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Schirm Anita

Irónia az ARC-plakátokon, avagy így 
kommunikálnak napjaink óriásplakátjai

Bevezetés

Magyarországon 2000 óta évente megrendezik az ARC óriásplakát-kiállítást. Az 
ide készített alkotások társadalmi, politikai és filozófiai üzeneteket fogalmaznak meg 
a reklám eszközeinek a felhasználásával. Ezek a kulturális médiumok a befogadás 
körülményeit, a céljukat és az üzenetüket tekintve különböznek ugyan a klasszikus 
reklámplakátoktól (lásd 2. fejezet), azonban ugyanúgy képi és nyelvi játékok alkal-
mazásával igyekeznek a befogadók figyelmét elnyerni. Azonban míg a reklámplaká-
tokon használt eszközök a humor szolgálatában állnak, addig az ARC-plakátoknál 
az irónia kerül előtérbe.

Tanulmányomban a verbális és vizuális irónia fogalmának az ismertetése és prag-
matikai működésének a leírása (3. és 4. fejezet) után gyűjtött korpusz elemzésével az 
ARC-plakátok kommunikációs hatásmechanizmusát és nyelvi jellegzetességeit mu-
tatom be (5. és 6. fejezet). Az ARC-plakátok az aktuális társadalmi mondanivalókat 
a reklámozó óriásplakátok képi világának, nyelvezetének és manipulációs stratégi-
áinak a kifigurázásával közvetítik. Így azon túl, hogy meghökkentőek és figyelem-
felkeltőek, képet adnak napjaink leggyakoribb kommunikációs stratégiáiról is. Az 
ARC plakátpályázat alkotásai közül a 2000 és 2008 közti munkákat vizsgáltam meg, 
felhasználva a http://www.arcmagazin.hu/ és a http://kep.tar.hu/arcplakat internetes 
oldalak letölthető plakátjait.

Az ARC-plakátokról
Az Arc Kft. 2000 óta évenkénti rendszerességgel rendezi meg az ARC óriáspla-

kát-kiállítást. A rendezvény alapgondolata szerint „a reklámcélokra használt óriás-
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plakát felület a kommersz tartalmakon túl társadalmi üzeneteket is hordozhat” (lásd 
http://www.arcmagazin.hu/magunkrol). Ezeknek a plakátoknak a célja nem a vásár-
lásra ösztönzés, hanem a tájékoztatás és a véleménynyilvánítás, illetve a vélemény-
formálás.

Az ARC-plakátok is óriásplakátok, ám merőben eltérő kommunikációs helyzetet 
képviselnek, mint a reklámplakátok (részletesen lásd Schirm 2009, 2010b). A rek-
lámozó óriásplakátok ugyanis a közterületen szinte mindenhol jelen vannak, ezzel 
szemben az ARC-plakátok egyetlen helyszínre koncentrálódnak: Budapesten az 56-
osok terén (a korábbi Felvonulási téren) látható a kiállítás anyaga. A térre látogató 
közönség így nem mozgás közben, hanem a plakát előtt állva, nem véletlenül, csu-
pán rápillantva, hanem tudatosan olvassa vagy nézi végig a plakátokat, ezért a rajtuk 
lévő nyelvi és nem nyelvi jelek száma nem korlátozódik hét plusz / mínusz két elem-
re, ahogy az a reklámplakátok esetén megszokott. Az alkotások a reklámplakátoktól 
eltérően címmel is rendelkeznek, amely kontextusként funkcionál. A cím sokszor 
felülírja a plakát által sugallt első jelentést, vagy az értelmezés pontosításában segít. 
Gyakran csak a cím jelzi, hogy az eredeti jelentéstől eltérően, azaz ironikusan kell 
értelmezni az alkotást.

Az ARC-plakátoknál tehát a szöveg sosem 
maradhat el teljesen, mert ha a plakát nem is 
tartalmaz nyelvi elemet, az alkotás címe akkor 
is olvasható a kiállításon, s segíti a befogadót 
a helyes olvasat kialakításában. Például az 1. 
képen látható plakátnál a kép önmagában ren-
getegféle értelmezést megenged, azonban a cím 
(Sztereotípia) ismerete már eléggé leszűkíti az 
értelmezési tartományt.

Míg a reklámplakátok hirdető eszközök, s a céljuk a reklámozott termék vagy 
szolgáltatás iránti figyelem felkeltése, az érdeklődés megragadása, az emlékezetbe 
vésés és a vásárlásra ösztönzés, addig az ARC-plakátok kulturális médiumnak tekint-
hetők, amelyek tájékoztatnak, szórakoztatnak és véleményt mondanak. Az ARC-pla-
kátok az aktuális társadalmi mondanivalókon túl gyakran kifigurázzák a reklámozó 
óriásplakátokat, átveszik azok képi világát, nyelvezetét és manipulációs stratégiáit 
is. Tehát bár eltérő céllal jöttek létre a reklámplakátok és az ARC-plakátok, valamint 
eltérő üzenetet is hordoznak, továbbá a befogadás körülményei is különbözőek – az 
egyik esetben passzív, míg a másikban aktív figyelemmel kell számolni –, mégis 
azonos nyelvi fogásokat használnak ennek az eltérő figyelemnek a megragadására, 
így az ARC-plakátok bemutatásával valós képet kaphatunk az aktuális reklám- és 
marketingkommunikációs stratégiákról.

1. kép Sztereotípia
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A két plakáttípus közt azonban különbség van abban, hogy a nyelvi vagy pedig 
a vizuális eszközök, illetve a megvalósítási technikák uralják-e a plakátot. Az óriás-
plakátokkal való hirdetés kezdetén még nagyon erős volt a plakátok nyelvi üzenete, 
mondhatni, az dominált. Ám mivel napjainkra az emberek reklámtűrése már átlépte 
a kritikus határt, így az üzenet is elgyengült, s a megformálás módjaira és az újszerű, 
meghökkentő technikákra helyeződött a hangsúly (Szekeres 2009). Vagyis a reklám-
plakátok kommunikációja lassan esztétikai dologgá értékelődik át, s a nyelvi elemek 
helyett egyre inkább a vizuális eszközök veszik át az uralmat. Ezzel szemben az 
ARC-plakátoknál a médium által kommunikálni kívánt üzenet a legfontosabb, nem 
pedig a kivitelezés módja.

Az ARC plakátkiállítás nem reklámverseny (Sas 2007b: 279), de az alkotók rek-
lámos eszközökkel és reklámos stílusban fogalmazzák meg a gondolataikat az ak-
tuális politikai és társadalmi kérdésekről. A reklámban használatos médiumból, az 
óriásplakátból e rendezvénynek is köszönhetően egyre inkább önálló művészeti ág 
lesz. A szervezők ars poétikája szerint: „Az ARC célja a kortárs képkultúra radiká-
lis reformja, a nyilvános kép fogalmának újragondolása, a demokratikus vizuális 
művészetek térhódítása. Megfogalmazásmódja közérthető, frappáns, egyszerű. Stí-
lusában a képi és szöveges poénok egyenrangú szerepet játszanak. Célközönsége 
a legszélesebb nyilvánosság, szándéka a jó értelembe vett társadalmi mozgósítás. 
Hangneme igazodik a tömegkultúra korszerű képi nyelvéhez, üzenetei továbbítására 
kedvvel használja a humort is” (Sas 2007b: 279). A figyelem felkeltése érdekében az 
ARC-plakátok is használnak képi és nyelvi játékokat, azonban míg a reklámplakáto-
kon ezek az eszközök a humort szolgálják, az ARC-plakátok többsége azonban már 
nem humorosnak, hanem ironikusnak tekinthető. A reklámplakátokon alkalmazott 
humor a manipuláció szolgálatában áll, míg a kulturális plakátok esetén az iróniát a 
meggyőzés érdekében használják. A humor és az irónia egymástól való elhatárolása 
és definiálása nem egyszerű, s függ a felhasznált elméleti kerettől is. A továbbiakban 
az irónia verbális és vizuális értelmezései közül az általam elfogadott pragmatikai 
nézeteket mutatom be röviden.

Az irónia mint verbális megnyilvánulás
Az irónia értelmezését nagymértékben befolyásolja, hogy honnan közelítjük 

meg a jelenséget: a filozófia, az esztétika, az irodalomelmélet, vagy a nyelvészet 
oldaláról. Tanulmányomban az iróniát végig nyelvészeti terminusként használom. 
A klasszikus retorikai meghatározás szerint az irónia „olyan helyettesítésen alapuló 
alakzat, amellyel a körülmények és a szövegösszefüggés alapján az ellenkezőjét fe-
jezhetjük ki annak, amit kimondtunk” (Tátrai 2008: 311). Vagyis az irónia tökélete-
sen alkalmas az implicit értékelésre.
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Pragmatikai értelemben az irónia olyan alakzatnak tekinthető, amelynek a szó 
szerinti jelentése eltér a szándékolt jelentéstől. Ez az eltérés a legtöbb meghatározás 
szerint ellentét (lásd pl. Tátrai 2008), míg mások (pl. Giora 1995, idézi Komlósi 
2007-2008: 114) szerint az irónia nem az ellenkezője annak, amit mondunk, hanem 
‚több, mint’, illetve ‚kevesebb, mint’ interpretációja az elhangzottaknak.

Az iróniakutatás elméleti dilemmáival dolgozatomban nem kívánok foglalkoz-
ni, ehhez Komlósi 2007–2008-at, illetve Tátrai 2008-at ajánlom, helyette az egyes 
pragmatikai megközelítéseknek csak azokat a jellegzetességeit villantom fel, ame-
lyek alapján ironikusnak tartom az ARC-plakátokat, illetve arra próbálok választ 
adni, hogy miért a burkolt, ironikus kifejezésmódot használják a plakátok készí-
tői. Elfogadom Grice (1975) álláspontját, aki szerint akkor beszélünk iróniáról, ha a 
kommunikáció résztvevői számára nyilvánvaló, hogy a kommunikátor mást közöl, 
mint amit gondol. Vagyis az irónia egy alkalmi társalgási implikatúra, amely mindig 
negatív érzelem-, érték-, illetve attitűdkifejező szándékkal társul. Ez egyértelműen 
megfigyelhető az ARC-plakátokon, ahol az üzenetek kritikai attitűdről árulkodnak, 
s az alkotások célja is egy bizonyos vélekedés közvetítése. Ez egybevág Sperber és 
Wilson relevenciaelméleti megközelítésével (idézi Komlósi 2007-2008: 110), akik 
szerint az irónia funkciója egy értékelői attitűd továbbítása, illetve benyomás kelté-
se a hallgatóban. Ám kérdés, hogy az ARC-plakátokon alkalmazott irónia valóban 
megfelel-e a relevancia elvének. A szerzőpáros elméletében egy megnyilatkozás (je-
len esetben egy plakát) akkor optimálisan releváns, ha az osztenzív stimulus eléggé 
releváns ahhoz, hogy a partnernek megérje feldolgozni, illetve ha ez a stimulus a 
kommunikátor képességei és preferenciái alapján elvárható legrelevánsabb stimulus. 
Ennek alapján elsőre úgy tűnik, mintha az ironikus üzenet gazdaságtalan lenne, hi-
szen az üzenet valódi értelme burkoltan közvetítődik, ám valójában teljesen megfelel 
a relevanciaelmélet fogalmainak. Ugyanis az ARC-plakátok képi és nyelvi megfor-
málása a kommunikátor részéről a leggazdaságosabb, amit ahhoz használhat, hogy 
elérje a kívánt hatást. Ha ugyanis nem rejtetten lenne megfogalmazva az üzenet, 
valószínűleg kevesebben figyelnének rá és kisebb hatást is váltana ki. Így viszont a 
befogadók részéről szükséges extra műveleti erőfeszítés már garantálja a figyelem 
fenntartását. Ám ez csak egy lehetséges magyarázat az irónia használatára. Hiszen 
az iróniára akár udvariassági elvként is lehet tekinteni, ugyanis kevésbé bántó va-
lamit nyíltan állítani, mint burkoltan sejtetni. Ilyenkor az ironizáló fél gyakorlatilag 
elhárítja magától az explicit véleménykifejtést, s így nem is vonható felelősségre 
a közleményért. Továbbá az irónia használatával a plakátok készítői erősíthetik a 
csoporthoz tartozás érzését is, hiszen az üzenet dekódolásakor a befogadókban létre-
jöhet az „egy nyelvet beszélünk” vélekedés. Valamint az irónia kifejezheti a plakát 
alkotójának a fölényét is, ami abban nyilvánul meg, hogy tud egy adott helyzetről 
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véleményt mondani, illetve képes játszani a nyelvvel (Tátrai 2008: 318–319). Hogy 
ezek közül a lehetséges magyarázatok közül valójában melyik a domináns, azt nem 
lehet eldönteni, hiszen ismerni kellene az alkotók pontos szándékát, illetve a befoga-
dóktól is nagymértékben függ, hogyan tekintenek egy-egy ARC-plakátra.

Az irónia működésében kiemelt szerepet szoktak tulajdonítani az intonációnak 
és az ismerősségnek. Az intonáció az óriásplakátok esetén egyáltalán nem jöhet szá-
mításba, csupán ennek az írásbeli jelölése, azaz bizonyos tipográfiai eszközök (pl. 
dőlt betű, idézőjel, felkiáltójel, három pont) alkalmazása. Az ARC-plakátok alkotói 
azonban nem folyamodnak ezekhez a tipográfiai, illetve központozási eszközökhöz. 
Marad tehát az ismerősség, mint szükséges, ám önmagában nem elégséges feltétel, 
hiszen az irónia nem kötődik meghatározott nyelvi struktúrákhoz (Tátrai 2008: 315). 
Ám nem véletlen, hogy az ARC-plakátok nem jelzik expliciten, hogy alkotásaikat 
ironikusan kell érteni. Ugyanis nincs szükségük annak a kimondására, hogy amit 
a plakát képileg és nyelvileg közöl, azt sokszor nem szó szerint kell érteni, a ren-
dezvényre látogató közönség ugyanis tisztában van ezzel. Másrészt az explicitség 
jelölésével épp az irónia lényege veszne el. Az alkotások szerzői így az irónia felis-
merésében a befogadók aktív együttműködésére számítanak.

Láthatjuk tehát, hogy az irónia definitív jegyeit szinte lehetetlen megadni, ami 
segíthet, az az inkompatibilis elemek együttes megjelenése, illetve a kontextus figye-
lembevétele. Ám az ARC-plakátokon az irónia nem vagy nem csupán nyelvi szinten 
jelenhet meg, hanem vizuális síkon is. A továbbiakban ezért az irónia vizuális értel-
mezését mutatom be.

Az irónia vizuális értelmezése
Az iróniát a legtöbben verbális jellemzőként képzelik el, ám az irónia képi szinten 

is megvalósulhat. A vizuális síkon megjelenő iróniával többek között Scott (2004) 
foglalkozott részletesen. Tanulmányában ő az iróniának a következő aspektusait 
emeli ki: a befogadó figyelmét az inkongruitás (össze nem illés) hívja fel az esetle-
ges iróniára. Scott azonban hangsúlyozza, hogy az iróniát egy egyszerű definícióval 
szinte lehetetlen jellemezni, s az irónia különféle összetevőiről is viták folynak. Pél-
dául D. C. Mueke (1973; idézi Scott 2004: 55) az irónia alapjellemzőiként az aláb-
biakat jelöli meg: magabiztos tudatlanság, ellentét a megjelenés és a valóság közt, 
komikus elem, elkülönülő elem, valamint esztétikai elem. Ám sokan nem értenek 
egyet e lista elemeivel.

Scott (2004) a vizuális iróniának két típusát különböztette meg: a szóalapú vizuá-
lis iróniát és a szó nélküli vizuális iróniát. A szóalapú vizuális irónia esetén a szöveg 
egy nagyobb képen szerepel, s a konfliktust az okozza, hogy teljesen mást mond a 
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szöveg, mint amit a körülötte lévő kép mutat (Scott 2004: 33). Ezt a fajta iróniát 
szemlélteti a 2. képen látható BK2005 címet viselő plakát. A kép Pieter Bruegel 
1568-as festményét, a Parasztlakodalom egy részletét ábrázolja, a rákerült logó vi-
szont a Burger King gyorsétteremlánc nevének torzítása: Bruegel King. Itt az iróniát 
az adja, hogy két nagyon különböző és lényegileg összeférhetetlen dolog került egy-
más mellé. Az irónia másik típusa szavak nélkül, pusztán kép(ek) segítségével való-
sul meg, ez látható a 3. képen, ahol két, egymást teljesen kizáró elem (a sültkrumplis 
doboz és a brokkoli) szerepel együtt. Az ARC-plakátokon mind a kétfajta vizuális 
iróniatípus gyakran előkerül.

A továbbiakban azokat a kommunikációs stratégiákat és nyelvi jellemzőket is-
mertetem, amelyek hozzájárulnak az ARC-plakátok ironikusságához. Ezek közül is 
először az ARC-plakátoknak a reklámokról való véleményét mutatom be.

A reklámplakátok stratégiái az ARC-plakátok szemszögéből
A reklámok igazságértékéről a befogadók és a reklámszakemberek teljesen eltérő 

módon nyilatkoznak. A befogadók azt állítják, hogy a reklámok hazudnak nekik, ezt 
az attitűdöt mutatja a LIES címet viselő ARC-plakát, amely a hirdetéseket, köztük 
az óriásplakátokat is hazug üzenethordozó eszközként állítja be. Ezzel szemben a 

2. kép BK2005 3. kép McBrokkoli

4. kép Kiscsillag

reklámkészítők (pl. Sas é.n: 63) azon a véleményen 
vannak, hogy a reklám csupán becsomagolja a mon-
danivalóját, mégpedig úgy, hogy a másik fél, vagyis 
a befogadó szemszögéből nézi a dolgokat. Sas Ist-
ván szavaival élve: „A manipuláció enyhébb válfaja 
nem más, mint becsomagolás, kódolás; a nyers szán-

dék átalakítása a kommunikáció eszközeivel” (i.m. 64). Ezt a becsomagolást, illetve 
csúsztatást szemléletesen mutatja a 4. képen látható Kiscsillag címet viselő plakát, 
ahol a reklámüzeneteknél megszokott megcsillagozást láthatjuk, vagyis azt, hogy az 
eredeti üzenet a csillagozásnak köszönhetően az ellentétére változott, s az igen szó 



ELEMZÉSEK, MODELLEK, UTAZÁSI MŰFAJOK, OBJEKTUMOK

189

E néhány példa is jól érzékelteti, hogy az ARC-plakátokon visszatérő mozzanat 
az üzenetek kikerülhetetlenségének, erőszakosságának, hazugságának a hangsúlyo-
zása, azaz a reklámok manipulatív stratégiáinak a kifigurázása. A leggyakoribb ma-
nipulációs eszközök napjainkban a sztereotipikus szlogenek, amelyek igazán már 
nem is rendelkeznek megkülönböztető erővel, a hamis ígéretek, a félretájékoztatá-
sok, a tartalmi ellentmondások, a hibás, illetve a nem kellően alátámasztott érvelé-
sek, valamint az érzelmekre apellálás.

A reklámozó óriásplakátok túlzásait és manipulatív szóhasználatát szemléletesen 
mutatja be az 6. képen látható Add el magad! címet viselő alkotás. A plakáton színes 
háttér előtt egy lány mosolyog, s a kép mellett az alábbi teljesen ellentétes, össze 

5. kép Ingyen …

valójában a nem-et jelenti. A mindenáron való eladást, az akciókat, az apró betűk el 
nem olvasását, a manipulatív elem minél nagyobb betűvel írását pedig az 5. képen 
látható ARC-plakát szemlélteti: INGYEN … nagyon kevés dolgot adnak, mindig ol-
vasd el az apróbetűs részt is, megéri! Az úton-
útfélen történő hirdetést és a reklámplakátok 
dömpingjét pedig a magyar Parlamentet bérel-
hető hirdetési felületként feltüntető ARC-plakát 
figurázza ki. Az alkotáson lévő jelmondat még 
tovább fokozza az ironikus értelmezést, a Még 
több hirdetést … a színesebb Magyarországért 
szlogen ugyanis ismételten csak a reklámplaká-
tok színáradataira utal.

6. kép Add el magad!

nem egyeztethető, sztereotipikus 
felsorolások olvashatók: Válassza 
Ön is András Virágot! – Rendkívül 
jó a tisztítóereje – Értékálló – Él-
mény vele a borotválkozás – Dús 
hatást kölcsönöz – Többrétegű – 
Szinte magától kitakarít – Könnyen 
mosható – A gyermekkor ízeit idézi 
– Kutyája imádni fogja. A plakáton 
szerepel továbbá egy pecsétnek lát-
szó piktogram (Vizual Communismists felirattal) és egy kitalált weboldalcím (www.
hogyanaddelmagad.hu) is, mindkettő a szavahihetőség látszatát hivatott igazolni. A 
plakát ironikus módon a megkülönböztetésre alkalmatlan reklámüzeneteket parodi-
zálja. A felsorolások összeegyeztethetetlen volta okozza a nyelvi iróniát, amit tovább 
fokoz, hogy a sablonszerű tulajdonságok az adott termékcsoport (pl. mosószer, tisz-
tálkodási eszköz, élelmiszer) bármely eleméhez hozzárendelhetők.



190

ELEMZÉSEK, MODELLEK, UTAZÁSI MŰFAJOK, OBJEKTUMOK

mészetes, szénsavmentes ivóvíz. A plakát nagy részét azonban mégsem az üveg fog-
lalja el, hanem a következő elgondolkodtató kérdés: Így megkóstolná...? A kérdés 
feltevése és a három pont azonban már előre jelzi, hogy a plakát alkotójának előfel-
tevése szerint a feltett kérdésre nem a válasz. Hasonló stratégiával él a Vízválasztó 
című alkotás is, amely egy éppen folyó csapot ábrázol a Vezetékes szénsavmentes 
természetbarát hideg-meleg tiszta csapvíz 100 liter 15 Ft felirattal. A csattanót itt is 
a jelmondat hordozza: bármikor megengedheted magadnak. A valaki megengedhet 
magának valamit szerkezet mindkét értelme releváns ennél a plakátnál: az egyik a 
csap konkrét megnyitására vonatkozik, a másik pedig arra, hogy anyagilag akármi-
kor megteheti a befogadó a vízivást.

A jellegzetes eladási stratégiákat figurázzák ki a 2005-ös ARC-kiállítás csapvizet 
„reklámozó” plakátjai. A Retróvíz címet viselő alkotás (lásd 7. kép) a régmúlt idők 
reklámjait idézi fel: a képen egy csinos, miniruhás hölgy engedi a csapból a vi-

zet, a jelmondat pedig: Igyon Ön is 
csapvizet! Ez az ARC-plakát azt a 
sztereotípiát gúnyolja ki, miszerint 
egy fiatal, dekoratív nővel bármit 
el lehet adni. Egy másik plakát a 
csomagolás fontosságára hívja fel 
a figyelmet. A képen egy átlátszó 
színű folyadékkal teli üveg látha-
tó, az üveg címkéjén a következő 
felirattal: Csapvíz – 750 ml – Ter-

7. kép Retróvíz

8. kép Bírnád víz nélkül?

A reklámplakátok gyakran él-
nek a kérdezés stratégiájával is. 
Ilyenkor a legtöbbször olyan kér-
dést tesznek fel, amelyre már előre 
tudják a választ. A 8. képen látható 
ARC-plakát is ezt használja ki, hi-
szen az általa feltett kérdésre (Bír-
nád víz nélkül?) csupán nem lehet a 
válasz. Ráadásul a fiatal nő szájá-
ból kilógó teafilter azonnal felkelti 
a víz iránti vágyat. 

Az imént bemutatott csapvizet népszerűsítő ARC-plakátok tehát jó példái annak, 
hogy gyakorlatilag bármit el lehet adni a bevált technikák segítségével. Néha egy 
szlogen is elég, ahogy azt a Gut, Besser, Gösser sörreklám jelmondatát átíró Gut, 
Besser, Wasser változat bizonyítja.
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Az ARC-plakátok nyelvi jellegzetességei
Az ARC-plakátok a figyelem felkeltését képi és nyelvi játékokkal, valamint egye-

di és meghökkentő, humoros, illetve ironikus megoldásokkal próbálják meg elérni. 
Az eszköz, azaz a rendelkezésre álló felület korlátaiból adódik, hogy a lehető legki-
sebb jelkészletből a lehető legtöbb(féle) információt a legkönnyebben a sűrítés és a 
tömörítés eszközeivel, vagyis alakzatokkal és szóképekkel tudják elérni.

Az alakzatokat a nyelvi normától való eltérésként, valamint átalakító műveletek 
eredményeként szokás definiálni (Szikszainé 2007), s a megszokottól való különbö-
zésnek nagy a stílushatása. A reklámoknál az alakzatokat főként a terméknév vagy a 
márka szlogenbe csempészése miatt, illetve nyelvi humorforrásként használják, az 
ARC-plakátokon pedig az alakzatokkal az eredeti képtől és jelentéstől minél távo-
labbi asszociációt próbálnak kelteni. Ezek közül azok igazán hatásosak, ahol össze 
nem illő dolgokat párosítanak a plakátkészítők, s ez egyben az irónia alapját is képe-
zi. Az alakzatok minden nyelvi szinten megjelenhetnek, az ARC-plakátokon mégis a 
hangalakzatok és a szóalakzatok a leggyakoribbak.

A hangok szintjén érvényesülő alakzatoknak, vagyis a hangbetoldásnak, a hang-
elhagyásnak, illetve a hangcserének a humorkeltő hatását a normától való eltérés 
okozza (Lendvai 1996: 41). Szó eleji hangbetoldás, azaz protézis található egy 
elképzelt virágküldő szolgálat szlogenjénél: az Oda vagyok magáért többszörös 
konnotációjú mondatba a Csillagok háborújának egyik szereplőjét csempészték be 
képileg és nyelvileg, így lett a szlogen: Yoda vagyok magáért (9. kép). Szó közepi 
hangbetoldás, azaz epentézis figyelhető meg a Gazdálkodj okosan! társasjáték szín- 
és formavilágát felhasználó Garázdálkodj okosan! szlogent alkalmazó plakáton (10. 
kép). Szintén epentézist alkalmaztak a Coca-Cola Jéghidegen az igazi jelmondatá-
nak az átírásakor is: így jött létre a Jéghidegben az igazi verzió.

Egy 2002-es ARC-plakáton pedig a szó közepi hangelhagyás a humor forrása. A 
plakát bal oldalán egy tál müzli látható a tele vitaminnal és vassal felirat kíséretében, 
míg a plakát jobb oldalán egy nagymama vasal, a szlogen pedig ennek megfelelően 

9. kép Yoda vagyok magáért! 10. kép Garázdálkodj okosan!
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a következőképpen változott: a nagymamám tele vitaminnal és vasal, és vasal, és 
vasal... Szintén szó közepi hangelvonással alkották meg a Magyar Köztársaság hi-
vatalos lapjának, a Magyar Közönynek a nevét is.

Egy másik fajta hangalakzat, hanghelyettesítés, azaz immutáció található pél-
dául a Macsóhímzés feliratú plakáton, ahol egy félmeztelen, macsónak tűnő férfi 

11. kép Én és a málnás magnóm

12. kép Hejnekem

vállán matyóhímzés tetoválás látható. 
Szintén immutáció szerepel az Én és a 
málnás magnóm feliratú ARC-plakáton 
(11. kép), ami a Magnum jégkrém szlo-
genjét hívja elő, s a szöveget kísérő kép is 
a jégkrémevést imitálja. Ahogy ez a példa 
is mutatja, a hangalakzatokat előszeretettel 
használják ismert márkák kiparodizálására 
és átírására is. Például a Coca-Colából így 

lett Kuka-Kola, a Vodafone-ból pedig Yodafone. A szavak kiejtése is válhat humor 
forrásává. Az ismert Heineken márkanevet az alkotók például Hejnekem-mé torzí-
tották (lásd 12. kép). A nyelvi játékot itt tovább fokozza, hogy a magyar nyelvben 
a Hejnekem szó népetimológiás szóértelmesítéssel, illetve morféma-határ eltolás-

sal is értelmes kifejezést ad (hej nekem), 
amely akár a sör birtoklási vágyát is képes 
felidézni a befogadóban, hiszen a felirat és 
a márka attribútumai (piros csillag, zöld 
háttér, fehér betűk) azonnal előhívják az 
eredeti reklámot. Szintén a hasonló ejtés az 
alapja a hűséget „reklámozó” ARC-plakát 
csattanójának, amely a közismert Megáll 
az ész szókapcsolatot írta át, s a plakát jel-

mondata így a Megáll az AIDS lett. Egy magyar szónak egy idegen nyelvű szóval 
való összecsengése adja a 13. képen látható plakát csattanóját. A francia folyóirat 
címe (Le Monde) magyarul kiejtve (lö mónd) egy politikai tartalmú viccet rejt. A 

betűejtésből adódó jelentés (lemond-e) és a 
plakátok szereplő kép együtt teszik humo-
rossá az alkotást.

Nemcsak a hangok szintjén működő 
nyelvi játékra lehet példát találni az óriás-
plakátok közt, hanem szóalakzatokra is. Az 
oda-vissza olvasva ugyanazt adó palind-
rom mondattal játszik a GÉZAKÉKAZÉG 13. kép Le Monde
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feliratú plakát, s a szöveget kísérő háttér a kijelentés igazságértékét képileg is meg-
erősíti. A plakát ironikusságát tovább fokozza, hogy egy teljesen banális, hétköznapi 
igazságot közöl, amelynek nincs túl nagy hírértéke.

Az ARC-plakátokon gyakran alkalmazott figyelemfelkeltő stratégia a szavak 
komplex jelentésének a kihasználása. A homonim és poliszém szavak ugyanis rend-
kívül gazdaságos nyelvi egységek, hiszen ismétlés nélkül is képesek egyszerre több 
jelentést előhívni, meghagyva a szemlélőnek a nyelvi játék és a humor vagy az irónia 
felfedezésének a lehetőségét. Lendvai szerint a homonímia „az egyik legerősebb 
humorképző nyelvi eszköz” (1996: 57), míg a poliszémia „megfelel a komikum elő-
feltételeinek, mert felszíni egyezés mellett tartalmi eltérés jellemzi” (uo. 53). Az ál-
talam vizsgált korpuszban a komplex jelentésű szavak közül a homonimák fordultak 
elő a legnagyobb arányban.

Nyelvtani homonímia figyelhető meg 
a Légy címet viselő 2000-ben készített 
ARC-alkotáson (lásd 14. kép). Itt ugyan-
is egy szótári alak és egy toldalékolt alak 
esik egybe, hiszen a légy szó egyszerre 
fejezi ki a ‚kétszárnyúak rendjébe tartozó 
rovart’, valamint a létige egyes szám má-
sodik személyű felszólító módú alakját.

14. kép Légy törvénytisztelő

A 2004-es ARC-plakátok számos darabja a szemetelés ellen kampányolt és a 
környezetvédelem fontosságára hívta fel a befogadók figyelmét. Ezek az alkotások 
mind a szemét szó homonímiáját használták fel. A Nem bántja a szemét? feliratot 
tartalmazó plakáton az erdőben szétdobált 
műanyag flakonok láthatók. A szemét szó 
ebben a kérdésben egyszerre fejezi ki a 
‚hulladék’ jelentést, illetve a szem főnév 
egyes szám harmadik személyű birtokos 
személyjeles alakját. Továbbá jelzőként 
a szemét szó a ‚hitvány’, ‚aljas’, ‚értékte-
len’, ‚ócska’ ‚rossz’ jelentéseket hordozza, 
s ebben a jelentésében főként a szlengben 

15. kép Szemétség

használatos. Ezt a jelentéskört is mozgósítja például a Szemét vagy? feliratú ARC-
plakát. Itt a plakát szövege aktiválja a melléknévi jelentést is, míg a szöveget kísérő 
kép a ‚hulladék’ értelmet erősíti. Ugyanez a két jelentés aktiválódik a Ne legyen sze-
mét!, valamint a Szemétállatok és a Szemétség! (lásd 15. kép) feliratú plakátokon is.

Utolsó homonim példaként egy olyan plakátot mutatok be, amely a szavak azo-
nosalakúságában rejlő humor- és iróniaforrás kiaknázásával magáról az ARC-kiállí-
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tásról is véleményt mond. A 16. képen lát-
ható nagy az arc feliratú plakát az Üzenet 
Geszti Péternek címet viseli. Az arc szó 
komplex jelentése még a cím figyelembe-
vételével is többféle olvasatot enged meg. 
Egyrészt ironikusan jelezheti, hogy a pla-
kát alkotója nagy arc-nak azaz nagyképű-
nek gondolja a rendezvény egyik fő szer-

16. kép Nagy az arc

vezőjét, másrészt bókként is lehet érteni, ekkor a ‚jó fej, okos’ értelemben szerepel, 
illetve utalhat a kiállítás méretére, valamint kiválóságára is. Az olvasóra van bízva, 
hogy ezek közül a lehetséges jelentések közül melyiket tartja a plakát igazi üzene-
tének.

17. kép Szeretnéd megúszni?

A homonímia mellett a poliszémia, 
azaz a többjelentésű szavak használata is 
gyakori kelléke az ARC-plakátoknak. A 
megúszni szó különféle jelentéseit hasz-
nálja ki például a 17. képen látható al-
kotás. A megúszni valamit szerkezet az 
‚átvészelni valamit’, ‚mentesülni valami 
alól’ jelentésekkel bír, ám jelen esetben a 

megúszás konkrét értelme, azaz a ‚vízben történő mozgás’ is előhívódik, hiszen a 
plakát a globális felmelegedésre hívja fel a befogadók figyelmét a szárazra vetett 
halak segítségével. Egy másik csavar is megfigyelhető a plakáton. Az alkotás az 
ismert cukorkamárka nevét, a Fisherman’s friend-et (= ‚A halászember barátja’) is 
felhasználja a meggyőzés érdekében.

A képi kifejezésmódot nyelvileg legkönnyebben a szóképek tudják közvetíteni. A 
plakátokon gyakori a metaforák, metonímiák, szimbólumok, allegóriák, szinesztézi-
ák, hasonlatok és megszemélyesítések használata, ezekkel a képi és nyelvi eszközök-
kel ugyanis sűrített formában nagyon sokat el lehet mondani. A szóképek minimális 
jelkészlettel maximális információt képesek közvetíteni, s akkor igazán hatásosak, 
ha eredetileg egymástól távol álló dolgokat kapcsolnak össze. Hasonlóságon alapuló 
átvitel figyelhető meg egy 2006-os ARC-plakáton: Birka vagy? Pörkölt lesz belőled! 
– mondja a felirat, s a kép bal oldala a gyapjas állatot ábrázolja, míg a jobb oldalán 
egy tál birkapörkölt látható, ám a befogadó azonnal rájön, hogy a plakáton az állati 
tulajdonságot az emberre kell átvinni, s az üzenet célja az olvasónak a provokálása. 
Szintén hasonlóság alapján történő átvitel látható a Nálatok laknak-e állatok? üzene-
tű plakáton, ahol az állatok szót az emberekre kell vonatkoztatni.
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A megszemélyesítés is gyakori eleme az óriásplakátoknak. Ilyenkor egy élettelent 
élőként, illetve egy nem személyt személyként ábrázolnak és emberi tulajdonsággal 

20. kép Hídember19. kép Kutyafülét

18. kép Reformkonyha

ruháznak fel. Ez figyelhető meg a 18. 
képen látható ARC-plakáton, ahol egy 
állat (a nyúl) kapott emberi attribútu-
mokat, s a megszokottól eltérő szere-
pet a plakát Reformkonyha felirata is 
jelzi. A 2005-ös plakátkiállítás néhány 
alkotása pedig a kutya megszemélye-
sítésével hívja fel a figyelmet a kör-
nyezettudatos kutyasétáltatásra, ahogy azt a kiválasztott Kutyafülét. Szedd fel inkább 
egy zacskóval az eredményt! (19. kép) plakát is mutatja.

A reklámplakátok gyakran attól válnak humorossá, hogy a szöveg átvitt értelmét 
a kép literalizálja, vagyis a szó szerinti jelentést közvetíti (Forgács 2007: 180). Ez a 
stratégia közkedvelt az ARC-plakátok esetén is. A 2002-es Hídember című alkotás is 
ezzel a fogással él (lásd 20. kép). A képen ugyanis egy hídba lement hajléktalan lát-
ható, ő a Hídember. A képet kísérő szöveg még tovább fokozza az ironikus olvasatot: 
„Egy hidacskát szerettem volna, ami alatt meghúzhatom magam. A Széchényi terv 
segített ebben.” – szól az idézet, a forrás megjelölése pedig még egy nyelvi bravúrt 
tartogat, az aláírás ugyanis: Varró Árpád hajlékony. A hajlékony szót melléknévként 
szokás használni ‚rugalmas, formálható, hajlítható’ értelemben, ám jelen esetben 
egyaránt képes jelölni a férfi rugalmas voltát, illetve a hajléktalan szó ellentéteként 
is értelmezhető. Szintén a literalizálás stratégiájával él a szemetelés elleni kampány 
egyik plakátja, amely a Ne söpörje a szőnyeg alá! kijelentést nem csak képletesen 
érti, hiszen a kísérő kép a kifejezés konkrét értelmét ábrázolja.

Minden óriásplakáton található valamilyen kép, ám a kép a szövegtől eltérően 
önmagában többértelmű, s a jelentését egyértelműsíteni kell. Ezt az egyértelműsítést 
a plakáton lévő nyelvi jelekkel és szlogenekkel szokták megtenni, az ARC-plaká-
toknak pedig még a címe is kontextusként funkcionál. A reklámplakátok esetén a 
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figyelem felhívását és fenntartását a frappáns jelmondat erősítheti. A jó szlogen egy-
szerű, tömör, ritmusos, sűrített, adekvát üzenetet hordoz, átvihető jelentéssel ren-
delkezik, tág asszociációs köre van, és könnyen megjegyezhető (Sas 2007a: 150). 

22. kép Every time a best time

21. kép hülye A média árt!

Az általam vizsgált korpusz azt mutatta, 
hogy az ARC-plakátok szívesen játszanak 
a jól ismert reklámszlogenekkel. Például 
az egyik bútoráruház Kika, hova máshova 
szlogenjét a következőképpen módosítot-
ták: Kaki, hova máshova. Egy műszaki 
áruházlánc reklámszlogenje is az átírás 
áldozatául esett. A Media Markt, mert hü-
lye azért nem vagyok jelmondatát hülye, A 

média árt! szerkezetté változtatták, megtartva az eredeti plakát szín- és formavilágát 
(lásd 21. kép). Ezeknek a példáknak az ironikus volta akkor lesz nyilvánvaló, ha a 
befogadók tudatában az eredeti reklámplakátok is felidéződnek. Azokhoz képest ér-
telmezhetők a változtatások, s tetten érhető az a stratégia is, hogy az ARC-plakátok 
össze nem illő dolgokat szerepeltetnek együtt. Az inkongruencia ugyanis a humor 
és az irónia általános formájának tekinthető, s azáltal nevetteti meg a befogadókat, 
hogy meglepi őket.

Nem csupán ismert reklámszlogeneket ferdítenek el az ARC-plakátok, hanem 
állandósult szókapcsolatokat is. Ennek oka, hogy ezek az egységek ismertségük mi-
att könnyen felidéződnek, s a nyelvi játék felismerése szórakoztatja a befogadót. 
Például: A Sokan vagyunk, de még mindig nem vagyunk elegen mondást a hajlék-
talanok kapcsán az egyik ARC-plakát egy szó eleji hangbetoldás segítségével a kö-
vetkezőképpen írta át: Sokan vagyunk, de még mindig nem vagyunk melegen. Egy 
másik alkotás pedig a szállóigék reklámcélra történő felhasználását úgy figurázta ki, 
hogy a latin Ora et labora mondást változtatta Cola et labora szlogenné. Az ismert 
bőség zavara állandósult szókapcsolat pedig a hőség zavara formában jelenik meg 
az ARC-on, míg Rilke Archaikus Apolló-torzó című versének záró sora (Változtasd 
meg élted) a Változtasd meg az életed! Maradj ágyban egész nap... feliratú plakátról 
köszön vissza.

A plakátokon az ismert emblémáknak 
és márkajeleknek olyan erős az előhívó 
szerepük, hogy gyakran a szöveget is he-
lyettesítik (Schirm 2009: 176). Egyes ku-
tatók szerint (Sas 2007a: 70) ezek az emb-
lémák már nem is ikonként viselkednek, 
hanem mémként beépülnek a gondolko-
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dás alapsémáiba. A McDonald’s logóját még fejre állítva is felismerjük (22. kép). 
A csavar a képen, hogy az elforgatott betűkből álló rövidítés (WC) a vécét jelenti, 
így az eredeti szlogen (every time a best time, azaz ‚minden alkalommal nagyon jó’) 
kissé már más értelmet kap.

Az ismert márkák jeleinél a formáknak és a színeknek kitüntetett szerepe van, a 
nyelvi megformálás, azaz a márkanév akár el is maradhat(na). A domináns formákat 
és színvilágot az alkotók ki is használhatják, hiszen a befogadók sokszor ilyenkor 
átsiklanak a plakáton látható nyelvi adatokon. Az ARC plakátkiállítás számos alko-
tása épp ezzel az alaklélektani hatással játszik, ahogy azt az alábbi példák is mutat-
ják (lásd még Schirm 2009: 177–178). Az első (23. kép) a Coca-Cola formavilágát 
használja fel: a betűtípus és a szín ugyanis az üdítőitalt idézi, ám a márkanév és a 
szlogen le lett cserélve: Melan-Cola – enjoy the real Hungarian taste (azaz ‚Melan-
Cola – élvezd az igazi magyar ízt’) – hangzik a jelmondat. A Coca-Cola név Melan-
Colára való lecserélése és a magyarázat kibővítése azt az információt közvetíti, hogy 
a magyarokra a melankolikus életérzés jellemző. Míg egy másik plakát (24. kép) a 
Lego játék szín- és formavilágával operál, kijelentve, hogy az AIDS Nem játék. Itt az 
inkongruenciát tovább fokozza, hogy egy pozitív, kellemes tevékenységet, a Legoval 
való játékot és egy súlyos betegséget, az AIDS-et együtt említik a plakátkészítők. A 
nem mindennapi, szokatlan párosítás a figyelemfelkeltést szolgálja.

Az ismert Puma sportmárka is átíródik a plakátokon: az egyik alkotás Kutyá-ra 
cseréli le a szlogent és a képet, egy másik óriásplakát pedig anagrammaszerűen ren-
dezi át a betűket, s alkotja meg az Apum kitalált márkanevet.

24. kép AIDS Nem játék23. kép Melan-Cola

25. kép True Colors

Ahogy a fenti példák is mutatták, az 
ARC-plakátok egyik kiemelt stratégiája 
az intertextualitás, azaz más alkotások fel-
használása. Akár képileg, akár nyelvileg 
történik a plakátból való kiutalás, min-
denféleképpen többletjelentést és tágabb 
asszociációs lehetőségeket ad a befoga-
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dóknak. Az ARC-plakátok arra játszanak rá, hogy a megszokottól való eltérés (nem 
feltétlenül az ellentét) nagyobb hatással bír. Ezt mutatja a 25. képen látható a klasszi-
kus Benetton reklámok stílusát idéző Alul járók címet viselő alkotás is. A Benetton a 
társadalmi problémákra szokta meghökkentő és újszerű módon felhívni reklámpla-
kátjain a befogadók figyelmét, a sokszínűséget konkrétan (ruhák) és átvitten (nemi, 
etnikai, vallási) hangoztatva, ahogy azt a szlogenjük is mutatja: United Colors of 
Benetton. A magyar ARC-plakát a sokszínűséget kissé másként (színes paplanok áb-
rázolásával) érzékelteti, s a hajléktalanproblémára világít rá a True Colors jelmondat 
kíséretében. A Kőmíves (Kelemen) címet viselő plakát pedig az ismert népballada 
egy részletét használja fel más kontextusban. A képen az Országház látható, a kép 
fölötti szöveg pedig a következő: „Amit raktak délig, leomlott estére, Amit raktak 
estig, leomlott röggelre”.

Az ARC-plakátok nagyon gyakran kiparodizálják és átírják napjaink ismert 
kommunikációs formáit és szövegtípusait. Az egyik 2004-es ARC-plakát például a 

körülményeskedő jogi nyelvezetet mutat-
ja be. A plakáton szereplő kép egy óriá-
si kátyút ábrázol népi hímzésmotívumok 
közt, a szöveg pedig a következő: Kátyú 
Hungarikum: A Magyarország minden-
kori területén megjelent minden, magyar 
vonatkozású tartalommal keletkezett vala-
mely kátyú, függetlenül attól, hogy nyilvá-

nosságra hozták-e vagy sem. Megjelennek továbbá új KRESZ-táblák (SHOP, illetve 
Ne köszönj!), cigarettásdobozok figyelmeztető feliratai (Fejjel lefelé olvasás közben 
az ing az arcára hullhat, ami időleges vakságot, vagy fulladásos halált okozhat), 
valamint reklámújságok üzenetei.

Ez utóbbiak ironikus módon akár Magyarországot vagy az emberi agyat is akciós 
árunak tüntetik fel (lásd 26. kép), továbbá hirdetés-szövegek, viccek, illetve találós 
kérdések is helyet kapnak az ARC-on. Például a klasszikus vicc formula jelenítődik 
meg az egyik ARC-plakáton, amelynek a szövege a következő: – Miért van a medvé-

26. kép Óceán – Emberi agy

nek bundája? – Miért hogy nézni ki dzse-
kiben? – Így. – kapjuk a választ nyelvileg 
és képileg is, az óriásplakáton ugyanis egy 
dzsekis barnamedve szerepel.

A moziplakátok stílusimitációja is 
megjelenik az ARC-on. Egy 2002-es al-
kotás a Gladiátor című mozifilm plakát-
ját utánozza (27. kép). A plakát háttere 

27. kép Radiator
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megegyezik az eredeti háttérrel, a főhős, a gladiátor azonban le lett cserélve egy 
radiátorra, s a cím is ennek megfelelően módosult: Radiator – hő születik. (lásd 27. 
kép). Az eredeti moziplakát tetején a What we do in life echoes in eternity (‚Amit 
az életünkben teszünk, az örökkévalóságban visszhangzik’) felirat olvasható, ami a 
magyar változatban Amit mellette teszel. Az egész házban visszhangzik... mondásra 
lett lecserélve. A humoros hatást még tovább fokozza, hogy az ARC-plakáton feltün-
tették támogatóként a Távhőt is.

A mértéktelen televíziózáson és a TV-sorozatokon is ironizálnak az ARC-plaká-
tok. Az egyik alkotás a cigarettásdobozokról ismert feliratot írja át: A televíziózás 
súlyosan károsítja az Ön és környezete egészségét – olvasható a plakáton. Míg a 
szappanoperák nézőit a Győzitek címet viselő plakát gúnyolja ki. A képen egy fiatal 
pár látható, akik pattogatott kukorica evése közben bambán bámulják a TV-t. A kép 
mellett oldalt pedig TV-sorozatok címeiből áll össze az üzenet: Amikor Mónika és 
Balázs Jóban rosszban Nagyot alakít, az még Barátok közt is a Rettegés foka. Ti 
meddig Győzitek? - szólítja meg a befogadókat az alkotás.

Az óriásplakátok kommunikációjánál egyre fontosabbá válik továbbá a közön-
séggel való aktív kapcsolattartás, a befogadók bevonása, s így az egyszerű hirdetést 
felváltja a szórakoztatva hirdetés. A kulturális plakátok esetén épp fordított a hely-
zet: a szórakoztatás csak a felszín, amely mögött komoly információközlés áll, ám 
ennél a médiumnál is számítanak a nézők aktivitására. Az óriásplakátok alkotói tehát 
a befogadókra aktív résztvevőként, s nem csupán passzív szemlélőként tekintenek. 
Ez a szemléletváltás tükröződik abban, hogy az explicit, szájbarágós, értelmi alapú 
reklámüzenetek helyét egyre inkább az implicit, érzelmi alapú, gondolkodást igény-
lő, nyelvi játékot alkalmazó óriásplakátok veszik át (részletesen lásd Schirm 2010a). 
Az ARC-plakátok is mind ilyenek, a tényleges üzenetért a befogadóknak meg kell 
dolgozniuk, a gondolkodást és a helyes értelmezést sokszor az alkotások címe segíti. 
Ezeknél az üzeneteknél a befolyásolás periférikus úton megy végbe, s bár a befoga-
dók részéről nagyobb műveleti erőfeszítést igényel a megértés, az aha-élmény miatt 
azonban tartósabb.

A közönség aktív részvételére számítottak azok az ARC-plakátok is, amelyek 
nagy üres felületet hagytak az alkotásukon, motiválva a befogadókat a vélemény-
nyilvánításra és a plakát „összefirkálására”. Ilyen volt például 2006-ban a budapes-
ti olimpia mellett kampányoló plakát, amelyen a következő felirat szerepelt: BOM 
– Fogjunk össze a budapesti olimpiáért! Ha te is támogatod a budapesti olimpia 
gondolatát, írd alá a plakátot! A plakátra kerülő vélemények és aláírások jól ér-
zékeltették, hogy a befogadóknak köszönhetően még az óriásplakátok is képesek 
interaktívvá válni a rögzítettségük és az óriási méretük ellenére is.
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Nem számítottak viszont a plakátkészítők arra, hogy némely alkotásuk a befo-
gadók (vagy épp más alkotók) áldozatául esik. A 2008-as ARC-kiállítás plakátjain 
rejtélyes emotikonok jelentek meg, egy ismeretlen művész ugyanis néhány alkotást 
mosolykóddal látott el. A kiállítás témája a boldogságkeresés volt, az emotikonok 
erre reagálva boldoggá tették a szomorú képeket és boldogtalanná a vidámakat. Így 
tökéletes iróniaforrássá váltak, hiszen össze nem illő, egymást kizáró érzelmeket 
párosítottak. Az emotikonok egyezményes és jól ismert jelentése, valamint érzelmi 
töltete minden ilyen plakáton hozzátett valamit a mondanivalóhoz, egyúttal azt is 
megmutatta, hogy az óriásplakátok nyelvének a vizsgálatakor már a legújabb kom-
munikációs formákkal is számolnunk kell.

Összegzés
Tanulmányomban az ARC-plakátok képi és nyelvi jellegzetességeit mutattam be. 

Ez a kulturális plakáttípus a reklámplakátoktól merőben eltérő kommunikációs szi-
tuációt képvisel, más a célja és az üzenete, illetve eltérőek a befogadás körülményei 
is, ennek ellenére a figyelem felkeltésére szinte ugyanazokat a retorikai és stiliszti-
kai, valamint képi fogásokat használják fel. Azonban míg a reklámplakátoknál ezek 
az eszközök a humor szolgálatában állnak, az ARC-plakátoknál a humor mellett, 
illetve helyett a verbális és vizuális irónia is megjelenik. Ahogy az elemzett példák is 
mutatták, az ironikus ARC-plakátoknak elsődlegesen nem a szórakoztatás a céljuk. 
Mivel a plakát közösségi műfaj, így a kollektív tudatalatti felszabadítására is képes. 
A látszólagos humor mögött rejtőző irónia pedig kemény társadalomkritikát is jelent, 
s a meghökkentésen és a provokáláson túl elgondolkodtatásra és cselekvésre ösztö-
nöz. Az ARC-plakátok nyelvészeti vizsgálatával pedig valós képet kaphattunk az 
aktuális reklám- és marketingkommunikációs stratégiákról.

Korpusz
Az ARC plakátkiállítás anyaga 2000 – 2006, http://kep.tar.hu/arcplakat (Utolsó 

letöltés: 2009. január 13.)
ARC – Galéria. http://www.arcmagazin.hu/galeria (Utolsó letöltés: 2010. április 5.)
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