökségek által behozott új munkakultúra eleinte áldásos
hatásokat fejtett ki, s sokak számára nemcsak egzisztenciális biztonságot, de valódi, nagyszabású és
összetett kratív feladatokat biztosított. Az ügynökségekből időközben kiváló munkatársak létrehozták
saját formációikat, majd az idő előre haladtával kezdetét vette a szakosodás, és sorra jöttek létre a
kreatív, marketing, pr, stb. stúdiók, irodák, ügynökségek, stb. Ezzel együtt egyfelől számszerűleg
szaporodott a megbízások mennyisége és összértéke, egyre többen vettek részt a tervezőgrafikai
tevékenységben, viszont összességében és arányaiban jelentősen csökkent az alkotói szabadság,
sztenderdizálódni kezdtek a szakmai elvárások, és ezen elvárásoknak a megvalósításához már nem
volt feltétlenül magasan kvalifikált tervezőgrafikusokra szükség. A kilencvenes évek elteltével a
reklám- és marketingkommunikációban jelentősen háttérbe szorultak az igazán szellemes, kreatív
teljesítmények. A tervezőgrafikusok számára új lehetőséget jelentett a 2000-es évektől, hogy
megnőtt az igény az arculati tervekre, valamint azok a technikai újdonságok, amelynek révén az

arculatokat egyre szélesebb területen lehetett alkalmazni, grafikai tervekkel akár a belsőépítészetnek
is aktív alakítójává válni. Azonban az igazán nagy volumenű arculati megbízások igen szűk körben
oszlanak el, miközben a kisebb munkákon a képzett alkotóknak a félig vagy egyáltalán nem képzett
„grafikusokkal” kell versenyezniük a piacon. Üde színfoltnak számít sok kisebb projekthez
(termékekhez, kisebb vállalkozásokhoz, alternatív fesztiválokhoz) készült arculat. A hazai márkák
között még mindig kevés az igazán széles körben, külföldön is értékesített, ezzel együtt kevés cég
engedheti meg magának, hogy a multi termékekkel versenyképes, minőségi arculatot terveztessen,
amely lehetőséget adna arra, hogy bizonyos keretek között, de hazai vizuális stílus kialakuláshoz
vezessen például a termékarculatok terén. (Ahogy igenis létezik e téren német, brit, francia vagy
japán stílus.) Szép eredmények születnek nemcsak a borászat, de a bordesign területén. Sok új egyéb
márka azonban bármennyi nemzeti színt és motívumot használ, mégsem járul hozzá, hogy a
termékarculatok és a hozzájuk kapcsolódó egyéb kiadványok színvonala és stílusa indirekt módon
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tevékenykednek e területen, de sajnos a „nagy számok törvénye” egyelőre nem hozott minőségi
emelkedést. A számítógép és a szabadság demokratizálta a tervezőgrafikát is, ugyanakkor háttérbe
szorította a sokak számára egyébként is ismeretlen szakmai alázat fogalmát, s a szabadosság foglalta
el a helyét.
A szakmai kiállítások közül a nagy hagyományú Országos Tervezőgrafikai Biennálé az utóbbi
évtizedekben egyre kevesebb konkrét megbízásra készült munkát, annál több fikciós tervet vonultat
fel. Ez a tény önmagában nem lenne olyan súlyos probléma (hiszen mindig is szükség volt az önálló
vizuális vélemények megfogalmazására), de sajnos egyre több vizuális közhellyel találkozunk a
kiállított anyagban. Ez a tendencia sajnos a nemzetközi tematikus fesztiválokon, plakátversenyeken is
egyre erősebben érvényesül: a békére, háborúra, elnyomásra, szabadságra, környezetvédelemre,
toleranciára, stb. fókuszáló kiállítások egy ideje világszerte ugyanolyan sémák szerint megvalósult
gondolati, szellemi, verbális és vizuális válaszokat adnak a kérdésekre, mégis ezek a munkák
számíthatnak elismerésre.
Az Aranyrajzszög Díj és Kiállítás12 egy, a szakma képviselői által odaítélt díj és általuk rendezett éves
periodicitású országos fórum. Kifejezetten megbízásokra és pályázatokra készült munkákat láthatunk
évről évre. Ez komoly kihívást jelent a szakma számára, mert vannak olyanok, akiknek azért nehéz
szerepelni a kiállítók között, mert nem tudnak évente konkrét megbízásra készült színvonalas
munkákat beadni. Az utóbbi alkalmak során jó néhány fiatal tervezőgrafikus is bekapcsolódott a
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Az Aranyrajzszög Díjat és Kiállítást 2011-ben alapította és indította útjára a Magyar Grafikai Stúdiók
Egyesületének elnöke, Futó Tamás és alelnöke, Lőrincz Attila

kiállításba, s többek között alternatív kulturális, zenei programokhoz készült munkáikkal emelték a
színvonalat. Ez is azonban azt bizonyítja, hogy e téren léteznek szakmai kihívások, ám a legtöbb új
generációs fesztivál arculata bármely országban születhetett volna. Ezzel a programmal egyidőben (a
Graphifest keretében) kerül megrendezésre a MATT (Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok
Társasága) tematikus kiállítása, amely szuverén tervezőgrafikai pályázathot kapcsolódik, s a
tervezőgrafika terén folytatott grafikai-tipográfiai vizuális kísérleti munkákat mutatja be. Fontos,
hogy ilyen fórumok is legyenek, ahol a műfaj „határainak feszegetését” szemlélhetjük. A Magyar
Plakáttársaság által meghírdetett tematikus kiállítások szintén fontos szerepet töltenek be a műfaj
magas szintű eredményeinek bemutatása terén.
Nem szabad figyelmen kívül és kihasználatlanul hagyni az internetes fórumok kihívásait és
lehetőségeit. A kihívások abban állnak, hogy igen demokratikus felületről van szó, amihez bárki
hozzáférhet, ez egyben hátránynak is bizonyulhat a felszínesség, a szerzőiség és a felelősség hiánya
miatt. Ugyanakkor előnyös, mert nemcsak a színvonal alatti, de a professzionális vizuális üzeneteket
is nagyon széles körhöz lehet eljuttatni, sokkal több emberhez, mint ahányan például egy kiállításon
láthatnák. Van azonban egy olyan szakmai jellegű probléma, amelyet az ezen felületeken
kommunikálni szándékozóknak meg kell oldaniuk: jellemző módon csak a vizuálisan kellően izgalmas
grafikák keltik fel annyira az érdeklődést, hogy azt felnagyítsák, ezért a vizuális üzenetek
megfogalmazásának nagyon lényegretörőnek és „fölösleges sallangoktól”, nehezen értelmezhető,
nehezen olvasható, kevésbé látható elemektől mentesnek kell lennie. Akik ehhez képesek
alkalmazkodni, azok a jövőben jó fórumnak fogják találni ezeket az új lehetőségeket.
A külföldi fórumokat figyelve meg kell állapítanunk, hogy van néhány olyan ország, amelyre korábban
kevésbé vagy egyáltalán nem fordítottuk szakmai figyelmünket, holott az utóbbi évtizedekben
számos olyan alkotót sorakoztatnak fel a nemzetközi tervezőgrafikai kiállításokon, pályázatokon,
akikre érdemes figyelnünk, mert egyszerre korszerűek és előremutatóak. Korszerűek, mert a mai kor
emberét képesek kifinomult vizuális üzenetekkel megérinteni, és előremutatóak, mert például a saját
nemzeti hagyományaikat, karakterüket, saját betűiket, jeleiket,

motívumaikat,

színeiket,

kalligráfiájukat bátran és mégsem hivalkodóan öncélú formában építik be alkotásaikba. Többek
között ez is képes kíváncsiságot ébreszteni nem csupán munkáik, véleményük, de kultúrájuk iránt is.
Hasznos odafigyelnünk (talán meglepő módon) például a török, az iráni, az izraeli tervezőgrafika
képviselőinek munkáira és továbbra sem szabad elfordítanunk tekintetünket a kortárs japán
tervezőgrafikáról, mert a mai napig elsősorban a saját hagyományaikból téplálkoznak.

Hiroshige, Hokusai és Utamaro egy-egy munkája, Japán, XIX. század eleje

Gauguin A reggel, 1892

Van Gogh Ciprusok a hegyen, 1889

Toulouse-Lautrec Jane Avril a Jarden de Paris-ban, plakát 1893

Benczúr Gyula 1885

Rippl-Rónai József 1903

Tuszkai Márton 1913 körül

Bortnyik Sándor 1919

Falus Elek 1918

Faragó Géza 1912 körül

Erbits Jenő 1912

Földes Imre 1923

Berny Róbert 1929

Győri Gy. László 1938

Bíró Mihály 1917

Bortnyik Sándor 1929

Konecsni György 1945

Sátori Lipót 1917

Bortnyik Sándor 1929

