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Az Alapítvány Alsómocsoládért szervezet és az Őszi Fény Alapítvány 2016. június 02-án
Vállalkozási szerződést kötött a „Generációs-híd program – Fogadd örökbe a Nagyit”
tevékenység keretében ellátandó feladatokra. A Vállalkozó részéről a kapcsolattartásra kijelölt
személy: Dávidné Varga Rózsa kuratóriumi elnök.

Teljesítési időszak: 2016. december 01. – 2016. december 31.

Karácsonyi képeslapok
Helyszín:

Őszi Fény Idősek Otthona
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 74.

Időpont:

2016. december 07.

Elvégzett tevékenység:
A karácsonyi képeslapok postai küldésének szokása az Egyesült Királyságból ered. Henry
Cole közhivatalnok sokat törte a fejét, hogyan tudnák a hétköznapi emberek kihasználni az új
nyilvános posta lehetőségeit. Az első nyilvános postai szolgáltatás, a Penny Post a vasutak
terjedésének köszönhetően 1840-ben indult. Addig csak a módosabbak kiváltsága volt postai
küldemények feladása. 1843-ban Cole fejéből kipattant a karácsonyi képeslap gondolata,
melyet barátjával, a jól ismert művésszel, John Calcott Horsleyval terveztetett meg. Az első
karácsonyi képeslapból 1000 darab készült, és darabonként egy schillingért árulták.

A nyomtatás fejlődésének köszönhetően egyre népszerűbbekké váltak a karácsonyi lapok, és
1860-ra már nagy számban gyártották. Az 1900-as években a karácsonyi képeslapküldési
szokás elterjedt egész Európában, és különösen Németországban vált népszerűvé. Az
Egyesült Államokban az 1840-es évek végén jelent meg az első képeslap, de annyira drága
volt még akkoriban, hogy az emberek többsége nem engedhette meg magának. Az első
karácsonyi képeslapot Louis Prang készítette, majd a csomagolópapírhoz hasonlóan a Hall
fivérek által a Hallmark képeslapjai terjedtek el tömegáruként 1915-ben, és a mai napig ők a
legnagyobb képeslapgyártók.

Az első levelezőlapot 1869-ben adta ki az Osztrák-Magyar Postaigazgatóság, bár ez még
díszítetlen, inkább hasznos, mint szép példány volt.

Hamarosan azonban megjelentek a

címerrel vagy egyéb hazafias ábrákkal díszített lapok, amelyek később átadták helyüket a

képeslapoknak. August Schwartz porosz könyvkereskedő például már 1870-ben sikerrel
számol be róla, hogy bélyeg nagyságú képet nyomtatott egy levelezőlapra.
A fotó- és nyomdatechnika fejlődésével egyre komolyabb lehetőségek nyíltak az
üdvözlőlapok gyártása terén, és megkezdődött a fotográfiák levelezőlapra illesztése is.

A Magyar Posta 1896-ban csatlakozott a nemzetközi lelkesedéshez, ekkor adta ki 32 lapból
álló millenniumi sorozatát, amely fametszeteket és litográfiákat tartalmazott, s egy részét már
eredeti fényképek alapján sokszorosították. A turizmus fellendülése nagyban segítette a műfaj
megkedvelését, melynek népszerűségét mutatja, hogy ez időben megjelent a Képes
Levelezőlap című szaklap is, sőt, 1900-ban már megrendezték az I. Nemzetközi Képes
Levelezőlap Kiállítást, Budapesten.

A századforduló után a képes levelezőlapok áradata megállíthatatlanná vált, már nem csupán
tájképek, hanem egyre inkább emberi alakok, sőt, idővel hírességek, színészek, színésznők is
feltűntek a képeslapokon, majd megjelent rajtuk az írók arcképcsarnoka is. A korábban
külföldön folyó gyártás helyét átvette a hazai, szinte nemzeti hobbivá vált a képeslapkészítés
és -gyűjtés, így az akkori gyűjtemények ma is értékes kordokumentumként szolgálnak.
Képeslapot küldeni kedves és figyelmes szokás, sajnos digitális világunk ezt is egyre jobban
kiszorítja a mindennapokból.

Az Őszi Fény Idősek otthonának lakói a karácsonyi készülődés részeként, képeslapokat és
ajándékkísérő kártyákat készíthettek a program során. A képeslapokat több technikával is
elkészíthették, kisebb nagyobb, hajtógatós vagy szimpla módon. A képeket a program
résztvevői tervezhették meg és a felkínált papírokból és eszközökkel készíthették el. Nagyon
sok szép és egyedi képeslap készült, természetesen két egyforma nem készült.
Az elkészült képeslapok útnak indultak, hogy megörökítsék az idei karácsony emlékét.

Alsómocsolád, 2016. december 31.
Dávidné Varga Rózsa
elnök
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