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„Mindent a hadseregnek!”
Amerikai és magyar plakátok az első 
világháború idejéből
Budapest Főváros Levéltára • 2019. január 31-ig 

¤ Budapest Főváros Levéltára és a 
budapesti Hadtörténeti Intézet 

és Múzeum közös kiállításán a prágai 
Vojenský Ústřední Archiv (Hadtörténeti 
Levéltár) és a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum gyűjteményéből válogatott 
amerikai és magyar kiadású plakátok sora 
idézi fel a 100 évvel ezelőtti tengerentúli 
és hazai történéseket. A kiállítás 
érdekessége, hogy a korabeli propaganda részét képező színes és látványos 
falragaszok a háborúban egymással szembenálló államok területén 
buzdítottak a másik fél felett aratandó diadalra.
Az amerikai és magyar kiadású plakátok stílusukban, kifejezésmódjukban 
és tartalmukban igen különböznek egymástól, hiszen míg a tengerentúliak 
legfőbb témája az önkéntes katonai és civil szolgálatra való toborzás volt, 
a hazai grafikai falragaszokon ez a tematika nem jelent meg. Ugyanakkor 
témabeli hasonlóságot mutatnak a jótékony célú, pl. a könyvgyűjtést 
propagáló, illetve a háborús kiadásokat finanszírozó állami kötvények 
jegyzésére buzdító plakátok.

Zuglói lexikon
a szócikkeket öszeállította Fodor Béla, szerkesztette Buza Péter 
Herminamező Polgári Köre • 2 000 Ft

¤Páratlan civil vállalkozás a ZUGLÓI LEXIKON összeállítása. Nem 
azért, mintha nem volna más kerületeknek is ilyen típusú históriai 

kézikönyve (nem soknak van egyébként), de mert ez már a negyedik kiadása 
azóta, hogy bő évtizede az első megjelent. Ahhoz képest tartalma is sokat 
változott: jelentősen bővült, főleg a biográfiai jellegű szócikkek köre. 

Most már szinte minden tekintetben 
korrekt választ adhat az érdeklődőknek, 
ki mindenki élt jelességeink közül 
Zuglóban. E mellett friss adatokat találni 
a szócikkek között az értékes épületekről, 
amelyeknek egy részét az első változat 
szerkesztésekor még nem vonta védelme 
alá a kerület. Más tematikai elemek 
és a gazdag illusztrációs anyag együtt 
érzékletesen, sőt olvasmányosan
mutatja be a városrész kétszáz 
esztendőhöz közelítő történelmét. 
Megjelenését a XIV. kerület 
önkormányzata támogatta.
Megvásárolható a Budapesti Városvédő 
Egyesületnél: XII. Szoboszlai út 2–4. 
(Bejárat a Böszörményi útról). Telefon: 
06-20 372-4424

Bolgár György

Pest megér egy estet
Hát hogyne érne meg egy estet Pest is?
Vagy sétálhatunk éjjel Óbudán,
s bár híd alatt aludni kissé faksznis
egy átmulatott éjszaka után,
bizonnyal megvan annak is a bája,
ha nem hajléktalanság lesz a pálya.
A Duna-parton fölébredve így,
a csipás Napnak semmit el ne higgy!

Mert más arcát mutatja most a város,
mint este, amikor egy vad gitáros
belecsap a húrokba hirtelen,
és megremeg az ötödik elem,
az éter, melynek hullámain zengő,
dúr dallamok dörömbölnek az ég
bezárult kapuján, miközben én
azt élvezem, hogy belém csap a mennykő.

De aztán vége, mély áramszünet,
a villanyt csak a hajnal gyújtja fel rám,
a híd alatti Pest-Buda a cellám,
a foglárom pedig vak és süket.
Üvölthetek, ahogy kifér a számon,
nem hallja a mogorva villamos,
a múlt, jelen s jövő rajtam tapos
dínomdánomból így lesz szánom-bánom.

Karácsonyi üdvözlet a Magyar 
Természettudományi 
Múzeumtól

¤ A L’Energy – NaturArt – 
Az év természetfotósa 2018. 

című kiállítás, mely Magyarország 
és Közép-Európa legrangosabb 
természetfotóit sorakoztatja fel, 
az ünnepek alatt is várja látogatóit 
a Magyar Természettudományi 
Múzeumban. Páll Róbertnek a 
kiállításon is látható Lépegető 
billegető című képével kívánunk 
minden kedves látogatónknak boldog 
karácsonyt és kellemes ünnepeket! 
További információ: www.nhmus.hu


