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1. Bevezetés 

1.1. Források, módszerek, irodalom 

Jelen szakdolgozat témája a Magyarországi Tanácsköztársaság politikai propagandájának 

elemzése, néhány kiválasztott, az általánosságokra fényt vető szemponton keresztül. A 20. 

századi magyar történelem első totalitárius rendszere (pontosabban rendszerkísérlete) mind a 

politikai közszereplőknek, mind a történészek számára gyakori hivatkozási alap lett. A Horthy-

, illetve a második világháborút követő Rákosi- és Kádár-rendszerek sokat foglalkoztak az alig 

több, mint négy hónapos időszakkal, értelemszerűen ellenkező előjellel. A konzervatív, 

antikommunista Horthy-korszakban a magyar történelem mélypontjának, míg az 

államszocialista korszakokban előfutárnak tekintették a Kun Béla nevével összeforrott 

Tanácsköztársaságot. Az alapvetően ideologikus historiográfiai megközelítések nem kedveztek 

a rendszer reális történeti feldolgozásának, annak ellenére, hogy valóban könyvtárnyi 

szakirodalom keletkezett a Tanácsköztársasággal kapcsolatosan. Különösen a Kádár-korszak 

kerek évfordulói (1959, 1969 és 1979) adtak alapot a „dicsőséges 133 nap” tanulmányokban, 

monográfiákban, kiállításokban stb. való felidézésére és pozitív méltatására. 

1989–90-ig tehát meglehetős egyoldalúságot tapasztalhatunk, a rendszerről kritikával 

ritkán és eléggé szűkszavúan lehetett csak élni. A politikai elfogultság megszűnésével, az 

1990-es és 2000-es években számos szakmailag alapos és elfogulatlan történeti feldolgozás 

készült, melyek hitelesen tudják bemutatni az akkori korszakot, a témára való felkészülés 

során elsősorban ezeket hasznosítottam. Bár a fél évszázados évfordulóra készült, de 

munkánkhoz fel tudtuk használni Hajdu Tibor monográfiáját,1 illetve a rendszerváltás után 

készült – eltérő történetírói álláspontokat is megjelenítő – nagyobb összefoglalásokat.2 Az 

újabb szakirodalomban nemcsak országos, hanem helytörténeti jellegű, ugyanakkor általános 

érvényű megállapítások megfogalmazására is alkalmas tanulmányokkal, tanulmánykötetekkel 

is találkozhatunk, melyek jelen szakdolgozathoz is fontos adalékokat nyújtottak.3 

A Tanácsköztársaság propagandájával kapcsolatosan számos információ, adat látott 

napvilágot a különböző feldolgozásokban, amelyek a rendszer művelődés- és kultúrpolitikáját 

igyekeztek sajátos szempontokból bemutatni. Legfontosabb szakirodalomnak Szabó Viktor 

2016-ban megvédett (nyomtatásban eddig meg nem jelent, de az interneten elérhető) doktori 

                                                 
1 Hajdu, 1969. 

2 Salamon, 2001.; Krausz–Vértesi, 2010. 

3 Ld. pl.: Nagy, 2013. 
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disszertációját tekintettem.4 Munkája elsősorban a Tanácsköztársaság által létrehozott 

propagandarendszer személyi és intézményi feltételeit mutatja be aprólékos részletességgel, 

ugyanakkor kitér az alkalmazott propagandaeszközökre, a rendszer által közvetített politikai 

üzenetekre stb. Szakdolgozatomban jól tudtam továbbá hasznosítani azokat az 

esettanulmányokat és összefoglalásokat, amelyek a Tanácsköztársaság során alkalmazott 

történetpolitikai szimbólumok használatát, képi és szöveges üzeneteit elemezte, széles körű 

forrásbázis alapján.5 

Az első világháborút követően már megszülettek azok a történeti, illetve 

politikatudományi elemzések, melyek – alapos továbbfejlesztésekkel, illetve a 20. század 

további tapasztalataival kiegészülve – máig meghatározóak a 20. század első évtizedeinek 

politikai kommunikációban bekövetkezett változásait illetően.6 Lasswell nyomán 

megállapíthatjuk, hogy a 19. század végének – 20. század elejének tömegkommunikációs 

eszközökben bekövetkezett ugrásszerű, nagyságrendi és mélyreható változásai először 

találkoztak az államoknak azon igényével, hogy a tömegekre gyakorolt propaganda új, típusú, 

minden korábbinál hatásosabb mozgósító eszközeivel akarjanak élni. A tömegkommunikációs 

eszközök sorában első helyen kell említeni a kétdimenziós képek, különösen a fényképek – 

nyomdatechnikai eszközökkel tömeges méretekben és felületeken – való publikálhatóságát. 

Nemcsak az újságok felületét borították el a vizuális megidézhetőséget a társadalom széles 

körei számára elérhető fotók, hanem a századfordulótól beszélhetünk az utcai kommunikáció 

egyik legfontosabb eszközéről, a plakátok tömeges elterjedéséről. Kezdetben ez fogyasztásra, 

vagy szolgáltatás igénybevételére irányuló mozgósító tartalmakat jelentett, a politika világa 

azonban hamar felfedezte az utcán lépten-nyomon a járókelők szemébe ötlő üzenetek 

közvetíthetőségét, a mozgósítás lehetőségét.7 A plakát vizuális formanyelvében nagyon rövid 

idő alatt teret nyert a képzőművészeti ábrázolásban (festményben, illetve különösen a 

grafikában) rejlő karikaturisztikus látásmód érvényesülése, vagyis valamely tartalom 

hangsúlyozására, felnagyítására alkalmas, meggyőzésre alkalmas megjelenítés alkalmazása. 

Az ellenségkép negatívumainak, illetve a pozitívnak szánt üzenet elsődlegessége kapcsán 

                                                 
4 Szabó, 2016. 

5 Vörös, 2003.; Vörös, 2004. (Megjegyzem továbbá, hogy a témakörrel újabban sokat foglalkoztak Bödők 

Gergely és Paksa Rudolf történészek is.) 

6 Elsősorban, legnagyobb hatással ld.: Lasswell, 1927. A későbbiekből, illetve a legújabb irodalomból 

felhasználtuk: Lasswell–Kaplan, 1950.; Baran–Davis, 2009. A magyar nyelvű irodalomból leginkább 
átfogó jelleggel legutóbb: Kiss–Szabó, 2015. 

7 Erről részletesen felhasználtuk: Kiss, 2000.; Jakusné, 2005. 
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egyaránt éltek ezzel az eszközzel a plakátrajzolók.8 A képi ábrázolást kiegészítő rövid, 

mozgósító erejű szövegek alkalmazásának együttes hatása a politikai propaganda alapvető 

eszközévé vált. A szakirodalom felhívja még a figyelmet a személyes üzenetközvetítés új 

módjára, a képeslapok rohamos elterjedésére is. („A politikai üzeneteket közvetítő grafikák a 

század elejétől egyre gyakrabban tűntek fel a képeslapokon is, például politikai választások, 

mozgalmak propagandájaként. A szociáldemokraták számára gyakran készültek olyan 

grafikák, amelyek plakáton és képeslapon egyaránt megjelentek.”9) A plakátokon és 

képeslapokon megjelenő vizuális tartalmak nemcsak a kifejezetten politikai célzatú agitációt 

jelenítették meg, az eszközt felhasználták például népjóléti akciók támogatására, hadikölcsön 

jegyzésére, különösen a háború második felében a frontkatonák vagy éppen a rokkant katonák 

és családtagjaik részére adományok gyűjtésére, és egyéb karitatív akciók iránti közfigyelem 

felkeltésére. 

A másik ilyen új tömegkommunikációs eszköz a film.10 A mozgókép szintén hamar 

alkalmassá vált, hogy a tájékoztatás és a szórakoztatás funkciói mellett megfeleljen a politikai 

tartalmak közvetítésével kapcsolatos hatalmi, közéleti szándékoknak, például kormányzatok, 

politikai pártok, társadalmi egyesületek számára.11 

Mindezzel párhuzamosan megváltozott a „hagyományos” kommunikációs eszközök, 

vagyis a nyomtatott sajtó propagandisztikus jelentősége. A lapok példányszámai, terjedelme, 

mérete és külső szerkesztése egyaránt jelentősen megváltozott, továbbá a nyomtatott sajtó 

üzenetei egyre szélesebb társadalmi körökhöz jutottak el.12 Utóbbiban jelentős szerepet 

játszott a lapterjesztés lehetőségeinek bővülése (a vidéki elérhetőség mellett a nagyvárosok 

terein mindenhol jellemzővé vált utcai árusítás, vagyis a rikkancsok révén), valamint az írni-

olvasni tudás és a hírfogyasztás iránti igények radikális bővülése. A sajtócikkek (tudósítások, 

illetve véleménycikkek) körének bővülése mellett egyre elterjedtebbé váltak a pamfletek, 

politikai röpiratok publikálásai is. Az olykor csak néhány lapos füzetekben rejlő mozgósító 

tartalom fontosságát szinte minden politikai kurzus, politikai csoportosulás felismerte és 

alkalmazta a századforduló időszakában. Az új kommunikációs eszközök nagyságrendileg 

növelték a politikai agitáció hagyományos lehetőségeit, vagyis az utcai szónoklatok, politikai 

                                                 
8 Ehhez felhasználtuk: Bryder, 2008. 

9 Pallos, 2010. 

10 Konkrétan a Tanácsköztársaság kapcsán: Garai, 1969., újabb, elfogulatlan tárgyalásban: Vörös, 2003. 

11 Németh, 2000. 

12 Alapos és részletes feldolgozás: Buzinkay, 2017. 
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gyűlések stb. hatásait. 

Az új tömegkommunikációs technikák és igények alkalmazásának robbanásszerű 

elterjedését hozta az első világháború időszaka.13 A szemben álló hadviselő felek már 

kezdettől nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a háborús célok támogatását, a társadalom 

egyetértését a propaganda eszközeivel felébresszék, illetve folyamatosan fenntartsák. Mind az 

antant, mind a központi hatalmak jelentős technológiai apparátust mozgósítottak arra, hogy a 

nyomtatott sajtó útján meggyőzzék az újságolvasókat, a köztéri plakátok útján pedig ennél is 

szélesebb kört arról, hogy háborús szerepvállalásaik igazságosak, az ellenfél pedig gonosz, 

Európa rendjét és békés fejlődését veszélyeztető kormányok képviselik. Az ellenséges 

kormányok mellett a másik oldalon álló népeket is sztereotípiákkal ábrázolták, az antant 

oldalán például a németek militarizmusának hangsúlyozása figyelhető meg, a német, osztrák, 

illetve magyar propaganda a balkáni népeket és az oroszokat jelenítette meg erőszakos, barbár 

csoportokként. A háborús erőfeszítések fokozása egyben a propaganda újabb és újabb 

sebességfokozatba kapcsolását is jelentette, például a másik fél által elkövetett atrocitások 

vagy épp háborús bűnök megjelenítésével, az ilyen tartalmak képi eszközökkel történt 

felnagyításával. A háború második felében a háborúellenes, illetve pacifista politikai erők is 

egyre gyakrabban éltek a képeslapok, plakátok és röpiratok útján alkalmazható 

propagandához, megpróbálták (nem is sikertelenül) megszólítani az egyre kiábrándultabb, 

nélkülöző tömegeket üzeneteikkel. 

Azt kell megállapítanunk, hogy az első világháború jelentősen felerősítette, illetve 

sajátosan „tematizálta” a tömegpropaganda említett képi eszközeinek és technológiáinak 

alkalmazását, de a folyamat a háborút megelőző, és – különösen – követő időszakban is 

jellemző volt. Az általános választójog több európai országban történt bevezetésével a 

pártpolitika sokat veszített „elit” jellegéből, a tömegpártok létrejötte, a választásra jogosultak 

számának jelentős növekedése amúgy is létrehozta a politikai tartalmak sulykolására alkalmas 

propaganda iránti igényt. 

Rátérve a Magyarországi Tanácsköztársaságra, általánosságban kell említést tenni arról,14 

hogy a 20. századi totalitárius rendszerek még sokkal inkább szükségét érezték a 

                                                 
13 Ld. erről elsők között részletesen: Lasswell, 1938. A magyar szakirodalomban legutóbb, részletesen: 

Bertényi–Boka, 2016. 

14 Bár közvetlenül a proletárdiktatúra bukása után, a Horthy-rendszer alapozása időszakában született, jó 

elemzésként fel tudtuk használni: Balogh, 1921. 
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tömegpropaganda alkalmazásának, mint a demokratikus, alkotmányos rezsimek politikai 

pártjai, ellenzéki és kormányzati formációi, vagy épp társadalmi szervezetei. A rendszerint a 

„múlttal való leszámolást”, az „emberiség új korszakának eljövetelét” hirdető szélsőséges 

diktatúrák lényegi vonása, hogy folyamatosan érdekeltek voltak a társadalom mozgósításában, 

a rendszer szempontjából káros vagy annak vélt társadalmi és/vagy etnikai, vallási csoportok 

megbélyegzésében, az ellenük való gyűlöletkeltésben, a lakosság ideológiai átnevelésében, „új 

embertípusok” kimunkálásában. Mindezt a mondanivalók, üzenetek leegyszerűsítésével és 

érzelmi hatások kiváltására való apellálással próbálták elérni, ami meghatározó jellemzője volt 

a szovjet típusú kommunizmusnak, a német nemzeti szocializmusnak, az olasz fasizmusnak 

stb. 

A szovjet bolsevikok nyomán a Kun Béla vezette magyar kommunista mozgalom is úgy 

látta és láttatta a tőkés rendszer képviselőit, a kapitalista államokat, illetve azok 

haszonélvezőit, mint elpusztítandó gonosz szörnyeket (a totalitárius rendszerek eszköztárában 

gyakran jelenik meg a vélt vagy valós ellenség például visszataszító állatok, kígyók, 

patkányok stb. megszemélyesítésében, sztereotip tárgyalásban), a kommunizmust megteremtő 

munkásosztályt pedig idealizáltan, tiszta szándékú és eltökélt ábrázolással jelenítették meg. A 

Magyarországi Tanácsköztársaság képi propagandájában fontos rámutatni arra a jelenségre, 

miszerint a képi üzenetek megformálói a korszak kiváló, bár korábban csak szűk értelmiségi 

csoportokhoz szóló (például a századfordulót követő avantgárd irányzatokhoz tartozó) festő, 

grafikus volt.15 (Például Bíró Mihály, Berény Róbert stb.) Az ő képi világuk ebből a szűk, elit 

művész közegből egyik pillanatról a másikra a köztereket, utcaképeket meghatározó, tömegek 

gondolkodásmódját befolyásolni hivatott ábrázolásmód lett. A munkások, a vöröskatonák vagy 

épp a „kizsákmányolók” megjelenítése az ő képeiken keresztül lett a Tanácsköztársaság 

időszakának történeti lenyomatait hordozó és felidéző plakátkultúra összefoglalására alkalmas 

forrásbázis.16 

A Magyarországi Tanácsköztársaság államrendszere – a szovjet példa másolásával – 

állami szintre emelte, központi, hatalmi feladatnak tekintette a propagandatevékenységet, 

jelentős összegeket áldozott a célra, és jelentős apparátust foglalkoztatott.17 (Jellemző ezzel 

szemben a képzőművész, Berény Róbert egyik korabeli megjegyzése: „Az ügyosztály [a 

                                                 
15 Ld. erről pl.: Révész, 2013. 

16 Ld. pl. összefoglalóan: Aradi–Győrffy, 1979. 

17 Ld. részletesen: Szabó, 2016. 
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Művészeti Direktórium] vezetője megbízott egy, a vöröshadseregbeli belépésre való felhívást 

kifejező plakát készítésére, melyben művészi feladatot láttam, azt megoldottam, s érte 2000.– 

Kr.-nyi honoráriumot kaptam, mely összegről nyugtát adtam.”18) Ezt azért fontos leszögezni, 

mert a Tanácsköztársaságban nem létezett alulról szerveződő, társadalmi kezdeményezésre 

induló propagandatevékenység (mint a rendszer jellegével ellentétes tevékenységet, üldözték 

az ilyesmit), az agitáció és a mozgósítás minden esetben a hatalom birtokosai részéről, 

központi utasítások végrehajtása nyomán történt. A megrendelő az állampárti szerepet betöltő 

kommunista rendszer volt, épp ezért a propagandatevékenység elemzése egyben a rendszer 

valódi arculatát leleplező vállalkozás is egyben. Központi és helyi szinten egyaránt a 

„művelődési” tevékenység részének tekintette, hogy a társadalomhoz eljuttassa a 

proletárdiktatúra általános ideológiai tartalmait, illetve konkrét politikai intézkedéseit, azok 

végrehajtását és az azokkal való azonosulást elvárja. („Az iskolában folyó munkával egyenlő 

rangot kapott a felnőttek szabadoktatása, a népművelés; a művelődésügy hatáskörébe került a 

gyermekvédelem, és – csaknem az utolsó napokig — a szocializmus tanainak állami 

propagandája is.”19) Széles körben alkalmazták a közvetlen propagandát, vagyis a rendszer 

agitátorainak nyilvános előadásait, szónoklatait, a különböző „szabadoktatási” 

rendezvényeket, de óriási nagyságrendben éltek az említett tömegpropaganda eszközeivel, 

vagyis a nyomtatott sajtó cikkeivel, agitatív brosúrák, röplapok terjesztésével, a nyilvános 

művészeti események (kiállítások) propagálásával, a filmmel, és a köztéri plakátkultúra 

korábban nem látott méretű alkalmazásával.20 

A szakdolgozatban a teljesség igénye nélkül, illusztratív igénnyel válogattam két 

propagandaeszköz, a plakátok, illetve a sajtócikkek jelentős tárházából. A kétfajta (alapvetően 

szöveges és nyomtatásban megjelenő, illetve másfelől alapvetően vizuális és köztereken 

megjelenő) kommunikációs eszköztípus más-más oldalról világítja meg ugyanazt a szándékolt 

tartalmat, amelyek alapján összefoglalhatók a Tanácsköztársaság propagandapolitikájának 

legfontosabb elemei. A szelektív válogatást már csak az a körülmény is szükségessé tette, 

hogy a Tanácsköztársaság rövid fennállása időszakában óriási mennyiségű propagandaanyag 

készült. A különböző múzeumi adatközlések több ezer helyi és országos méretekben terjesztett 

                                                 
18 Idézi: Szíj, 1963. 119. p. 

19 Kelemen, 1970. 

20 Ld. erről a korábbi irodalomból, jellemzően és részletesen: Körner, 1952.; József, 1984. 
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plakátról, falragaszról tesznek említést.21 Ugyanez a helyzet a nyomtatott sajtó útján képviselt 

propagandával, számos könyvészeti adatbázis mutatja ennek nagyságrendjét,22 csak külön a 

röplapokkal23 stb. 

Az újságcikkek és a plakátok egykorúak, ezeket kétféleképpen kívánom elemezni: akkori 

értelmezésük szerint, majd pedig, hogy ma mit látunk bennük, annak tudatában, hogy 

történelmi távlatból láthatjuk a kommunista diktatúra valódi jellegzetességeit és eseményeit. A 

téma túl szerteágazó ahhoz, hogy egy ilyen rövid tudományos munkában teljesen 

feltérképezzem a magyar történelem szegmensét. A legszembetűnőbb viszont az, hogy a 

Tanácsköztársaság volt az első, amely az állami propagandát egyik alapvető motívumának 

tekintette, úgy gondolom, hogy ez az első történelmi korszak, amelyben az állampolgárok 

találkozhattak az erőszakos dezinformáció jelenségével, így védekezni sem tudtak ellene 

megfelelően. A rendszer urai ígéretekkel és a demagógiával akarták elvakítani a társadalmat, 

amely valószínűsíthetően, sikerülhetett is volna talán, ha az adott körülmények között a 

Tanácsköztársaság megfelelő életkörülményeket és prosperáló viszonyokat képes teremteni. 

Azt a kérdést, hogy ez sikerült volna-e az államhatalomnak, nem tudjuk megválaszolni, de 

valószínűsíthető, hogy alapvető célnak tekintették a rendszer fenntartását a 

Tanácsköztársaságot ért fegyveres támadások elhárítását követően, a béke viszonyai között is. 

Hipotézisem szerint a Tanácsköztársaság formabontóan gondolkozott az addigi magyar média 

szempontjából, és hogy ez az erőszakos hozzáállás segítette őket céljaik kivitelezésében, 

bukásukig. 

1.2. A Tanácsköztársaság általános jellemzése 

A Tanácsköztársaság létrejöttének megértéséhez a 19. századig kell visszanyúlni. Az 1848-ban 

megjelent Kommunista kiáltvány, Karl Marx és Friedrich Engels írásai azok, amelyek 

utórengései megragadták a magyar társadalmat a háború szörnyűségei után. A világháború 

előtt a szélsőségek nem voltak ilyen mértékben jelen a magyar társadalomban, ezt azzal 

magyarázhatjuk, hogy az Osztrák–Magyar Monarchiának három alapvető érdeke volt. Az első 

a területén belüli minél szélesebb körű autonómia, másodsorban a minél nagyobb elismertség, 

                                                 
21 Tolnai, 1970. 58. p. Megjegyezzük, a Kádár-korszakban nem véletlenül rendeztek számos időszaki és állandó 

kiállítást a Tanácsköztársaság plakátkultúrájából, a Magyar Munkásmozgalmi Múzeumban például külön csak a 

Bíró Mihály által tervezett plakátokból. 

22 Ld. pl.: Tolnai, 1969.; Lett, 1988. 

23 Tiszay, 1959. 
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amely biztosíthatja a békét Oroszországgal. Utóbbi pánszláv ideológiájától – az ún. „herderi 

jóslat” miatt – rettegett a magyar közélet. Továbbá arról kell beszélni, hogy saját túlélését 

minél inkább biztosítani legyen képes, szövetségeseket keresett, a közös érdekek elsősorban 

Németországgal hozták szövetségi viszonyba. Harmadrészt a kisebbségi törvény fenntartása, 

mely vélt és valós asszimiláló hatásai miatt létkérdésnek számított magyar politikai elit 

számára. A szinte folyamatos gazdasági növekedés, a modernizáció konzerválta ezeket az 

állapotokat, és nem serkentette az ország vezetőit, hogy revideálják saját döntéseiket, például 

abba az irányba, hogy talán fogadjanak el egy 19. század végéhez igazodó nemzetiségi 

törvényt, és ne ragaszkodjanak a 1848-as hagyományon nyugvó dualizmus-kori rendszerhez. 

Ilyen probléma volt még a választójogi törvény reformjának totális elutasítása is. A társadalom 

nem tudott modernizálódni olyan mértékben, ahogy a gazdaság, a túl gyors változás pedig a 

robbanás veszélyével fenyegetett egy instabilabb időben, amilyen korszak az első világháború 

utolsó pár éve lett. A háborúba az Ausztriával való viszony és a Német Császársághoz való 

elkötelezettség sodorta Magyarországot, ez több millió állampolgár halálával járt, és a kezdeti 

lelkesedés megszűnése után a társadalom a háborús szörnyűségek, a jegyrendszer és a 

nélkülözés miatt ráeszmélt arra, hogy a boldog békeidőknek immár vége szakadt. A hatalmas 

emberveszteség és a romló életszínvonal a monarchia felbomlásának egyik alapvető oka, 

mivel hatalmas elégedetlenséget teremtett, ehhez hozzájárult a győztes hatalmak arra irányuló 

terve, hogy a monarchiát, Közép-Európa legnagyobb államát, kis országokká bontják, 

amelyeket könnyebben a befolyási övezeteikbe tudnak vonni. Ezen kívül félig külső, félig 

belső tényezőnek számított, hogy a hazatérő hadifoglyok megismerkedtek főleg 

Oroszországban a különböző ideológiákkal például a kommunizmussal. 

Továbbiakban a belső problémák ismertetésére koncentrálva, a Tanácsköztársaság 

létrejöttének konkrét körülményeiről kell szólni. A Monarchia népei a közeledő vereséget látva 

megmozdultak és különböző nemzetgyűléseken kimondták függetlenedésüket, 

Magyarországon is ez történt, majd 1918. október 30–31-én az őszirózsás forradalmat 

követően, Károlyi Mihály vezetésével polgári demokratikus kormány alakult, a Magyarországi 

Szociáldemokrata Pártból, a Polgári Radikális Pártból és a Függetlenségi és 48-as Pártból. A 

háború minél hamarabbi befejezését szerették volna elérni, és bíztak a – többek között – a 

népek önrendelkezését biztosító wilsoni elvekben. Károlyit sokan pacifistának látták a 

korszakban. Az amúgy is széthulló közös hadsereg a nemzetiségek magas aránya miatt a 
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határok megvédésére alkalmatlannak bizonyult. Miután a megalakuló szerb, román és cseh–

szlovák haderő felrúgta a belgrádi katonai konvenciót, belekezdtek az új hadsereg 

megszervezésébe, de az ellátási nehézségek, a kormány gyengekezűsége, valamint az elfoglalt 

területek pszichológiai sokkja a társadalom részéről sokkal markánsabb ellenállást, határozott 

vezetést követelt. A kormány bukása a Vix-jegyzék miatt történt, mely Magyarországot 

további területek átadására szólította fel. Ezután a szociáldemokrata párt és a nem sokkal 

korábban alakult Kommunisták Magyarországi Pártja megegyezett egymással, puccsszerűen 

átvette a hatalmat Károlyi Mihályt megkerülve 1919. március 21-én. 

Ha meg akarjuk válaszolni, hogy miért volt a kommunista ideológia olyan csábító az 

emberek jelentős része számára, először is az első világháború gazdaságát kell megismernünk. 

Az Osztrák–Magyar Monarchiát bizonyos szempontból felkészületlenül érte a háború, a 

balkáni fronton például nem ilyen háborúra készültek, úgy látták, a legnagyobb fogyóeszköz a 

gyalogság lőszere. Ám hamar rá kellett jönniük, hogy tévedtek, mivel a hatalmas mortalitás 

miatt az új katonák felszerelése volt a cél, amelyhez elengedhetetlen az alapfelszerelés. Ezek 

előállítására szükség volt alapanyagokra (fa fémek bőrök) és szakmunkásokra. Sajnos az állam 

nem készített erre tervet, így rögtönözniük kellett, amikor a problémát észlelték. A 

szakmunkások hiánya óriási volt a háború időszakában, mivel a kezdetben a besorozáskor nem 

vették figyelembe a behívottak foglalkozási hátterét, például abból a szempontból, hogy 

nélkülözhetőek-e a háborús hátországban. A szakmunkásokat az iparban lehetett helyettesíteni 

betanított munkásokkal, bár a gazdasági teljesítmény romlott. Viszont a speciálisabb képzést 

igénylő szakmákban ezt nem lehetett megtenni, például a bányászoknál. A szakmunkások 

hiánya generálta a második problémát, az ellátási nehézségeket. Az állam preferenciája a 

hadsereg ellátása volt, ahhoz, hogy ezt megtegye, a hátországból kell elvonnia a javakat, 

mindez jelentős nyomort teremtett. A háború kitöréséhez képest százszorosára nőtt a hadiipar 

jelentősége 1916-ra. A gazdasági háttér ismeretében fontos, hogy a vasúti és távközlési 

hálózatot a katonaság lefoglalta egy időre, a belső fogyasztásra termelő cégek gyakran leálltak, 

az állam, hogy biztosítsa hadi kiadásait, és megszüntesse az inflációt, az árak 

maximalizálásával válaszolt. Fontos megjegyeznünk, hogy egy piacgazdaság alapon működő 

országnak kellett hatalmas kontrollt létesítenie rövid időn belül a soknemzetiségű országa 

felett, így a közhivatalok leterheltsége még drasztikusabb lett. Láthatjuk, hogy mennyire 

elhanyagoltnak érezhette magát a társadalom, a soknemzetiségű Monarchiában ez az 
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elégedetlenség felszínre hozta a problémákat. Ekkor érkezünk el 1918-hoz, a négy éve 

nélkülöző, sanyargó nép a kilátástalanság szélén úgy érezte, egy ideológia megfogja a kezét és 

radikális eszközökkel ugyan, de olyat akar teremteni, ami a legszegényebbeket felkarolja. 

Hasonló a helyzet, mint az Orosz Birodalomban, a különbség annyi, hogy ott nem nagyon 

tudtak az egyszerű parasztok hova szegényedni amúgy is alacsony életszínvonaluk és 

életvitelük miatt. 

A kommunizmus ideológiája a proletárok, tehát dolgozó, kizsákmányolt nincstelenek 

uralmát hirdette a burzsoázia felett. Az emberek tudatlanságukban a legegyszerűbb politikai 

propagandaeszközökkel lettek megszólítva, amelyre könnyen hallgattak lévén, a magyar 

társadalom kisebb része volt komolyan kvalifikált a politikában, ráadásul a választói 

magatartás és kultúra ki sem alakulhatott a háború előtti választási törvények miatt. 

A továbbiakban bemutatásra kerülő plakátok és újságcikkek országszerte terjesztették a 

véleményüket és befolyásolták az egyszerű iskolázatlan embereket, álhírterjesztéssel tartották 

fent a terrort és a félelmet. Szólni kell még a fent említett pszichológiai hatásról, az ország 

ezeréves egysége volt az emberek szerint veszélyben a nemzetiségek lázadásával, épp ezért 

rengetegen szolgálták ki az agresszív rendszert. (A legszembetűnőbb a katonatisztek tömeges 

belépése a Vörös Hadseregbe.) A felvidéki hadjárat sikerei nagyon pozitívan érintették a 

társadalmat és a szociális intézkedések bevezetése szintúgy nagy várakozásokat hozott az 

elmaradott viszonyok között, ám ezeket nem sikerült stabilizálni, mivel a tanácsköztársaság túl 

hamar elbukott. 
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2. A magyarországi Tanácsköztársaság politikai propagandája plakátokon 

Az elemzésre kiválogatott plakátok tematikai szempontból két részre oszthatók. Az egyik 

csoportba azok kerültek, amelyek a társadalmat kívánják megszólítani, és az emberek 

mindennapi hozzáállását, életvitelét, életmódját próbálták befolyásolni, a proletárdiktatúra 

ideológiai céljaival harmonizálni. Minderre hatalmas szükség is volt, lévén a kisantant 

csapatok közeledtek az ország szíve felé, az országot félelem és nélkülözés jellemezte, 

emellett pedig próbáltak már a háború utánra is támogatókat gyűjteni. A témával nagyon sok 

plakát foglalkozott, a szakdolgozathoz igyekeztem ismert és kevésbé ismert ábrázolásokat is 

felhasználni.24 A plakátok másik csoportja – nagyjából tükrözve a Tanácsköztársaság politikai 

propagandájának jellemző arányait – a Vörös Hadsereggel, a katonai mozgósítással 

foglalkoznak. A rendszer önvédelmi kényszerhelyzetéből, illetve a kommunizmus 

ideológiájának, a „nemzetközi proletárforradalom” terjesztésétől vezéreltetve folyamatosan 

igyekezett a Vörös Hadsereg állományát fejleszteni, meggyőzni a „munkásokat” arról, hogy a 

rendszer fegyveres önvédelemre kényszerül céljai érdekében. A Tanácsköztársaság jellegéből 

fakadóan militáns rendszernek számított, talán fogalmazhatunk úgy is, hogy ez a forradalmak 

sajátosságának számított, a biztonságuk és tartósságuk szavatolása a céljuk, így természetes, 

hogy hiába „csak” egy téma volt a hadsereg ügye, mégis kiemelt figyelmet szenteltek neki. 

A Tanácsköztársaság vezetői több területen is folyamatosan hangsúlyozni akarták azt, 

hogy az emberiség új korszaka köszöntött be a hatalomátvételükkel. A plakátpropaganda ezért 

különösen szuggesztív jellegű volt, amelyet kiegészített a közterek teljes átformálása iránti 

igény. A plakát egyébként kettős funkciót töltött be, ami hatással volt külső megformálására is. 

(Alábbiakban igyekeztem ezekre a típusokra is példákat hozni.) Egyrészt ugyanis leginkább 

falragasznak nevezhető típusában kizárólag a tájékoztatást szolgálta. Az állami szervek más 

rendszerekben is gyakran éltek a tájékoztatás ezen eszközével, vagyis, hogy bizonyos 

intézkedéseket sokszorosított utcai plakátokon hozták az emberek tudomására. Ebben a 

típusban a tájékoztató szándék a domináns, a Tanácsköztársaságra azonban jellemző, hogy a 

leginkább egyszerű tartalmak is szorosan összekapcsolódtak a rezsim politikai agitációs 

céljaival, vagy éppen tükrözték valódi arculatát és szándékait. Ebben a típusban a rövid, 

egyszerű és világos szöveges tájékoztatása jellemző. A másik típus a képi ábrázolás, amelyben 

                                                 
24 A plakátokat – néhány internetről letöltött ábrázolás kivételével – az alábbi, reprezentatív kiadványból 

merítettem: Gáborné, 1959. 
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a tájékoztatás szinte elhanyagolható, és kizárólag a mozgósító, agitatív szándék ragadható 

meg, amelyet valamely világos, jól felismerhető és beazonosítható (rendszerint elvont 

tartalmú) kép, grafikai ábrázolás, továbbá azt kiegészítő néhány szóból álló, többnyire 

felszólító mondat egészít ki. Ahol a szöveg nem felszólítást tartalmaz, a szöveg akkor is 

egyértelműen motiválni akarja a plakáttal szembesülő járókelőt. A minden tekintetben „újat”, 

így „új művészetet”, „új ízlést”, „új utcaképet” sugalló Tanácsköztársaság plakát-politikáját 

juttatja kifejezésre, hogyan definiálta a rendszer egyik híve a plakát fogalmát. Eszerint a képes 

utcai falragasz „energikus kiáltás, az utca lelkébe öklöző agitáló akarat”.25 

2.1. Lenin 

Jellemző plakátnak tekinthetjük a szovjet bolsevizmus „atyjának”, az 1917. novemberi 

hatalomátvétel vezetőjének portréja. (1. kép) Egy hatalmas portré Vlagyimir Iljics Uljanovról, 

vagy ahogy a világ ismeri: Leninről. Ő volt a nagy oroszországi szocialista forradalom első 

embere. Már ismerték a nevét a tanácsköztársaságban is, vélhetőleg a figyelő tekintete volt az 

ösztönzés fő fegyvere, a skeccrajz nagyon markánsan ábrázolja a vezetőt. Vélhetőleg azért 

került fel erre a plakátra, mert a tanácsköztársaság és a későbbi Szovjetunió „szent” 

szövetségét akarták ezzel ábrázolni. Tipikus a vörös szín a háttérben egyszerű ám mégis 

mindenki tudja, hogy mely érához és ideához tartozik. A plakát egyszerűségével, 

puritánságával akarta harsány üzenetet megfogalmazni. A jól ismert történelmi név 

egyértelműsítette az embereknek, ki is látható azon a rajzon, és vélhetőleg, hogy tudjanak 

arcot kötni a sokszor olvasott és hallott példaképhez, illetve névhez. A köztéren a kísérő 

szöveg, illetve szöveges magyarázat nélküli arckép „reklám” funkciója éppen 

egyszerűségében rejlik, azt sugallja, hogy az ábrázolt személy az akkori világ legfontosabb, 

meghatározó személyisége, amely nagy méretben, barátságos tekintetével jelen van az 

emberek hétköznapjaiban. 

2.2. Világ proletárjai egyesüljetek! / Proletárok, előre! 

A plakát (2. kép) vörös felirata alatt két izmos, a munkáseszményt megtestesítő férfi rohan 

vörös zászlókkal. Az összetartozásra hívják fel a figyelmet, a bőrük elég sokféle színben 

pompázik, mintha fémből lennének kiöntve és a vörös csillogna rajta, a fémes szín a 

nehézipari munkásságra utalhat, amely elviekben egyszer egyesül és megdönti a burzsoáziát, 

                                                 
25 Hevesy Iván szavait idézi: Révész, 2013. 
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majd a proletárdiktatúra által elér egyszer a kommunizmusba. A plakát, valószínűleg azt a célt 

hivatott elérni, hogy mobilizálja az embereket még jobban lévén nem csak Magyarországot 

kellett megvédeniük az ideológiájuk alapján, hanem szépen lassan az egész földet „vörössé 

kellett varázsolni” az internacionalista eszme jegyében, ahogy a cím is mondja. Az idealizált 

munkásábrázolás, a proletariátus mozgósításának igénye teszi látványossá a plakátot. 

Ugyanezt juttatja kifejezésre egy másik plakát (3. kép), amely a köteleiktől szabaduló, sokkal 

inkább életszerűen megjelenített munkásokat látta el mozgósító „Proletárok, előre!” felirattal. 

A plakát üzenete egyrészt az egységesnek, egyformának beállított munkástömegekben, 

másrészt a Tanácsköztársaság mozgósító, folyamatosan a győzelemért célba indító hatásában 

ragadható meg. 

2.3. Proletárdiktatúra! 

Köztes típusba sorolható plakát (4. kép), mert ugyan csak szöveget tartalmaz, de nem annyira 

a tájékoztatás, mint inkább a rendszer sikerességébe vetett bizalom kifejezője. Az egyszerű 

embereknek egyszerűen mondta el, hogy az orosz néppel már szövetségben vannak. A 

plakáton az olvasható, hogy „Proletárdiktatura! Éljen az oroszokkal szövetséges magyar 

szovjet köztársaság”, valószínű, hogy a tanácsköztársaság létrejötte után nem sokkal 

készülhetett a mű, a tanács szót nem olvashatjuk rajta magyarul, helyette a szovjet szót 

emelték ki, amely oroszról lefordítva tanácsot jelent. Vörös betűkkel írták fehér háttérre bár ez 

a korszakban megszokott volt, pontosan megfelelt a tanácsköztársaság szín-szimbolikájának. 

2.4. A régi rendszer bűne 

Szintén felfedezhető a tájékoztató szándék a kommunizmussal beköszöntött boldog, új 

világot a „régi rendszerrel” hatásvadász eszközökkel szembeállító plakáton (5. kép), bár a 

statisztikai adatok felsorolása ebben a formában összefolyva ugyanannak a szándéknak 

rendelhető alá, mint az ábrázolt kép. A világháborúba hajtott néptömegek kizsákmányolóikkal 

való látványos megkülönböztetése, a dolgozó tömegek nyomorának számokkal és fotókkal 

való látványos szembeállítása juttatja kifejezésre a Tanácsköztársaság ideológiáját, miszerint a 

letűnt „régi világ” csak rosszat, a kommunista rendszer ezzel szemben csak jót hozhat a 

dolgozó munkásosztálynak. Ez az éles szembeállítás, a köztes alternatívák teljes kizárására 

irányuló ideológia jellemzi a „proletárkezet vagy antantkorbácsot” bemutató plakát. (6. kép) 

Ezen plakátnak egyértelmű mondanivalója az értékítélet, a vörös kéz fentről fénybe borítja a 



16 

 

virágokat és könyveket, míg minden más sötét marad, a fény és a kéz istenre egy felsőbb 

hatalomra utal, lévén a kommunista állam ateista, így a vörös proletár kéz került a szimbolika 

középpontjába. A kérdés mindenkinek egyértelmű a pozitív és negatív szemben állításában 

mindenki választja inkább a pozitív életképpel lefestett proletár kezet, mint az 

„antantkorbácsot”. A szóhasználat is érdekes, lévén két negatív szót gyúrtak össze a mondat 

második részének fő szavát, antant, mint külső hatalom, és korbács, mint az elnyomás jelképe. 

2.5. Szociális tartalom 

Az orvoshoz való fordulásra felszólító falragasz (7. kép), a munkások szociális ellátását, 

egészségmegőrzését szolgálta, rendkívül látványos formában. A kép a megelőzést volt hivatott 

népszerűsíteni, egy kifejezetten átlagembert ábrázol, bajusz kalap egyszerű ruhák, amelyre 

ráakaszkodik a halál csontváza, és próbálja visszatartani. A figura egyszerre minősülhetett a 

munkásság és a parasztság képviselőjének, de bemutatása rendkívül szuggesztív, hiszen egy 

elgyötört, munkába belerokkanó ember benyomását kelti. Rengeteg probléma volt a háború 

alatt és után is, lévén a gyári termelés egy nagy hányadát betanított munkásokkal próbálták 

szinten tartani és növelni, ez rengeteg balesetet eredményezett. Az állam ezen plakátja a 

szociális hálóról próbált meg terhet levenni. A Tanácsköztársaság korában a munkásosztály 

egészségvédelmére tett intézkedések is a politikai propaganda szolgálatába kerültek, hiszen azt 

sugallták, hogy a rendszer – szemben a kizsákmányolás korával – nagy gondot fordít az 

emberekre, vigyáz rájuk, óvja őket. A gyári műhely szellőztetésének ügye például akár 

marginálisnak is tekinthető (8. kép), azonban az egészséges munkásfigura megjelenítése a 

vonatkozó felirat mellett a rendszer szimbolikáját juttatta óhatatlanul is a dolgozók eszébe. „A 

Tanácsköztársaság nemcsak szellemi tisztaságot, lelki felszabadulást jelent, hanem módot ad 

arra, hogy szépek és egészségesek legyetek!” – hirdette például egy szöveges plakát (9. kép), 

amely meglepő módon csak sejtetett szimbolikát alkalmaz (például nem vörös a csillag, illetve 

a plakát alapszíne), ugyanakkor a néhány mondatos szöveg egyértelművé teszi, hogy ez is a 

rendszer hű tükörképének tekinthető. A betegségeket, járványokat hozó régi rendszerrel 

szemben a kommunista munkásállam kiemelt figyelmet fordít a dolgozók egészségére, 

tisztaságára is. Még egy ennyire egyértelműen felvilágosító üzenetet (a tiszta ruha és a 

tisztálkodás fontosságát) is mély ideológiai környezetbe ágyazta. A Tanácsköztársaság idején 

súlyos problémát jelentett az alkoholizmus elleni küzdelem, melyet olykor szesztilalommal 

próbáltak enyhíteni. „Minden szeszes ital végromlásba visz!” – hirdette egy plakát (10. kép), 
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amelyen a fentebbi politikai ideológia kevéssé mutatható ki. Ezen plakáton a részeg férjét 

megóvni kívánó nőt láthatjuk, aki a sínekről szeretné visszarángatni, feltehetően kezében 

közös gyerekük, és a háttérben egy robogó vonat. A férfi szürke erőtlen alakja éppen felfigyel 

a közeledő vonatra, melyre egy koponya van ráfestve, és két ütközője vészjóslóan piros. A nő 

a másik figyelemfelkeltő motívum a képen, nyakában a kendő derekán vörös anyag, mindkettő 

az erőlködéstől összekuszált. A plakát az alkoholizmus veszélyeire próbál figyelmeztetni. 

Ugyan be volt tiltva az alkohol a tanácsköztársaság alatt, de beszerezhető volt feketén, A 

háború nyomorúságai mind a hátországban mind a fronton rengeteg alkoholistát teremtett, 

lévén ez volt a legelterjedtebb és legkézenfekvőbb, az európai kultúrából fakadóan, az 

emberek körében. 

2.6. Munkára ösztönzés 

„Adsza-nesze! Mit ad a város az élelemért? Portékát! Mindent, amire a falunak csak szüksége 

van!” – hirdeti egy újabb jellemző plakát. (11. kép) Ez egy tájékoztató kampány, amely a falu 

és a város közötti ellentétet szerette volna csökkenteni, mintegy feloldani a kommunista 

társadalomban a különböző társadalmi csoportok közötti érdekellentéteket, az egymásra 

utaltságot hangsúlyozva. Mindkettőnek érdeke a kereskedelem fenntartása a plakát szerint. Az 

egyik irányba áramlik az élelmiszer vonatokon, és a másik desztinációba a különböző 

portékák, csizma, kulacs, szerszámok, könyvek. A kereskedelem csak belső berkekben 

folyhatott ugyanis érthető módon a környező országok nem kereskedtek velünk, így a belső 

termelést és fogyasztást, kellett irányítani az államnak, a nélkülöző parasztságot, rá kellett 

venni, hogy termékeit ne tartalékolja túlságosan, és ne gondolják, hogy a városokban az élet 

felhőtlen. A munkára, a munka eredményeinek felismerésére további plakátok is buzdítottak. 

Például a mezőgazdasági munkát szuggesztív paraszti nőalak megjelenítésével összekapcsoló 

kép a Tanácsköztársaság ellátási nehézségeire is utal. (12. kép) „Dolgozzatok, mert fogy a 

kenyér” felirata a parasztság amúgy köztudottan rossz morális állapotán akar változtatni, 

azáltal, hogy az embertársak ellátásának, életfeltételeinek biztosítására próbálja ráirányítani a 

figyelmet. (A régóta vágyott földosztás lehetőségétől megfosztott, kollektív gazdálkodást 

megvalósítani akaró termelőszövetkezetekbe kényszerített parasztság a tanácshatalom 

időszakában kezdettől bizalmatlan volt, hiszen nem érzékelt jelentős különbséget a 

nagybirtokrendszerrel szembeni, illetve az új típusú állami kiszolgáltatottság között.) A 

munkásokat nagyobb termelésre, munkavégzésre sarkalló plakát (13. kép) összekapcsolja a 
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dolgozók életszínvonal-növekedésével kapcsolatos kommunista ígéreteket azzal, ahogy a 

proletárdiktatúra gyökeresen átalakította a tulajdonviszonyokat. A „szociális termelés” ugyanis 

nemcsak a közcélokra való gazdasági tevékenységet juttatta kifejezésre, hanem a 

köztulajdonba vett gyárakra is utal. A gyárablakon kinéző (hóna alatt könyvet tartó, tehát 

pluszban művelt), öntudatos munkás szemei előtt a boldog, megelégedett, magas 

életszínvonalon élő társadalom képe rajzolódik ki, értelemszerűen itt is vörös tónussal. 

Kitérőként megemlítünk még egy falragaszt (13/a. kép), ami egy kiállításra való invitálás 

csupán, mégis hordoz általános megjegyzéseket a Tanácsköztársaságra vonatkozóan. A 

„köztulajdonba vett műkincsek ugyanis elárulják, hogy a rendszerben totális államosítás 

zajlott, mely ebben a sajátos, kommunista felfogásban szolgálta az ország lakóinak 

művelődését. 

Ahogy láthattuk a plakátok a társadalom nagy részét próbálták befolyásolni, 

kijelenthetjük, hogy ezek valóban saját korukat visszatükröző művészeti alkotások, az 

ideológiát hirdették, és az országot vaskézzel irányították, ám volt egy jól kimutatható 

jövőképük. Ezzel kiemelkedtek a többi politikai erőből. Az alternatívájuk sokaknak 

elfogadható volt, mivel az emberek úgy érezték közel az apokalipszis, az „ezeréves 

Magyarország” felbomlik. Információ és iskolázottság hiányában ez akkora törés volt bennük, 

amit nem tudtak elviselni, így a tanácsköztársaság radikalizmusa sokakban optimizmust 

ébresztett. Szépnek tűnhetett, hogy a világ proletárjai egyesüljenek és hozzanak létre egy 

olyan országot, avagy világot, amelyben mindenki egyenlő, nincs elnyomás, háború stb. Az 

emberek szerettek volna békét, és hogy visszaálljon egy élhető állapot, ezt az illúziót adták 

meg nekik, legalábbis ezt próbálták. A társadalom hamar ráébredt, hogy ez egy totális 

rendszer, többek közt azért, mert mindent megtesz saját fennmaradásáért, erőszakos 

eszközöket is beleértve. Lenin fiúkat vet be, embereket áldoz fel, és az emberek szenvedése 

sokadlagosnak számít a programjában. Jólétet ígér, de megfosztja a polgárait vagyonuktól, 

életfeltételeiktől. A szövetségről szóló plakát azt az érzést szerette volna elhinteni a 

magyarokban, hogy nincsenek egyedül, a monarchia felbomlása hatalmas szakítás az addigi 

néplélekben élt felfogásról, megszűnt a viszony Ausztriával. Helyettük kerestek egy másik 

erőt, amelyhez lehet alkalmazkodni, erős és stabil szövetséges, ez volt Szovjet-Oroszország. A 

proletár kezet plakát is ezt szeretné erősíteni, a közös összetartozást a proletárok között, a 

burzsoá antant ellen, amely restaurálná az addigi társadalmi rendet, és szétaprózná az állam 
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területi egységét. A mindennapokhoz szóló plakátok arra utalnak, hogy az embereknek régen 

még kevesebb lehetőségük volt orvoshoz fordulni, lévén időbe, így pénzbe került, így tényleg 

csak végszükség esetén mentek. Az „adsza-nesze”-kampány valószínűleg falvakban volt 

kifüggesztve, hogy tájékoztassa a földművelő lakosságot munkájuk szükségére, és arra hogy a 

város is kiszolgálja őket. A szeszes ital árusítása és fogyasztása is be volt tiltva a 

tanácsköztársaságban, első rendeletük a statárium kihirdetése volt, második a szesztilalom 

bevezetése. Érthető ugyanis az első világháború utáni korszak ezen mozgalmak fénykora volt. 

A forradalmi kormányzótanács létrehozta az alkoholellenes tanácsot, amely orvosokkal és 

pártfunkcionáriusokkal együtt az alkohol negatív hatásaira hívta fel a figyelmet. Az 

alkoholtilalommal a közbiztonságot szerették volna növelni, bár pontos adatokkal nem 

rendelkezünk ennek sikerességéről. Az újságok sokszor beszámoltak elítéltekről, akik 

pénzbírságot vagy börtönbüntetést kaptak alkoholfogyasztás miatt. 

2.7. Vörös Hadsereg, mozgósítás és éberség 

Második elemzési részemben a hadsereghez, illetve a mozgósítással kapcsolatos tartalmakat 

megjelenítő plakátokkal fogok foglalkozni. A forradalmaknak, melyek háborús körülmények 

közt születnek, velejárójuk a katonaság preferálása, függetlenül az ideológiáktól, ilyen volt a 

nagy francia forradalom, a népek tavasza és még sorolhatnánk, a tanácsköztársaság sem 

különbözik ezektől alapvetően – fontos viszont a rendszer totalitárius jellegének említése, 

amely a mozgósítást is más megvilágításba helyezi. 

2.8. Vörös katonák előre! 

A plakáton (14. kép), fegyverrel menetelő katonákat látunk, avantgárd stílusban. A 

Magyarországi Tanácsköztársaságnak hatalmas problémája volt, hogy az előző Károlyi-

kormány a hadsereget feloszlatta, és bízott benne, hogy a békeszerződés igazságos lesz. 

Valószínűsíthetjük, hogy bármilyen ideológiai rendszer jött volna létre, az is militáns lett 

volna, lévén az igazság sérülni látszott, az ország antant általi megbüntetése egyre inkább 

érzékelhetővé vált. A Vörös Hadsereg a korhoz mérten hatalmas sorozásokat indított, a volt 

tisztek is beléptek, hogy védjék hazájukat, ennek a megszervezése hatalmas feladat volt, 

amelyet sikeresen abszolvált a rendszer, a vörös hadsereg ütőképes haderőnek számított a 

maga nemében. Hasonló agitatív szándékot valósít meg a kevésbé stilizált (inkább 

kidolgozatlannak tűnő) vörös katona plakátja (15. kép), viszont felirata egyértelműen az 
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érzelmekre igyekszik hatni: „Testvér, segíts!” A katona felé illesztett felirat („Fel a proletárság 

védelmére!”), ugyanazt a mozgósítást igyekezett kifejezésre juttatni, mint a „Vörös katonák, 

előre!”, rövid, csattogó, a veszedelmet sugalló hatást keltve. 

A Tanácsköztársaság egyik legismertebb plakátja („Fegyverbe! Fegyverbe!” 16. kép) még 

rövidebb és – tekintettel a pánikhangulatot sugalló, vörös zászlót lobogtató figurára – még 

inkább szuggesztív hatású. A plakát a sorozáshoz kapcsolódik, a katonahiányt próbálja 

enyhíteni, miközben egy rohanó alak, vélhetően a vörös hadsereg egy katonája, kiabálja a 

„fegyverbe” szót, ezzel tettre hívja az országot, és egy vörös zászlót, vagy anyagdarabot tart a 

kezében utalva a tanácsköztársaság színére, ezt emeli ki sapkáján is a vörös vonal. Láthatjuk a 

dühöt öklén és a kétségbeesést arcán, remekmű arról, hogyan is próbált a rendszer mozgósítani 

a fegyveres önvédelem, illetve a felvidéki hadjárat időszakában. 

Hasonló tartalmat rövid, szöveges üzenet formájában akarta megjeleníteni a „Védd meg a 

proletárok hatalmát” feliratú plakát. (17. kép.) Szintén toborzóplakát, egyszerű az érvelése, 

mégis erősen felhívó és figyelemfelkeltő, a fehér alapon a vörös. A proletárok hatalmát emeli 

ki, és a logika radikális megfordítása, ha nem áll be valaki a Vörös hadseregbe, akkor azzal 

hozzájárul a rendszer felbomlásához. Mivel a kormány a katonaságra támaszkodott, mivel 

minden szomszédja félt a rendszer terjedésétől, és sokan Magyarországon sem tekintették 

preferált rendszernek, ezért kellett megfelelő katonai apparátus. Arról nem is beszélve, hogy 

ekkor még hittek abban, hogy világforradalom történik és a különböző munkásfelkelések és 

„már sikeres forradalmon átesett” országok segíteni fogják egymást, tehát a világforradalomig 

szükség lesz a katonaságra, hogy az alapvetően megtörténhessen. A „Ne tétovázz!” feliratú 

plakát (18. kép) inkább a pszichére hat két izmos, idealizált munkás találkozása, az egyiken 

cipő és nadrág található, és egy puska a kezében, miközben nyújtja baráti jobbját egy másik 

munkásnak, aki szakadt ruhában, cipő nélkül kalapáccsal áll, amely szimbóluma a 

munkásságnak. A háttérben egy vörös zászlókkal vonuló tömeget pillanthatunk meg, 

valószínűleg katonák. A tömeghez tartozás érzetét kelti, illetve azt, hogy a kalapáccsal végzett 

alkotómunka valamint a fegyveres honvédelem a munkásállam aktuális állapotában pontosan 

megfelel egymásnak. A szöveg is erre erősít rá, „állj mellénk”, amely a valahová tartozás 

élményét, a fegyveres harcban való összetartozást, munkás-szolidaritást juttatja kifejezésre. 

Ugyanilyen szándékkal, de még inkább az érzelmeket felkorbácsoló szándékkal került az 

utcára a „Feleségeitekért, gyermekeitekért előre!” plakát. (19. kép) A plakát egyértelmű üzenet 
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a fronton harcoló katonáknak, hogy a szeretteikért harcoljanak, és csak előre nézzenek. A 

nőalak karjában tartja gyermekét és szellemként jelenik meg a katonáknak, akik a vörös zászló 

alatt nyomulnak előre. Számomra nagyon hasonló, Eugène Delacroix: A Szabadság vezeti a 

népet című festményhez, a nőalak mutatja a harcoló katonáknak az utat. Az ikonikus figura 

mellét egy gyermek takarja el a plakáton, és nem a nő viszi a zászlót, viszont ő is alatta jelenik 

meg. A háttérben az elmosódott füstös háborús levegőt láthatjuk, ezt töri meg a fényes nőalak. 

A vörös zászló elengedhetetlen a plakáton, bár e nélkül akár bármelyik háború ösztönző 

plakátja lehetne. 

2.9. Éberség 

A Tanácsköztársaság mozgósító kultúrájának központi eleme volt a bujkálókkal, háttérben 

bomlasztókkal, szabotőrökkel szembeni fellépés. Ezt gyakran összekapcsolták a Vörös 

Hadsereg céljaival. Például a vörös katonák hősiességét és jellemességét idealizáló plakáton 

(20. kép), melyen egy égi vörös csillag felé győzelmesen haladó katonák láthatók. Égi jelként 

állítja be a forradalom egyik jelképét a vörös csillagot, mint megmentőt. A katonákat 

magasztalja, akik védik az államot a feltételezett ellenségtől, és a bujkálót deklarálja árulónak. 

Az áruló és a bujkáló definíciója hiányzik, lévén ezt bárkire rá lehetett fogni, aki az állam 

szerint veszélyes elem, így könnyen likvidálhatók. 

Szintén jól ismert ábrázolás a korból a „sötétben bujkáló” ellenforradalmárra rámutató 

vörös katona határozott, kemény üzenetet hordozó alakja. (21. kép) A terrort hivatott fent 

tartani ez a plakát, a vörös katona, a csillag a sapkáján egyértelművé teszi, rámutat az éppen őt 

nézőre és megvádolja. Senki nincs biztonságban, az ellenforradalmárokat, vélhetően a plakát 

alapján, kivégzi a katona letámasztott fegyverével. Ezen kívül egy valamilyen szintű 

megalázás is fellelhető a plakátban, lévén egy katona figyelmeztet vagy leszid egy embert, a 

katona, akit honvédőnek gondoltak még mindig, egy átlagembert, „aki nem kockáztatja életét 

a házért”.  

Ezen kívül, a katonaságot, azaz vörös hadsereget, összevonja az állam ideológiájával, és 

szinte a rendszer katonájának állítja be őket, akiktől rettegnie kell a rémhírterjesztő 

ellenforradalmároknak, miközben tudjuk, hogy a Vörös Hadsereg tisztikara például nagyrészt 

nem hitt az állameszményben, csak hazájukat akarták védeni. Ugyanezt a tartalmat a sötét 

figurákat megjelenítő beállítás is kifejezésre juttat (22. kép), a Vörös Hadsereg élethalálharcát 

érzelmes ábrázolásmódban megjelenítő figurához hasonlóan. (23. kép.) Az éberségre nemcsak 



22 

 

szuggesztív képi ábrázolásokkal, hanem a fentiekhez hasonlóan szöveges üzenetekkel is 

törekedtek. (24. kép) 

2.10. Toborzás 

A munkászászlóaljakba toborzó plakát idealizált munkás figurája ugyanezt a szándékot juttatja 

kifejezésre.26 (25. kép) A munkásság önvédelmének, katonai önszerveződésének ügye 

kiemelten fontos katonai cél volt a Tanácsköztársaságban. Nemcsak harcoló katonai 

alakulatok, hanem építő egységek toborzásakor is ugyanezek az agitatív szándékok 

mutathatók ki. (26. kép.) 

2.11. Kapitalizmus-ellenesség 

„Bitangok! Ezt akartátok?” – kérdi egy rendkívül erőszakos, határozott plakát felirata. (27. 

kép) Talán a legemblematikusabb plakátja ez a tanácsköztársaságnak, a burzsoá kávéházra 

lecsapó vörös ököl. Ebben érhető legjobban tetten az ideológia, a vörös munkásököl az 

ablakon, tehát erőszakosan, betör a kávéházba és a nyugodtan kávézgató előkelőruhába 

öltözött alakoknak az asztalára csap, akik ettől megijedvén menekülnek, vagy megadják 

magukat, középen térdelő/fekvő figura, a kávé kiömlik a kalapok lerepülnek, kicsit 

megmutatják a forradalmi valóságot, a szerintük, valóságtól elszakadt felsőbb rétegeknek. 

Ezen kívül az emberek méretétől sokkal nagyobb ököl a vörös óriás szimbóluma, az összeállt 

proletariátus, vagy maga az állam is lehet. Maga az írás, bosszút fejez ki, vélhetően az 

alacsony bérek és a munkások rossz körülményeit szeretnék megbosszulni, amelyek 

általánosak voltak az iparosodó és gyorsan fejlődő monarchiában.  

Megállapíthatjuk, hogy a tanácsköztársaság egyik legfontosabb feladatának a hadsereg 

megalkotását és ütőképességét tartotta. A hadseregen keresztül gondolták fent tartani és 

terjeszteni az ideológiájukat. A harci morál minden hadsereg egyik alapmotívuma, a 

propaganda arra egyértelműen az érzelmekre próbált hatni, amelyet sikeresnek értékelek a 

plakátok alapján. A tanácsköztársaság, fennállásnak körülményeit figyelembe véve, egy stabil 

államnak definiálhatunk. A helyzet, ahogy átvették a hatalmat siralmas volt, lehetőségeik is 

eléggé csekélyek voltak, ezeket ideológiájuk még tovább csökkentett. A népesség nagy része 

nem adott legitim alapot nekik, és ezért is mondható, rövidtávon, stabilnak mivel komoly 

                                                 
26 Érdekességként megemlítjük, hogy a kép Szamuely Tibor feleségének munkája, ld. erről: Cs. Sebestyén, 2007. 

107. p. 
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méretű ellenállás nem mutatkozott. Hozzá kell tenni, hogy a terrornak és a lakosság 

kimerültsége is erősen közrejátszott a pacifitásukban. Nem várt sikereket hozott a felvidéki 

hadjárat, amelyet azért indítottak, mert a tanácsköztársaság léte forgott veszélyben. A 

lelkesedésben közrejátszott, hogy végre visszahódítottak területeket, és nem csak védekezett a 

haderő, hogy szétvágták a csehszlovák és a román haderőt egymástól. Ám mikor feladták a 

területeiket, és a román csapatok nem vonultak vissza, a demoralizálódott, szinte vezérkar 

nélkül maradt hadsereg hamar felmorzsolódott. Majd mikor a román csapatok elkezdtek 

Budapest felé nyomulni, lévén nem volt ki szemben álljon velük a tanácsköztársaság négy 

hónap kormányzás után megszűnt létezni, és a kormány lemondott. 
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3. A Népszava újságcikkei, mint propagandaeszközök 

Következőkben, a Népszava újságcikkeit fogom elemezni, ezeken keresztül szeretném 

bemutatni a forradalmi kormány pár napját és hozzáállásának változását a mindennapokhoz, 

lévén a Népszava a szócsöve volt a hatalomnak. Mindez azért is hatott újszerűen, mert a 

Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagy népszerűségnek örvendő lapja addigi egész 

történetében a munkások érdekeit védő, ellenzéki újság volt. Március 21. után a szerkesztőség 

a diktatúrát támogató szociáldemokraták kezébe került, az MSZDP és a KMP egyesülésével 

létrejött Magyarországi Szocialista Párt (később: Szocialista-Kommunista Munkások 

Magyarországi Pártja) hivatalos reggeli lapja lett. Így az abban megjelent cikkek nemcsak a 

pártállam hivatalos ideológiáját leplezik le, hanem a konkrét célkitűzéseket is megvilágítják. A 

Népszava a kora reggeli órákban került az olvasókhoz, ezáltal, valamint a meglévő sok 

százezre olvasótábora révén, különösen alkalmasnak bizonyult a Tanácsköztársaság 

propagandacéljainak képviseletére. Igyekeztem olyan újságcikkeket kiválasztani, amelyek ezt 

a propagandatevékenységet jól bemutatják. Kétségtelen, hogy a választék bőséges, hiszen a 

lap valamennyi írása, továbbá a diktatúra idején megjelent további újságok (Vörös Újság stb.) 

egyértelműen a rendszerpárti, forradalmi agitáció szolgálatában álltak.27 

3.1. „A forradalom martalócai.”28 

Az első bekezdésben érezzük, hogy az érzelmeinkre szeretne hatni az író, a hosszú proletár 

küzdelem a szent cél és a gyümölcsöket termő tanácsköztársaság lázálmában él. Tudjuk, hogy 

ekkor még épp, hogy megalakult tizenegy nappal a kikiáltása után vagyunk, a szimpatizánsai 

forradalmi lázban égnek és a mindenkori rendszerek legjobbikát látja benne, végre a 

nincstelen réteg szerezte meg a hatalmat, és ezt, ahogy a cikk elején látjuk, nem akarják 

kiengedni a markukból, mert az „indifferens polgári rétegek” kompromittálnák a 

proletárdiktatúrát, amely nem tudna megfelelően működni, így a saját kezükben akarják 

tartani. Megvédelmezik az új rendet minden orvtámadástól, amelyeket a szerző már ebben a 

korai időszakban vél felfedezni, a totális rendszerek sajátossága, hogy rögtön elkezdik saját 

soraikban is keresni az árulókat, ezek a korai mondatok, egyértelműen tükrözik a későbbi 

                                                 
27 Ld. erről részletesen: Dési, 2013. 

28 Népszava, 1919. április 1. 2. p. 
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leszámolások lehetségességét, talán nem hiba kijelenteni, hogy ezen rendszerek, amelyekbe 

beletartozik a tanácsköztársaság is, ezt a jövő érdekében csinálják. 

Következő bekezdésében a szerző dicséri a magyar munkásságot, amiért volt ereje tűrni 

szenvedését ám mégis „lerázni láncait” és fegyelmezettségében tudja kormányozni az 

országot. Az elmaradhatatlan ajnározás az első mondatban megfigyelhető, „Soha még a 

világtörténelemben példa nem volt arra, hogy átalakulás olyan zavartalanul, olyan simán és 

olyan szépen menjen végbe, mint a mi átalakulásunk.” A történelmi elsőség, a zavartalanság, 

simaság és szépség, mind a dezinformáció eszközei, az tény, hogy elég zökkenőmentesen 

vették át a hatalmat, ám a gyűjtőfogházban egyeztek meg a szociáldemokrata és a kommunista 

pártok egybeolvadásáról és a hatalomátvételről. Arról nem is beszélve, hogy Károlyi Mihály 

aláírását meghamisították és lemondatták, majd kikiáltották a tanácsköztársaságot. 

„A Forradalmi Kormányzótanácsnak minden rendelete megparancsolja, hogy egyéni 

vállalkozások és hivatalos zaklatások mellőzésével kell végrehajtani azokat az intézkedéseket, 

amelyek a kialakuló uj világ szent ügyét szolgálják.” Láthatjuk, hogy a terrort, ekkor még nem 

tekintették a hatalom kizárólagos eszközének, inkább békés úton próbálták megtéríteni az 

embereket az „új világrend” elfogadására. Elkövetkezendőkben a lakásrekvirálásról szól a 

cikk, amely a forradalom velejárója és igaznak bélyegzi, amire már szüksége volt a 

munkásságnak, ám ezt csak hivatalos úton engedélyezi, aki magán úton próbál lakást foglalni, 

az bűnös, aki ellenáll a hivatalos intézkedésnek az is ugyan úgy bűnös és a forradalmi 

törvényszék vár rá. „aki nem tudná, hogy se a Lakáshivatal nevében, se egyéb hivatalok 

nevében terrorisztikus módon, fenyegetődzve föllépni joga senkinek nincs.” Megmosolyogtató 

ez a mondat, és meglehetősen naiv, tudjuk, hogy a realitástól elrugaszkodik a totális hatalom, 

de a szerző gondolhatta volna, hogy a lakásrekvirálás terror nélkül békés eszközökkel nem 

kivitelezhető, ugyan ki adná föl ingatlanját, vagy osztaná meg egy számára idegennel önként? 

Senki. A megkülönböztetés sem marad el, vannak az úgynevezett jó munkások, proletárok, 

amelyek az elnyomás alatt edződtek, ők nem gorombák, nem fenyegetőznek, nem 

„brutalizálnak”. De a munkásság közé beférkőzött, „szélhámos és züllött álhírlapírók, 

vérszomjas, nyegle katonatisztek és egyéb hason zsánerű alakok bátorkodtak a munkások 

közé” – akik értelemszerűen a mintamunkás ellenpontjai. Ők követik el az összes negatív 

tettet, ami befeketíti a forradalmat. Ezen társaság az író szerint, ugyanolyan dühvel veti magát 

a burzsoáziára, mint tette ezt a múltban a munkásokkal. Hatni kell az emberek érzelmeire is 
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persze, az újság tud egy egyénről, persze nem nevezték meg, aki katonatiszt volt, és most a 

lakáshivatalban dolgozik és folytatja, amit katonaként is csinált, kínozza az embereket. De 

persze ma már nem dolgozik ott, és most már minden rendben van, a forradalom működik, 

gondolhatja az egyszerű ember az újságcikket olvasva. 

A vége a cikknek mondhatni szokásosan zárul, a „forradalom tisztítótüzében” 

megnemesedett munkásokkal kell elvégeztetni az ilyen munkaköröket, akik majd nem élnek 

vissza hatalmukkal és erejükkel. Mert, ha nem így tesz a tanácsköztársaság, akkor ezen 

ellenforradalmi sejtek bemocskolják a proletárdiktatúrát és elveszejtik azt. A konklúzió a 

forradalom martalócait törvényszék elé kell állítani és megtisztítani tőlük a „vonalat”. 

Dicsérettel zárja sorait, gyönyörű építő munka, a szerző szerint, a lakásrekvirálás a forradalmi 

döntőbíráskodás, az ellenségkeresés, és a dezinformáció. 

3.2. „Német-Ausztria proletársága ezrével özönlik át a magyar Vörös Hadseregbe.”29 

A cikk egészén érezhető még mindig a forradalom dicsőítése és az eufória, ami áthatotta a 

szerkesztőt, ezt az érzést próbálta cikkében kifejezni és átadni olvasóinak. A cikk erős 

felütéssel kezdődik, azt állítja, hogy egész zászlóaljak hagyják ott életüket és lépnek át a vörös 

hadseregbe. A propaganda lap furcsamód meglehetősen pontosan fogalmaz, ugyanis az április 

hatodikán megalakuló „nemzetközi ezred”, a vörös hadsereg egyik legsikeresebb egysége, 

nagy számban sorakoztatott fel német ajkú katonákat, akik lakhelye Magyarország volt, vagy 

ideológiai egyetértésben csatlakoztak hozzá. Ezenkívül nagy számban voltak még olasz 

kommunisták, és orosz hadifoglyok, akiket sikerült verbuválni. Maga az újságcikk használja a 

maga korának elvárt pátoszát. A hatalmas, vörös, tűz kiforgatta az országot korhadt sarkaiból, 

és megteremtette a proletárdiktatúrát, elengedhetetlen, hogy ne a folyamat legutolsó fázisaként 

írjanak a diktatúráról. Európa zászlóvivői a tanácsköztársaság proletárjai, akik a szöveg 

alapján majd lebontják a kapitalizmust. Ahogy láthatjuk, az író meggyőződése még ekkor a 

világ munkásságának küszöbön álló teljes egyesülése, így a magyarországi harcok, csak úgy, 

mint az oroszországiak, csak egy-egy szeletét jelentik a küzdelemnek. Az újság szerint 

ellenállhatatlanul terjed nyugatra az eszme, ugyan voltak kisebb szerveződések és villongások. 

De sehol nem tudott olyan széleskörűvé válni, mint Magyarországon vagy Oroszországban. A 

császárok és királyok alatt reng a föld az újságok szerint, ám ezen államok meglehetősen 

                                                 
29 Népszava. 1919. április 4. 5. p. 
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stabilnak mondhatók Magyarországtól nyugatra, mind a háborút viselő felek, Nagy-Britannia, 

Belgium, mind a háborúban részt nem vevő feleknél, Hollandia, Spanyolország esetében. A 

bekezdés végén azt írja a szerző, hogy a föld mozgása beindítja a proletárforradalmat, a szívük 

egyszerre dobban és nyújtják kezüket Magyarország felé, készülnek az egyesülésre. Tudjuk, 

hogy egy környező országban, a Felvidéken létrejött egy rövid időre proletárdiktatúra, persze 

később, a Szlovák Tanácsköztársaság, amely lényegében a Magyar Tanácsköztársaság 

bábállama volt. Ausztriában volt még minimális megmozdulás, ám ezt az ottani fegyveres erők 

viszonylag hamar elnyomták. Megfigyelhetjük, hogy az összetartozásra nagy hangsúlyt fektet 

ez a cikk is, a négy különböző náció felsorolása és mindegyik proletár szóval való leírása 

megteremti az író szerint a legnagyobb egységet. Érdekes még azon rész, amikor arról ír, hogy 

„ha volt is köztük az elnyomóik által mesterségesen élesztett ellentét, most föleszmélnek és 

egymásra ismernek”. A baloldal Európában sok helyen kampányolt azzal, hogy az egyszerű 

munkásoknak semmi bajuk nincs egymással, akik legnagyobb százalékban „hullajtják 

vérüket” a frontokon, egy olyan háborúban, amelyben a kizsákmányoló vezetők területeket 

szeretnének szerezni. Ezt hangsúlyozza a cikk ezen része, és már-már megbékél azzal, hogy 

emberek millió ölték meg egymást, a semmiért, mert most itt az új és „csodálatos” cél, az 

egyesülés és a tőke megdöntése. A kérdés csak hogy ez érdeke volt-e valójában a 

munkásoknak? 

Az osztrák népőrségből kiváltak bizonyos katonák, akik a cikk szerint kérvényezték, hogy 

szállítsák őket a magyar határig, ezt Ausztria megtagadta, mire polgári ruhában gyalog tették 

meg a távot a cikk alapján. Az önfeláldozás motívuma, a nemzetközi munkás-szolidaritás 

hangsúlyozása és a kezdeti lelkesítés megragadása miatt emeltem ki ezt a szöveget. Itt még 

nem az ellenséget szidják, és a másik csoportot becsmérlik, nem a belső ellenségkeresés a fő 

motiváció, hanem az, hogy az emberek mit meg nem tesznek filozófiájukért, ezzel akarták 

biztatni a munkásságot, a munkások pedig azt gondolhatták, ha valaki elsétált Ausztriából 

Budapestre, akkor ideje nekem is tennem valamit, esetleg növelni a termelést, túlórázni, vagy 

beállni a Vörös Hadseregbe. A cikk második felében egy meg nem nevezett személy, persze 

megint lemondott minden rangjáról, és elvileg Magyarországra jött, mert „az ő elveinek 

megfelelően cselekedhet”. Ezen kívül megkérték a bécsi proletárságot, hogy támogassák 

szomszédaikat, a magyar proletárságot. 
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A cikk legvége leírja az érkezését ezerkétszáz katonának, akik „fiatal bécsi fiúk”. 

Steinbruck Ottó és Löwy Béla köszöntötte őket, majd egy barakkba irányították a csapatot, 

ahol nagy megvendégelést kaptak, és visszavonultak, vélhetően éjszakára. A nagy 

megvendégelést el tudjuk képzelni, az öt éve nélkülöző Magyarország minden bizonnyal a 

propaganda céljainak és a lelkesedés fenntartása érdekében tényleg kitehetett magáért, ám 

ezután súlyos nélkülözés várt ezekre a katonákra is. 

3.3. „A békekonferencia végleg lemondott a fegyveres intervencióról.”30 

A „négyes tanács”, Olaszország, Franciaország, Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült 

Államok, a cikk szerint – utólag tudjuk, tévesen következtetve – letett azon elhatározásairól, 

hogy katonai frontot állítsanak az oroszországi és a magyarországi forradalommal szemben. 

Clemanceau miniszterelnök és Foch tábornagy hiába indítványozta ezt – hivatkozik a 

Népszava a Berliner Tageblattra. A cikk úgy értesült, csapataikat nem hívják rögtön vissza, 

vélhetőleg mivel azok helyét forradalmi csoportok vennék át, ám az ellátmányok 

szállítmányozását beszüntetik. A fegyveres konfliktust gazdasági és politikai indokok miatt 

nem akarták folytatni, mivel „legalább egy évig tartana”, és minden állam kifáradt a nagy 

háborúban, kivétel az USA, ám nekik drága volt a csapataikat ellátni és nem volt gazdasági 

érdekük ezen háborúkat megvívni. Így az illetékes kormányok elismerése nélkül „számoltak a 

tényekkel”, és tárgyalásokba kezdenek. Pozitív jelzés lehetett a tanácsköztársaság számára, 

hogy Smuts tábornokot küldték, aki angol nemzetiségű katonatiszt, tehát úgy vélték, a „négyes 

tanács” előnyösen döntött számukra. Smuts feladata a tanácsköztársaság és a környező 

államok, „Román köztársaság, Cseh-szlovákia Köztársaság, Szerb Köztársaság” közötti 

megegyezés elősegítése volt. A cikk bízott Smutsban és feladatában, hogy a jelenlegi határok 

nem véglegesek, csak a támadásokat előzik meg a felek között, ám mi már tudjuk, ez nem így 

volt. Ekkor tudták meg az Echo de Paris lapból, hogy Smuts jelentését követően a „négyes 

tanács” meghívja „Német-Ausztria” után Magyarország képviselőit is a béketárgyalásokra. 

Lehozza az újság, hogy Franciaország egy katonai zónát szeretett volna létrehozni a 

bolsevizmus továbbterjedésének megakadályozására, vélhetően az orosz és magyar csapatok 

közvetlen összeköttetésének megakadályozásáért, az összehangolt akciók megelőzéséért. A 

cikk utolsó bekezdése a világ szocialistáiról szól. A francia „szélső szocialisták” a kommunista 

                                                 
30 Népszava, 1919. április 5. 5. p. 
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internacionáléval szövetséget kötöttek, és feltételezik, hogy ez szakadást hozott volna Nagy-

Britannia, az USA és Franciaország viszonyában, valamint, hogy a hadi kiadásokba belebukott 

volna a Clemanceau kormány. 

3.4. „Visszavonjuk csapatainkat.”31 

Az újságcikk a Clemanceau-jegyzéket ismereti. Ezt az ajánlatot a Forradalmi 

Kormányzótanács elfogadta, közvetlen szerepet játszott ez a későbbi bukásában. A jegyzékben 

a „Felvidéki hadjáratban” visszafoglalt területek kiürítésére szólítják fel a tanácsköztársaságot, 

cserébe a román haderő kivonul a Tiszántúlról. Ahogy ezt mi, olvasók is gondoljuk, jó lépés 

lett volna, ha tényleg betartja minden fél. A cikkben le van írva, hogy a Tiszántúl nagyobb és 

magyarlakta terület, könnyebb a közigazgatást vezetni. „A bresti béke idején Lenin elvtárs azt 

mondotta, hogy az ő számára elegendő, ha egyetlen városban megvan a tanácsrendszer, mert a 

forradalomnak ez az egyetlen tűzfészke elég arra, hogy lángba borítsa a világot.” Az újság 

legitimálni szeretné a tanácsköztársaság ezen lépését azzal, hogy Lenintől idéz, ám a 

katonaság morálja és a közhangulat is ezzel ellentétes volt, a rendszer végóráit látták ebben, 

pontosan. A cikk úgy folytatja, hogy a forradalomnak a fejlődést és a terjedést kell előtérben 

részesítenie, hogy az egész világot el tudja érni, ezért még visszatérnek a felvidékre majd, ha a 

helyzet úgy kívánja. A cikk további része lelkesítő propaganda, valószínűleg érezte mindenki, 

mekkora veszélyben is forog a tanácsköztársaság ebben a percben, délen a szerb haderő 

állomásozik és bármikor bevethető, keleten a román csapatok vagy kivonulnak, vagy nem, 

csupán északon volt szemernyi biztonságérzet, a tönkrevert cseh-szlovák haderőnek idő 

kellett, hogy rendezze sorait. Ám a kiürítéssel ezt könnyebben véghez tudták vinni. 

Mondhatjuk, a tanácsköztársaság feltett mindent egy lapra, és veszített. Ismerteti a cikk írója a 

távlati célokat melyek: „jó, olcsó és becsületes közigazgatás, igazi munkáskormányzás, a 

mezőgazdasági termelés föllendítése, az ipari termelés megindítása, a város és falu testvéri 

viszonyának megteremtése: ma ezek a legközelebbi célok.” Ezen célok egyike sem került még 

a megoldás közelébe sem a forradalom 133 napja alatt. Ezek olyan távlati célok voltak, 

amelyekkel nem egy forradalom alatt kellett foglalkoznia a vezetőknek. 

 

 

                                                 
31 Népszava, 1919. július 1. 2. p. 
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4. Összegzés 

Hipotézisem a következő volt: A Tanácsköztársaság formabontóan gondolkozott az addigi 

magyar média szempontjából, és hogy ez az erőszakos hozzáállás segítette őket céljaik 

kivitelezésében, bukásukig. Szakdolgozatomban kitértem a média két felületére, amely az 

újságcikkek és a plakátok, falragaszok voltak, ezek újszerű használata sokat növelt a 

Tanácsköztársaság működésének színvonalán, a média totális kontrollja nélkül nem valószínű, 

hogy a hatalmat meg tudták volna tartani ennyi ideig. A felvidéki hadjárat sikerei nem a 

rendszernek köszönhető, ám a korszakhoz és kapacitásukhoz képest hatalmas bürokratikus 

eredmény, hogy a hadsereget ekkorára tudták növelni a komolyabb lázadásokat még 

megtörténtük előtt el tudták nyomni, igaz ehhez sok embert fel kellett áldozniuk és a terrort 

kellett alkalmazniuk. A plakátok az egyszerű embereket befolyásolták úgy, hogy elhitték a 

Tanácsköztársaság egy viszonylag stabil és erős rendszer, amely az elesettebb néprétegekért 

van. Amikor pedig a rendszer elkezdett funkcionálisan is működni, kivégzések kollektivizálás 

statáriális bíróságok Lenin fiúk, a kései kiábrándulás és a rezignáltság már nem befolyásolta a 

rendszer stabilitását és csak külső erő tudta megbuktatni. A technológia fejlődése a háború 

alatt és ezen technológia az állam alá való totális rendelése könnyen formálta a tömegek 

gondolkodását. A művészek remekül alkalmazták a különböző stílusokat az állam 

propagandájának éreztetésére, a csoporthoz tartozás a széttört világból újonnan kiépülő tűzzel 

tisztított emberiség, a végső nagy harccal való kecsegtetés elhitette az emberekkel, hogy 

utoljára kell szenvedniük. 

A forradalmakban az emberek nagy része általában bízik és hiszik vagy remélik, hogy 

elhozza a békét, stabilitást. A Tanácsköztársaság egy puccs által jött létre és a társadalmi 

támogatottsága is alacsony volt, a kollektivizálásokkal a parasztság nem érezte a hirdetett 

növekvő életszínvonalat. A munkásság a burzsoák lakásába költözhetett ám ezen kívül nem 

érte őket komolyabb változás, hiába az ideológia azt hirdette, hogy nagyrészt értük van. A 

rendszer azért maradhatott fent Magyarországon szerintem mivel a parasztság nem tudott 

tájékozódni megfelelően és szerveződni sem, az agrártársadalom velejárója, hogy szegények 

és a távközlés abban a korban nem volt megfelelő. Ezért is volt remek taktikai lépés a hatalom 

részéről a rögtöni államosítás, így az elszigetelt falvak, de akár a megyei városok sem tudták a 

tényleges információt a másik helyzetéről, így a helyi lapokban hivatkozás nélkül is írhattak 

bármit. Az emberek úgy gondolhatták, a Tanácsköztársaság eléri a békét, ahogy egyik 
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cikkemben is elemeztem, egy ideig úgy tűnt nincs politikai és gazdasági támogatottsága a 

katonai intervenciónak, és hogy az Antant be akarja fejezni a háborút minden áron.  

Saját véleményem az, hogy a Tanácsköztársaság borzalmait nem lehet megbocsájtani, de 

látnunk kell és tanulnunk belőle, hogy a totális államok milyen sikeresen tudják befolyásolni 

az embereket. A történelmünkben egyetlen totális diktatúra sem volt támogatott széles körben 

vagy hosszú életű a Tanácsköztársaság, a Nyilas Diktatúra, a Rákosi rendszer mind megbukott, 

a tanácsköztársaság is vélhetően ezen sorsra jutott volna, még akkor is ha lett volna külső 

nagyhatalmi támogatója.  

Hipotézisemet igazoltnak tekintem, mivel egy többnyire agrár-beállítottságú országban, 

több mint száz napig tudták megtartani a hatalmat. Sikeres hadjáratot vezettek a későbbi 

Csehszlovákia ellen, szét tudták választani a román és a csehszlovák haderőt, és ha a 

Clemanceau-jegyzékben foglaltakat betartotta volna a román fél, még területüket is növelni 

tudták volna. A társadalom pedig, ahogy láthatjuk, elfogadott egy fél diktatórikus rendszert a 

háború után. Véleményem szerint a tanácsköztársaságot is elfogadták volna, ha az megfelelően 

tud konszolidálni és növelni az életszínvonalukat. Mindebben szerintem nagyon nagy szerepet 

játszott a propaganda és annak erőszakossága, a félelem és a terror eszköze, az osztálytudat, 

csoporthoz tartozás nagyon erősen dominál az emberekben főleg egy ilyen széttörni látszó 

már-már apokaliptikusnak látszó világban. Az emberek döntése pedig érthető volt, inkább 

választottak egy utópisztikus vagy disztópikus államot, mint hogy a belharcok miatt teljesen 

biztos legyen az ezeréves Magyarország felbomlása és eljöjjön az apokalipszis a nemzet 

számára, ezt a tisztek tömeges vörös hadseregbe tömörülésében láthatjuk.  
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Summary 
 

According to my work, I investigate the Hungarian Soviet Republic, which was in 1919 in 

21’st of March. My thesis for my bachelor’s degree is concerned with the political propaganda 

of the Hungarian Soviet Republic. Analysing this topic through a magazine’s article, wall 

presses and placards to investigate the Hungarian society in those times. My hypothesis is the 

following: „ The Hungarian Soviet Republic’s way of thinking was outrageous in every 

respect of the media and this violently attitude helped them to fulfil their goals till their 

system’s brake down.”  

The Hungarian Soviet Republic used lateral thinking in the propaganda, and by that the 

population, which was suffered for almost 5 years, accepted their political system and also as 

government. Inasmuch as the previous political system was not promised a liveable future, 

while the Hungarian Soviet Republic offered a new era, which quote was: „Workers of the 

world, unite!” The regime strengthens the feeling of belonging to somewhere, and made the 

people motivated to work.  

The analysed placards were classified. It includes militant placards, the ones which were deal 

with the relevant social status, which were agitating against the bourgeoisie and also contains 

hectoring poster, etc.  These placards were made to express simply what people should do for 

their country, and what would be the aim of progress of the Hungarian Soviet Republic. These 

hangers aim were to affect the people’s emotion, and tried to wipe out “the enemies of the 

state”, as they called them. To tell the truth, it was a proletarian dictatorship, which goals was 

to liberate the workers of the world, and unite them in one state, which would have been the 

Soviet Union in the whole planet. But to be clear about, it didn’t happen.  

The magazine called “Népszava” was the Hungarian Soviet Republic’s morning speaking-

tube. It was socialised right after the Coup d’état. This newspaper’s articles aim, were to 

conserve the permanent feeling of the “final battle” and to mobilise the whole society. The 

Népszava used the disinformation as a weapon to avoid the unification of the suppressed 

masses, for example the agrarian society, what could have been overthrow the political system. 

The brutality and the terror were hushed up in the media, but the positive events were 

sensationalised. In my opinion my hypothesis is true, because the regime could not stand for 

133 days, if the propaganda was not used so innovative and successful. 
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