
Millenniumi képeslapok 
A német ötlet alapján, osztrák-magyar kivitelezésben született levelezőlap az 1860-

as évek végén hódította meg Európát, majd fokozatosan az egész világot. Ezután 
rövidesen megjelent a képes levelezőlap, amely a gazdasági körülmények kedvező 
változásával még nagyobb népszerűségre tett szert. 

Neves német és osztrák cégek foglalkoztak képeslap kiadással, mint jól jövedelme-
ző tevékenységgel. A magyarországi témájű lapokat a kezdeti időkben ezek a vállalko-
zások készítették. 

Az első hazai gyártmányú képeslapot hiányos információink szerint az 189l-es te-
mesvári ipari és mezőgazdasági kiállításon hozták forgalomba, majd Ferenc József 
1895-ös kiscelli látogatása alkalmából jelentettek meg újabbat. 

Az ezredéves kiállítás volt az az esemény, amely a honi képeslap kiadásnak na-
gyobb lendületet adott. Az ünnepi felkészülés során született az az ötlet, amely szerint 
három napra érvényes alkalmi bélyegeket ad ki a posta, s a bélyegeken a millenni-
ummal kapcsolatos rajzok lennének. Az osztrákoknak azonban nem tetszett a gondo-
lat. A magyar postaigazgatóság vezetői végül elérték, hogy díjjegyes levelezőlapokat 
lássanak el azokkal az illusztrációkkal, amelyeket a bélyegekre szántak. Kezdetben 
tízféle képes levelezőlap kiadását tervezték, de a szóbajöhető témák fokozatos szapo-
rodásával 32-re módosult a darabszám. 

A lapok képeit négy korabeli festő: Cserna Károly (1867-1944), Dörre Tivadar 
(1858-1932), Kimnach László (1857-1906) és Vágó Pál (1853-1928) készítette. Eredeti 
vízfestményeik közül 14 még napjainkban is megtalálható a Postamúzeum gyűjtemé-
nyében. A művészek alkotásait három hazai műhely: Moreili Gusztáv Fametsző Intéze-
te, Pesti Könyvnyomda Rt., Posner és Fia cég sokszorosította. 

Az előírásoknak megfelelően a képeslapok hátoldalára került a bélyeg és a címzés. 
A sorozat lapjainak hátoldalán több speciális ismertetőjegy található. A bal felső sarok-
ban a magyar címer, a balalsó részen a kiadás évét jelző 96-os évszám, a jobbfelső 
sarokban van a bélyeg helye. A lapok első oldalain színes kőnyomat és színezett 
fametszet formájában láthatók a már említett műalkotások reprodukciói, olyan elren-
dezésben, hogy jusson hely a címzettnek szóló üzeneteknek is. A feliratok magyarul és 
franciául tájékoztatnak az illusztrációk témájáról: Ezredéves országos kiállítás: főbejá-
rat; Az ezredéves országos kiállítás történelmi főcsoportjának épületei; Ezredéves 
országos kiállítás, a renaissance udvar; Ezredéves országos kiállítás: gépcsarnok, 
közlekedési csarnok; Kiállítás: iparcsarnok és corsó; Ezredéves országos kiállítás. 
Magyar utca és templom; Budapest: jobb part; Budapest: Országház; Ferenc József tér 
és az Akadémia; Budapest: Nemzeti Múzeum; Budapest: Műcsarnok; Budapesti szín-
házak: Nemzeti Színház, Magyar Királyi Operaház, Népszínház; Pozsony, Dévény; 
Esztergom, Visegrád; Herkulesfüdő; Beczko, Trencsén, Sztrecsno; Balaton vidéke; 
Fiume kikötő; Huszár toborzó; Aratási jelenet Nógrádban; Régi magyar vallásból a 
táltos; Szent István napi körmenet; Árpád a vezérekkel; Szent Astrik átnyújtja a koronát 
Szent Istvánnak; Nagy Lajos; Hunyadi János; Mátyás királlyá való kikiáltása; Rákóczi 
Ferenc bevonulása Munkácsra; Moriamur pro rege nostra Maria Theresie; Ferenc József 
király koronázása; Zágráb; Plitviczai tavak. Az utolsó két lapot horvátországi és szla-
vóniai belső forgalmazásra szánták, ezért azon horvát nyelvű felirat is olvasható. 

Hiányosak az ismereteink az ezredév tiszteletére kiadott más képeslapokról. Csupán 
azokat tudom számba venni, amelyek a Zempléni Múzeum országos jelentőségű 
gyűjteményében megtalálhatóak. Az Eisler cég adott ki még olyan lapokat, amelyeken 
a kiállítás pavilonjai vannak. Ez a vállalkozás jegyzi azt a sorozatot, amelyen az Üdvöz-
let Budapestről felirat mellett korabeli viseletbe öltözött emberek láthatók. Teichner 
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Gyula papírkereskedése szintén ilyen zsánerű lapokkal örvendeztette meg vásárlóit. 
Reigler József Ede a millenniumi bandériumot örökítette meg képeslapján. A kiállítás 
területén egy Godard nevű vállalkozó léggömbjével szállította a tehetősebb látogatókat 
város feletti túrára. Kunossy Vilmos és Fia ezt a látványt méltatta arra, hogy képeslapon 
megörökítse. 

A német kiadók is jelentettek meg a nagy évfordulóhoz kapcsolódó témájú lapokat. 
A müncheni Kunstverlag barna és több színnyomású metszetein a kiállítás panorámája 
és a nevezetesebb pavilonok találhatók. A drezdai Schmidt Edgar Ős-Budavára feliratú 
képeslapján a Nagy Kávéház, a Mulató és a Szent György tér látható. 

Siska József 

Irodalom. Petercsák Tivadar: A képes levelezőlap története Miskolc, 1994. 

Falurészlet, Magvar utca kezdete 

Veszprém megyei, szentgáli ház 
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Szeben megyei szász ház 

Komyarévai román ház 

Sokácz-ház 
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