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TERVEK ECSETTEL – A könyv és a reklám Kádár György korai munkásságában

Kádár György hagyatékában fennmaradt egy róla készült remek fotó, Gábor Pál ajánlásával. 
A viselet, a tartás csak sejteni engedi a kort, a háttér azonban azonnal helyre teszi a képet 
térben és időben, és utal az ábrázolt személy foglalkozására is: bizakodó fiatalember mögött 
az 1948-ban rendezett, a háború utáni újjáépítés lendületét sugárzó nagy plakátkiállítás pla-
kátjait látjuk. Öt plakátot nyomtattak ki erre az alkalomra, de ennél jóval többen versengtek 
tervükkel, köztük az ekkor 36 éves Kádár György is. A több művészeti és kulturális szervezet és 
a Székesfőváros Hirdetővállalata által közösen rendezett kiállítás plakátjának felelős kiadója 
a nagy tekintélyű grafikus, Gábor Pál, aki a harmincas években számos könyvkiadónak dolgo-
zott, tehát Kádárnak voltaképpen vetélytársa volt. Ez azonban láthatóan nem zárta ki, hogy 
egyúttal pajtások, harcostársak is legyenek. A derűt sugárzó, dinamikusan komponált fénykép 
egy alkotópálya fókuszában áll. A művész ekkor már mintegy évtizednyi munkát tudhatott 
maga mögött a tervezőgrafika területén, amit még jó tíz év követ majd, immár párhuzamosan 
a festészettel, fokozatosan elmaradva az autonóm műfajok mellől.
Az alkalmazott grafika, mint sokak számára a két világháború közötti időszakban, Kádár György 
esetében is elsősorban a megélhetés miatt volt lehetséges és szükséges választás, ugyanakkor 
lehetőséget nyújtott sokféle kifejezésmód kipróbálására. Az örvendetes módon teljességében 
megőrzött hagyaték egyik izgalmas vonatkozása éppen az, mennyire tudatosan és fáradha-
tatlanul élt ezzel a lehetőséggel a művész. Mikor az egyes feladatok szinte összes fennmaradt 
tervvariációját tanulmányozzuk – a gyufáskatulya méretű első ötlettől a megvalósult nyomattal 
azonos léptékű kidolgozott tervekig – azt tapasztaljuk, hogy nem egyszer jóval többről van szó, 
minthogy a tervező kötelezően több változatot terjeszt elő a megbízónak. A voltaképpen kis 
plakátnak tekinthető könyvborító, mely a figurális vagy az absztrakt képalkotás és a tipográfia 
elemeit vegyíti magában különböző arányban, s gyorsan változó új feladatot jelentett nap mint 
nap, koncentrált és fegyelmezett munkára késztette a fiatal tervezőt. Jól láthatóan a művész 
törekedett arra, hogy a feladatok minden felvetődő lehetséges megoldását azonos színvonalon 
oldja meg és dolgozza ki. Ez az ötletbőség folyamatos ujjgyakorlatot, néha „stílusgyakorlatot” 
jelentett, ami mintegy tudatos önképzésként segítette a művészt az önálló hang megtalálá-
sában a festészet területén. Az alkalmazott grafika tanulságai minden más területen gyümöl-
csöztek a későbbiek folyamán, a műfaj sommázó jellege és dekoratív potenciálja jól érvényesült 
murális munkákban, a falikárpitokban és a plasztikákban.
Kádár György nyilvánvalóan a többi műfajjal egyenrangúnak, fontos alkotásoknak tekintette 
alkalmazott grafikai munkáit, erre vall, hogy gondosan megőrizte valamennyit. A könyvborítót 
önálló kompozícióként kezelve esetenként, kiállítási céllal, paszpartúba illesztette, mellé helyez-
ve a kisméretű ötlettervet. Az ofszetnyomású borítón elsősorban az ötlet, a kompozíció érvé-
nyesül, az eredeti rajzokon a faktúra, a kolorit, a tempera, kréta, toll technikák mesteri kezelését 
élvezhetjük. Ritka lehetőség, hogy együtt láthatjuk ezeket textiltervekkel, kirakatfotókkal, rek-
lám kisnyomtatványokkal, plakátokkal és azok számtalan terv variánsaival. Eddig csupán Káldor 
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László és Gönczi Gebhardt Tibor egy-egy kiállításán tapasztalhattuk a szisztematikus tervező-
grafikusi munka folyamatát szemléltető tervek és nyomtatványok, e többségében efemernek 
tekintett tárgyak esztétikai értékének ilyen megbecsülését.
Édesapja korai elvesztése miatt Kádár György szinte gyerekkorától dolgozott, így szabadisko-
lákban volt módja művészeti tanulmányokra. Örkényi Strasszer István, Gallé Tibor és Bortnyik 
Sándor magániskoláját látogatta, ahol az alapvető ismeretek megszerzésén, korrigáláson és 
modellrajzoláson túl más-más terület megismerésére volt módja. Gallé a grafikai technikák ki-
váló mestere, a Kádárnál csak egy évvel idősebb, de Képzőművészeti Főiskolát végzett Örkényi 
Strasszer szobrász, Bortnyik festő és tervezőgrafikus volt. Bortnyik Műhely nevű iskolájának első, 
1933-ig tartó, a konstruktivizmus eredményeit képviselő korszaka kapott nagy publicitást. Kádár 
György minden bizonnyal a modern, funkcionalista módszer lecsengése után volt növendé-
ke, mikor maga Bortnyik is irányt váltott plakátban, könyvművészetben egyaránt. A síkszerű, 
szerkesztett, absztrahált képalkotást festőibb szemlélet, a groteszk betűket zsinórírás és más 
egyedileg rajzolt betűk, a tárgyilagos vagy poénra kihegyezett megoldásokat érzelmesebb, po-
pulárisabb hangvétel váltotta fel. Nem tudjuk, tanult-e Kádár György az általános művészeti 
képzésen kívül tervezést Bortnyiknál, de a mester saját munkái és a harmincas évek színvonalas 
és bőséges reklám- és könyvművészete kellő példával szolgált.
A hagyatékban fennmaradt legkorábbi munkák a textiliparhoz és a kereskedelemhez köthetők. 
Köztük igazi ritkaságok a hátoldalukon dátummal ellátott kirakatfotók 1938-1939-ből (többek 
között az Astor ruhaüzlet számára), amelyeken látható, hogy Kádár György a rajzolt elemeket 
szignálta, mint a plakátokat szokás. A változatos ritmusban, a kirakat teljes terét kihasználva 
elhelyezett tárgyakat divatrajzok vagy humoros jelenetek kísérik. Az árcédulák, emblé-
ma és prospektus tervek között szerepel néhány francia nyelvű munka, és az 1936, 1937-es 
évszám, ezek talán a franciaországi időszakban készültek. A munkásmozgalomban résztvevő, és 
rövid ideig börtönbe, majd rendőri megfigyelés alá került Kádár György ugyanis Franciaország-
ban próbált szerencsét. Itt Etienne Hajdu és Mathieu Mategot alkalmazásában kapott mun-
kát és az Ecole Technique Superieur art et publicite – azaz reklámművészeti – szakán képezte 
tovább magát. Hazatérése után, – talán a divatszakmában dolgozó első felesége kapcsolatainak 
köszönhetően  – készültek textiltervei és az említett munkák.
1938-tól kezdve a könyvborítók tervezése vált fontos feladattá. Számos nagyobb, ismert kiadó 
(Új Idők /Singer és Wolfner/, Pantheon, Franklin, Cserépfalvi, Hungária) mellett sok kisebb kiadó-
nak is készített igényes munkákat, köztük olyanoknak, melyeknek neve szinte teljesen feledés-
be merült (Bárd, Széchenyi Rt., Renaissance, Lukáts, Lux, Béta, Tábor). Közülük csak kevésnek, 
mint például a Vajna és Bokor kiadónak, vagy a Sarló - nak, a Nemzeti Parasztpárt kiadójának 
a történetét dolgozta fel a tudományos kutatás. Így művészi jelentőségükön túl különösen 
fontos, további vizsgálódásra ösztönző dokumentumok például a Gábor Áron kiadónak készült 
könyv -, embléma - és hirdetéstervek. Kádár György tervezte ennek az 1945 körül működő kiadónak 
a teljes arculatát. A sajtóhoz is fűzték kapcsolatok a művészt. Ennek tanúsága az Esti Kurír 
1943-as naptárához készült három remekbeszabott terv, melyek egyenértékű művészi ötletek 
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azonos színvonalú kidolgozását képviselik. Feledésbe merült a valószínűleg a második világ-
háború utáni években született Tovább c. társadalmi és politikai napilap története is, egyelőre 
talán csak Kádár merészen modern, friss vázlatai és plakátja őrzik az emlékét. A legnehezebb 
időszakban is, egészen 1944 - ig volt munkája a könyvkiadásban. Közben többször behívták 
munkaszolgálatra, míg végül koncentrációs táborba került. 1945-ben Buchenwaldban szabadult. 
A haláltáborokban átélteket megrázó szénrajzsorozatban örökítette meg. Felgyógyulását kö-
vetően tovább dolgozott azoknál a könyvkiadóknál, amelyek az államosításig még működtek. 
A munkákat látva nem érzünk törést 1939 és 1947 között. Kádár mindig többféle ábrázolási 
típusban gondolkodott. A feladattól függően alkalmazott populáris – karikatúraszerű, fotó- 
szerű, divatrajz jellegű – rajzmodort (Csoma-Közi Sándor: Tegnapelőtt, 1943; Wodehouse: Halló 
Mulliner; 1943 Gergely Márta: Miss Nihil, 1943; Marietta Saginian: Két világ határán, 1946; Gábor 
Andor: Dr. Senki) de birtokában volt az avantgárd absztrakt és kuboexpresszív formanyelvének is 
(Vicki Baum: Hotel Berlin, 1944, Cahouchu, 1946, És Marion él, 1946; Kosáryné Réz Lola: Vaskalitka, 
1946; Csathó Kálmán: Egy lélek elindult).  Talán legszebb, de minden bizonnyal a legelegánsabb 
könyvborítói a harmincas évek magyar plakátművészetében kiérlelt art deco jegyében készültek 
(Barát Endre: Hontalan, 1941; John Knittel: Abd-el-Kader; 1939 Stefan Zweig: Első élmény, 1943; 
Visegrádi Gabriella: Parti szél, 1943; Dormándi László: A túlsó parton; Székely Tibor: Az éj király-
nője, 1944; Karinthy Ferenc: Kentaur, 1947). Ha kellett, stílusjátékhoz folyamodott, a távol-keleti 
művészet vagy a biedermeyer világába lépve (Erdős Renée: Gránátvirág, 1945; Gyenes Róza: 
Családi gyűrű). Mesterien követte a könyvborító műfajának alaptörvényét, a tartalom kompakt 
képpé sűrítését. Leggyakrabban metonimikus megoldással élt, azaz egy-egy elem kiemelésével, 
vagy izgalmasan társított rész-elemek segítségével utalt a könyv cselekményére. Leginkább saját-
ja volt az egyidejű festészeti munkásságát és rajzait jellemző expresszionizmus (R. C. Hutchinson: 
Árva mécses; Marta Ostenson: A fű magasra nő; 1938 Illés Béla: Új bor, Zsatkovics Gergely 
királysága, Erdei emberek). Egy igen figyelemreméltó, A megváltozott világ címet viselő, dina-
mikus, meglepő térhatású rajzról nem tudható, mikor és milyen kiadvány számára készült. Pedig 
két változatot is szentelt Kádár a kis terveken látható falanszterváros látomásának. Igényes és 
hatásos a Gábor Áron kiadó Asszonyok Aranykönyvét hirdető reklámlap fotomontázs-megoldá-
sa is. Az Új Idők c. hetilaphoz készült, koncentrált, gesztusokra és több nézet montázsszerű kom-
binációjára épülő parányi illusztrációi szoros összefüggést mutatnak az 1947-ben készült színházi 
plakátokkal. A háborút követő újjáépítés korszaka sok szép feladatot hozott Kádár számára. 
Kiemelkednek ezek közül 1947-ben készült színházi plakátjai. A J. B. Shaw: Warrenné mestersége 
előadásának alakjait néhány rendkívül merész, lendületes vonással jellemezte találóan, felidézve 
a szerző humorát, szarkazmusát. A Nemzeti Színház Zsugori előadása esetében is a főszerep-
lőre koncentrált, ezúttal a groteszk vonásokat hangsúlyozva. Háy Gyula: Romok című darabja 
egyetlen, szintén könnyed vonásokkal felvázolt képbe sűríti a háború utáni életérzést. Izgalmas 
nyomon követni a kis vázlatokon, hogy már a gyufáskatulya méretben megszületett a „győztes” 
változat: a feszes képkivágatban megjelenő ablak, s az abból feltáruló látvány, a felrobbantott 
híd. Az 1945-ös választások során Kádár a Kommunista Párt és a Nemzeti Parasztpárt számára 
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készített plakátokat. 1946-1948 között leginspiratívabb a 3 éves terv és a milánói vásár magyar 
részlegének propagandája volt a számára, melynek számos az 1920-as, 1930-as évek modern-
izmusát megidéző terv köszönhető. Háborúellenes plakáttervek gazdag variációi sorakoznak 
egy kis füzetben – ma portfóliónak hívnánk – melynek francia felirata arról tanúskodik, talán 
nemzetközi pályázatra készült. Több, sajnos, források híján nem derül ki a kisméretű munkáról. 
Stílusa korban nem behatárolható pontosan, születhetett az 1947-1948 táján újjáéledő modern-
izmus idején, de az 1950-es évek közepétől ismét új lendületet vevő magyar tervezőgrafika 
közegében is. A jelkombináció – földgömb és felkiáltójelek – verbálisan leírva triviális: a kolorit, 
a ritmus, a faktúra teszi a meggyőző hatást.
Kádár György részt vett a háború utáni évek szinte minden nagy grafikai feladatában, kiállí-
tási pannókat, emblémát, bélyeget, könyvborítót, plakátot készített és folytatta a tervezést 
akkor is, mikor a szocialista realizmus ábrázolási módja vált kötelezővé. A témák: 5 éves terv, 
lefegyverzés, VIT, kiállítás a szovjet mezőgazdaság eredményeiről, a Magyar Néphadsereg nép-
szerűsítése. A fennmaradt tervek expresszivitása, stilizálása elüt a „közérthetőnek” tekintett, 
s így hivatalosan elvárt fotografikus ábrázolás sémájától, de a kompozíciók pátosza és a he-
lyenként előforduló zsúfoltság a szlogenek didaktikus illusztrálásának módszerét követi, amely 
a politikai propaganda mindenkori, az esztétikai értékeket háttérbe szorító sajátsága. Két ter-
mékhez készült humoros hangvételű kereskedelmi plakátvázlatok is őrzik a korszak hangulatát 
(Odol, Lánchíd cigaretta). 
Kádár György alkalmazott grafikai munkának sorát a Babits Mihály: Jónás könyve illusztrációi 
(1961) és a Katona József: Bánk Bán című színdarabja születésének 140. évfordulója alkalmából 
kiadott kötet művészi megformálása (1959) zárta. Mindkét munkát a Magyar Helikon kiadó 
gondozta. Ezek a kis méretükben is monumentális, szerkezetes, expresszív rajzok Kádár György 
ezidőtájt megújuló festészetével és murális munkáival összhangban születtek.
Az 1940-es évek végén már nyilvánvalóvá vált, hogy a tervezőgrafika örömmel és elkötelezett-
séggel művelt területét nemsokára véglegesen a festészet iránti érdeklődés váltja fel Kádár 
György munkásságában. Nagy változás volt a művészeti oktatásban való részvétel is. 1947-ben 
az Iparművészeti Főiskolán kezdett tanítani, 1949-től kezdve pedig a Képzőművészeti Főiskolán 
oktatott festészetet. A könyv- és reklámtervek fiókba kerültek, s bár nem vesztek el, most újra 
fel „kellett őket fedezni.” A művek elemi esztétikai hatásukon túl sok kérdést is felvetnek, ame-
lyekre a hagyatékban megőrzött és egyéb írásos források feltárása adhatna választ. Segítségük-
kel érdemes lenne alaposabban kideríteni a tárgyak történetét, így ezek helyre kerülhetnének 
a magyar kultúrtörténet, – könyvkiadás, reklám, politikai reprezentáció, sajtótörténet – folya-
matában. A művek és az írásos források összevetésével közelebb kerülhetnénk Kádár György 
személyéhez, baráti, szellemi és megbízói kapcsolataihoz, gondolkodásához, s így egész pályáját 
is mélyebben megismerhetnénk. A tervek és a nyomtatványok ekkor járulnának hozzá igazán 
ahhoz, hogy a magyar művelődéstörténet sok hiányos fejezete teljesebb legyen.

dr. Bakos Katalin



5

Könyvborítók, felső: ofszet, 20.4 x 13.4 cm; alsók: tervek, 1936, tempera, 20 x 14 cm
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Emblémák, csomagolások, árcédulák, 1937-1942
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Kirakatok, 1938, Szilágyi fotó, 11.8 x 16.8 cm
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Textil tervek, tempera, 25 x 20 cm
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Naptár-tervek, 1943, tempera, 16 x 12 cm, 21.2 x 14.5 cm
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Az Éj királynője, 1944, ofszet, 19.6 x 13 cm; tervek: tempera, 6.8 x 4.7 cm
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Karinthy: Kentaur, 1947, ofszet, 20 x 13.8 cm; tervek, tempera, 7 x 5 cm
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Megváltozott világ, tervek, tempera, kréta, 15 x 9.4 cm
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Hotel Berlin, 1944, ofszet, 20 x 13.8 cm; tervek, tempera, 7 x 5 cm
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Új Idők illusztrációk, 6 x 6 cm; Romok, tervek, 1946, 8.8 x 6.2 cm
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Romok, 1946, ofszet, 83.5 x 59 cm
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Tovább, tervek, 1947, tempera, 7.8 x 5.5 cm
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Tovább, 1947, ofszet, 83.5 x 58.5 cm
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Lánchíd cigaretta, 1950 k., tervek, tempera, 8.6 x 11.4 cm
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Warrenné mestersége, 1947, ofszet, 83.5 x 59 cm
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3 éves terv, vázlatok, 1948, tempera, 15 x 10.6 cm; 5 éves terv, vázlat, 1950, tempera, 29.2 x 21.1 cm
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Abd el Kader, 1937, tempera, 14.3 x 10.4 cm; Abd el Kader, 1939, ofszet, 22 x 14.5 cm
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Árva mécses, ofszet, 19.5 x 13.5 cm; Illés Béla regénytrilógiája, 1945, 1946, ofszet, 19.5 x 13.5 cm
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Bánk Bán címlap, 1959, illusztrációk, ofszet, 28 x 21 cm, 18.5 x 20.5 cm
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Jónás könyve, illusztrációk, ofszet, 1961, 15.6 x 15.6 cm
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Kiállítási plakát, 1962, ofszet, 69 x 47.5 cm
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