
Szeretetteljes, meghitt, békés karácsonyi ünnep-
napokat kívánunk kedves Olvasóinknak! 

... egy kiállítás kapcsán
Nemrég még természetesnek vet-

tük, hogy ismerŒseinknek, rokona-
inknak, barátainknak képes levele-
zŒlapot küldtünk ünnepek idején. 
Ma már egy kicsit más a helyzet. 
Miközben ma is még élŒ hagyomány 
az ilyen üdvözlŒlapok küldése, ezt 
egyre kevésbé a költséges és nehéz-
kes postai úton bonyolítjuk, tehát 
nem a kiállításunkon látható, való-
ságos kézzelfogható képeslapokon, 
sokszor alkalmi bélyeggel is ellátva, 
a címzettet saját kézírásunkkal is 
megtisztelve egyben, hanem helyet-
te ünnepi kívánságainkat, néhány 
kattintással, egy-két kép vagy videó-
klip melléklésével, egy jól kiválasz-
tott szövegmodul vagy idézet kike-
resésével és beillesztésével elektro-
nikus levélként, vagy telefonunkon 
sms-ként, esetleg mns-ként küldjük 
el. Ezért is kedves ez a kiállítás, 
mert egy éppen eltûnŒ félben lévŒ, 
karácsonyi üdvözletek küldésének 
ma is meglévŒ, de életünkbŒl sze-
münk elŒtt kikopó szokásrendjének 
jelenérŒl és még fellelhetŒ közel-
múltjáról, egy mûfaj bájáról készít 
itt és most egy ad hoc pillanatfel-
vételt, köszönhetŒen azoknak, akik 
megtisztelték múzeumunkat azzal, 
felhívásunkra jelentkeztek és elküld-
ték szeretteiktŒl, tisztelŒiktŒl kapott 
és féltve megŒrzött darabjaikat. 

A postai karácsonyi üdvözlet a ké-
pes levelezŒlap egyik fajtája, mely-
nek története több, mint egy évszá-
zadot ölel fel. A nyomdai eljárások-
kal sokszorosított és a postán tömeg-
méretekben forgalmazott, illusztrált 
levelezŒlapok az 1870-es években 
jelentek meg Európában.

De a képeslap történetének a távo-
labbi múltban is megtaláljuk az elŒz-
ményeit. A képi megformálás egy-
idŒs az emberiséggel. Egyiptomban 
i. e. 2000-bŒl fennmaradt egy freskó, 
amely a semita törzsek támadását 
ábrázolja. Ezen jól kivehetŒ egy nyi-
tott levél is, amelyet az írás mellett 
az esemény rajzával is illusztráltak. 
Távol-Keleten már az i. e. X. század-
ban szokás volt az üdvözleteket és 
jókívánságokat képekkel díszített 
papírlapokon küldeni. Az i. e. V. szá-
zadban a görög Periklész is küldött 
rajzzal ékesített levelet ismerŒsei-
nek.

És, hogy szorosabban a tárgyhoz 
közelítsünk, Franciaországban a ko-
lostorok apácái karácsony elŒtt val-
lási tárgyú képeket festettek kis la-
pokra, és elküldték azokat hozzátar-
tozóiknak. És a történelmi példákat 
még sorolhatnánk. Közvetlen elŒz-
ményként pedig mindenképpen ki 
kell térnünk arra, hogy Angliában a 
XVIII. század végén, széles körben 
elterjedt szokás volt olyan karácso-
nyi üdvözlŒ kártyákat küldeni, 

amelyek az ünnepnek megfelelŒ raj-
zokkal voltak díszítve. Az elsŒ ilyen 
karácsonyi lapot egy Dobson nevû 
mûvész készítette 1794-ben. Egy téli 
tájat és fenyŒfa körüli jelenetet áb-
rázoló lapot rajzolt, amit el is kül-
dött barátjának. A kártya sikert ara-
tott, így 1795-ben több kŒnyomatos 
lapot küldött ismerŒseinek. 1800-
ban pedig már egy vállalkozó közve-
títésével nyomdában állíttatta elŒ 
üdvözlŒ kártyáit.

Feljegyezték, hogy Angliában egy 
Henry Cole nevû múzeumigazgató 
minden esztendŒben levelet írt az 
ünnepekre barátainak. 1843-ban nem 
jutott ideje levélírásra a karácsonyi 
ünnepek elŒtt, ezért felkérte barát-
ját, C. Horsley grafikust, hogy ter-
vezzen neki egy díszes, nyomtatott 
kártyát. Az ezer példányban készí-
tett szép grafikát ezután kereskedel-
mi forgalomba bocsátotta. Funk-
cionálisan a képes levelezŒlap elŒd-
jének tekinthetŒk a köszöntŒkártyák-
nak és a „Kunstbillet”-nek nevezett 
színes nyomatok, amelyeket borí-
tékban továbbítottak családi esemé-
nyek alkalmával. Az ilyen típusú 
üdvözlŒ kártyák használata fŒleg 
osztrák területen terjedt el, de ezek 
küldése a XVII. század második fe-
létŒl a XIX. század közepéig szen-
vedélyesen ûzött társadalmi szokás 
volt Magyarországon is.

A levelezŒlap ötletét elŒször a né-
met birodalmi posta fŒpostamestere 
1865-ben vetette fel. Javasolta, hogy 
a rövidebb közlemények számára a 
levélboríték nagyságú nyílt levelet 
vezessék be, amelyet „postai lap”-
nak nevezett. Elképzelése akkor 
nem valósult meg. A világ elsŒ pos-
tai levelezŒlapját az osztrák–ma-
gyar postaigazgatóság adta ki 1869. 
október 1-én. Az Ausztria számára 
gyártott levelezŒlapok címzési olda-
lán az osztrák címer és fölötte fél-
körívben német nyelvû felirat szere-
pelt. Ugyanakkor a Magyarországon 
forgalomba hozott levelezŒlapokon 
a magyar címer mellett szintén né-
met volt a felirat: „Corespondentz-
Karte”. 1869 novemberétŒl azonban 
Magyarország részére már magyar 
felirattal – „Levelezési lap” – ellátott 
lapok kerültek forgalomba.

A levelezŒlap, mint postai újítás 
világszerte nagy feltûnést keltett. 
Az elsŒ napon csak a pesti központi 
postahivatalnál 10 ezer levelezŒlap 
fogyott el. 1871-ben már 2,5 millió. 
A siker láttán a külföldi postaigazga-
tóságok is megmozdultak. ElŒször a 
német, majd sorban a luxemburgi, 
svájci, angol, belga, holland, dán, 
finn, orosz, francia, észak-amerikai, 
spanyol, román és szerb posta is 
bevezette a levelezŒlapot.

Mûvészi hajlamú feladók már az 

elsŒ levelezŒlapok piacra kerülése 
után saját rajzaikkal díszítették a 
lapok szövegoldalát. A levelezŒlap 
és a képeslap közötti átmenetnek 
tekinthetŒk azok a levelezŒlapok, 
amelyek az ország címerét vagy 
egyéb hazafias illusztrációt tartal-
maztak a címzés oldalon, ilyenek 
voltak az elsŒ osztrák és magyar 
levelezŒlapok.

A magyar képeslapkiadás 1896-
ban az ezredéves ünnepségek alkal-
mából megjelentetett millenniumi 
képeslap sorozattal kezdŒdött.

A képes levelezŒlapok készítése és 
története szorosan összefügg mind 
a nyomdatechnika mind a fotótech-
nika fejlŒdésével.

Az ünnepi üdvözlŒlapokra már a 
XIX–XX. századfordulón az illuszt-
ráció alá nyomtatták a „Boldog 
karácsonyt” vagy a „Boldog húsvéti 
ünnepeket” feliratot, és mellé csak a 
nevet és a dátumot kellett írni. Ez a 
szokás összefüggésben van azzal, 
hogy a levelezŒlapok hátoldalának 
megosztásáig a képes oldalon kevés 
hely maradt az üzenet számára. En-
nek ellenére az állandó, nyomtatott 
üdvözlŒ formula mellé rendszeresen 
hozzáírtak valami személyesebb és 
a családi kapcsolatokra utaló kö-
szöntést, esetleg rövidebb közlendŒt 
is. Az ünnepekre és a különféle al-
kalmakra azonban leginkább az il-
lusztrációk utaltnak. A zöld fenyŒ-
gally és a karácsonyfa már a múlt 
századfordulótól a képeslapok leg-
gyakoribb témája, holott ekkor ha-
zánkban alig ismerték a karácsony-
fa-állítás szoksát. Bécsi közvetítéssel 
Németországból terjedt el az arisz-
tokrácia, majd a városi polgárság 
körében. A falvakban azonban csak 
a XX. század elején és a két világhá-
ború közötti években kezdik alkal-
mazni.

A karácsony Jézus születésének 
napja – ennek ábrázolása és a vallási 
motívumok a karácsonyi lapokon 
jelennek meg a legnagyobb szám-
ban. Magyar nyelvû karácsonyi 
lapokat Klökner Péter készített elŒ-
ször 1899-ben Székesfehérváron.

A gyermekekkel és állatokkal be-
népesített, békét és nyugalmat 
árasztó téli táj hagyományos kará-
csonyi téma. Gyakran szerepel raj-
tuk az ajándékokat hozó Télapó, 
Jézuska, angyal is. 

A kommunizmus idejének fényké-
pes, csendéletszerû üdvözlŒlapjait a 
karácsonyi fenyŒágak, gyertyák, 
tobozok uralják. 

A rendszerváltás után újra megje-
lentek az ünnep vallási tartalmát 
feldolgozó karácsonyi üdvözlŒ la-
pok. Köztük jeles mûvészi alkotások 
reprodukciói, vallásos ünnepi szoká-
sainkat megjelenítŒ képek.

Vécsi Nagy Zoltán

Karácsonyi képeslapokra
emlékezve...

Domehico Ghirlandaio Jézus születése

Magyar Élet

 3000
heti lapszám

Mérföldkô 

A kedves Olvasó lapunk háromezredik kiadásást tartja a kezében. 
3000 hét. Még kimondani is sok.
Megszakítás nélkül 60 éve, 720 hónapja, 3 ezer hete a magyar kultúra megin-

gathatatlan Œrbástyája, a magyarságtudat ébren tartója itt Ausztráliában.
Eljutni a háromezredik kiadásig valóban jelentŒs mérföldkŒ, kevés emig-

ráns társújságnak adatott meg nemcsak a hatvan év, de az sem, hogy a lap 
tartalma, szellemisége nem „örögedett” meg az évek során, és úgy politikailag 
mint társadalmilag fontos és pótolhatatlan szerepe van emigráns életünkben.

A mérföldkövet jelentŒ háromezredik kiadásban nem lenne öndicséret a 
múlt dicsŒségeit felsorakoztatni, újra nyomtatni és óriási számokkal minden 
oldalon jelezni, hogy ez a 3000. szám. Megköszönni a sok száz, többnyire néhai 
munkatárs közremûködését, Olvasóink kitartását.

Ilyenkor szokás azt is megigérni, hogy a mérföldkŒ nem végállomás, jön a 
következŒ valahány év. Helyzetünk még nem rendezett, de bizakodunk. 

A Magyar Élet fŒ tevékenysége az Ausztráliában letelepedett magyarság 
szellemi összetartozása, magyarsága ápolása volt. Ebben a szolgálatunkban 
évtizedeket töltöttünk el abban a reményben, hogy ez a világvégére szakadt 
közepes magyar városnyi társadalom betagozódik a minden bizonnyal  egy-
szer szabaddá váló magyar nemzet egészébe. Munkálkodtunk ezen is, míg 
nagy sokára, végre született Magyarországon olyan alkotmány, amely köte-
lezŒvé tette azt a sok feladattal járó tevékenységet, amit összefogóan a 
nemzetegyesítés szó kifejez. Azóta nem vagyunk csak magunkra utalva, 
hanem része vagyunk az össznemzeti feladatnak, és remélhetŒen részesülünk 
a kivitelezéshez ma már szükséges nemzeti, emberi erŒforrásból. 

Meghitt karácsonyi ünnepeket kíván         Márffy Attila


