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Műtárgyvásárlási beszámoló 
 

A Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának Plakátgyűjteménye mintegy 

hatezer tételből áll, jelentős részét az egykori Budapest Székesfővárosi Hirdető Vállalattól 

származó anyag alkotja. A plakátgyűjtemény különösen gazdag és egyedülálló képet ad a 20. 

századi Budapest történetéről. Bepillantást nyerhetünk a "boldog békeidők" sportéletébe, 

színházainak világába. Végigkísérhetjük a két világháború közötti időszak magyar 

filmsikereinek születését, az első világháborús propagandához, a Tanácsköztársasághoz, majd 

a trianoni békeszerződést kísérő tiltakozáshullámhoz kapcsolódó plakátokon keresztül pedig a 

politikai plakát műfajának létrejöttét is. A kultúra és a politika kettősége végigvonul a 

gyűjteményen a század elejétől egészen a rendszerváltozásig. Idővel a szöveg mellett a képek 

szerepe egyre fontosabb lett és a század minden művészeti irányzata feltűnik a műveken az 

avantgárd újítástól a hiperrealizmusig. Különösen értékesek az 1914 előtti plakátok, valamint 

az ismert festők és grafikusok Rippl-Rónai József, Vaszary János, Tornai József, Faragó 

Géza, Márk Lajos, Biró Mihály és Bortnyik Sándor által készített plakátok.  

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával vásárolt plakátok témájukban, várostörténeti 

szempontból, nem utolsósorban megjelenésük korszakát figyelembe véve, hiánypótló 

alkotások. A megvásárolt plakátok a gyűjtemény kereskedelmi és reklámplakát egységét 

bővíti ki.  

Köztudott, hogy egy történeti kiállításban a plakát, mint muzeális tárgy nagyon jól kiegészíti a 

bemutatott háromdimenziós tárgyak világát, izgalmas, színes információkat tartalmaz, ezáltal 

jobban érthetővé és áttekinthetőbbé teszi egy adott történeti korszak tematikáját.  

 A műtárgyvásárlási pályázat szakmai beszámolója a Budapesti Történeti Múzeum- 

Kiscelli Múzeum honlapján található a következő cím alatt: 
http://kiscellimuzeum.hu/palyazati_beszamolok  
 

 

 

 



A plakátok listája:  

 

1.Nyomda: Grund V. utódai Modicska és Mohrlüder: Disseptol, a spanyolnátha ellen.    
Dr. Lóránd Jenő vegyészeti laboratóriuma által forgalmazott fertőtlenítőszer 
reklámplakátja. A plakát tartalma alapján egyedülálló.   
Méret: 95,5x63 cm 
Gyarapodási szám: 15/2014 
Leltári szám: 2014.1.1. 
360.000- Ft 

 
 
2. Művész: Laufer, Nyomda: Kunossy Rt.: Apollo citrompótló tabletta.  
A Pharmacia Gyógyszervegyészeti Gyár budapesti, gyógyszerészeti és kozmetikai 
készítményeket gyártó és forgalmazó gyár reklámplakátja. 
Méret: 63x64,5 cm 
Gyarapodási szám: 15/2014 
Leltári szám: 2014.2.1. 
70.000-Ft 

 
 
3. Ezüst üstben főtt valódi málnaszörp.  
Gressler Siegfrid császári és királyi udvarszállító által gyártott és forgalmazott 
málnaszörp reklámplakátja. 
Méret: 114,5x83 
Gyarapodási szám: 15/2014 
Leltári szám: 2014.3.1. 
300.000 Ft. 

 



 
 
 
 
 
4. Művész: Bitó L., Nyomda: Egyesült kő- és Könyvnyomda: Én vagyok a világhírű       
szabadalmazott eredeti Oroszlán égnyomású mosógép.  
Weisz József által forgalmazott mosógép reklámplakátja. 
Méret: 95x62,5 
Gyarapodási szám: 15/2014 
Leltári szám: 2014.4.1. 
 
70.000-Ft 

 
 
5. Nyomda: Kunossy Rt. Virág est az angolparkban. 
Az Angolparkot (állatkertet) népszerűsítő ritkának számított plakát.  
Méret: 63x95 
Gyarapodási szám: 15/2014 
Leltári szám: 2014.5.1. 
350.000-Ft 

 
 
6. Művész: Bortnyik Sándor, Nyomda: Rechnitzer Frigyes Budapest: Élvezet a 
cipőtisztitás Robinson cipőkrémmel. 
Bortnyik által tervezett 1916-os reklámplakát. 
Méret: 95x62 
Gyarapodási szám: 15/2014 
Leltári szám: 2014.6.1. 
350.000 Ft. 



 
   
 
Budapest, 
2014. november 12. 
 
 
Balla Loránd 
főmuzeológus 


