
A képi világ egyre jelentõsebb mértékben uralja a mai

civilizált ember hétköznapjait: már szinte közhely,

hogy vizuális társadalomban élünk. A növekvõ infor-

mációáramlás keltette versenyben a leggyorsabb és leg-

hatékonyabb mód a vizuális kommunikáció. A hosszú

évtizedek alatt erre intézményesült nyomtatott és elekt-

ronikus sajtó, valamint különösképpen az internet, 

naponta tömegesen ontja a mozgó- és állóképeket. 

Magától értetõdõ, hogy a kommunikáció e csatornái 

a kultúra területén, annak közvetítésében is mûködés-

be léptek. Hol lehet a helye a múlt képi világának ebben

a környezetben? – kérdezhetnénk. Erre a kérdésre ke-

resünk válaszokat egy tár képi dokumentum-állomá-

nyának bemutatásával, valamint néhány aktualitás 

ismertetésével. Külön foglalkozunk a tár plakátgyûjte-

ményével, egy olyan dokumentumtípussal, amely 

a maga korában szintén a vizuális kommunikáció úttö-

rõjének számított. Tette mindezt sokszor mûvészi

színvonalon, az utcákat és köztereket birtokba véve.

KÜLÖNBÖZÕ VIZUÁLIS DOKUMENTUMOK

Az Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kis-

nyomtatványtára gyûjtõkörénél fogva közel 150 ezer

nyomtatott képi – jórészt alkalmazott grafikával ké-

szült – dokumentumot õriz a magyar kultúra és törté-

nelem múltjából, a régi Magyarország mindennapi

életébõl.1 Az 1711-tõl gyûjtött metszetekkel, litográfi-

ákkal kezdhetjük a sort, amelyek régebbi példányait

még az alapító Széchényi Ferenc adományozta a nem-

zeti könyvtárnak. A szintén metszetekkel ellátott kü-

lönleges nyomtatványok, az úgynevezett céhlevelek és

mesterlevelek is gyûjteményünk kicsiny, de annál érté-

kesebb részét képezik. A nyomtatott szövegen túl, e do-

kumentumokon a történelmi Magyarország 18-19.

századi városábrázolásait találhatjuk meg. 

A tárban õrzött képi dokumentumok közül a minden-

napi élet eseményeit megörökítõ és kísérõ grafikus

nyomtatványok nagyfokú változatosságot mutatnak.

Ezek közül a legfontosabbak: a naptárak, táncrendek,

prospektusok, számolócédulák, valamint kisebb szám-

ban halotti címerek. Emellett a tár közel 30 ezer pél-

dányból álló exlibris gyûjteménye számos neves alkotó

és megrendelõ személyes, valamint a korra jellemzõ

képi, grafikai világát örökíti meg. Olyan különlegessé-

gek is helyet kaptak gyûjteményünkben, mint Borsos

Miklós könyvillusztrációi. Arcképgyûjteményünk pe-

dig a 18. századtól kezdve a legkülönbözõbb történelmi

személyek, mûvészek alkalmazott grafikával készült

arcképeit tartalmazza.

Vizuális dokumentum-állományunk egyik legjobban

elkülönülõ és legjelentõsebb részét képviseli a közel 80

ezer példányból álló grafikai plakátgyûjtemény, amely

terjedelmét tekintve az ország legjelentõsebb ilyen

gyûjteménye. 

Fontos kiemelnünk, hogy habár a plakátok és a többi

grafikus dokumentumok alkotói között számos neves

képzõmûvész található, tárunk alapvetõen mégsem 

a mûvészi érték szerint gyûjt, hanem könyvtári szem-

pontok alapján. Így minden, a nyomdákból köteles pél-

dányként és egyéb módon (vásárlás, ajándékozással és

csere útján) beérkezett, gyûjtõkörünkbe tartozó doku-

mentum befogadásra kerül.

Az elõbbiek során felsorolt vizuális dokumentumok kö-

zül egy gyûjteményrészre – a velük kapcsolatos aktualitá-

sok és jövõbeli tervek miatt – szeretnék külön kitérni. 

GRAFIKAI PLAKÁTGYÛJTEMÉNY: 
KATALOGIZÁLÁS, DIGITALIZÁLÁS, KIÁLLÍTÁS

Elõször is tekintsük át röviden a grafikai plakátokból 
álló gyûjtemény történetét a kezdetektõl napjainkig, –

tanulságos lehet. Miután 1885-ben nyomtatásba kerül

a Benczúr Gyula által készített elsõ magyar grafikai

plakát, a 19. század nyolcvanas éveitõl ez a dokumen-

tumtípus is megjelenik a nemzeti könyvtár gyûjtemé-
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KÉPI DOKUMENTUMOK A NEMZETI KÖNYVTÁR 
PLAKÁT- ÉS KISNYOMTATVÁNYTÁRÁBAN

- A GRAFIKAI PLAKÁTGYÛJTEMÉNY MÚLTJA ÉS JÖVÕJE -

1 A Plakát- és Kisnyomtatványtár 1935 óta mûködik a könyvtár önálló gyûjteményeként.  A Tár gyûjtõkörébe tartoznak az 1711 után 

Magyarországon nyomtatott, valamint a külföldön napvilágot látott magyar vonatkozású kisnyomtatványok és grafikus dokumentumok.

Kisnyomtatványokon értjük azokat a nyomdaipari technológiával, vagy más sokszorosítási eljárással készült kiadványokat, melyek terjedel-

me 16, vagy annál kevesebb lap: tehát az egy ívet meg nem haladó nyomtatványokról van szó. A gyûjtemény ma hozzávetõlegesen 3 és fél

millió ilyen önálló dokumentumot tartalmaz.
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nyében. Jelentõsebb számban mégis az 1920–30-as

évektõl kezdve érkeztek köteles példányként a könyv-

tárba. 

A magyar plakátmûvészet kibontakozásának – és azon

belül különösen a kereskedelmi plakátok kiadásának –

gazdasági hátterét, elõbb az 1867-es kiegyezést követõ

ipari fejlõdés, majd pedig a két világháború közti gaz-

dasági konszolidáció teremtette meg. A politikai és más

céllal készült grafikai plakátok a történelmi és társadal-

mi események mentén változó intenzitással és mennyi-

ségben készültek. Minden esetre a kisebb-nagyobb tör-

ténelmi és politikai események kedveztek az ilyen

témájú plakátok megjelenésének. A mûfaj túlsúlya 

figyelhetõ meg az 1950-es évektõl kezdve, egyrészt az ál-

lamosítások miatt, másrészt a politikai hatalom centrali-

zációja következtében. Ennek ellenére a kereskedelmi és

alkalmi plakátok mûfaja továbbra is fennmaradt.

A grafikai plakátgyûjtemény létrejöttének kezdeti idõ-

szaka gyarapodással telt, a rendezõ-rendszerezõ mun-

ka csak az 1920-as évek közepén kezdõdött el. Ekkor

emelték ki a színházi és zenei vonatkozású anyagot, to-

vábbá egy elsõ világháborús- és proletárdiktatúra-gyûj-

teményt hoztak létre. Az egyre szélesebb körû és mód-

szeres gyûjtés pedig ezen években kapott lendületet és

figyelmet. A feldolgozó munka az 1930-as évek köze-

pén indult hosszú útjára: elsõként a magyar alkotók

szignált plakátjait betûrendezték. Majd az 1942–43-as

évek folyamán az addig összegyûlt teljes anyag szelek-

tálásával és évek szerinti csoportosításával sikerült vé-

gezni. A plakátok nagyobb volumenû feldolgozására 

a második világháborút követõen került sor. 

A plakátok – annotációval és ETO szerinti szakozással

ellátott – címleírását az 1950-es években Munkácsi 

Piroska vezetésével kezdték el. E munka eredmény-

ként jelenhetett meg 1961-ben a tár grafikai plakátjai-

nak elsõ bibliográfiája.2 A feldolgozó munka során le-

hetõvé vált, hogy sokkal egyszerûbb szisztéma alapján,

évenkénti növekvõ számrend szerint raktározzák az ál-

lományt. A grafikai plakátok raktározása ma is e szerint

történik. A plakátok címleírását tartalmazó betûrendes,

valamint ETO szerinti cédulakatalógus – elõdeink ki-

tartó munkájának köszönhetõen – 1885-tõl egészen

1995-ig tartalmazza a tárban található plakátok szinte

teljes leírását. A gyûjtemény késõbbi része jelenleg is

rendezés és katalogizálás alatt áll.

A feldolgozó munka új fejezetét jelentette az, hogy

megjelentek a könyvtári on-line katalógusok és adatbá-

zisok. Az OSZK egyes különgyûjteményi táraiban 

a munkatársak az ún. AMICUS rendszerben próbálják

rögzíteni a beérkezõ kurrens és a régi dokumentumok

adatait. Ez az elvárás már a kurrens anyagot tekintve is

teljesíthetetlen egyes tárak számára. 

Megdöbbentõ adalékul szolgálhat az olvasónak, hogy

tárunk teljes gyûjteménye évenként összesen legalább

32 ezer önálló dokumentummal gyarapodik,3ez meg-

közelíti a törzsgyûjtemény gyarapodását. Természete-

sen ennek feldolgozása és AMICUS-leírása lehetetlen

feladat néhány ember számára. Hatalmas kihívást je-

lent a Plakát- és Kisnyomtatványtár vezetése és mun-

katársai számára, hogy a régebbi anyagrészek leírásai is

elérhetõvé váljanak a könyvtár online katalógusában. 

A tár több olyan nem képi, tehát szöveges gyûjtemény-

része került már AMICUS-feldolgozásra, mint az

1848/49-es és az 1956-os különgyûjtemény. Folyama-

tosan gyarapodik az online katalógusban elérhetõ,

1850-tõl megjelent pár lapos kisnyomtatványok száma.

A megfeszített munka ellenére, a teljes állomány alig

egy százaléka (cca. 15 ezer tétel) került feldolgozásra az

elmúlt másfél év alatt.  Hogyan kapcsolódik ehhez a tár
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2 Lásd: Az Országos Széchényi Könyvtár Grafikai Plakátjai 1914-ig (szerk.: Munkácsi Piroska). Budapest, OSZK, 1961.
3 A 2007-es év gyarapodásának pontos száma: 32. 290 darab

Faragó Géza: Salan: Fertõtlenítõ háziszer. 

Litográfia, 63 x 95 cm.Weiss, Budapest, 1928. 

(OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár, PKG 1928/132)
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képi dokumentumainak ügye? Úgy, hogy a feldolgozás

tekintetében fontossági sorrend felállítása vált szüksé-

gessé. A grafikai plakátgyûjtemény (kb. 80 ezer pél-

dány), mind a tár, mind az OSZK egyik legjelentõsebb

képi dokumentumállománya. Az sem elhanyagolható

szempont, hogy az ország legteljesebb grafikai plakát-

gyûjteményérõl van szó. Látványossága, mûvészettör-

téneti és kultúrtörténeti jelentõsége miatt a grafikai pla-

kát az egyik legkutatottabb, és legtöbbet szolgáltatott

dokumentum tárunkban. Az elõbb elmondott szem-

pontok miatt is döntött úgy a tár jelenlegi vezetése,

hogy jelentõs hangsúlyt fektet a következõ években e

gyûjteményrészre. 

Intézményünk nyertes pályázatának keretében

(’Digitális Képkönyvtár’), tárunk lehetõséget kapott ar-

ra, hogy a 2008-as év utolsó negyedében, 3040 darab ré-

gi magyar grafikai plakát adatai – külsõ munkaerõ be-

vonásával – (retrokonverzióval) rögzítésre kerüljenek

online katalógusunkban. Ezáltal honlapunkon keresz-

tül mindenki számára elérhetõvé és kereshetõvé válik

az Országos Széchényi Könyvtár magyar grafikai pla-

kátállományának 1885–1926-ig terjedõ része. E pályá-

zathoz kapcsolódóan, de intézményi állományvédelmi

keretbõl, az említett kb. háromezres gyûjtemény példá-

nyairól digitális másolatot készítünk. A lépést az is

szükségessé tette, hogy a kutatók, a múzeumok és az ér-

deklõdõk által gyakran keresett, sokszor egypéldányos,

régi plakátok fizikai állapota sürgõs védelemre szorul.

Az állományvédelem ilyen módja mind a felhasználó,

mind a könyvtáros számára elõnyökkel jár. A plakátok-

ról készült, olvasók által használt régi diafelvételek ki-

fakultak és elvesztették eredeti színüket. A digitális ké-

pek intézményen belüli szolgáltatása minõségbeli

elõrelépést jelent az elavult diaképekhez képest. To-

vábbá elejét vehetjük a nagyon sérülékeny eredeti do-

kumentumok raktárból való kiszolgálásának is, amely

eddig a rossz felvételek miatt sokszor szükséges volt.

Gyakran kap megrendelést intézményünk, hogy ké-

szítsünk grafikai plakátokról másolatot. A digitalizá-

lásnak köszönhetõen a másolatok, az eredeti példá-

nyok elmozdítása nélkül, bármikor és könnyen

szolgáltathatókká válnak majd. 

A közeljövõben reményeink szerint az is megvalósul,

hogy az említett plakátok kisfelbontású digitális képeit

az online katalógusban szereplõ tételekhez hozzáren-

deljük, még egyszerûbbé és hatékonyabbá téve ezzel 

a felhasználó számára a keresést. 

Grafikai plakátjainkat rendszeresen kölcsönözzük az

ország jelentõs múzeumai, közgyûjteményei számára

(pl. Magyar Nemzeti Galéria, Budapesti Történeti

Múzeum, Néprajzi Múzeum stb.). A széleskörû érdek-

lõdés jele, hogy nemzetközi szinten is számolnak 

a magyar plakátmûvészet gyûjteményünkben található 

remekeivel. A spanyolországi Museu Valencià de la

Illustració i de la Modernitat (MuVIM) 2009. szeptem-

ber 24.-tõl november 29.-éig kiállítást rendez Valenciá-

ban a magyar modernista plakátmûvészetrõl. Ennek

keretében bemutatásra kerül 103 darab eredeti grafikai

plakát az OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtárának

gyûjteményébõl. Több olyan méltán híres magyar festõ

és grafikus mûve kerül a spanyolországi publikum elé,

mint Pólya Tibor, Berény Róbert, Kassák Lajos,

Bortnyik Sándor, Irsai István, Konecsni György, vagy

Macskássy Gyula.

A kiállításhoz kapcsolódóan megjelenik egy spanyol –

angol – magyar, háromnyelvû kiállítási katalógus,

amely a teljes kiállítási anyag fotóin kívül, bevezetõ és

kísérõ tanulmányokat, korabeli kritikákat is tartalmaz-

ni fog. A kiadvány a késõbbiekben forgalomba fog ke-

rülni Magyarországon is. A kiállítás spanyol fél részérõl

felkért magyar szakértõi, Dr. Bakos Katalin mûvészet-

történész és Dr. Scholz László tanszékvezetõ egyetemi

tanár, akiktõl a kiállítás rendezésének eredeti ötlete

származik. Az õ segítségüknek és közremûködésüknek,

valamint a szerencsés tárgyalásoknak köszönhetõen, 

a kiállítás kedvezõ feltételeket teremt arra, hogy intéz-

ményünk plakátgyûjteménye nemzetközi szinten is be-

mutatkozzon. A valenciai kiállítás mérete, várható szín-

vonala, annak szakmai háttere is arra ösztönöz minket,

hogy azt a magyar közönség elõtt is bemutassuk. Ennek

37

Macskássy Gyula: Tungsram rádió. 

Litográfia, 125 x 95 cm.Athenaeum Budapest, 1942 

(OSZK Plakát- és Kisnyomatványtár,  PKG 1942/181)
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megrendezésére a 2010-es év folyamán kerül sor, amely

a kiállítási katalógus bemutatójára is jó lehetõséget ad-

hat. A magyarországi kiállítás elõreláthatóan a követ-

kezõ címet kapja: Modern magyar plakátmûvészet 1925-
1942. Mindenesetre addig is a spanyol kiállítással egy

idõben az OSZK honlapjáról megtekinthetõ virtuális

kiállítással kívánjuk a magyar látogatók érdeklõdését

felkelteni. 

Befejezésképpen elmondhatjuk, hogy grafikai plakát-

gyûjtemény értékes, ámbár kicsiny részének sorsa az

említett katalogizáló, digitalizáló munkálatoknak kö-

szönhetõen reményeink szerint hosszútávon rendezõ-

dik. A további több tízezer grafikai plakáttal kapcsola-

tosan hasonló hosszú távú terveink vannak. Ennek

megvalósításával egyik nagyon fontos részgyûjtemé-

nyünk ügye rendezõdne. A népszerûsítésre pedig a jö-

võben internetes virtuális kiállítások, továbbá nagysza-

bású belföldi, vagy akár külföldi kiállítások, és magas

színvonalú kiadványok útján nyílik lehetõség. A múlt

képi világának, a több mint 125 éves magyar plakátmû-

vészet legnagyobb országos gyûjteményének, s a további

gyûjteményrészeknek a jövõje részben a mi kezünkben

van. A felelõsség abban rejlik, hogy felismerjük 

a kínálkozó lehetõségeket és nem riadunk vissza 

a kommunikáció legújabb csatornáitól. Sõt, ennél

többre van szükség: a döntéshozók jóakaratának elnye-

rése mellett, a vizuális kommunikáció mai eszközeivel

– gondolva itt fõként az internetre – meg kell gyõznünk

a széles publikumot a múlt képi világának létjogosult-

ságáról.
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