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POPULÁRIS KÉPEK: 
A SAJTÓILLUSZTRÁCIÓ ÉS A PLAKÁT

MEDIÁLIS KÜLÖNBSÉGEK, TOVÁBBÉLŐ KÉPI SÉMÁK

SAJTÓKÉP ÉS PLAKÁT

A tizenkilencedik századi sajtókép-műfaj korának alapvető vizuális kommunikációs eszköze 
volt. A sajtótermékekben illetve mellékleteikként megjelenő képek a nagyközönséghez szóló 
populáris ábrázolások voltak. A folyóiratok kiadták egy-egy híres festmény reprodukcióját, 
fontos személyiségek portréit, aktuális események kvázi-hiteles ábrázolását, a nemzeti 
identitásban kulcsszerepet játszó történeti képeket vagy az ország tájainak, népeinek áb-
rázolását. Ezek a populáris képek erőteljesen befolyásolták a kor gondolkodását, és beépültek 
a kulturális emlékezetbe. Nem csoda, hogy a rajtuk megjelenő képi toposzok a következő 
korszakok vizuális kommunikációjában is tovább élnek. A továbbiakban egy mediális 
összevetés következik: a sajtókép és a tizenkilencedik század végén megjelenő grafi kai plakát, 
mint két speciális vizuális kommunikációs eszköz, eltérő és hasonló mediális sajátosságokkal 
is rendelkező vizuális műfaj viszonyáról. 

A „médium” a mai művészettörténet-írásban és a kommunikációtudományban is központi 
fogalom. Párhuzamosan azzal, hogy képzőművészet által használt médiumok köre kitágult 
(megjelent a videó, az installáció, és egy sor 
új médium az 1960-as évektől), a fi gyelem 
ráterelődött arra, hogy az alkotások milyen 
csatornákon keresztül jelennek meg, milyen 
mediális sajátosságokkal bírnak. Hans Bel-
ting1 így ír: „A képeket olyan technikák 
és programok teszik láthatóvá, amelyeket 
történetileg visszatekintve médiumoknak 
nevezhetünk, tekintet nélkül arra, hogy, 
mint a festmény esetében, az egyediségben, 
vagy mint a grafi ka és a fotó esetében a 
sorozatiságban tűnnek fel.” A sajtókép és 
a plakát esetében két sokszorosított gra-
fi kai technikákkal élő műfajról van szó, 
médiumaikat tehát a sorozatiság jellemzi. 
A képtudomány a szellemi, mentális képek 
hordozóját érti a kép médiuma alatt, ami 

Basch Árpád – Barta Ernő: 
A Nemzeti Áldozatkészség Szobra. 

Plakát, 1914. Ltsz. OSZK PKT, PKG.1914/VH/12
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azonban nemcsak forma, hanem jelentést befolyásoló tényező is. (Így jelenik meg például 
Belting fentebb idézett képantropológiájában, amennyiben Belting a kép és a médium viszonyát 
az ember és teste elválaszthatatlan egységének látja.) Ugyanakkor két tömegkommunikációs 
médiumról van szó, amelyek a maguk korában erőteljesen alakították a közgondolkodást. 
Marshall McLuhan tétele, miszerint a „médium maga az üzenet”, ma beigazolódottnak 
látszik: az emberi gondolkodást döntően befolyásolják az adott korszak jellemző médiumai.2 A 
média alakítja a társadalmat, amely használja. A tizenkilencedik században a különböző kép-
sokszorosítási eljárások (sokszorosító grafi kai technikák és nem utolsó sorban a fotográfi a) 
feltalálása és elterjedése után3 a képes médiumok átvették az uralmat: ezt érzékelhetjük a 
sajtókép-műfaj gyors sikerében. A társadalmat meghatározó képzetek már elsősorban nem 
szövegesen, inkább vizuálisan, képben megjelenítve épülnek be az emlékezetbe.

A két témát – a tizenkilencedik századi képes sajtót és a századvégen megjelenő 
(politikai) plakátművészetet – egy médiumtörténetben könnyű összekapcsolni. Egyik sem a 
hagyományos művészettörténet tárgya, mindkettő megközelítéséhez alkalmasabbnak tűnik 
az az újabb (inter)diszciplína, amit vizuáliskultúra-kutatásnak vagy angolul visual culture 
studies néven hívunk. Mint tudományközi terület, az 1970-es években tűnik fel először az 
amerikai tudományos közegben, John Berger, Laura Mulvey, majd legnagyobb hatással Jaques 
Lacan-nál, elsősorban a tekintet szerepére irányuló kutatásokban. A kutatás későbbi irányára 
a kultúrakutató William Thomas J. Mitchell munkássága hatott, első publikációi, Iconology 
és Picture Theory címekkel mérföldkövet jelentettek. Mitchell rengeteget hivatkozott elmélete 
a „képi fordulat” és a képek túltermelése, ami a mai mindennapi kultúrában tapasztalható. 
A „képi fordulat” már érzékelhető volt a tizenkilencedik században, amikor a képek 
sokszorosíthatósága széles körben elterjedt, de a mai kultúrát szélsőségesen jellemzi. Hozzá 
kell tenni, hogy a képek túltermelése alapvetően szövegekkel együtt, velük összefonódva 
történik: a 19. században is a sajtóval együtt jelentek meg a képek, ma pedig az internet 
szövegébe ágyazottan válnak uralkodóvá. 

A képek túlsúlyát a vizuáliskultúra-kutatás megkérdőjelezi, amely nem véletlenül 
határolódik el határozottan a képtudománytól. A paradigma egyik alapvetése, hogy a képek 
soha nem a szövegtől izoláltan, hanem azzal együtt jelennek meg. Mieke Bal4, a diszciplínát 
kritikusan szemlélő tanulmánya szerint: „A nézés aktusa alapvetően ‚tisztátalan’, kevert 
természetű. Először is, jóllehet érzékek vezérlik (…), a látás eredendően megszerkesztett és 
konstruáló (…) interpretáló…” vagyis: a vizuális kultúra kutatásának nem a tisztán elkülönített 
„kép” a tárgya (az inkább a képtudományé), hanem a szövegek és képek összefüggő, minket 
körülvevő özöne vagy szövete. Ahogy Bal egy másik helyen fogalmaz: „a látható dolgok 
társadalmi élete” alakítja ki érzékelésünket. 

A két tárgyalt műfaj esetében még árnyaltabb a szöveg és a kép viszonyának kérdése, 
hiszen két olyan médiumról van szó, amelyek alapvetően kép és szöveg egységére építenek. 
A sajtóban megjelenő kép, illusztráció, vagy képes melléklet a sajtószöveggel, az aktuális 
helyzettel, és a hírekkel is vonatkozási rendszerben áll.  Révész Emese szintén a többi kép és 
szöveg társadalmi életének kontextusában vizsgálta a sajtóképeket: „…a sajtókép karaktere 
alapvetően tranzit, átengedő, amely alkalmazott voltából eredően mediális, azaz ‚szövegek és 
képek/képek és képek’ között közvetítő jellegű kommunikációs eszköz”.5

A jó plakát pedig egyetlen frappáns, tömör mondat vagy jelszó és egyetlen tömör képi jel 
kapcsolásával él: a kettő együtt képes egy komplex, új jelentés megalkotására. Szöveg és kép 
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tehát szemantikai egységben jelenik meg. 
(ismétlem: HA jó a plakát, és nemcsak 
illusztrálni igyekszik). A szöveg, főleg ha 
egyetlen jelszóból áll (a Tanácsköztársaság 
plakátjaira jellemző módon például: „Be!”, 
„Fegyverbe!”, „Velem vagy ellenem”) nem 
értelmezhető a kép nélkül, hiszen az adja 
meg, mire vonatkozik (például a „Be!” a 
Vörös Hadseregre, a „Velem vagy ellenem” 
a fi atal katonára). Új szemantikai egység 
jön létre, hiszen önmagában sem a kép, 
sem a szöveg nem lenne értelmezhető.6

A sajtókép és a plakát szöveg és kép 
szoros összekapcsolásában hasonlítanak, 
de vannak eltérő sajátosságaik is: kü-
lönbözik a méretük, és ebből követezően 
különbözik a vizuális világuk. A plakát 
fi gyelmet felkelteni szándékozó mű, ezért 
nagyméretű, színes és feltűnő. A sajtókép 
intimebb közegben jelenik meg, kisebb méretű, részletesebb, és mivel híreket, eseményeket 
kommentál, gyakran narratív természetű, vagy éppen leíró. A narrativitás megjelenik a 
plakátművészet korai korszakában (főleg egy-egy humoros jelenetet egy képben elmondó, 
szecessziós darabokra gondolhatunk), de alapvetően mégis idegen tőle, mivel sosem csupán 
informálni, hanem meggyőzni akar. Lényeges különbség továbbá, hogy a plakát köztérre 
szánt, ott megjelenő és az ottani hatásra tervezett tárgy, míg a sajtókép „magán” fogyasztásra 
szánt. Ez a különbség is felbomlani látszik, ha a sajtókép mindennapi használatát is fi gyelembe 
vesszük. Révész Emese így fogalmaz „az ábrázolások egy része kikerült a folyóirat zárt 
közegéből, az előfi zetőknek szánt jutalomképeket a kiadók eleve „szobadísznek” szánták. (…) 
Az így előállított képek kikerültek a közterekre, az elitművészet elitnyilvánosságával szemben 
a sajtóba szánt kép a társadalmi nyilvánosság mind szélesebb területeit fedte le: ott függött 
az iskolák, egyesületek, kocsmák falain, de a vándorló képárusok vagy a kirakatok révén 
meghódította a nagyvárosi utcákat is.” 7 Vagyis, a sajtókép a társadalomban betöltött funkció 
szempontjából is joggal tekinthető a plakát előképének, amennyiben gyakran köztéren jelent 
meg, és erős véleményformáló funkcióval bírt.

Mindkét műfaj alkalmazott művészet – ezen túl mindkettő a megrendelő/előállító 
érdekeinek szélsőségesen alávetett, és egy bizonyos funkciónak alárendelődő műfaj. Ebben 
a két esetben a kommunikáció a funkció, és a kommunikálni szándékozó megrendelő döntő 
befolyást gyakorol a tárgyra. Tudjuk, hogy a sajtóképek kiadása mögött komoly üzleti érdekek 
húzódnak, mivel gyakran a képes anyag adja el a lapot – így a kép elsősorban üzleti célokat 
szolgál. A sajtóképekben megjelenő politikai tartalom, (leggyakrabban a nemzeti eszme 
propagálása) mögött is volt kiadói érdek, ezen a téren a külföldi lapok nem jelentettek versenyt. 
A kiadói érdek sokszor szerencsésen egybeesett a kiadók saját értékrendjével. Ehhez hasonlóan, 

Barta Ernő: Pesti Napló. 
Plakát, 1918. Ltsz. OSZK PKT, PKG.1918/107
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a plakát is a megrendelőnek szélsőségesen 
alávetett műfaj – éppen ezért annak po-
litikai szerepéről rengeteget elmond. 
A politikai plakát történetét érdemes a 
megrendelő személye felől feldolgozni: 
a kész plakátok arról tanúskodnak, hogy a 
megrendelő nemcsak a motívumválasztásra, 
képi toposzokra, vagy úgymond a politikai 
ikonográfi ára volt hatással, hanem egy-
értelműen a stílusra is. Egy konzervatív 
politikai erő konzervatív módon választott 
a rendelkezésre álló művészi irányok közül, 
ez alapján választott művészt vagy tervet. 
Ebben közrejátszhatott a közönség ismerete: 
különböző társadalmi csoportokat ugyanis 
különböző művészeti stílus fogta meg. 

Külföldön (angol, német, vagy éppen 
orosz publikációkban, melyek a háborúk 
és a különböző politikai rendszerek pro-
pagandáját vizsgálják) a képekben meg-
jelenő politikai szimbólumok gyakran 

kerülnek a kutatások fókuszába. Készülnek továbbá feldolgozások a politikatudomány 
képviselőinek szemszögéből is, mint Leopold Kupp politikai szimbólumokkal foglalkozó 
disszertációja.8 Allan Ellenius 1998-as Iconography, Propaganda and Legitimation című 
könyve a képek retorikájával, a rajtuk megjelenő politikai ikonográfi ával és a képeknek a 
legitimációban játszott szerepével foglalkozik.9 A politikai plakát műfaj történetét 1985-
ben Frank Kämpfer foglalta össze (,,Der rote Keil’’, Das politische Plakat. Theorie und 
Geschichte)10, művében nagy hangsúlyt kapnak a totalitárius rendszerek politikai plakátjai.

Jean Baudillard megfogalmazta, hogy a szimulákrum és szimuláció társadalmát11 éljük: 
a világunkat jobban meghatározzák a látszatok és virtuális valóságok, mint az úgymond 
„valóság”, amely az átmedializált világban többé már nem is létezik. A valós tapasztalat 
helyét átvette a médiából nyert információk és képzetek áradata, amely jobban befolyásolja az 
emberi gondolkodást, mint a saját élmény. A médiában a valamiről alkotott kép átformálja az 
eredetileg ábrázoltat, Horst Thomé12 példájával élve: a háborúról szóló tudósítás strukturálja 
azt, és értelemet tulajdonít az egyébként kaotikus eseménysornak. Az elvont eszmékről, 
értékekről létrejövő képet egyértelműen a média alakítja ki: így a haza és a patriotizmus elvont 
koncepcióit alapvetően az őt közvetítő reprezentációk teremtik meg (jelenjenek meg ezek 
litografált műlapon vagy politikai plakáton). Thomé szerint: „A társadalmi rendszereket az 
tünteti ki, hogy bizonyos tudással rendelkeznek önmagukról. Tagjaik ismerik intézményeiket, 
magatartási szabályaikat és a bennük elfogadott alapvető értékeket. Ez a tudás részterületeit 
tekintve is ritkán fejeződik ki elvont fogalmisággal, inkább kollektív szimbólumok hordozzák, 

Kürthy György: 
Hogy mielőbb visszatérhessenek… 

Plakát, 1917. Ltsz. OSZK PKT, PKG.1917/VH/23
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tehát olyan képzetkomplexumok, amelyek címszavakban, képekben és rítusokban jelennek 
meg és a kultúratudománynak ezekből az elemeiből rekonstruálhatók.”13 A továbbiakban 
ezekre a képzetkomplexumokra irányul a fi gyelem, a társadalom önképét építő szimbólumok 
és képek lenyomatait keressük a mindennapi média ábrázolásaiban.

NEMZETI IDENTITÁST ALAKÍTÓ KÉPEK

A társadalmat építő képzetek, a közös konszenzust megalapozó szimbólumok alatt a tárgyalt 
korszakban az ekkoriban formálódó nemzeti identitást építő elemek értendők. A nemzeti 
eszme a 19. században alapvető vonulatként van jelen a vizuális kommunikációban, ha csak a 
„sorok között” is: jó példák erre a divatlapok illusztrációi. Ismert, hogy a 17. századi nemesi 
viseletből konstruálták meg a nemzeti viseletet, amely a különböző társasági eseményeken 
hangsúlyos jelentéssel bírt (az egyik híres divatképen Széchenyi István és felesége látható 

Földes Imre: A Világháború 
Képes Krónikája. 

Plakát, 1914. Ltsz. OSZK PKT, 
PKG.1914/VH/22
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ilyen viseletben). 2010-ben a Nemzet és 
Művészet című kiállítás a Magyar Nemzeti 
Galériában14 részletesen kifejtette, hogy 
a nemzeti identitást a 19. században 
mintegy létre kellett hozni, fel kellett 
építeni. A tárlat a modern nacionalizmus-
elméletek jegyében vette végig, hogyan 
fáradoznak értelmiségiek a nemzeti identitás 
konstruálásán a 18. század végétől, és milyen 
szerepet játszik ebben a művészet – legyen 
úgymond (idézőjelben) magas vagy alacsony. 
Sőt, a populáris „alacsony” képkultúra 
kulcsszerepet játszott ebben a folyamatban, 
hiszen az úgynevezett „magas” művészetet is 
ez közvetítette a legszélesebb közönséghez. 
Általában véve a képek fontos szerepet 
kaptak az identitás formálásában: hiszen 
sokkal meggyőzőbbek, mint a szövegek, 

mivel az érzelmekre és nem az intellektusra hatnak. A nemzet és művészet, kép és önkép című 
kiállítás végigvette azokat a területeket, amelyek fontos szerepet kaptak a nemzeti önképben: 
a történelmi események, személyek ábrázolásai, a népi kultúra, a népélet, a folklór elemei, a 
hazai tájak, történelmi helyszínek. Ezeknek a témáknak komplex ikonográfi ája alakult ki a 19. 
század folyamán, ami elsősorban a sajtóképek közvetítésével jutott el a köztudatba. A kiállítás 
1914-gyel, az úgymond „hosszú tizenkilencedik század” végével zárult, érdekes azonban 
továbbgondolni a történetet: a hosszú évszázad alatt kiérlelt képi sémák éppen 1914-től kapnak 
stratégiai feladatot: a propagandát segítik. 

Feltevésem szerint ez a komplex, 19. századi ikonográfi a tovább él az 1914-ben kitörő 
világháború plakátjain, és a két világháború közötti időszak nacionalista propagandájában is, 
a huszadik századból pedig tovább öröklődött a huszonegyedik századra.

A PLAKÁTMŰVÉSZET ÉS A POLITIKAI PLAKÁT KEZDETEI

Kronológiailag a két műfaj egymás után jelenik meg a vizuális kultúrában: a grafi kus sajtókép 
a 18. század legvégén indul, virágkorát 1870-ig éli. Szimbolikus lezáró dátumnak tűnik 1880, 
amikor megkezdődik a fénykép közvetlen sajtóbeli reprodukálása. Ezután nem sokkal később 
1885-ben indul a magyar plakát története, ekkor tervezi ugyanis Benczúr Gyula az Országos 
Általános Kiállítás plakátját, amelyet a művészettörténet-írás az első magyar plakátnak 
tekint.15 Az ország tükre... kiállítás utolsó termében megjelent az új médium, amely bizonyos 
értelemben váltja a sajtóképet: itt kaptak helyet a különböző újságok színes, grafi kus plakátjai. 
A folyóiratok plakátjai az 1890-es 1900-as évekből származnak, és még ha ugyanazokat a 

Csabai Ékes Lajos – Ékes Árpád: Miként adjuk 
vissza rokkantjainkat az életnek. Plakát, 1916. Ltsz.  

OSZK PKT, PKG.1916/VH/2
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lapokat hirdetik is, – amelyekben a korábbi műfaj megjelent (például a Vasárnapi Ujságot) – 
már egy másik korszak termékei.

A politikai plakát mint műfaj az 1910-es években jelenik meg Magyarországon, 
a baloldali Szociáldemokrata Párt választójogért folytatott küzdelmeivel. Nemzetközi 
összehasonlításban ez nem számít késői dátumnak, nem volt ugyanis igény korábban a széles 
néprétegek mozgósítására; a politikai kommunikáció inkább az újságokon, röplapokon, vagy 
szöveges hirdetményeken keresztül folyt. Az 1910-es években Biró Mihály tervezi a Szocdem 
párt választójogi nagygyűléseinek plakátjait, amelyekkel Biró egy nemzetközi szinten is 
egyedülálló, új vizuális nyelvet teremtet. E nyelv kialakításakor merít a nemzetközi, baloldali 
karikatúrákat közlő képes sajtóból, de művészete új mintákat hoz létre. (A szocialista, 
szociáldemokrata politikai kommunikáció sokat merít a baloldali lapok képanyagából, 
elsősorban karikatúráikból. A baloldali pártok plakátosai számára olyan lapok szolgálhattak 
mintaképül, mint a német Simplicissimus, a Fliegende Blätter, vagy az angol Punch, továbbá 
az orosz illegális szocialista lapok stb. Ezen az oldalon szintén hosszú múltra visszatekintő, 
továbbélő képzeteket és szimbólumokat fedezhetünk fel, amelyek azonban nem tárgyai ennek 
a tanulmánynak.)

A 19. századi ábrázolási minták továbbélése Birónál nem jellemző, nagyobb sikerrel 
kereshető az első világháború plakátjain. Globálisan ekkor jelenik meg az igény az állami 
politikai propagandára: a kormányzatok számára létkérdéssé lett, hogy a lakosság támogassa a 
háborút (életével és pénzével áldozzon rá), ezért mindenhol megjelenik a politikai propaganda, 
melynek legfontosabb médiuma ekkoriban a plakát. A nemzeti érzés felkeltése és erősítése 
alapvető céllá válik, hiszen ezzel – a haza 
védelmével, az ellenség álnokságával – 
indokolták a háborút. A nemzeti gondolat 
tehát minden európai népnél a világháborús 
propaganda magja. Így nem csoda, hogy a 
plakátokon a 19. századi nemzeti művészet 
és populáris képkultúra éled újjá – átalakított 
formában. 

A vereség, illetve a Tanácsköztársaság 
rövid intermezzója után újra a nemzeti 
szimbolika válik uralkodóvá a politikai 
plakátokon. A nacionalista érzelmeket a 
hatalmas területi veszteség korbácsolja fel: 
1919–20-ban a külföld meggyőzését, és a 
hazai közönség mozgósítását egyszerre 
célozza a területvédő propaganda. Később, a 
béketárgyalások lezárása után, a döntés miatt 
érzett elégedetlenség a kor minden politikai 
szereplőjének propagandájában alapvető 
vonás: a revíziós gondolat általánossá válik a 

Bottlik József: Olvassátok a Tárogatót. 
Plakát, 1919. Ltsz. OSZK PKT, PKG.1919/3
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korszak plakátjain. A két világháború közötti korszak politikai propagandájában ezért újra 
olyan elemek kerülnek előtérbe, amelyek a tizenkilencedik századi nemzet-elképzelésből 
táplálkoznak, az akkor kialakult toposzokra játszanak rá. 

TOVÁBBÉLŐ MOTÍVUMOK

Az egyik továbbélő 19. századi ábrázolási hagyomány a nemzetet megtestesítő allegorikus 
nőalak. E kor populáris vizuális kultúrája kedvelte a különböző fogalmakat megtestesítő 
fi gurákat, amely tradíció a reneszánsz ikonográfi ai hagyományból eredt. Nőalakok megjelentek 
a merkantil grafi kákon, vagy akár egy újság fejlécén (lásd Vasárnapi Ujság), köztéri szobrokon, 
reliefeken. A nemzetet megtestesítő nőalak Magyarországon Hunnia vagy Hungária néven 
jelent meg, az ábrázolás-típus (ahogyan sok más is) külföldi mintákat követett (mint Germánia, 
Itália vagy a franciáknál Marianne). A nemzeti tragédiák megjelenítéseihez például Zichy 
Mihály néhány lapján az elvont fogalmakat megszemélyesítő, allegorikus nőalak motívuma 
kapcsolódik. (Az Aradi vértanúk album. Például A szabadságharc allegóriája, Az Alkotmány 
allegóriája, 1891.)16 A nőalak Magyarország megszemélyesítőjeként tűnik fel, fején koronát, 
vállán prémes palástot visel. A nőalakban megtestesített nemzet allegóriája már korábban 
jelen van például Johann Nepomuk Ender Borúra derű című festményén, amely ma a Magyar 

Tudományos Akadémia szimbóluma. Az 
ábrázolási hagyomány tovább él a 20. 
századi plakátokon, jó példa erre Bér Dezső 
és Divéky József egy-egy hadikölcsön 
plakátja: a nemzetet megtestesítő nőalak 
ezeken általában maga is az országért 
harcol.17 Patetikus beállításban, kezében 
karddal vagy zászlóval, előrelendülve je-
lenik meg: ő a seregek lelkesítője. (Ha-
sonló női, nemzetet megszemélyesítő fi gura 
gyakran jelenik meg egyébként más népek 
első világháborús propagandájában is, az 
angolszász országokban általában Pallasz 
Athéné-szerű harcos istennőként tűnik 
fel).18 

A népet vezető istennő alakja és a 
jellegzetes, előre lendülő mozdulat a kép-
zőművészetben hosszú múltra tekinthet 
vissza, örök szimbólum, de például Delacroix 
A Szabadság vezeti a népet című híres 
festményén monumentális megfogalmazást 
kapott a tizenkilencedik században. Itt a 
harcosokat vezető nő a Szabadság, a For-
radalom megtestesítője, nem egy nemzeté. 
Aby Warburg terminológiájával élve a 

Helbing Aranka: Hess! Ez az én földem. 
Plakát, 1920. Ltsz. OSZK PKT, PKG.1920/50
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mozdulatot és beállítást pátoszformulának 
nevezhetjük.19 A formula önálló életet él, így 
sokféle cél érdekében sokféle tartalommal 
és megfogalmazásban megjelenik. Az 
Auróra folyóirat illusztrációján Rozgonyi 
Cecília látható vértben, magyar zászlóval a 
kezében, a kép nézőjét megszólító pózban. 
Ez a jellegzetesen 19. századi magyar ver-
zió ugyanennek a típusnak egy variánsa. A 
korszak közízlésének megfelelően felöltözött, 
szép, fi atal nő, ez esetben egy konkrét 
történelmi fi gura, mégis ugyanabban a 
pátoszformulában jelenik meg, mint a többi 
példa.20

Nőalakként jelenik meg Magyarország 
Körösfői-Kriesch Aladár 1919-es, a terü-
letvédő propagandához kapcsolódó plakátján 
is. Fiatal lány, akit gonosz, barbár férfi ak 
tartanak rabszolgaként: a lányt bokájára kö-
tött kötéllel vezetik. A meggyötört hajadon 
a „Magyarok Nagyasszonya”, Mária lába elé veti magát, aki két lándzsát emelő angyallal 
védelmezi meg. A Zách Klára történetet (amelyre talán szándékosan utal a megbecstelenített 
nőalak) hasonló stílusban megfestő Körösfői a vad férfi akban egyértelműen a kisantant 
országokra utal. A régies kompozíció középkorias ízzel, allegorikusan jeleníti meg az aktuális 
helyzetet.21 

A magyar nemzet allegorikus ábrázolásai között a tizenkilencedik században jelen van az 
,,Emese álma” mitológia, amely a magyar népet egy mitikus állat, a tu-rulmadár leszármazottjának 
véli.22 Az Árpád-házi királyok isteni származását garantáló turul-monda először Anonymus 
Gesta Hungarorumában bukkant fel, később Kézai Simon Attila címerállatának tartja.  Ipolyi 
Arnold 1854-es Magyar mythologiá-jában azt írja, hogy a turul „a nemzeti hadak és hősök 
eredetét, végzetét intéző, nemzeti tündéri védnemtő”.23 A turul motívum nagy karriert nem 
a sajtóillusztrációban, hanem az emlékmű műfajban futott be. Ez a divat (első) csúcspontját 
a Millenniumkor élte, amikor az ország több pontján, például az ország kapuinak tekintett 
hágókon is elhelyeztek turul szobrokat. A turul motívum a világháborús plakátokon megfelel 
a más országokban is jellemző, erőt sugárzó, veszedelmes állatfi guráknak, amelyekkel a 
nemzetek azonosították magukat (az angolok oroszlánnal, a németek sassal, a franciák 
kakassal, oroszok medvével, stb.). A turul, mint harcra lelkesítő, hatalmas istenség jelenik meg 
Haranghy Jenő plakátján (Jegyezzünk hadikölcsönt!).24 Szájában kard van, lábával pénzérmén 
áll, előbbi a harcot, utóbbi a kölcsönt jelképezi. Más hadikölcsönplakátokon is fontos szerepet 
játszik a turul: megjelenik például emlékmű-szerű kompozícióban, a címer mellett.25 Igazán 
azonban a világháborús emlékművek hozzák újra divatba: az 1920-as, ’30-as években az elesett 
katonáknak állított emlékműveken alapmotívummá válik. A Turul-divat a nacionalizmus fel-

Husz: Nemzeti Ujság. 
Plakát, 1919. Ltsz. OSZK PKT, PKG.1919/13
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lángolásával erősödik a későbbiekben: a 
második világháborúban szélsőséges na-
cionalista csoportok választják névként 
és alkalmazzák jelképként (például az 
antiszemita egyetemi diákszervezet, a Tu-
rul Szövetség).

A nemzeti történelem jeleneteit 
gyakran ábrázolták 19. századi festmé-
nyeken és műlapokon. A plakátművészet 
funkciójából adódóan nem jelenít meg 
konkrét történelmi jeleneteket, de a tör-
ténelmi tudat és történelmi utalások 
gyakoriak a nacionalizmushoz köthető 
propagandában. A területi veszteségek 
történelmi súlyát igyekszik megjeleníteni 
a Világtörténelemből feliratú26 (igen 
silány minőségű) plakát, amelyen a vers és 
az ábrázolás is a nemzeti érzést igyekszik 
felkelteni.

A 19. században a történelmi képek általában aktuális jelentést hordoztak: a magyar 
államiság glorifi kálása a fennálló rend dicsőítésének üzenetét hordozta (például Benczúr 
nagyméretű vásznai esetében: Budavár visszafoglalása, Vajk megkeresztelése), a nemzeti 
tragédiák felidézése pedig egy aktuális tragédiára vonatkozott: az elvesztett Szabadságharcra. 
A nemzethalál ábrázolására sokféle történelmi témát felhasználnak a 19. századi festők 
(Hunyadi László siratásától Dózsa népéig vagy Mohácsig), később a Szabadságharc eseményei 
is megjelenhetnek a képzőművészetben (például Sterio Károly: Sebesült honvéd, Madarász 
Viktor: Petőfi  halála, stb.). Az első világháború elvesztése és a trianoni döntéssel járó hatalmas 
területi veszteség újra aktuálissá teszi a nemzethalál tematikát a 20. század első felében. A 
fi gura beállításában kötődik a „haldokló hős – haldokló nemzet” 19. századi azonosításához 
Biró Mihály 1919-es, a külföldöz szóló plakátja, amelyen az elfekvő, haldokló alak pózában 
– nem túlzás – a haldokló Petőfi  19. századi ikonográfi ájának újrafelhasználását látni.27 A 
plakáton hajótörött fekszik egy ladikon: ez egy szintén gyakran használt képi toposz. (Az 
„állam mint hajó” az Ókortól kezdve ismert szimbólum: az állam vezetői a kormányosok, 
akik a tengeren irányítanak, ami kiszámíthatatlan és veszélyes.) Olyannyira nyilvánvaló az 
állam=hajó toposz, hogy Biró fi gurája esetében sem szorul különösebb magyarázatra az, hogy 
itt is az ország sodródik a veszedelmes vizeken.

A nemzethalálért a propagandában nemcsak az ellenséget és a kisantant országokat, 
hanem a tanácshatalmat is okolták; erre sok példát találunk Manno Miltiádész agresszív 
politikai plakátjai között. ,,Így dolgoztak a bitangok’’ feliratú véres plakátján a keresztről 
leomló vér ad vallási vonatkozást az ábrázolásnak.28

Az előbbi példák a nemzethalál általános megjelenítései, amit nem öltöztetnek történelmi 
jelenetbe, ahogyan az a 19. században előfordult. A nemzeti történelmet fi nom utalásokkal a 

Unghváry: Magyarok! Egy táborba! 
Plakát, 1920. Ltsz. OSZK PKT, PKG.1920/35
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plakátok is megidézik, leggyakrabban a 
honfoglalás és a kalandozások mitikus 
korszakai tűnnek fel. Az „ősmagyar” 
fi guráját Johann Nepomuk Geiger ké-
pei alapján képzelik el és ábrázolják a 
Horthy-kor elején is. Geiger 1842 és 1844 
között kiadott, majd Heckenast által 
1862 és 1873 között újra megjelentetett 
históriai képciklusa29 óriási hatást 
gyakorolt arra, hogyan képzeljük el 
(ma is) a magyarok őstörténetét. A 
hét vezér viselete például mélyen be-
vésődött a honfoglalásról alkotott el-
képzeléseinkbe. Wagner Sándor At-
tila lakomáját ábrázoló lapján (amely 
a Hazánk s a Külföld-ben jelent meg 
1865-ben) kucsma alakú sisakján tol-
lat hordó fi gura jelenik meg, Geiger 

Divéky József: Kriegsausstellung Wien. 
Plakát, 1917. 

Ltsz. OSZK PKT, PKG.1917/VH/29

Körösfői Kriesch Aladár: Patrona Hungariae. Plakát, 1919. Ltsz. OSZK PKT, PKG.1919/59
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alakjaihoz nagyon hasonló viseletben. Hasonló öltözékben és fegyverzettel tűnik fel (tollal 
díszített kalappal, állatszőrrel a vállán, stb.) egy alak Bér Dezső Budapesti Hirlap-ot30 hirdető 
plakátján 1920 körül. A magas hegyek azt sugallják, hogy a „vezér” az országot egykor övező 
Kárpátokra tekinthet: a hegylánc egyértelmű utalás a Trianon után elvesztett területekre. 

Munkácsy Mihály is Geigerből indult ki a Honfoglalás fi guráinak ábrázolásakor – a 
huszadik század elején pedig már Munkácsy lesz igazodási pont. Erre példa a Magyar 
Királyság Pártjának plakátja az 1920-as évekből, amelyen Árpád helyén IV. Károly léptet 
fehér lovon. (A kis párt nem képviselt komoly politikai erőt, és a királyság visszaállítására 
irányuló kezdeményezés hamar elhalt.)31 

A középkort Magyarországon ritkábban idézik meg a politikai plakátok, mint a magyar 
őstörténetet, amelyet dicsőségesebbnek, és talán ön-azonosabbnak vélhettek. Az egyébként 
sok kérdésben példának tűnő német propagandában központi szerepe volt a középkor-
kultusznak az első világháborútól kezdve. A plakátművészek nemcsak az egykori, ónémet 
betűtípus, a Fraktur visszahozásával idézték fel a nemzet dicső múltját, hanem páncélos 
lovagok ábrázolásával is32 (erre egyébként Angliában is találhatunk példát, ott a középkor-
kultusz az országot védelmező Szent György alakjához kapcsolódott).33

Magyar területen a középkor-kultusz kevésbé volt erős, ritkán jelentek meg ilyen típusú 
képek a politikai plakátokon. Jellemző ellenpélda Körösfői-Kriesch korábban említett 

Haranghy Jenő: Jegyezzünk Hadikölcsönt. 
Plakát, 1917. Ltsz. OSZK PKT, PKG.1917/VH/25

J.G.: Jegyezzünk Hadikölcsönt! 
Plakát, 1916. Ltsz. OSZK PKT, PKG.1916/VH/11
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Patrona Hungariae plakátja. A páncélos lovag motívum olykor azért előkerül a világháborús 
propagandában, mint a Szent Háborút, vagy az ekkoriban keresztes háborúként felfogott 
harcot megtestesítő alak. Legfontosabb megjelenése a Budapesten felállított úgy nevezett 
szögelő szobor, a Nemzeti Áldozatkészség Szobra volt. A páncélos lovas szobrot Sidló Ferenc 
faragta fából, az ünnepélyes átadás után a lakosság adakozása fejében szögeket verhetett bele, 
az így befolyt összegből pedig hadi és jótékonysági célokat fi nanszíroztak. A szoborszögelés 
nagy siker volt, természetesen plakát is készült hozzá, melyet Basch Andor és Barta Ernő 
jegyez.34 A plakáton is megjelenített lovag-fi gura a német hagyományból került át, ahogy 
feltehetőleg a szögelés szokása is (Németország több városában került sor hasonló akciókra). A 
magyar közönség cinikus része a szoborról a Kőbányai Sörfőzde reklámplakátjaira asszociált: 
a több darabból álló reklámkampányban a sörgyár elől indult „hódító útjára” a lovag, majd 
a következő részben diadalmasan oda tért vissza. A plakátkampány feltehetőleg kötődött 
a háború alatt felkorbácsolódott hőskultuszhoz és harci kedvhez, de a politikai tartalom itt 
ürügy volt csupán a kereskedelmi reklámhoz.

A tizenkilencedik században konstruálódó nemzetkép fontos eleme volt a nemzeti tájak 
és helyszínek ikonográfi ájának létrejötte. Révész Emese erről így ír disszertációjában: „A 
meglehetősen nagy számban előforduló tájábrázolások elemzése pedig lehetőséget nyújtana 
annak megfi gyelésére, miként járult hozzá a sajtó a nemzeti táj arculatának megkonstruálásához 
és milyen szerepet játszik e folyamatban a szabadidős utazás (azaz a turizmus) jelensége; 
hogyan vállal részt a képes honismeret a műemlékvédelem gondolatainak elterjesztésében 
vagy az ipari tájak bemutatása az iparosodás eszméjének népszerűsítésében.”35 Ezekkel a 
kérdésekkel disszertációjában nem tud bővebben foglalakozni, azonban kirajzolódik, hogy a 
haza tájainak nagy szerep jut a populáris grafi kában. 

Peter Johann Nepomuk Geiger: Vérszerződés. Lap a „Képek Magyarország történetéből” című albumból. 1861. 
Ltsz. OSZK TGY, 504.927
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A hazai tájak megismerésére irányuló 
vágy a nemzeti öntudat fokozatos erő-
södésével jelent meg a 19. században. 
Több népszerű sokszorosított grafi kai 
sorozat és könyv jelezte az erre irányuló 
érdeklődést. Ilyen sorozatokra már a 
18. században találunk példákat (pl. 
Neuhauser), de igazán divatba a 19. 
században jöttek (például Jacob Alt 
és Pietro Erminy sorozata Kunike és 
Wolf litografálásában: Donau An-
sichten címmel, vagy Lántz József és 
Boutinbonne Lajos, illetve Weissenberg, 
Szeremley sorozatai).36 A téma a szá-
zad közepére érte el népszerűsége 
csúcsát, ekkor jelent meg nagy sikerrel 
több magyar nyelvű kiadvány: ezzel 
foglalkozott Vahot Imre Magyarföld és 
népei eredeti képekben című folyóirata,37 
a Rohbock-Hunfalvy féle Magyarország 

és Erdély eredeti képekben, vagy a Magyar- és Erdélyország képekben (Szerk.: Kubinyi 
Ferenc, Vahot Imre).38 

A haza földje és tájai a világháborús fenyegetettséggel, és azt követően a nagy területi 
veszteség révén a politikai propaganda központi motívuma lett. A tájat megjelenítő politikai 
plakátok képei a 19. századra jellemző romantikus tájábrázolásokból merítenek: a helyszínek 
idealizált, érzelmi hatást kiváltó képei. Földes Imre egy fi lmet reklámozó plakátján (A 
magyar föld ereje) a haza földjét annak jellemző képével (síkság) és nemzeti szimbólumokkal 
(hármas halom és kettős kereszt) jelképezi. Barta Ernő Pesti Napló számára készült plakátján 
a jellegzetesen magyaros táj (aranyló búzatábla, a háttérben havas hegyláncok: az országot 
határoló Kárpátok) felett repülő fehér galambok a békét jelképezik, a táj a szivárvány motívuma 
miatt az újra megtalált, vágyott földnek tűnik.39 A táj idealizált képe a húszas-harmincas 
években uralkodó lett többek között ifj. Richter Aladár és Konecsni György idegenforgalmi 
plakátjain. Alapvetően a külföldi, art deco idegenforgalmi plakátok stílusához közeli 
ábrázolásmódot alkalmaznak, amelyhez olykor kapcsolódik nacionalista tartalom: a második 
bécsi döntéssel visszacsatolt Erdélyt 1940-ben Konecsni dekoratív plakátja üdvözli, amelyen 
a népi fi gura mellett a hegyvidék és a szász templom tömör jelként utal az erdélyi tájra.40 
Az első világháború után a területi revízióért folyatott propaganda első számú motívuma az 
ország tájainak ábrázolása mellett (egykori) térképe, vagyis a máig politikai jelképként mű-
ködő Nagymagyarország lett. 

A tizenkilencedik századi, nemzeti identitást alakító képek között fontos szerepet játszottak 
a népi életképek, viseletképek, zsánerjelenetek is. A népviselet és népművészet sommás 
ábrázolásai, vagy a könnyen beazonosítható parasztfi gurák mint a magyarság megszemélyesítői 

16. Wanza Dezső: A Világtörténelemből. Plakát, 
1920. Ltsz. OSZK PKT, PKG.1920/28
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hosszú karriert futottak be később a politikai plakátművészetben is. A világháborús plakátok 
között számos példát találunk megjelenésükre: Haranghy két hadikölcsön plakátján főszerepet 
játszanak a dekoratív népies motívumok, a festett láda, a cifraszűr, vagy a hímzett kendő. 
A motívumok egyszerre szolgálják a nemzeti öntudat erősítését és dekoratív célt is. Kürthy 
György ,,Jegyezzetek hadikölcsönt, hogy mielőbb hazatérhessenek!’’ feliratú plakátján41 
népviseletes menyecske személyesít meg minden rokonát hazaváró magyar nőt. 

Már a tizenkilencedik századi sajtókép közegében megjelent a huszárok kultusza. 
A huszárok jellegzetes viselete kedvelt motívum lett az első világháborút megjelenítő 
plakátokon. Továbbra is jelen voltak magyar huszárcsapatok a háborúban, annak ellenére, hogy 
már nyilvánvalóan nem a lovasrohamok játszották a fő szerepet a modern hadviselésben. A 
Sajtóhadiszállás kiállításának plakátján Horti Béla használja a motívumot, de jelen van Földes 
Imre képes albumot hirdető plakátján is: a vágtató, kardját suhintásra lendítő huszár a háború 
általános megtestesítőjeként funkcionál a plakátokon.42 A kiállítás és az album egyaránt a 
hátországnak szólt, így ahhoz járultak hozzá, hogy az itthoniak megnyugtató képet kapjanak 
a háborúról: vagyis, a huszár alakja alkalmas volt a technikai háború romantizálására. 

A huszárok viseletéhez hasonló magyaros mente vagy attila, sujtásos kabát, szűk nadrág, 
darutollas föveg, amelyek visszatérő elemei a 19. századi hazafi as öltözködéskultúrának, 
megjelennek a huszadik századi plakátokon is, annak ellenére, hogy nem sok közük volt 
az akkori divathoz. Mégis, sujtásos hímzéssel díszített szűk nadrágban kaszál a rokkant 
katona Ékes Árpád és Csabai-Ékes La-jos egyik világháború idején készült plakátján, amely 
egy fajsúlyos társadalmi problémával 
foglalkozó fi lmet hirdet: Miként adjuk vissza 
... rokkantjainkat az életnek. Filmrevue 
három részben.43 A piros, szűk nadrág, 
sujtásos mente és darutollas föveg visszatérő 
elem a két világháború között megjelenő 
na-cionalista plakátokon, például az ilyen 
szellemű újságok hirdetésein (Olvassátok 
a Tárogatót!,44 vagy Nemzeti Újság45). 
Utóbbin a pirosba öltözött fi gura mögött a 
Parlament sziluettje és egy  kettős kereszt 
is feltűnik. A piros, huszáros viselethez 
hasonlóan beépült a nemzeti karakterről 
alkotott elképzelésbe a bő, fehér gúnya is. 
Ez megjelenik a Nagymagyarországot a rá 
leselkedő varjaktól testével védő beszédes 
című plakáton is: Hess ez az én földem!46 
A fi gura megjelenítésében honfoglalás-kori 
elemek is vannak: veretes díszek, hosszú 
varkocs látható rajta. A nagy bajuszú, bő 
fehér gúnyát hordó, (Izsó Miklós által 
halhatatlanná tett) juhász vagy betyár 

18. Bér Dezső: Pesti Hirlap. Plakát, 1918 körül. 
Ltsz. OSZK PKT, PKG.1914e/28
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fi gura típusa a Horthy-kor politikai propagandájának kedvelt szereplője volt. Egy húszas 
évekbeli választási plakáton ez a fi gura áll egy zászló alá modern öltözetű városi férfi akkal (a 
felirat is az összetartozást erősíti: Magyarok, egy táborba!).47

IDEALIZÁLÓ SZEMLÉLET

A motívumok és képi toposzok tehát mintegy egyenes ágon öröklődnek a különböző médiumok 
között. A képek „vándorló nomádokként” öltenek testet és variálódnak a korszaknak megfelelő 
médiumokban – egészen máig.48

A konkrét motivikus kapcsolatok keresése mellett fontos kiemelni, hogy úgy tűnik: a 
két médium hasonló társadalmi funkciója miatt a szemlélet is átöröklődött. A sajtóképek 
historizáló-idealizáló attitűdje, ez a bizonyos „idealizált realizmusnak” keresztelt szemlélet 
nem idegen a huszadik század elejének politikai plakátjaitól sem. A tizenkilencedik században 
a sajtókép romantikus, idealizált képet nyújtott akár a vidéki (elképzelt vagy romantizált) nép-
életről, vagy épp az aktuális eseményekről, ennek ellenére a közönség hiteles tudósításként 
interpretálta a képeket. Hasonlóképp a tárgyszerűnek tűntek fel a 20. században a plakátok, 
amelyek képei szintén idealizálják és romantizálják tárgyukat. Ez teljesen nyilvánvaló, ha 
néhány első világháborús plakátra nézünk: a kivont karddal vágtató huszárnak kevés köze van 
ahhoz, ami ekkor például az Isonzónál történik (beásott állások, állóháború, gépfegyverek 
sortüze, mérges gázok). Ez az idealizáló-romantizáló, de egyszersmind hazug attitűd a 
propaganda jellemző attitűdje, amely állandónak tűnik, és jelen van a kortárs közéletben is. 

19. Pálla Jenő: Honalapítók! Plakát, 1920. Ltsz. OSZK PKT, PKG.1920/40

22_katona.indd   39222_katona.indd   392 2014.09.09.   15:342014.09.09.   15:34



393

A bevezetőben említett, a társadalmakat felépítő képzet-komplexumok érhetők tetten a 
nemzeti identitást építő populáris képekben, és nem elhanyagolható velük kapcsolatban az 
a megfi gyelés, hogy a valóságot torzító, idealizáló vágyképeknek bizonyulnak. Baudrillard 
elméletével egyetértve kijelenthetjük, hogy a média uralta világban a valóság már nem létezik, 
az itt tárgyalt populáris képek alakítják ki a közönség számára ismeretlen dolgok vagy absztrakt 
fogalmak képét. A képi toposzokat és a múlt médiumainak sajátos vizuális nyelvét érdemes 
tanulmányozni, mert sok szállal kötődnek a mai mindennapi vizuális kommunikációhoz. 
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POPULAR PICTURES: PRESS ILLUSTRATIONS AND POSTERS. 
MEDIUM DIFFERENCES, SURVIVING PICTORIAL SCHEMES

ABSTRACT

One of the most recent and strengthening areas of art history is visual culture research addressing itself to 
questions of the everyday visual world and picture usage instead of “high art. Its advance is also facilitated by 
the “pictorial turn” (Mitchell) after which the overproduction of images and the growing informative source 
value of pictures can be observed.  As a result, we live in the age of internet memes, and at the fountain-head 
of the process we fi nd the 19th century press illustration. The genre raises several intriguing questions as there 
was indeed a picture boom, a brand new medium appearing. An idea mediated by images gets imprinted deeper 
than textual messages, and therefore the pictures in the 19th century media exerted a great infl uence on their 
contemporaneous recipients and on later picture production as well.
The second part of my statement is to be enlarged upon in some more detail. The boom of press pictures coincided 
with the unfolding of the national idea, thus the media pictures turned the national idea into an image either by 
trivializing some works of high art or creating a “national” iconography of its own invention. This iconography 
got so well imprinted that after the fi rst great ordeal of the 20th century (WWI) and the mournful end which 
whipped up national sentiments, the propaganda adopted the 19th century schemes. The 19th century visual 
schemes were decisive throughout the 20th century and are practically so to this day. The presentation is about 
the pictorial schemes passed down via different media.
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