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Az írás és a képeslap szerepe a 
Nagy Háborúban. 
Nők egy háromszéki képeslaphagyaték tükrében

Bevezetés

Az első világháború éveiben a fi atal katonák előszeretettel használták a kor 
igen népszerű üzenetküldési formáját, a képes levelezőlapot. A könnyed és olcsó 
levelezési forma kiváló eszköz volt érzelmeik kifejezésére, amellyel fentarthatták a 
folytonos írásbeli kapcsolatot, udvarlást a hátországban élő fi atal lányokkal, mint 
például Demeter Annuskával is.

Rezumat (Corespondenţa și cartea poștală în Marele Război. Rolul femeii într-o colecţie cărţi poștale din 
judeţul Covasna)

Epoca de aur a cărţii poștale începe în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. După izbucnirea primului război mondial, 

suprafaţa ilustrativă a cărţilor poștale a fost folosită pentru propagandă de război. Demeter Annuska s-a născut în anul 1901, 

în satul Kökös (Chichiș). La adresa ei au fost trimise o serie de cărţi poștale în timpul primului război mondial, care cuprind fi guri 

de femei tinere și neprihănite, ca obiect al dorinţei, în strânsă corelaţie cu dorul de casă, și spun povestea unui altfel – și totuși 

același – de tip de propagandă.
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Abstract  (Correspondence and Postcard in the Great War. The Role of Women in a Postcard Collection 
from Covasna County)

The golden age of the postcard began in the second half of the 19th century. After the outbreak of Word War I the postcard’s 

surface was heavily used by war propaganda. During the war Demeter Annuska, who was born in Kökös in 1901, received a 

number of postcards which in depicting pristine female fi gures as objects of desire in correlation with general homesickness and 

longing tell the story of another kind of – but mainly the same – propaganda.
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Az írástudás általá-
nos elterjedése és nagymér-
vű felhasználása erre az idő-
szakra bontakozott ki iga-
zán, amelyet tovább fokozott 
a háborús élethelyzet. Ezért 
is érdemes vizsgálni Deme-
ter Annuska első világhá-
borús képeslaphagyatékát, 
amelyből a kor írásszokását 
és annak információhordo-
zóját, a képeslapot és annak 
szerepét szintén megismer-
hetjük. A hagyaték darab-
jait döntően a Nagy Hábo-
rú időszakában használták, 
ezért természetszerűen pro-
paganda-képeslapok is fel-
lelhetők, de nem domináns 
helyet foglalva el. Mindösz-
sze 10% sorolható az emlí-
tett kategóriába, emellett fel-
lelhetőek más tematikájú ké-
pes levelezőlapok is, amelyek 
többsége az udvarlás felada-
tának ellátásához köthetők. 1

Demeter Annuska ké-
peslaphagyatéka egyszerre 

fontos és érdekes információt hordoz a néprajz, az irodalom és a kortörténet tu-
dománya számára. A képeslapok egyenként vagy csoportosan, a különböző szak-
területek számára ugyan nem teljes, de mégis betekintést nyújtanak a 20. század 
emberének udvarlási és írásbeli szokásába. A meghatározott keretek között író-
dott magánjellegű kéziratok között meghúzódó rövid részletek bemutatják az is-
kolapadból elsajátított levélírási formákat, néha kibővítve az egyéni gondolatok-
kal. A gyakran általános és sokszorosított formulák mellett meglelhetőek a tár-
sadalom alsóbb rétegének gondolatmenetei is, egy-egy tartalmasabb leírás eseté-
ben.

A képeslapok címzettje Demeter Annuska, aki az egykori Háromszék vár-
megye Kökös településén született. Az első világháború ideje alatt mintegy két-
tucatnyi udvarló címzett számára illusztrált leveleket és képeslapokat, viszont az 
utóbbiak maradtak fenn. Személyét illetően egyelőre kevés információ áll rendel-
kezésünkre. Ami eddig ismert, hogy görögkeleti vallású családban született 1901-
ben, a háború évei alatt pedig számos bakával és csendőrrel levelezett, amelyre bi-
zonyítékként az 580 darabból álló képeslapgyűjteménye szolgál, melyeket az ud-
varlók a kökösi szülői házhoz címeztek. Egyik leghűségesebb udvarlója Vass Ist-
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ván csendőr őrmester volt 1918 február–december között, aki egymaga 114 képes-
lapot küldött az ő „Nusikájának”. Fiatal lányként belecseppent a képeslap arany-
korszakának nevezett időszakba, amikor európai szinten több millió formában és 
példányszámban jelentek meg a különböző illusztrált képes levelezőlapok.

A Nagy Háborúként is emlegetett időszak emlékére és centenáriumának 
tiszteletére a háborúval kapcsolatos képeslapok és annak korszaka kerül értel-
mezésre jelen tanulmányban. A továbbiakban a hagyatékban fellelhető írásfor-
mák és sémák, valamint egyáltalán az írásszokás elterjedése, az első világhábo-
rús propaganda és az általa használt, dominánsan szereplő női modellek szerepe 
lesz vizsgálva.

Az írásszokás elterjedése és a képeslapok megjelenése 1914-ig

Az írás-olvasás tudományának széles körű ismerete és alkalmazása, kivált 
a 19. század közepén Közép-Kelet-Európa államaiban még nagyon szűk körben 
és kezdetleges felhasználásnak örvendett. Magyarországon az 1868-ban beveze-
tett kötelező népiskolai oktatás (1868. XXXVIII. tc.) ugyan elkezdte az analfa-
betizmus felszámolását, vi-
szont ennek eredménye iga-
zából néhány évtized múl-
va kezdett igazán érződni. A 
kiegyezést (1867) megelőző 
évtizedekben az írás-olvasás 
tudományát még igen szűk 
kör használta, leginkább a 
diákok, a papok és a tisztvi-
selők. A népi kéziratok dön-
tő többsége kérvények, hiva-
talos ügyintézések használa-
tára korlátozódott, amelyek-
ből általános következtetése-
ket a kor alsóbb társadalmi 
rétegének gondolatmeneté-
ről, mentalitásáról még nem 
lehet levonni.

Az írás-olvasás fejlődé-
sével a századforduló utol-
só évtizedeire kifejlődtek az 
üzenetküldés (levelezés, ké-
peslapküldés stb.) különbö-
ző formái. Az 1914-ben be-
következett szarajevói me-
rénylet után nemcsak a 
nagyhatalmak ellentétei éle-
ződtek tovább, hanem a had-
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üzenetek következtében csa-
ládok, rokonok, fi atal pá-
rok, ismerősök kényszerül-
tek egymástól távol kerül-
ni, ezzel pedig elkezdődött az 
írásszokásnak egy új fejeze-
te. A megváltozott életkörül-
mények között a korábbi írás-
szokásból egyfajta szükséglet 
alakult ki, amely kapcsolat-
tartóként fontos szerepet töl-
tött be az otthon maradottak 
és az idegenbe vezényelt ka-
tonák között (Novotny 1987, 
107).

Visszatekintve az írás 
fejlődésére és széles körű el-
terjedésére, azzal párhuzamo-
san az üzenetküldés fellen-
dülése a képes levelezőla pok 
számára is gyors léptékű fej-
lődést jelentett a 19. század 
második felében. A képes-
lap elődjét vizsgálva megál-
lapítható, hogy számos nem-
zetiség – skót, amerikai, fran-
cia stb. – vallja sajátjának, de 
a mai közismert formájának 

elődjét az Osztrák–Magyar Monarchia bécsi közgazdásza nyomán honosították 
meg Európában. Egy új postai levelezési módszer címmel látott napvilágot 1869. 
január 26-án Dr. Emmanuel Herrmann írása, amely egy új fejezetet nyitott az 
üzenetváltások világában. Meglátása szerint kora a felhasznált levelek többségét 
már csak rövid, kevésbé személyes közlésekre használta. A főleg ünnepi és jókí-
vánságokat tartalmazó üzenetek számára szükségtelennek tartotta a drága pos-
tai bélyeg és boríték megvásárlását (Novotny 1987, 107). Helyébe egy nyílt lapot 
javasolt, amelynek egyik oldala a postai információkat (a címzést, a felségjelt és 
a bélyeget) tartalmazza, míg a lap szabad oldala magát az üzenet leírását bizto-
sította. A bécsi Neue Freie Presse esti cikke eljutott az akkori postaigazgatóhoz, 
Von Malyhoz, aki október 1-től a dualista államokban forgalomba is hozatta az 
első postai levelezőlapokat (Erős 1985, 8). Díja, a postai levélküldemények 5 kraj-
cárja helyett csupán 2 krajcárba került, mérete pedig a boríték nagyságával egye-
zett meg. Az árban és a formaságokban leegyszerűsített üzenetküldési lehetőség 
nemcsak a dualista állam határain belül, hanem rövid időn belül számos más or-
szágban is több ezer felhasználóra talált.2 Magyarországon a levelezőlap megjele-
nésekor 10 ezer, másfél hónap alatt pedig 1 millió darabot értékesítettek. Német-
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országban 2 milliót vásároltak meg megjelenésének első két hónapjában, míg az 
Egyesült Államokban 1873. május 1-én forgalomba hozott lapokból egyetlen hó-
nap alatt 31 milliót adtak el (Erős 1985, 10).

A levelezőlap további újítása, azaz az illusztrált forma az 1870–1871 közöt-
ti francia–porosz háborúig váratott magára. Egy Schwartz nevű német kereske-
dő a levelezőlap egyik oldalán ábrázolt egy ágyú mögött álló tüzért, és ezzel sike-
rült is megalapoznia az illusztrált képes levelezőlapok és a tábori postalapok előd-
jét (Erős 1985, 9). Az illusztrációk kezdetben toll- és vízrajzzal, majd a technikai 
fejlődésnek köszönhetően egy-egy fénykép alapján készültek el, először fekete-fe-
hér kőnyomtatással (litográfi ával), amit majd később a színes kőnyomtatás váltott 
fel, végül mély- és magasnyomást használtak az előállításaikhoz (Erős 1985, 11).

A képeslapok iránti nagy igénynek engedve, 1885-től a Monarchia egész te-
rületén engedélyezték – így Magyarország területén is – a magántulajdonosok, 
vállalkozók által is készíthető képes levelezőlapok előállítását, amelyeket a posta 
átvéve forgalomba hozott, ha azok a meglévő szabványoknak megfeleltek. Ennek 
következtében a különböző tematikájú illusztrált (természetközeli, stúdió, gye-
rekmodellek, város- és tájképek, propaganda stb.) képeslapok széles skálája je-
lent meg, amelyek minden közölhető üzenetet „elmondtak”, rávilágítva a tömeg-
kultúra ilyen jellegű főbb ér-
zelmére, igényére (Novotny 
1987, 108).

1904–1905 között vi-
lágszerte elterjedt az a postai 
rendelet, amely szerint a ké-
pes levelezőlap hátoldalát ket-
téosztották. Ez főleg a levél és 
a keltezés szétválasztását kí-
vánta elősegíteni, átláthatób-
bá tenni (Petercsák 1981, 28).

Az illusztrált képeslapo-
kat a címzők gyakran kiegé-
szítették saját fantáziájukat 
használva, vagy olyan levele-
zőlapot postáztak, amelyekre 
rövid, általában egy-két sza-
kaszos vers is rákerült, mely-
nek költője gyakran névtelen 
volt. 

„Szerelemmel töltötted 
el szívem,

Vágyakozással keblem
És ezért gondolok állan-

dóan rád
Szeretettel s vidám 

kedvvel.”
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Így tehát a gát-
lásos udvarló eseté-
ben is, az érzelmeket 
gyakran a képeslap il-
lusztrált és rövid rím-
be foglalt üzenetei tol-
mácsolták.

Illusztrált pro-
pagálás női modellek 
formájában 

Az 1914-ben be-
következett szarajevói 
merénylet után meg-
változott életkörülmé-
nyek között a korábbi 
írásszokásból egyfaj-
ta szükséglet alakult 
ki, amely kapcsolat-
tartóként fontos sze-
repet töltött be az ott-
hon maradt hozzátar-
tozó és az idegenbe ve-
zényelt katona között 
(Novotny 1987, 107).

A besorozások 
első hullámában a 
propaganda már jelen 
volt. Működését és ha-
táskörét kiterjesztette 

minden felületre és területre. Egyfajta társadalmi nyomást gyakorolt a leendő ön-
kéntesekre, katonakötelesekre arra ösztönözve őket, hogy nemcsak a haza becsü-
letéért és lojalitásuk kifejezéséért kell hadba vonulniuk, hanem az ebben az idő-
szakban újraértelmezett védtelen női szerep, és részben a gyermekek jövőjéért, 
biztonságáért is fegyvert „kellett” fogni. Vagyis a közelgő események egy új, is-
meretlen veszélyt jelentettek. Ezáltal a propaganda jelentős szereppel ruházta fel 
a nőket a férfi szerepek kötelességének fokozásában, illetve a korábbi társadalmi 
szerepek újjáértelmezésében (Fox 2014). Ez könnyen megtapasztalható a korabe-
li propaganda képeslapok szemlélésekor is (lásd 1, 2, 3. kép). Gyakoriak azok az 
illusztrált esetek, amikor a férfi  társaságában meghitt körülmények között a nő 
boldog. Kifejezésre kerülnek az őszinte vallomások és hűséges érzelmek, vallo-
mások. Mindezt a már említett névtelen szerzőktől származó versekkel tetőzték, 
mint pl. „ha az Isten szeret engem... /Tűz a szívem, láng a lelkem / Mind a kettő 
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érted ég! / Édes ajkad csókjaiból / Nékem soha nem elég...” vagy „Isten veled! El-
visz a sors tőled. / Hallok-e majd olykor hírt felőled? / Bárhol leszek, elkísér emlé-
ked; / Most érzem csak, hogy szeretlek téged.”

A bevagonírozásokat megelőző napokban már mindkét nem részéről ko-
moly elhatározásokat váltott ki a leendő háború. Megsokszorozódtak a házasság-
kötések, a bakák rendezett viszonyt kívántak hátrahagyni, míg a nők esetében ha-
zafi as dolognak számított „hadifeleséggé” válni (Völgyesi 2016).

A propaganda a képeslapokon keresztül folyamatosan ábrázolta az otthon 
maradt szelíd természetű és sebezhető női modelleket. A fi atal női alakok ábrá-
zolása egyfaja folytonosságként emlékeztette a katonákat a harc szükségességére 
és a majdani hazatérésre. A propaganda rendelésére készült képeslapokon a nők 
tekintetében a várakozás, a hűség, a magány vagy épp a szórakozott, vidám, ám 
mégis az ismeretlen utáni vágyakozó érzelmek fejeződnek ki. Miután a rövidre 
ígért háború egyre inkább elhúzódott, a nőt gyakran ábrázolták ház, szoba, kert, 
park közelében, egyedül vagy egy vidám, de akár sebesült baka társaságában is. Az 
idealizált családi ház, társ vagy társaság illusztrálása a stabilitást, a biztonságot, 
a valakiért való küzdést 
és a leendő békét kíván-
ta stimulálni (Fox 2014; 
lásd 4. és 5. kép)

Az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia a világ-
égés éveiben a 18–53 év 
közötti férfi akból ösz-
szesen 9 milliót soro-
zott be. A háborús vesz-
teségek közé sorolható 
emberi életek, gazdasá-
gi és társadalmi nehéz-
ségek mellett megemlí-
tendők azok a frontszol-
gálatot teljesített bakák 
is, akik – mintegy 3,6 
millióan – a háborúban 
súlyos szellemi vagy fi -
zikai sebesülést kaptak. 
A meglévő propagan-
da-képeslaphagyaték-
ban is feltűnnek a sebe-
sült katonákat ábrázoló 
képek, így az egyik ké-
peslapon látható, hogy 
a katona „csak” köny-
nyebb sérüléseket szen-
vedett el (a képeslapha-
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gyatékban találhatók esetében csupán az egyik karjuk sebesült meg), illetve a nők 
szerepét hangsúlyozandó lapon a katona ápolónők vagy kedvese mellett van, aki 
elősegíti gyógyulását folyamatos ápolásával, jelenlétével (lásd 6. és 7. kép).

1914 júliusától a propaganda a magyar társadalom férfi  részét tehát a politi-
kai és a hadi célok fontosságáról kívánta meggyőzni és annak szükségességét elis-
mertetni, míg a nők szerepét egyre jobban igénybe vették mindezek támogatásá-
ra. A korabeli sajtót vizsgálva megtapasztalható, hogy a háborús nehézségekben 
egyre több és gyakoribb felhívást címeztek a nőknek. Gyakoriak az adománygyűj-
tési akciók szervezése a városokban és falvakban. A hátország „hadkötelessei”, a 
nők folyamatosan gyűjtöttek (pénzt, ruhaneműt, gyógyszereket stb.), valamint a 
sebesült és a magányba került idegen katonák újszerű támogatását is felvállalták 
1915-től.

A 2. brassói gyalogezred, majd a nagyszebeni 31. gyalogezred katonájaként 
Jakab István naplórészleteiben a következőket örökítette meg: „1916. február 21. 
[...] Mert olyan gyéren jutunk haza, itt együttesen kibetűztük az apróhirdetések-
ből a férjhez menni akaró lányokat, kik szeretnének levelezni harctéren levő kato-
nákkal. Egy-kettő írunk egy közös levelet – szórakozásnak jó lesz.” Egy hónappal 
később pedig a kővetkezőket írta le: „1916. március 16. A dekungban [Deckung – 
fedezék] telt az egész nap; írtunk ábrándos leveleket az újságból kapott címekre.”3 
Jakab István sorai arra engednek következtetni, hogy nem volt ez másképp De-
meter Annuska esetében sem, aki hasonlóképpen juthatott kapcsolatba a temér-
dek udvarlóval 15–17 évesen 1915–1918 között.

A nők társadalmi helyzete és szerepe új mérföldkövekhez ér a háború alatt 
és után. A Nagy Háború után szavazati jogot kapnak, míg az első világégés máso-
dik szakaszában egyre több és olyan nehéz fi zikai munkát kellett végezniük, amit 
korábban a férfi ak láttak el. Megjelentek a kemény gyári munkásnők is a propa-
ganda-képeslapokon, bemutatva a „nőt a háborúban” (lásd 8. kép), aki nemcsak 
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a háttérben segíti a katonákat, hanem 
a munkáját is kénytelen átvenni a há-
borús viszontaságok közepette.

Összegzésképpen megállapítha-
tó, hogy a propaganda a képesla pok 
által egyszerre szélesebb társadal-
mi csoportot kívánt átkarolni. Az il-
lusztrációinak és verseinek gondolat-
menete párhuzamosan emlékeztet-
te a katonát és az otthon maradottat 
azokra a kötelezettségekre, amelye-
ket a háború időszaka „elvárt tőlük”. 
Mindezen túl pedig folyamatosan tu-
datta mindkét nemmel, hogy a társa-
dalmi szerepét, újabb feladatát kötele-
ző ellátnia, néha túlteljesíteni, hiszen 
a távolba került szeretteik, a másik fél 
is komoly áldozatokat kell, hogy hoz-
zon a háború pozitív kimeneteléért és 
a régi boldog békeidők visszaállításá-
ért.
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Jegyzetek
* Alap- és mesterképző egyetemi tanulmányait a kolozsvári Babeș–Bolyai 

Tudományegyetem Történelem és Filozófi a Karán végezte, alapképzésen levéltár, 
a magiszteri ideje alatt pedig a jelenkor története és nemzetközi kapcsolatok sza-
kon. A tanulmány egy képeslaphagyaték feltárásából ihletődött, melyről kiállítás 
és előadás is született.

 1  A szerző a kategorizálás érdekében hat csoportba választotta külön a 
képeslapokat: propaganda-, táj-, gyerek-, stúdió-, természet- és ünnepi képesla-
pok tematikákra.

2  Németországban 1870. június 25-én, Angliában 1870. október 1-én. 
Lásd: Erős 1985, 8.

3  Jakab István naplója. A naplóból Veres Emese Gyöngyvér, majd 
József Álmos közölt részleteket. Az idézetek a Magyarosi Sándor által közlésre 
előkészített változat kéziratából származnak.


