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A kiállítás szervezői, megálmodói felkértek, hogy ezt a 

képeslap kiállítást nyissam meg, mint a város helytörténetét 

és magának a könyvtárnak a helytörténeti gyűjteményét 

ismerő szakember.

Helytörténethez értek valamennyit, a gyűjteményt is 

ismerem, a képeslapok beszerzése is fontos volt számomra. Ma is eldöntetlen az a vita, hogy melyik országban jelentek 

De mit kezdjek egy olyan kiállítással, ami alapvetően meg az első képeslapok, illetve az előzményének tekinthető 

Rácz Tibor fotós érdeme, aki felhasználva a régi képes- lapok, az úgynevezett előfutárok, amik még kép nélküliek 

lapokat és az új idők fotóit, valami mást alkotott. (A meg- voltak. 

nyitón természetesen ő is elmondta gondolatait a képekkel A skót gyűjtők váltig hangoztatják, hogy az első 

és készítésükkel kapcsolatban. – Gy. L.) „Compliments of  the Season” (Kellemes ünnepeket) feliratú 

Azon gondolkodtam, ha történet és képeslap, akkor szólni lapokat 1841-ben állították elő egy könyvkereskedő 

kellene a képeslapok történetéről. Találtam is ehhez nyomdájában. 1861-ben a philadelphiai J. P. Carlton és H. L. 

írásokat, melyek felhasználásával végül is sikerült a kiállítást Lipman szabadalmaztatott egy lapot, aminek egyik oldalán 

a szépszámú közönségnek három pontozott vonal szolgált a címzésre és egy üres 

ajánlani. kocka volt a bélyeg helye. A Lipman – féle lapokon nem 

De a felkérés arra is irá- voltak illusztrációk, bár egyes cégek nyomtattak rájuk rajzos 

nyult, hogy magukról a reklámot. Fentiekkel szemben a franciák viszont azt állítják, 

képekről (régi és új) is hogy az első képeslap az 1870-1871-es francia – porosz 

mondjak érdekességeket. háború terméke. Egy élelmes papírkereskedő ugyanis a 

De kezdjük az elején… közelében állomásozó katonai egység emblémáját 

A képeslapok történetéről nyomtatta kartonlapra, és így született meg a képeslap – a 

röviden pár gondolat, ér- franciák szerint. Ausztriában és Magyarországon 1869. 

dekesség. október 1-jén hozták forgalomba az első postai lapot, 

melynek „Correspondenz – Karte” felirata alá az osztrák, 

illetve magyar címer volt nyomtatva. A megjelenés után egy 

is mindennapi életünk szerves tartozéka, és többnyire nem 

kerül papírkosárba, inkább fiókokba, dobozokba teszik 

emlékőrzőként

Hatalmas a gyűjtőtábora is, kis hazánkban több cég 

szakosodott képeslapok árverésére.

A képeslap – a számoló-

cédulával ellentétben – ma 
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hónappal a feliratot „Levelezési lap”-ra változtatták. A kö- – festettek voltak, amikből nagy sorozatok születtek. 

vetőkre nem kellett sokáig várni. Németországban 1870. Nálunk az 1908 és 1913 között Bécsben megjelent „Wiener 

június 25-én adták ki az elsőt, Angliában pontosan egy évvel Werkstatte” a legismertebb. A nagyszerű nyomdatechnikai 

az osztrák után, 1870. október 1-jén vezették be, - az Egye- kivitelezésű lapok között vannak ünnepnapi köszöntők, 

sült Államokban 1873. május1-jén hozták forgalomba. színésznőket, divatkreációkat, zodiákus jegyeket, stb. ábrá-

Néhány adat a népszerűség szemléltetésére: Magyaror- zolók. A művészek közül néhányan az art déco, a kubizmus, 

szágon már a megjelenés napján 10 ezer, hat hét alatt pedig a szürrealizmus előfutárai, például Oscar Kokoschka és 

1 millió fogyott! Németországban két hónap alatt 2 millió Egon Schiele. Rajtuk kívül a legkeresettebbek voltak – és 

darabot vásároltak, az Egyesült Államokban pedig egyetlen ma is azok – az M.Jung, Mela Koehler és B. Loeffler által 

hónap alatt 31 milliót! aláírt, vagy mindössze szignóval ellátott lapok.

Fentiek alapján szinte természetesnek vehető, hogy azt sem Külön fejezet lehetne szentelni a háborús lapoknak. Az első 

tudták mind a mai napig eldönteni, hogy hol jelent meg világháború kitörése után megnőtt a levelezőlapok iránti 

először az illusztrált, tájképeket ábrázoló képeslap. kereslet, mert a lap bizonyult a legtermészetesebb 

Moszkvai és isztambuli épületeket, vonatot, gőzhajót érintkezési eszköznek, hiszen az arcvonalról jövő néhány 

ábrázol az a lap, amit egy Bécsben megjelenő folyóirat adott szavas üzenet is megnyugtatta az otthoniakat, és könnyű 

ki 1870 végétől. Egy francia gyűjtő birtokában van egy volt cenzúrázni. 

1873. július 22-i keltezésű, menedékházat ábrázoló lap – A két világháború közötti időszak komoly változást hozott 

ennek ellenére az 1899-ben Nizzában rendezett a képeslapok piacán. A modern nyomdatechnika elterje-

nemzetközi képeslap – kiállításon első kiadványként egy dése és a tömegtermelés igénye kihatott a tárgyválasztásra 

1874-es Rudelsburgi – lapot mutattak be. A legtöbben az is. Olyan lapokat kellett kiadni, amik nagy példányszámban 

első valódi illusztrált lapot 1882-re datálják, ezt a bajor is elfogytak. 

posta adta ki. A vita abból adódik, hogy máig nem tudták A második világháborút követően egyre több képeslap 

eldönteni az „igazi első” kritériumát, mivel kezdetben az jelent meg reklámcéllal. A bor és sörreklámok már a század-

illusztráció csupán a levelezési oldal egy töredékét, fordulón is sikert arattak, de ma már megszámlálhatatlan a 

legfeljebb harmadát – felét foglalta el. Főleg tollrajz, vízrajz, hasonló céllal megjelenő képeslapok száma. Ma már a 

később fénykép alapján készült az illusztráció, fekete – képeslapot felhasználják évfordulók, kongresszusok, fesz-

fehér kőnyomtatással, majd színes kőnyomtatást, utóbb tiválok különböző belföldi és nemzetközi rendezvények 

mély és magasnyomást használtak a kiadók. Ritka kivételt (vásár, kiállítás, stb.) népszerűsítésére. 

jelentő eljárás volt a rézmetszet, ezt például Ferenc József  Az elmúlt évek során a képeslap visszanyerte aranykor-

uralkodásának 60. jubileumára, 1908-ban használták. szakbeli dinamizmusát, egyik napról a másikra reagál az 

A jobb kivitelezés érdekében a lapokhoz többréteges papírt eseményekre, és napjaink neves fotó, valamint grafikusmű-

használtak, de préselt selyem és bőr is szerepel a külön- vészeinek közreműködésével mind előkelőbb helyett foglal 

legesen előállított lapok között. el a hobbik ranglétráján. 

A klasszikus korszak vége felé megjelentek az első A régi képeslapok gyűjtése nemcsak kellemes időtöltés, de – 

fényképek alapján készült tájképes lapok, elsősorban ahogy ezt világszerte milliók igazolják – egyben jó 

Németországban, Franciaországban és – figyelem! – befektetés is.

Romániában is. Ami azonban a XIX. század utolsó éveire A régi képeslapok, amellett, hogy történelmi jelentőséggel 

különösen jellemző, az a művészi képeslapok kiadása. is bírnak, gyönyörűek. Némelyiken híres személyiségek 

A képeslap második, „arany” – korszaka 1901-1914 közé autogramja található, némelyiken nevetni lehet, de van 

tevődik. Ekkor a legkedveltebbek a művészek által rajzoltak olyan is, amelyik megríkat. Minden vallás, nemzetiség, 
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társadalmi csoport, hétköznapi témák és ünnepnapok illusztráció pl. a Turul Papír- és Könyvkereskedésről, vagy a 

felsorakoznak a régi képeslapokon. mostani Polgármesteri Hivatal aljában működő Engländer 

Mi lehet a mai kor számára a tanulság? Most, hogy nézzük a boltról. 

régi képeslapokat, és rámontírozva az új képet – el kell azon De sorolhatnánk a jelenlegi Kodály tér helyén volt vízről, 

gondolkodnunk, nekünk, könyvtárosoknak, levéltárosok- amiben mostak, vagy éppen a kép tanúsága szerint egy 

nak, muzeológusoknak, hogy gyűjtenünk kellene a mai szekeret áztattak. De a régi laktanya (kaszárnya) mellett 

képeslapokat, hogy valamit tudjunk adni az utókornak. folyó patakot átívelő híd sem létezik már…

Amit ma mi még látunk, és a képeslapok megörökítenek, Sok-sok régi kép, eltűnt korok, és sajnos házak, terek 

azok nem biztos, hogy 40-50 év múlva is meg lesznek. És sejlenek fel az új mellett ezeken a képeken.

jönnek majd az érdeklődők, hogy szeretnének egy-két A kiállítás kitalálója jól mondta: beszéljenek a képek a 

képet, képeslapot megnézni, hogyan nézett ki az egykori szavak helyett…

Eszterházy utca földszintes üzletsora, vagy a város könyv- Ifj. Gyüszi László (JAMVK, Tatabánya)

és újságkiadásáról ír dolgozatot, amihez jó lenne néhány 
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A képeket Rácz Tibor készítette és a
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Laci bácsit már nyugdíjasként, utáni külföldre kerülése és ka-

több mint egy évtizede ismertem landos hazatérése; az 1950 es 

meg. Amikor először feltűnt kissé évek embertelenségei közepet-

bicegve a könyvtárban, bemutat- te emberré maradása, a katona-

kozás utáni első szava Tardos ság, a családalapítás gondjai, 

volt. Olyan hangsúllyal ejtette ki küzdelmei, leányairól és felesé-

szeretett faluja nevét, hogy rög- géről gondoskodás, technikusi 

tön tudtam, érdeklődése sokkal tanulmányai, helytállás a mun-

mélyebb, mint egyszeri tájékozó- kahelyeken, majd a tevékeny 

dás. Nemcsak utána nézni akart valaminek, de megragadni nyugdíjas évek a történelem viharában edződött emberi 

és feldolgozni szeretne sok mindent. Ez pedig a történe- életpálya összefoglalása. 

lem. Személyes vonatkozásai mellett elsősorban az, ami Mindig élénk érdeklődése a közéletben való részvétele adta 

megőrizhető a kollektív emlékezet számára: a község az indíttatást a helyi sport -, tűzoltóság, kőbányászat, 

múltjának megannyi szelete-, átélt eseményein túl felkuta- vadászat és orvvadászat, valamint a háborús hősökre való 

tott dokumentumainak feldolgozása. Adni szeretett volna emlékező köteteinek feldolgozásához. Feldolgozott és 

valamit,- nem keveset sikerült- földijeinek, kortársainak és kiegészített mindent szeretett falujának múltjából, ami csak 

a fiatalságnak egyaránt. megmenthető és a kollektív emlékezet számára 

Akkor még nem gondoltam, hogy örök barátságot kötünk, megmentendő volt. Ezt erkölcsi kötelességének tekintette, 

de sejtettem: Laci bácsi elkötelezettsége, szorgalma, kitar- amihez öröm volt segítséget nyújtani. A közös munkák 

tása szép eredményeket hozhat. Történelem szakos tanár- során nagyon sokat tanultam Laci bácsitól: az ő életének 

ként, helytörténészként szakmai kapcsolatot ápoltunk. értelmet adó kutatások és feldolgozások, ezek testet öltött 

Örültem minden egyes könyvének, magam is sokat tanul- eredményei, a Tardosi helytörténeti füzetek sorozat 

tam ezek anyaggyűjtése, szerkesztése során. Emlékszem, darabjai a falu öntudatát növelik, megtartó erőt jelentenek a 

hogy a helyi vadászati múltat feldolgozó munka összeállí- nehéz körülmények között élők számára. A dolgos és 

tása során, jó öt éve meglátogatott feleségével tatabányai küzdelmes élettapasztalatival együtt szolgáljanak útmuta-

betegágyamnál. Akkor nem tudtam, hogy ő sokkal komo- tásul mindazoknak, akik hasonló hangsúllyal és 

lyabb egészségügyi gonddal kezdte életét, - bár már több elkötelezettséggel ejtik ki a falu nevét. Úgy, mint amikor 

történetet hallottam „magán történelméről.” Sok erőt először hallottam TŐLE: TARDOS.

adott, hogy mozgásszervi gondjai ellenére eljött, eljöttek. Jó szívvel és meleg szeretettel ajánlom ezen a falu napon, 

Mindig gyönyörű kézírása, betűi mögött ekkor éreztem-, ünnepen és tovább-, a hétköznapokban is ezt a füzetet. 

ekkor láttam meg a legfontosabbat, amit tőle kaphattam: a Az Isten adjon erőt, egészséget a falunak és hű 

többiekért dolgozás nagyszerűségét, a „kisember” krónikásának a tartalmas jövőhöz vezető hagyomány 

közösséget gyarapító erőfeszítéseinek értelmét. ápolásához és további emberi és közösségi küzdelmekhez, 

Az ő megélt történelmét, saját küzdelmes életét most látom a helyi történelem alakításához és megőrzéséhez egyaránt.

így egyben, teljes folyamatában, ebben az életrajzi 

füzetben. Az itt leírtak: a gyermekkor és a falu háború előtti (Motil László: Múltam és jelenem. (Életrajz.) –Tardos, 

hétköznapjai, ünnepei, a falusi iskola, a hitélet, a második 2012. 20 l. )

világháború helyi eseményei, az ezt követő lakosságcsere Dr. Horváth Géza (JAMVK, Tatabánya)

A falu hű krónikása
(Rendhagyó könyvajánló)
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