
vágyó fiatalokat. Segítette őket külföldi tanulmányút jukon, hogy így sajátítsák el azokat az 
ismereteket, amelyekhez a kolozsvári egyetemeken nem juthattak. Alapítványt hozot t létre a 
tanulni vágyók megsegítésére. 

Munkálkodásban eltöltött élete minden tevékenységi területen maradandó értéket hozot t . 
Az ő nevéhez fűződik a Kriza-Kódex, az 1532-ből származó nyelvemlék, gazdagon díszített 
imádságos könyv megtalálása, valamint több XVII . századi énekeskönyv felkutatása. 
Minden munkája közül mégis a legismertebb a Vadrózsák. Határainkon túl is egészen a 
legutóbbi időkig az általa gyújtott mesék angol nyelvű fordításai (The Folk-Tales of Magyars. 
London 1889.) képviselték a hazai népköltészetet, de a francia, a német, az orosz nyelvű 
válogatások is ebből a gyűjteményből merítettek. így hát szándékán túl Kriza munkájával 
népének, „kedves székelyeinek" javát szolgálta, és világosan látjuk, amikor születésének 180. 
évfordulóján megemlékezünk róla, hogy amiért életét szentelte, nagy és nemes ügy volt, és a 
székely népköltészet megőrzi őt a halhatatlanságnak. 

Kriza Ildikó 

„Üdvözlet Hódmezővásárhelyről" 
120 éve jelent meg az első képes levelezőlap 

A hódmezővásárhelyi Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében 1990. december 3-án 
kiállítás nyílt az egyesület székházában. A Vásárhely régi képeslapokon címmel kiállított 
anyag legszebb darabjai a várostörténet szempontjából ma már dokumentum értékű 
felvételek. 
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A postának a közlekedés felgyorsult fejlődésével kialakult lehetőségei, a hírközlés legújabb 
kori történetében bekövetkező változások tették lehetővé a képes levelezőlap megjelenését. 
A török kiűzése után hazánkban 12 állandósult postai főútvonalról tudunk. Mária Terézia 
uralkodása idején indult meg a rendszeres személy- és poggyászszállítás, amit postakocsik 
végeztek. A leveleket ekkor még nem bélyeggel, hanem pecséttel látták el. Európában 
1840-től vezették be a bélyeg használatát. A postaállomásokat postahivatalokká szervezték át 
és az 1867. évi kiegyezés után létrejött a Magyar Királyi Posta. Mindezen feltételek 
szükségesek voltak anhoz, hogy megszülethessen először a postai levelezőlap, majd a 
technika fejlődésével a képes üdvözlőlap. 

Az első levelezőlapot dr. - Hermann Emánuel bécsújhelyi katonai akadémiai tanár 
javaslatára - 1869. október l - jén a magyar és osztrák posta adta ki. A Budapesten és Bécsben 
megjelenő levelezőlap hamarosan az egész világon elterjedt és használatos lett. Valószínű 
ezzel összefüggésben látott napvilágot alig két évvel később az első képeslap. Az ötlet egy 
Schwartz nevű oldenburgi könyvkereskedő érdeme, aki 1871-ben alkotta meg a postára 
feladható képes üdvözlőlap ősét. Ezen eseménynek éppen most van a 120 éves évfordulója. 

A századforduló táján a képes levelezőlapok özöne árasztotta el az egész világot. 
Magyarországon igen nagy mennyiségben jelentek meg az 1896. évi millenium emlékére. 

A századfordulót követő években Hódmezővásárhelyen is feltűntek a város nevezetes 
épületeit, utcarészleteit bemutató képes levelezőlapok. Jaeger N á n d o r Hódmezővásárhelyen 
adta ki az 1903-ban lebélyegzett Üdvözlet Hódmező-Vásárhelyről című képeslapját, melyen 
a Szentesi és Andrássy út sarkán lévő Beregi-ház és a mellette lévő szürke palota 
(Szilárdi-ház) látható. Szintén a századforduló körüliek a Grossmann Benedek utóda, 
valamint Posztós Pál könyv- és papírkereskedése által kiadott helyi képeslapok. A 
legkorábbiak Róth Antal nyomdájából , Plohn József műterméből kerültek ki. A két 
világháború közötti időben Dura Lajos nyomdájában állítottak elő üdvözlőlapokat. Megje-
lentek a fővárosi kiadók is, főként a budapesti Barasits, valamint Weinstock Vásárhelyről 
készített felvételei terjedtek el leginkább. 
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A kiállítás darabjai közöt t a fekete-fehér felvételek mellett igen sok színes fo tó is látható. 
Bár a fotózás technikája ma már óriásit fejlődött , ezek a képek mai szemmel is tökéletes 
minőségben és kivitellel készültek, régiségük csak növeli különleges szépségüket. 

A kiállítás anyaga két magángyűjtő, Szanda István és Csatáry Tamás, valamint két 
intézmény, a Németh László Városi Könyvtár és a Hódmezővásárhelyi Fióklevéltár 
gyűjteményéből állt össze. A máig is legnagyobb országos képeslapgyűjtemény a szerencsi 
múzeumban található, ahol több száz vásárhelyi képeslapot is őriznek. A Hódmezővásárhe-
lyi Fióklevéltárnak 60-70 darabból álló gyűjteménye van. Többször előfordult már, hogy 
valamely épület egykori homlokzatát csak képeslapokkal tudtuk rekonstruálni. 

Érdemes megemlíteni néhány olyan fo tót , melyek dokumentum értéke igen jelentős. így 
pl. az Erzsébet-Kertről - a ma igencsak megcsonkult Népker t rő l - készült felvételt, amelynek 
gondozot t , szakszerűen nyírt és angolkertre emlékeztető állapotát csak ez a képeslap őrizte 
meg. A népkerti Vigadó, a népkerti Nyár i Színkör napjainkban csak emlék, melyekről 
szintén a kepeslapok tanúskodnak. 

A János téri Nagy András János kút ja mellett még ott látható a Nepomuk i Szent 

Íános-szobor, a vizek vődőszentjének szobra, mivel ezen a téren keresztül vezetett át a 
'opa-ér a Hód- tóba és ennek partján állott eredetileg a szobor, amit az 1940-es években 

telepítettek át jelenlegi helyére a katolikus templom elé. De hasonlóképpen dokumentum 
értékű az Uránia mozi t , vagy más néven közgazdasági bank épületét, (Koncz-palota) nem 
messze tőle a gazdasági egylet volt székházát ábrázoló felvétel, mivel ezek az épületek már 
nincsenek meg. Érdekes a járásbíróságról 1903-ban készült felvétel is, amelyen még a mellette 
lévő régi Fekete Sas Szálló homlokzati része látható. A Sas mai épületét ugyanis két évvel 
később, 1905-ben emelték. 

A város legkorábbi kőépületei a XIX. század elején épültek és főként a klasszicizmus 
jegyeit viselik magukon, kivéve a barokk stílusú templomainkat. A századforduló idején 
fellendülő nagy építkezések során a historizmus, a különböző stílusokat felhasználó 
eklektika, romantika és a szecesszió hatása érvényesült a legtöbb épület megjelenésében, 
elrendezésében és díszítésében. Téves építészettörténeti és művészettörténeti megítélések az 
eklektikát és főleg a szecessziót hanyatló építészeti jelenségnek tartották. Tagadták művé-
szeti értékeit és védelmükre, megbecsülésükre korábban kevesebb gondot fordí tot tak. Mai 
felfogás szerint ezek az épületek is az egyetemes emberi kultúra egyáltalán nem lefokozott 
részei. Meg kell emlékezni arról is, nogy az üdvözlőlapokon látható - és főként a 
századforduló körül emelt - épületek többségét neves építészek tervezték: Ybl Lajos a 
városházát, Sándy Gyula a főgimnáziumot, az Erzsébet-kórházat, a kaszinót, az újvárosi 
református templomot, Imre József kórházigazgató házát, a jelenlegi Tornyai János Múzeum 
épületét tervezte. Borsos József, aki egy ideig Hódmezővásárhely főmérnöke is volt, a susáni 
és tabáni református templomokat , Pártos Gyula a Fekete Sas Szállodát, Magyar Ede a Deák 
Ferenc és a Kinizsi utcák sarkán álló Simon palotát, Wágner Gyula a Járásbíróság épületét 
tervezte. 

A kiállítást nem gyűj temény szerint, hanem időrendben és a kiadók, illetve a felvételeket 
készítők által kialakított rend szerint állították össze. A századforduló időszakát követi a két 
világháború közötti korszak, majd az 1945 utáni képeslapok következnek. így áttekinthető a 
városkép folyamatos változása, nyomon követhető a városfejlődés is. 

A kiállítást Ormos Zsuzsa tanárnő és a 602. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet diákjai 
készítették. Az eseménynek példa értéke is van, hiszen bizonyára más városok diákjai is 
szívesen vállalkoznak hasonló feladatra. 

Dr. Kruzslicz István 

A KÖVETKEZŐ SZÁM TARTALMÁBÓL 

Bölcsőhely - szülőföld. Válogatás gyermeklevelekből - Kilencven éve született Muharay Elemér 
- Moldvai csángó diákok írásaiból - Az Erdélyi Kárpát Egyesület - Kovács Imre nyomában -
Kallós Zoltán moldvai emlékei - A dunamocsi magyarok a II. világháború után - Beke György 
beszélget Szabó T. Ádámmal - Bölcsőhelyünk az Ung vidéki Mátyócz - A székely h a r i s n y á r ó l -
II. Rákóczi Ferenc rodostói emlékháza Kassán - Cserkésztáborok Gömörben - A honismereti 
mozgalom egy éve a sajtóban. 
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