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Abstract 
 

The study presents in brief the history of the the postcards in Europe. 
Then the author examines and analyzes the pictures, the official and private 
texts of the French postcards during the First World War. He tries to 
present the role of the postcards in manipulating of the soldiers and civils. 
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z első világháborúval1 kapcsolatban joggal használják a totális2 
jelzőt, hiszen nemcsak a frontokon folyt a háború a hadviselő fe-
lek között, hanem közben politikai, diplomáciai, gazdasági küz-

delem is zajlott. Meg kellett küzdeni a hátországért is politikai, szociális 
gazdasági és kulturális téren egyaránt. A lakosság megnyerése érdekében a 
hadviselő felek egy audio-vizuális háborút is folytattak. Ebben a mozinak, a 
filmhíradóknak fontos szerep jutott, de nem szabad elfelejteni a háború da-
lait, melyeket a frontokon és a hátországban egyaránt énekeltek. A nagy há-
ború rendkívül gazdag katonadalokban minden hadviselő félnél. S ne hagy-
juk ki az újságokat sem, amelyek ekkor már képeket is közöltek a háborúról. 
Ebben az írásban azonban nem az előbbiekről, hanem a képeslapokról írok, 
amelyeket milliós nagyságrendben küldtek a frontra és a frontról. �Az 1914 
� 1918-as háborút kétféle módon nyerték meg: puskákkal és képeslapokkal.� � írja 

                                                           
1 Az első világháborúnak hatalmas irodalma van, ezért csak néhányat említünk. John 

KEEGAN: La Première Guerre mondiale, Perrin, 2003. Angolul: The First World War, Random 
House, London, 1998. William MULLIGAN: The Origins of the First World War, Cambridge Uni-
versity Press, 2010. David FROMKIN: Le dernier été de l�Europe. Qui a déclenché la Première Guerre 
mondiale? Grasset, Paris, 2004. Angolul: Europe�s Last Summer. Who started the Great War? Alfred 
A. Knopf, New York, 2004. GIRAULT, René - FRANK, Robert: Turbulente Europe et nouveaux 
mondes 1914-1941, Paris 1998. A régebbi irodalomból: GALÁNTAI József: Az első világháború, 
Gondolat, Budapest 1980. GALÁNTAI József: A Habsburg Monarchia alkonya. Osztrák-magyar 
dualizmus 1867-1918, Kossuth, Budapest 1985. TAYLOR, A. J. P.: Az első világháború képes króni-
kája, Akadémiai, Budapest 1988. TAYLOR, A. J. P.: Harc a hatalomért. Európa 1848-1918, Scolar, 
Budapest 2000. POIDEVIN, Raymond: Les origines de la première guerre mondiale, P.U.F. 
Documents histoire, Paris 1975. ANDRÁSSY Gyula gróf: Diplomácia és világháború, Göncöl-
Primusz, Budapest 1990. DROZ, Jacques: Les causes de la Première Guerre mondiale. Essai 
d'historiographie, Seuil, Paris 1973.  

2 A totális háború fogalma Ludendorff 1935-ben megjelent munkájában � Der Totale Krieg, 
München � jelenik meg. A szerző e fogalom alatt azt érti, hogy a hadviselés az ország egészét, 
katonai és civil szféráját egyaránt átfogja. Ludendorff munkája alapján Goebbels 1943-ban hir-
deti meg a totális háborút. FORGÁCS Balázs: Napjaink hadikultúrái (A hadviselés elmélete és fejlő-
dési tendenciái  modern korban), PhD értekezés, Budapest, 2009. 120 � 121. Az első világháború a 
Ludendorff által használt fogalom szerint is totális háborúnak nevezhető. 
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Paul Vincent.3 Első látásra talán túlzásnak tűnik ez a megjegyzés, de még-
sem az. Ha csak a képeslapok számát nézzük, az adatok megdöbbentőek. 
Az első világháború előtt Franciaországban évente 800 milliót adtak ki, míg 
Németországban több mint egy milliárdot, s ezzel világelső volt. A háború 
évei alatt kiadott képeslapok számát Németországban 6 � 7 milliárdra te-
szik, s ettől nem igen maradt el Franciaország sem.4 A franciák egyébként 
soha nem írtak annyit, mint a nagy háború alatt. A napi egy levél általános 
jelenség volt, de a kettő vagy az ennél több levélváltás sem tartozott a ritka-
ságok közé. S az írás szokása, sőt mániája nem csupán a katonákra, hanem a 
tisztekre, civilikre egyaránt jellemző volt.5 A képeslapok története azonban 
nem az első világháborúval kezdődött. E postai küldemény születéséhez az 
az ötlet vezetett, hogy legyen egy rövid üzenetek közvetítésére szolgáló kár-
tya, amelyet azonban nem kell borítékba tenni, ennek következtében ol-
csóbb, mint a borítékos levél.6 

A képeslap történetének kezdeteit a 10. századi Kínában találjuk, ahol 
már használtak olyan lapokat, amelyeken üdvözleteiket, jókívánságaikat 
küldték el az emberek egymásnak. De meg kell említenünk XIII. Lajos Fran-
ciaországát is, ahol a társadalom jómódú rétegei látogatókártyákat kezdtek 
használni, később rövid információk is megjelentek ezeken a lapokon.7 Ilyen 
előzmények után Heinrich von Stephan porosz államtitkár 1865-ben Karls-
ruhéban, a német posták konferenciáján vetette fel azt az ötletet, hogy ve-
zessék be a levelezésnek egy új, boríték nélkü-
li változatát. Az ötlet azonban felháborodást 
okozott, mivel szakított a levelezés titkossá-
gával, ráadásul alkotmányos jogot sértene, 
mondták az ellenzők.8 1869. január 28-án az-
tán a Wiener-Neustadt-i katonai akadémia 
professzora, Emanuel Herrmann, meggyőzte 
az osztrák postát az ötlet hasznosságáról. Az 
új levelezési formának a levelező kártya 
(Correspondenz-karte) nevet adták. Formáját akkor 120 mm x 85 mm-es 
nagyságban határozták meg. S e téglalap alakú keménypapírból készült le-
velező lap elejére a címzés helye, s egy nyomtatott bélyeg került, a hátoldala 
pedig a levelezés számára volt fenntartva. Az osztrák posta 1869. november 
elsején bocsátotta ki az első levelező lapot, amely igazi siker lett az Osztrák 

                                                           
3 Paul VINCENT: Cartes postales d�un soldat de 14 � 18, Editions Jean � Paul Gisserot, Paris, 1988. 7.  
4 http://www.caricaturesetcaricature.com/article-les-cartes-postales-satiriques-pendant-

la-premiere-guerre-mondiale-96090355.html - (2014/05/01) 
5 Courrier militaire 1914-1918, http://grande-guerre.org/?p=336 - (2014/05/01).  
6 L�histoire de la carte postale, http://apr-philatelie.pagesperso-orange.fr/Pages/ 

Articles/Expo%20Histoire%20CP.pdf - (2014/05/01).  
7 Uo. 
8 http://budapestantikvarium.hu/kepeslapok-toertenete.html  - (2014/05/01). 
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Az első illusztrált lapok egyike 

� Magyar Monarchiában. Magyarországon egy ilyen lap 2 krajcárba került, 
míg a borítékos levél díjszabása 5 krajcár volt. 1870. július elsején az 
Északnémet Szövetség is bevezette a levelezőlapot, és a sikert jól mutatja, 
hogy az első napon 45 ezer lapot adtak el.9 Innen már csak egy lépés hiány-
zott, hogy a mai értelemben vett képeslap megszülessen. Ezt a lépést Au-
gust Schwarz oldenburgi kereskedő tette meg, aki 1870-ben egy levelezőlap 
bal felső sarkába egy ágyú mögött álló tüzér képét nyomatta.10 Nem vélet-
lenül, hiszen 1870 nyarán elkezdődött a francia � porosz háború, s ez meg-
teremtette a képeslapok iránti igényt. 1870. augusztus 12-én a sebesülteket 
segítő strasbourg-i társaság azt kérte a várost ostromló porosz csapatok pa-
rancsnokától, Von Werder tábornoktól, hogy engedélyezze a képeslapok 
használatát, melyek segítségével a sebesültek, az ostromlottak kommuni-
kálhatnak hozzátartozóikkal. A tábornok azzal a feltétellel adta meg az en-
gedélyt, hogy a képeslapokon 6 krajcáros porosz bélyeget használnak. A 
küldeményeket Karlsruhéban cenzúrázták. A háború megteremtette a légi-
postát is, mivel a körülzárt Metzből és Párizsból léggömbön, illetve galam-
bokkal küldték ki a postát, így a képeslapokat is.  

A francia � porosz háború a képeslapokat elfogadottá és népszerűvé tet-
te Európában és a világon, hiszen egymás után vezették be azt a levelezési 
formát. 1870 szeptemberében Luxemburgban, Nagy Britanniában és Finnor-
szágban lesz hivatalos a képeslap, Svájcban pedig 1870 októberében. A kö-
vetkező évben Belgiumban, Hollandiában és Dániában is lehet már képes-
lapokat küldeni. 1872. január elsejétől pedig bevezették Oroszországban, 
Kanadában, Norvégiában és Svédország-
ban is. Az Egyesült Államok 1873. május 
13-tól előrenyomtatott bélyeggel ellátott 
képeslapokat adott ki. 1874-ben Bernben 
megalakult az Általános Postaszövetség, 
melynek nevét 1878-ban Postaügyi Unióra 
(Union Postale Universelle) változtatták 
meg. Ez a szervezet döntött aztán a szabá-
lyokról, tarifákról, s a képeslap végleges formájáról, melyet  9x14 cm-ben 
határoztak meg.11 Az 1889-es párizsi világkiállítás alkalmával az Eiffel To-
rony Társaság (La Société de la Tour Eiffel) kiadta az első, turistáknak szánt 
illusztrált képeslapokat, háromszáz ezer példányban. Ezzel megkezdődött 
az aranykor, amely az első világháború végéig tartott. A képeslapok számát 
1914 előtt több milliárdra becsülik a világon.12 S nem csupán rajzok, hanem 
                                                           

9 L�histoire de la carte postale, http://apr-philatelie.pagesperso-orange.fr/Pages/ 
Articles/Expo%20Histoire%20CP.pdf 

10 www.antikregiseg.hu/hasznos_tudnivalok_a%20kepeslapokrol.php - (2014/05/01). 
11 L�histoire de la carte postale, http://apr-philatelie.pagesperso-orange.fr/Pages/ 

Articles/Expo%20Histoire%20CP.pdf 
12 Petite histoire de la carte postale. www.cartophilie-viroflay.org/article.php?id_article=33 - 
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a civil Claudius 

Baton 

fekete-fehér majd színes fotók is megjelentek a képeslapokon, bemutatva az 
élet különböző területeit.  

Az első világháború újabb fellendülést hozott a képeslapok történetében. 
Ez annak köszönhető, hogy a hadviselő felek mindegyike több milliós had-
seregeket állítottak csatasorba, s a katonák és a hozzátartozók között szinte 
a képeslap jelentette az egyedüli és legfontosabb kapcsolatot. A hadvezetés 
is felismerte a levelezés jelentőségét, hiszen az volt a cél, hogy fenntartsák és 
erősítsék a harcolók és a hátország morálját. Ráadásul a levelek, képeslapok, 
segítségével nyomon lehetett követni a katonák és a hátország hangulatvál-
tozásait. Ehhez persze meg kellett szervezni a levelezés ellenőrzését. Ez ka-
tonai szempontból is fontos volt, mert nem lehetett katonai jellegű informá-
ciókat közölni a levelekben. �A katonák levelezésükben nem utalhatnak se a 
helyre, ahol vannak, se a csapatok mozgására.� � olvashatjuk Joffre tábornok 
1914. december 22-i utasításában.13 Éppen ezért a kimenő és bejövő postát a 
francia hadseregben 1914. november 25-től késleltették. 
Ez azt jelentette, hogy három napig visszatartották a le-
veleket, s ezt az időt akár nyolc napra is lehetett növelni. 
1915. január 4-én pedig létrehozták a Posta Katonai El-
lenőrzése (Contrôl Postal Militaire) nevű hivatalos szer-
vezetet. 1915. július 27-én hirdették ki a posta, a levele-
zés állandó figyeléséről, ellenőrzéséről szóló utasítást, s 
ez 1918. november 21-ig volt érvényben. A katonák 
igyekeztek kijátszani a cenzúrát: vagy olyan nehéz nyel-
vezetet használtak, pl. tájszólásban vagy kódoltan  írtak, 
amit az ellenőrzés nem értett meg, vagy a kimenőre in-
duló bajtársaikat kérték meg a levelek feladására. A ké-
peslapok, levelek egyébként ingyenesek voltak a kato-
nák számára, mivel a lapra vagy a bélyegre már hivatalosan ráírták a fran-
chise militaire kifejezést (vagy carte en franchise), illetve ennek a rövidítését: 
F.M. Vagy a katona írta rá kézzel. E szókapcsolat azt jelenti, hogy a postai 
küldemény mentesítve van a költségektől. Ennek a rendszernek köszönhe-
tően a katonai posta naponta másfél millió képeslapot továbbított.14 Nézzük 
meg ezután, hogy mit tartalmazott egy képeslap, s milyen típusaival talál-
kozunk a háború során.  

Paul Vincent15 a már jelzett könyvében unokatestvérének, az első világ-
háború katonájának a levelezéséből, képeslapjaiból állított össze és adott ki 
                                                                                                                                       
(2014/05/01). 

13 Courrier militaire 1914-1918. Notice succincte sur le courrier militaire en 1914-18. 
http://grande-guerre.org/?p=336 - (2014/05/01). 

14 La carte postale, média de masse en 1914, http://publications-chs.eklablog.com/1-5-
millions-de-cartes-postales-par-jour-en-1914 - (2014/05/01). Courrier militaire 1914-1918. Notice 
succincte sur le courrier militaire en 1914-18. http://grande-guerre.org/?p=336 . 

15 A könyv megjelenésekor a szavoyai Rabelais Akadémia dékánja. 
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a poilu Claudius Baton  

 
Francia lövészárok a háború 

kezdetén 

egy kötetet.16 Claudius Baton, egy savoyai cipész gyermekeként Párizsban a 
Gare du Nord-ral szembeni nagy sörözőben pincérként dolgozott a háború 
kitörése előtt, s innen vonult be katonának a gyalogsághoz. A Somme vidé-
kén harcolt, megkapta a hadi keresztet, 1917-ben előléptették tizedesnek, 
majd a háború befejezését követően visszatért a párizsi sörözőbe, ahol még 
harminc évig pincérként dolgozott. A háború alatt pedig rendszeresen írta 
képeslapjait, leveleit családjának Savoyába, Párizsba. Marie nővére pedig 
összegyűjtötte ezeket, illetve unokatestvéreinek és barátainak a küldemé-
nyeit is, és ebből három nagy album keletkezett. Claudius Baton és barátai 

nem homéroszi hősök voltak, jegyzi meg a szerző. 
Mindegyikük egyszerű poilu17 volt, az átlag francia 
képviselője, akinek életébe beleszólt a történelem, 
ezúttal a Nagy Háború.  

A kötetben található képeslapok milyen forrásér-
téket képviselnek a történésznek? Az elején található 
kép vagy rajz fontos vizuális kordokumentum, hi-
szen bemutatja a háború pusztításait, a katonai és po-
litikai vezetőket, az ellenséget, a háború humorát, 
szatíráját, s találunk a képeken vizuális játékokat is. 
Ugyancsak a képeslap elején találjuk a hivatalos fel-
iratokat, amelyek az adott hadviselő fél szándékait, 

céljait fogalmazzák meg. A kép és a felirat együtt fontos propagandaeszköz 
volt a politikai és a katonai vezetés kezében. A lap hátoldalán pedig a kato-
na sorait olvashatjuk vagy a család, a szerettei 
üzeneteit, válaszait. Néhány példa. 

Claudius Baton 1914. október 10. és október 
22. között 8 képeslapot írt. Egyet a nővérének, 
egyet az unokatestvérének és hatot az apjának. 
A jelzett időszakban már három hete ugyan-
abban a lövészárokban volt és unatkozott, így 
képeslapokat írt. Leveleiben a bor ára miatt 
elégedetlenkedik és háromszor is kéri, küldjék 
el a pipáját. Az apjának október 12-én így ír: �Minél inkább észak felé nyomu-
lunk, annál szerencsétlenebbek vagyunk, mert a németek mindent kifosztottak. És 
nagyon szeretném, ha küldene néhány pár zoknit�Mert nincs már és a lábaim mi-
att sokat szenvedek.�18 Október 16-án unokatestvére, Joseph Vincent a háború 
természetéről értesült: �A háború kemény az eső és a hideg miatt s ezt már kezdi 

                                                           
16 Paul VINCENT: Cartes postales d�un soldat de 14 � 18, Editions Jean � Paul Gisserot, Paris, 1988. 
17 Az első világháborús francia katona neve. A szó maga azt jelenti, hogy szőrös, s ez egy-

szerre jelentte a bátorságot, a férfiasságot, s azt is, hogy a háború körülményei között a lövész-
árkokban nehéz volt tisztálkodnia, borotválkoznia a katonának.   

18 VINCENT: 61. 



 
 

Majoros István: Képeslapok a frontról 

 
774 

 
Német álom: Európa germanizálása 

érezni az ember.� Az apjának ugyanezen a napon írt képeslapján megjegyzi: 
�A háború azt hiszem, nagyon hosszú lesz.� S hozzáteszi: �Még mindig nem kap-
tam meg a pipámat.� Október 19-én apjának újra jelzi: �Nem kaptam meg a pi-
pámat. Ha még nem küldték el a csomagomat, tegyenek még be csokoládét és do-
hányt. Itt minden nagyon drága. 1 liter bor kettő ötven. Ez nagyon drága.�19 
1915. január 29-i keltezéssel egy lövészárok részletet ábrázoló képet kül-

dött az Aisne-i csatatérről. �Kedves Mama, láthatja, milyen a lövészárok. De ez 
semmi a miénkhez képest. A miénk fedett, és vannak rajta lőrések, hogy lőni tudjunk, 
így sebezhetetlenek legyünk. S vannak fedezékek, ahol tüzet lehet rakni, ahol kártyázha-
tunk, hogy agyonüssük az időt. Ez egy modern élet�� fejezi be a poilu a levelét.20 
Mintha egy hétvégi kirándulásról tudósítana, ahol tüzet raknak, kártyáznak, 
csak a lőrés, a lövés, fedezék szavak jelzik: nem erről van szó. De Baton ezt is fel-
oldja a modern élet kifejezéssel. Tegyük persze hozzá, hogy a mamának kicsit 
megszépítette a dolgokat, hogy megnyugtassa. Egy másik képeslap néhány so-
ra már nem megnyugtató. �A kórházak tele vannak sebesültekkel. Ez rettenetes. 
Egyeseknek mindkét lába hiányzik, másoknak az egyik karuk, vagy vakok. Fel sem tu-
dom sorolni ezeket a szörnyűségeket.�21  

A válaszok ezekre a lapokra különbözőek, de annyiban hasonlítanak Baton 
leveleihez, hogy nagyon kevés a konkrét  információ. Egyik unokatestvére, a 
szintén katona Jean Porcheron gratulál 
Batonnak a hadikereszthez, amit 1915-ben ka-
pott meg. De hozzáteszi: �Ez mind nagyon jó, de 
vigyázz a bőrödre.�22 Több levélben találunk uta-
lást arra, hogy remélhetőleg a háború hamaro-
san befejeződik. Mme Prunier 1915. április 4-i 
keltezéssel, húsvét idején, így ír: �Remélem, hogy 
a harangjaink hamarosan megszólalnak s boldog ka-
tonáinknak ez a győztes visszatérés lesz.�23 Az 
1915. december 28-i lap szintén ezt a vágyat fogalmazza meg. �Dicsőséges békét 
kívánok, hogy visszahozza önt azok közé, akiket szeret.�24 Az 1916. december 30-ai 
levélben hasonló kívánságot olvashatunk: �Az új év hozza el nekünk a békét és a 
végét ennek az öldöklésnek, amelyet egyre nehezebb elviselni.�25 A háború azonban 
csak nem akar véget érni, ezért 1917. december 30-án ugyancsak a bizakodás 
hangja szólal meg: �Reméljük, hogy ez a szörnyű mészárlás hamarosan befejeződik.�26 
Tudjuk, még csaknem egy esztendőt kellett várni, hogy a háború véget érjen.  

                                                           
19 VINCENT:  61-62. 
20 Uo. 30. 
21 Uo. 104. 
22 Uo. 56.  
23 Uo. 148.  
24 Uo. 168. 
25 Uo. 169.  
26 Uo. 171. 
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A menetelés 

A képeslapokat, mint már említettük, propagandaeszközként is felhasz-
nálták. A franciák viszonylag könnyű helyzetben voltak, mert számukra 
egy ellenség létezett: Németország. Ezért a központi hatalmak többi részt-
vevője ritkán szerepel a képeslapokon vagy a posztereken, s így a németek-
re koncentrálhattak. A francia propaganda fő célja annak a bemutatása volt, 
hogy a francia hadsereg jobb, mint a német. Párizs azt is szinte dogmaként 
kezelte, hogy Berlint terheli a felelősség a háború kirobbantásáért, s ezt a 
franciák szerint a vilmosi Németország világpolitikai törekvései 
(Weltpolitik) okozták. Fontos propa-
ganda eszköz volt az ellenség 
démonizálása. Számos képeslapon ta-
lálkozunk a német katona brutalitásá-
nak ábrázolásával. A képek azt sugall-
ják, hogy a németek az állatokhoz ha-
sonlítanak. A Győztes menetelés Párizs 
felé címet viselő képeslap disznókat 
mutat be, fejükön a németek csúcsíves, 
hegyes sisakja, a porosz militarizmus jelképe. A franciák egyébként mindig 
ebben a sisakban ábrázolták a német katonát, jóllehet 1915-1916 telén már 
megjelentek az acélsisakok, amelyeket majd a második világháborúban is 
használnak. A német katona, a francia propaganda szerint, a brutalitását, 
bestialitását nőkkel, gyermekekkel szemben fejtette ki.27 A háború kezdeté-
től elterjedtek azok a hírek, legendák, hogy Belgiumban levágták a gyerme-
kek kezét, megöltek nőket, gyerekeket.28 A francia � német konfliktust a ci-
vilizáció  és a kultúra harcaként mutatták be, s a német kultúra fogalom a 
legmagasabb értékeket képviselő civilizáció tagadásaként jelenik meg.29 A 

                                                           
27 Les cartes postales satiriques pendant la Première guerre mondiale, 

www.caricaturesetcaricature.com/article-les-cartes-postales-satiriques-pendant-la-premiere-
guerre-mondiale-96090355.html - 2014-05-01 

28 A belgiumi kegyetlenkedések természetesen nem legendák, megtörtént eseményekről 
van szó. Maga Moltke a német hadsereg vezérkari főnöke írja 1914. augusztus 5-én: �Előrenyo-
mulásunk Belgiumban kétség kívül brutális�� De mindjárt hozzáteszi: ��aki keresztezi az utunkat, 
viselnie kell a következményeket.� A következmények azonban borzalmasak. Az Andenne nevű 
faluban 211 a kivégzettek száma, Tamines-ban 384, s Dinant-ban 612. Módszeresen gyilkoltak 
nőket, gyerekeket és férfiakat. Tamines-ban a térre terelt túszokat agyonverték, a túlélőket ba-
jonettel végezték ki. S nem összeválogatott halálbrigádok hajtották végre az öldöklést, hanem a 
sorállomány. KEEGAN: 109.  

29 E két fogalom, civilizáció � kultúra rivalizálása, párharca a 18 � 19. századra vezethető 
vissza. A latin világ a francia felvilágosodás civilizáció fogalmát használta inkább, míg a néme-
tek a kultúra fogalmát. A francia kifejezés a tágabb jelentésű, mert magába foglalja az emberi 
élet szellemi és anyagi oldalát, míg a német kultúra fogalom az intellektuális szférát foglalta le 
magának. BRAUDEL, Fernand: A civilizációk története: a múlt magyarázza a jelent, IN:GLATZ Fe-
renc � NIEDERHAUSER Emil (szerk.) 1977: Történelemelméleti és módszertani tanulmányok, Gon-
dolat, Budapest, 1977. 100-142. FRIEDELL, Egon 1989: Az újkori kultúra története I. Középkor, pes-
tis, misztika, Holnap Kiadó, Budapest, 1989. 35-42. MAJOROS István: Civilizáció kontra kultúra? 
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Ég a katedrális 

 
A császár véres bárd-

dal a kezében 

német barbarizmusnak a civilizáció ellen elkövetett egyik bűne a reims-i ka-
tedrális bombázása, lerombolása. Az egyik képeslap a lángokban álló ka-
tedrálist mutatja be, Maurice Barrès,30 a neves francia író, politikus kom-
mentárjával: �Ime a bűn, melyet semmi sem menthet, s amit a történelem e vissza-
eső bűnözők örök szégyeneként fog feljegyezni.�Reims az első világháború alatt a 
front vonalán feküdt, ezért az előrenyomuló német csapatok lebombázták a 
várost és a katedrális nagy része is megsemmisült. �Megdöbbentő, ami Reims-

ben történt.� � írja gróf Andrássy Gyula, a 
Monarchia utolsó külügyminisztere. De 
mindjárt hozzáteszi: �A világ egyik legcivi-
lizáltabb népe a francia, úgy látszik azért állít-
ja fel a battériát a múlt századok egyik szép 
emlékműve, a reimsi templom mellett, hogy a 
németeket arra kényszerítse, hogy e műremek 
összelövöldözésének az ódiumát vállalják.�31  

A képeslapok ki-
adói, a propaganda 
irányítói tudták, egy 

egész népet nem lehet gyűlölni, ezért arcot adtak az el-
lenségnek, a boche-nak, aki felelős az elkövetett bűnö-
kért. Ez az arc, II. Vilmos, a császár lett, akit a rossz gé-
niuszaként jelenítettek meg.32 Természetesen a másik 
oldalnak a német propagandának is megvolt a képes-
lapokon bemutatott ellenség képe. Berlin az angol kül-
ügyminisztert, Sir Grey-t démonizálta, mivel őt, s rajta 
keresztül Nagy-Britanniát tartották a háború fő felelő-
sének. Elsősorban azért, mert a szigetország az utolsó 
pillanatig a semlegességet sugallta, végül a franciák oldalán lépett be a háború-
ba.33 A németek ezt árulásnak tekintették. Nagy � Britannia ezért a német 
                                                                                                                                       
Megjegyzések a gyarmatosítás néhány fogalmával kapcsolatban � IN: DOBSZAY Tamás, ERDŐDY 
Gábor, MANHERCZ Orsolya (szerk.): Milyen nemzetet, kinek és hogyan? Tanulmányok Magyaror-
szág történelméről 1780-1948. Tálentum könyvek, ELTE, BTK. Budapest 2012. 151 � 157.  

30 Barrès, Maurice (1862-1923), irodalmár, politikus, képviselő, a francia nacionalizmus Cha-
teaubriand-ja. A La Cocarde című lap alapítója (1894). Boulanger híve, a Dreyfus ügy idején 
antidreyfusard. A reváns ideológusa. Egy tekintélyelvű köztársaság híve. 

31 Gróf ANDRÁSSY Gyula: A világháború problémái, ÉS Irodalmi és Nyomdarészvénytársaság ki-
adás, Révai-Bizomány, en. 3. Külügyminiszter, 1918. október 24 � november 2.  

32 Les cartes postales satiriques pendant la Première guerre mondiale, 
www.caricaturesetcaricature.com/article-les-cartes-postales-satiriques-pendant-la-premiere-
guerre-mondiale-96090355.html 

33 Greynek valóban fontos szerepe volt Nagy-Britannia háborús belépésében, mivel 1914. 
augusztus 1-én 2-án a brit közvélemény egyértelműen a háborús részvétel ellen volt. A követ-
kező napon megváltozott a véleménye, s ez Grey beszédének volt köszönhető, melyet az alsó-
házban tartott augusztus 3-án. A külügyminiszter Belgium kapcsán győzte meg a háborúba 
lépés ellenzőit. Nem csupán arról van ez esetben szó, hogy Németország megsérti Belgium 
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propaganda számára első számú ellenséggé lépett elő, s az Isten büntesse meg 
Angliát! jelszóval támadták. A jelszót egy német költő, Ernest Lissauer talál-
ta ki, aki 1914 augusztusában megírta Az angol gyűlölet éneke című költemé-
nyét. 34 �A vers úgy hatott, mint amikor egy bomba robban a lőszerraktárban. Vers 
Németországban talán még sosem talált ilyen visszhangra�� � írja Stephan 
Zweig. 35A császárnak annyira megtetszett, hogy a Vörös Sas rendjelet 
adományozta a költőnek. Lissauer azért írta meg ezt a verset, mert �Megtá-
madták az ő szeretett hazáját, s a bűnözők leghitványabbika � így akarta a 
Wilhelmstrasse � Lord Grey volt, az angol külügyminiszter�.36 A propaganda te-
hát minden területen működött: versben, zenében és képeslapokon. De nem 
csupán gyűlöletkeltéssel foglalkoztak, mert hamar kiderült, hogy ez, illetve 
az ellenfél kigúnyolása kétélű fegyver, s időnként negatívan hatott a kato-
nák moráljára.37 Ezért a képeslapok között találunk szentimentális képeket, 
gasztronómiával foglalkozó rajzokat, szövegeket, amelyekben a fronthoz 
igazított menüket találunk.38 S vannak olyan képeslapok, melyeken Joffre 
tábornok, a francia hadsereg parancsnoka látható, s egyiken a Mi atyánk 
kezdetű imádságot átírták az ő nevére. Az ima így fejeződik be: �Ne engedj 
át minket a teutonizációnak, de szabadíts meg a boche-októl, így legyen.� És voltak 
a képeslapok között vizuális játékok is. Az egyiken két személy látható, 
Joffre nyugaton, Nyikoláj nagyherceg, az orosz hadsereg parancsnoka pedig 
keleten. Ha közelítjük a szemünket a rajzhoz, a két tábornok kinyújtott keze 
találkozik, s olyan, mintha kezet fognának.  

A legszellemesebb a Nap kérdése című képeslap, amelyen csak rácsokat 
látunk. Ha azonban egy bizonyos szögből nézzük a képeslapot, akkor vá-
laszt kapunk a két feltett kérdésre: 1.) Mit mondanak a szövetségesek? Vá-
lasz: legyőzzük a boche-okat. 2.) S mit gondol a Kaiser? Válasz: most aztán vé-
gem van. Az első kérdésre adott válasz, a győzünk � on les aura! � az egyik 
leghíresebb poszter, illetve képeslap szlogenje lett. E rövid mondat Pétain 
tábornok, Verdun parancsnokának 1916. április 10-i napiparancsából szár-
                                                                                                                                       
semlegességét, melyet 1839 óta a nagyhatalmak garantáltak. Belgium német lerohanásával 
ugyanis Németország ellenőrzi a belga, majd a francia partokat s ezzel sebezhetővé teszi a szi-
getországot. London számára ezért a háborúba lépés stratégiai kérdés, mivel a hatalmi egyen-
súly szempontjából fontos. FROMKIN: 338-339. Az angol magatartás egyébként a marokkói 
válságokban is egyértelmű volt: London mindig Franciaország mellett állt ki.  

34 Les cartes postales satiriques pendant la Première guerre mondiale. 
35 Stephan ZWEIG: A tegnap világa, Egy európai emlékezései, Európa, Budapest, 1981. 214. 
36 A vers további sorsáról Zweig így ír: �A gyűlölet linániáját megzenésítették, kórussá bővítet-

ték, színházban is előadták szerte Németországban; hetvenmillió német tudta a verset�� A háborúnak 
azonban vége lett, s mindenki feledni akarta a verset, s a szerzőt is. Lissauer ezért elhagyta 
Németországot és Bécsbe költözött. �Hitler mint zsidót elűzte, elfeledve, magányban halt meg; tragi-
kus áldozata lett egyetlen költeménynek, az emelte magasba, hogy annál mélyebbre vesse.� � fejezi be 
Zweig Az angol gyűlölet éneke költőjének pályfutását. ZWEIG: 214-215.  

37 Les cartes postales satiriques pendant la Première guerre mondiale. 
38 Az egyik képeslapon egy disznóhoz hasonlító emberfej látható, alatta a szöveg: menü � 

disznófej Vilmos módra.  
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mazik, amely így fejeződött be: �Bátorság, győzni fogunk! A tábornok ezzel a 
mondattal akart erőt, kitartást sugallni a katonáinak. Mint tudjuk, a háborút 
az antant nyerte meg, köztük Franciaország. S ebben a győzelemben a ké-
peslapok is szerepet játszottak. Ez kis tanulmány azonban csak ízelítőt tu-
dott adni a négy éven át tartó vizuális háború rendkívül színes, sokrétű, s a 
kutató számára még nagyrészt kiaknázatlan históriájából.  

 
 
 

  
 
 

 


