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Magyar Hét, Bécs, 1981. Grafikus: Kara György (fogadófal)

Magyar Hét, Bécs, 1981. Grafikus: Kara György (külső hirdetések)
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Ha ma valaki a Hungexpót emlegeti, akkor egyből
a kőbányai vásárcsarnokra gondolunk, a Vadászati
Szakkiállítások vagy a legújabb lakberendezési és
bútortrendeket bemutató Otthon Design kiállítások
helyszínére. Bár a cég neve mára összeforrt ezekkel
a látványos showműsorokkal és exkluzív bemuta-
tókkal, azt kevesen tudják, hogy korábban ugyan-
ezen a néven hazai és nemzetközi kereskedelmi
kiállítások rendezésére szakosodott állami vállalat
működött, ami 2018-ban ünnepli fennállásának
ötvenéves évfordulóját. 
Az 1968-ban különböző szervek összevonásával
létrehozott Hungexpo Magyar Vásár és Propaganda
Iroda állandó rendezője volt itthon a Budapesti
Nemzetközi Vásároknak, valamint az azoknak a sok-
szor monumentális méreteket öltő nemzetközi
kereskedelmi, illetve országimázs kiállításoknak,
melyeket a vállalat Külföldi Kiállítási Igazgatósága
rendezett (és tervezett) a hatvanas évektől egészen
a nyolcvanas évek végéig.
Az ötvenéves Hungexpo – ahogy a világ és vele
a kereskedelmi kiállítási szcéna is – átalakult.
A rendszerváltás előtti időszakban a kereskedelmi
jellegű kiállítási műfaj változatos formában és lénye-
gesen nagyobb számban volt jelen. Olyan sajátos
exportcikknek számított, ami nem csupán a piac-
gazdaság felé való nyitás egyik közvetlen formája
volt, de a modern tömegkommunikációs eszközök
elterjedését megelőző időszak kiemelt, informá-
cióközvetítő médiuma is, ami szemléletessége
révén alkalmas volt egy ország bemutatására.
A rendezvény egyéb látványelemei, az installáció,
az árurendezés sokszínű forgatagában a plakát, mint
a figyelemfelkeltő hadjárat állandó fegyvere, fontos
szerepet tudhatott magáénak. A plakát volt az, ami
kilépett a kiállítás (akár sokszáz négyzetméteres)
teréből és elfoglalta a fogadó ország utcáit arra a
néhány napra vagy hétre, amíg az esemény tartott.
A rezsim, ezeken a külföldi kiállításokon elsősorban
az ország, a külkereskedelmi vállalatok kulturált

imázsát kívánta közvetíteni még akkor is, ha
a bemutatott áruk nem minden esetben voltak
magas színvonalúak. Éppen ezért, ahogy a vállalat
dolgozói mondogatták: a plakát, ha hatásosnak
bizonyult, sokszor több sikert váltott ki, mint egy
ügyesen kampányoló politikus. A nemzetközi ren-
dezvényekre készült országimázs plakátok tehát
minden esetben egy komplett arculat részei voltak,
melyek a kiállítótérbe csábítva megpróbálták emlé-
kezetesebbé és hatásosabbá tenni az alkalmi tárlat
installációjának erdejében töltött rövid magyaror-
szági kirándulásokat. 
A vásárok vizuális kommunikációja a közérthetősé-
get mindig szem előtt tartva arra törekedett, hogy
a plakáton is megjelenő változatos grafikai jelek és
jelrendszerek segítségével felfedje a két ország
közötti – a kiállítás eseményéből adódó alkalmi,
vagy bizonyos múltra visszatekintő – közösséget.
Ez megjelenhetett a nemzeti szimbolika motívu-
mainak felhasználásában (pl. zászlószínek), a kiál-
lítást rendező város helyi adottságaira való utalásban
(pl. exporttermékek, látványosságok), a nemzetka-
rakterológia sztereotípiáinak (pl. nemzeti jelképek,
jellegzetes termékek, tárgyak, népművészeti ábrá-
zolások) felhasználásában, vagy a két ország közös
kulturális, történelmi eseményeinek felidézésében.
Ebben a vizuális kódrendszerben a plakát akkor
számított sikeresnek, ha a látogató számára észre-
vétlen maradt a kész mű mögött meghúzódó kuta-
tómunka, viszont a hirdetés üzenete jól értelmez-
hető maradt. 
A korszak plakátművészete a hatvanas-hetvenes
években új virágkorát élte: az állam a politikai pro-
paganda mellett jelentős mértékben támogatta
a kultúra és a szabadidős tevékenységek reklámo-
zását is. A Hungexpo plakátjai a műfaj különleges
típusát alkották, melyek leginkább a kereskedelmi,
a kulturális és az idegenforgalmi plakát műfaji keve-
rékének tekinthetők. Kereskedelmi plakátnak számí-
tott, mert a kádári politika óvatos nyugati orientációja
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Magyar Hét, Amszterdam, 1980. Grafikus: Molnár Gyula Magyar Hét, Róma – Bologna, 1984. Grafikus: Molnár Gyula

Magyar Hét, Lille, 1983. Grafikus: Molnár Gyula, Antal Pál

„H”, mint Hungary, kiállítási embléma. Grafikus: Máté András
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ezeken az eseményeken „rehabilitálta” a tervgaz-
daság keretei közé szorított kereskedelmi plakátot,
ami a szabadpiacon végre nem csupán tét nélkül
hirdethetett. De kulturális és idegenforgalmi plakátnak
is nevezhetjük, hiszen az imázskiállítások határozott
célja éppen az ország reprezentációja volt, ami sok
esetben a bemutatott árukat is háttérbe szorította,
és nagyobb hangsúlyt fektetett a kultúrát, történel-
met, ipartörténetet szemléltető kísérőprogramokra. 
A vásári grafikákat pedig sokszor éppen azok
a művészek jegyezték, akik a legendás film- és
színházi plakátokat is. A művészplakát újító köze-
gének „versenyében” ezért a kiállítási grafika is pró-
bált megfelelni a tipográfia, kép, szín, kompozíció
kurrens trendjei ösztönözte kihívásoknak.
A plakát felirata a program helyszínén és időpontján
kívül mindig tartalmazott egy szlogent is, ami
a kisebb vagy kevésbé reprezentatív eseményeken
röviden és tömören fogalmazta meg a kiállítás lénye-
gét: „Egy hét Magyarországon”, „Egy Magyarországra
vetett pillantás”. A jelentősebb rendezvényeken
azonban már gyakran a szövegben is feltűnik a kul-
túrák közötti kapcsolódási pontokat kereső szándék.
Ilyen volt például az 1981-es bécsi kiállítás mottója
„Magyarország, az ismert és ismeretlen szomszéd”,
ami a jól ismert termékek és látnivalók mellett arra
utalt, hogy a kalocsai pirospaprikán és a Pick szalá-
min kívül is van még felfedeznivaló. A sao paolo-i
kiállítás „Egy meccs két győztessel” mottója pedig
a magyar foci történetét, a két ország emlékezetes
sporttörténeti találkozásait idézte meg.
Hozzájárult az üzenet értelmezéséhez, és kihang-
súlyozta a kiállítás témáját a megfelelő színek hasz-
nálata is, ami leggyakrabban a magyar trikolór és
a fogadóország nemzeti színeinek összekompo-
nálásában nyilvánult meg, és jellemzően a központi
szimbólumban vagy logóban összpontosult.
Az amszterdami kiállítás logójában a két ország
zászlószínei a letisztult formavilágú tulipán szirom-
leveleiben jelentek meg, míg a bolognai Magyar
Hetek plakátján úgy tekeredett a kokárda, mint
az olasz spagettitészta.
A plakát uralkodó grafikai eleme tehát a kiállítás
védjegyéül szolgáló, az országot, illetve az országok
közötti kapcsolatot szimbolizáló embléma volt.

Az embléma gyakran utalt a vásár tematikájára, de
általánosan „termékként” definiálta magát a ven-
dégországot is. A kairói Magyar Hét plakátján a két
ország közötti kapcsolatot a grafikus az arab díszí-
tőművészetet idéző szimbolikus jelképben össz-
pontosította. A geometrikus formaelemekből épít-
kező végtelenített kokárda-fonat kiegészült
a hasonló szerkesztésre épülő stencilbetűs felirattal.
A kerék-motívum egyben a kiállítás tematikájához
(technológia és kultúra) kötődő végtelenített moz-
gás, változás jelképe is volt.
A „jó” embléma sosem volt szónokias vagy érzel-
mes, finom arányérzékkel és vonalkultúrával bírt,
eredetisége, könnyű értelmezhetősége révén meg-
fogta a tekintetet, ahogy képes volt összetett mon-
danivalókat is ötletesen magába sűríteni. Ha akad-
tak direkt metszéspontok, azokat többnyire
felhasználták, a hetvenes évektől azonban az örök-
ké változó arculati elemek mellett egyre inkább
egy saját, közérthető, az ország és a vállalati tevé-
kenység identitását is tükröző állandó vizuális jelkép
megalkotása kezdte el foglalkoztatni a grafikusokat. 
Erre tett kísérletet az 1978-as Dubai Magyar Hétre
tervezett szívembléma, ami láthatóan univerzálisabb
értelmezhetőségre törekedett, mint a korábban
bemutatott példák. A szív egyetemes jelenléte a kul-
túrában, jellegzetes népművészeti felhasználása,
szimbolizmusa sokkal gazdagabb jelentéssel bírt,
mint a korábban kipróbált semleges „H” betű, ami
a latin betűs világban akkor és azóta is a kórház
elterjedt betűkódja.
Újabb lendületet kapott az egyedi embléma-kere-
sés Rubik Ernő bűvös kockájának felfedezésével,
ami a szabadalom után szinte azonnal debütált
az 1981-es zágrábi kiállítás logójaként. Ezután éve-
ken keresztül a Hungexpo plakátjainak főszereplője
maradt, ami a tervezői képzeletet változatos meg-
oldásokra ösztönözte. Ilyen volt például az 1982-es
hamburgi vásár „bálásított bűvös kockája” is. A gra-
fikus játékosan ötvözte a kocka és a tojás (az ese-
mény időpontja a húsvéti időszak környékére esett)
formáit, amiből egy kötéllel átfont plasztikus bála
alakja bontakozott ki: ezzel pedig a kikötőváros
jelképévé is válhatott. A két gondolat egyesítésével
létrehozott motívum tehát megidézte az esemény



P LA K Á TV I LÁ G10

Önálló magyar kiállítás, Hamburg, 1982. Építészek: Román János, Dvorszky László, May Attila, Grafikusok: Molnár Kálmán, Vertel Beatrix, Fogas Péter

Magyar Hét, Zágráb, 1981. Grafikus: Molnár Gyula Önálló magyar kiállítás, Hamburg, 1982. Grafikus: Molnár Kálmán, 
Vertel Beatrix, Fogas Péter
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helyét és idejét, a trikolór és a deformált kocka
révén pedig jelképezte a vendégországot is. Bár
a Rubik-kocka sok kiállításon sokféleképpen meg-
jelent, mindvégig megmaradt a grafikusi fantázia
gyakori alapanyagának, és sosem vált belőle kizá-
rólagos szimbólum.
A rendszerváltáskor bekövetkezett vállalati átren-
deződéssel és a monopolhelyzet megszűnésével
hirtelen elvesztették addigi jelentőségüket a pro-
pagandacéloknak alárendelt kiállítástípusok.

A fentebb bemutatott példák és az országimázs
kontextusában kiemelt plakáttervezési motívu-
mok elfeledett hírmondói lettek ennek a letűnt
korszaknak. A Hungexpo vásári plakátjai az alkal-
mazott grafika nyelvén tömören és közérthetően
fogalmaztak meg és közvetítettek egy igen sajá-
tos, szellemes nemzeti „identitást”, helyesebben
érzést, amely a nemzetközi közegben a hatva-
nas-nyolcvanas években igyekezett az országot
vonzónak és szerethetőnek bemutatni.

Magyar Hét, Kairó, 1984, Grafikus: Molnár Kálmán Magyar Hét, Dubai, 1978. Grafikus: Antal Pál


