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A zászló általában stratégiai segédeszköz, amely azt a célt szolgálta,
hogy nagy távolságból is áttekinthetők legyenek az egyes csapat-
egységek. Később szimbólummá vált, hirdetve egy-egy csapat-

egység dicsőségét, egy nemzet vagy egy személy jelképe, rúdra erősített
egyedi megkülönböztető jelkép, minden oldalról felismerhető, könnyű,
hordozható, átveszi és meg is haladja a címer szerepét szélesebb alkalmaz-
hatósága miatt. 

Régen háborúkban használták a csapatok elkülönítésére és vezény-
lésére. A legelterjedtebb jelzés egy csapat, vagy küldöttség származási
országát jelölendő. Erősen rányomja színvilágára a bélyegét a hadse-
regtől való származtatás. Leggyakrabban élénk színeket használnak.
Vannak különféle jelzésekre és reklámozásra használt zászlók. Habár
hasonló szimbólumokat már a legelső civilizációk is használtak, mo-
dern megjelenésének körülményei a mai napig vita tárgyát képezik.
Jópáran Kínára gondolnak, míg mások a Római Birodalomban hasz-
nált vexillumot tartják a mai zászlók ősének. Eredetileg nem zászlókat
használtak a római légiók jelzésre, hanem más eszközöket, mint pél-
dául a sast Augustus X. légiójánál. A középkorban zászlókat leginkább
a vezetők megkülönböztetésére használtak. Európában a lovagok, Ja-
pánban a szamurájok, Kínában a tábornokok használták. Kolumbusz
Kristóf felfedezéseinek idejétől szokás (és később törvényi előírás)
volt a hajók nemzetiségét zászlóval jelölni. Ezek a mai nemzeti zászlók 
és hajózási zászlók elődjei. Ma is zászlókat használnak a nemzetközi
tengeri kommunikációban. Lásd Nemzetközi hajózási jelzőzászlók. A 
17. század végétől a lovagok helyét egyre inkább átvették a szervezett
hadseregek, és a zászlók már nemcsak a nemzetiséget, hanem a csapa-
tot is jelölték. Ettől kezdve a zászló megszerzése egyet jelentett a győ-
zelemmel. Mivel nagyon sok gondot okozott a zászlóvivőnek, ezért az
első világháború óta csak ünnepi alkalmakkor használják.

Nemzeti zászlók

A legelterjedtebb feladata egy zászlónak egy nép vagy ország szimbolizá-
lása. Pár példa erre: a skót  zászló valószínűleg a legrégebbi ma is használt
nemzeti zászló az andráskereszttel. 

A skót nemzeti zászló

Más országok, amik szintén használják ezt a szimbólumot: Jamaica,
Oroszország tengeri zászlói, Nova Scotia Egyesült Királyság. Dánia zász-
laja a legrégibb ma is használatban lévő országhoz kapcsolódó zászló. Ez
adta az ötletet a többi észak-európai ország zászlajához is, így például a 
Feöeri, a fi nn, a svéd, az izlandi, és a norvég zászlókhoz. Svájc zászlaja 
adta a Nemzetközi Vöröskereszt zászlajának ötletét. Hollandia zászlaja 

a legrégebbi trikolor. 1572-től a herceg zászlaja narancssárga-fehér-kék 
lett. Nemsokkal később a narancssárgát pirosra cserélték. 1630-tól ez a 
három szín lett a legkedveltebb trikolór készítésénél. Oroszország, India 
és Franciaország zászlaja is innét vették az ötletet.

A nemzeti zászló a nemzet minden polgára számára az egyik legfonto-
sabb jelkép, amely kifejezi az identitást és a polgárok összetartozását. Tisz-
telet a zászló iránt, ha mindenki tisztában van annak helyes használatával.
Egy nemzeti zászló alá nem lehet felvonni egy másikat. Ha több zászló
lobog egy helyen, mindegyik rúdnak azonos hosszúságúnak, a zászlók 
méretének pedig azonosnak kell lennie. Nemzetközi rendezvények alkal-
mával a zászlókat az országok angol nevének sorrendjében kell felvonni.
Két állam esetén a vendéglátó ország zászlója kerüljön bal oldalra.

Hadi zászlók

Ezek önálló hadsereggel rendelkező országok zászlai, melyeket háború
során használnak. Vannak országok (mint például az Egyesült Királyság 
vagy a náci Németország) saját zászlót készítettek erre a célra, mely eltér a 
nemzeti zászlótól. Ezeket hívják kifejezetten hadi lobogóknak. Más álla-
mok (mint az USA vagy Svájc) a nemzeti zászlót használják. A Fülöp-szi-
getek ugyanazt a zászlót használja, de hadi események alkalmával megfor-
dítják a színeket. Szintén így hívják a tengerészetnél használt zászlókat.

Tengeri zászlók

Tengerészeti jelzések

A zászlók rendkívül fontosak a tengeren, ahol ezek jelentik a különb-
séget élet és halál között, és itt a zászlók, és azok mozgatása rendkívül
pontosan szabályoz. A kereskedőhajók és a jachtok kiteszik annak az or-
szágnak a zászlóját, amelyikben a hajót bejegyezték, és a személyzet tagja-
inak nemzetiségére utaló zászlókat. Néhány országban a jachtok zászlaja 
különbözik a kereskedelmi hajók zászlóitól, hogy jelezzék, a jacht szál-
lítmánya nem igényel vámkezelést. Ha mégis kereskedelmi árut szállít a 
hajó, akkor ezt a legtöbb jogrendszer csempészésnek minősíti. A számok 
és betűk jelzésére szabályozott nemzetközi rendszer létezik. Minden jel-
zőzászlónak megvan a saját jelentése.

Különlegességek

A zászlók többsége téglalap alakú, de lehet bármilyen alakú és formájú,
amit a szél meg tud lobogtatni. Lehet négyzet, mint Svájc és a Vatikán
zászlaja. Általában megegyezik a két oldal mintázata, de van, hogy külön-

Sajtótörténet

181-364 havi_fejezet.indd   360181-364 havi_fejezet.indd   360 4/29/08   12:13:01 PM4/29/08   12:13:01 PM



› 361 ‹

bözik (Ohio, Paraquay, Oregon). A legfurcsább alakja Nepál zászlajának 
van: két egymásra helyezett háromszög. Az egyetlen egyszínű, díszítés
nélküli zászló Líbiáé.

A sportban

Mivel könnyen és egyértelműen lehet vele jelezni, ezért elterjedt a sport-
ban is. Az amerikai és a kanadai futballban zászlóval jelzik, ha valami
nem szabályszerű a játék folyamán. Az előbbiben sárga, az utóbbiban
piros zászlót használnak. 

Az autó- és motorversenyeken ezek segítségével kommunikálnak a 
vezetővel. Ezek közül a legismertebb a fekete-fehér kockás zászló. Ezzel
intik le a győztest. Sárga zászló jelzi, ha valami miatt lasabban kell menni
a megszokottnál, piros zászlót pedig a verseny felfüggesztésekor használ-
nak. Fekete zászló jelzi a büntetéseket. A labdarúgásban az asszisztens a 
partvonalon különböző zászlókat tart. Ezzel jeleznek, ha szabálytalanság 
történik a pályán, vagy ha bedobás, szöglet következik. Ráadásul a szur-
kolók majdnem minden sportágban zászlókat lengetve szurkolnak spor-
tolójuknak, csapatuknak. A legtöbb csapatnak van saját zászlaja, egyéni
versenyeken pedig a szimpatikus versenyző országának zászlaját lengetik.

A gall labdarúgásban és a a hurlingban zöld zászló jelzi a gólt, és fe-
hér zászló a pontot. Az ausztrál futballban két zászlót lengetnek gól, egy 
zászlót pont esetén.

Úszózászlók

Nyitott úszásra alkalmas terület  Zárt úszásra kijelölt terület

Ausztráliában, Új-Zélandon, a Fülöp-szigeteken és az Egyesült Ki-
rályságban két piros-sárga zászlót használnak, hogy jelezzék a fürdőzési
területet. Ha a strand zárva van, a zászlókat keresztbe teszik. Általában
két, egymásra fordított háromszög alkotja. Ausztráliában ezenkívül több
színt használnak, más-más tartalommal. A piros bezárt strandot, a sárga 
nehezen úszható vizet, a zöld jó állapotú strandot jelez. Kijjebb lehet még 
kék zászló, ami a nem-motorikus sporteszközök használati sávjának külső
határát jelöli. Létezik zászló külön a szörfösök fi gyelmeztetésére is. Ez el
van negyedelve, és a bal felső, valamint a jobb alsó fehér, a többi fekete.

A magyar zászló története

Már a nomád magyaroknak is voltak zászlóik, minden törzsnek a sajátja.
Semmivel nem bizonyítható azonban, hogy a fejedelem használta a turul
madaras fekete zászlót. Árpád fejedelem háromszögletű vörös zászlaja a 
letelepedés után kiegészült egy fehér kereszttel. Az Árpádok vörös-fehér
sávos vagy kettős kereszttel díszített zászlót használtak, az Anjouk a vö-
rös-fehér sávok mellé a liliomot is felvették. A vegyesházi királyok szintén
a saját családi színeiket egyesítették a vörös-fehér színekkel. A Habsburg-
dinasztia megszüntette a jelképek magyar jellegét. 

Magyarország nemzeti színei (piros-fehér-zöld) II. Mátyás király idején,
1618-ban szerepeltek először együtt egy pecsétzsinóron. A zöld szín alig-

hanem a címerből került a piros és a fehér mellé. A zöld szín a 16. szá-
zadtól rendszertelenül jelenik meg a zászlókon. Az első zászló, amelyen 
együtt szerepel a három szín, 1601-ből származik, ezt a török szultán 
ajándékozta Báthory Zsigmondnak. A francia forradalom és a francia tri-
kolór hatására a három szín új értelmezést kapott, a reformkorban pedig 
a függetlenség és a szabadság jelképe volt. 

1848. XXI. törvénycikk a nemzeti Színről és az ország Címeréről 

1.  A nemzeti és ország címere ősi jogaiba visszaállíttatik.
2.  Ennélfogva a háromszínű rózsa polgári jelképeken újra fölvétetvén, 

egyszersmind megállapíttatik, hogy minden középületeknél s közintéze-
teknél minden nyilvános ünnepek alkalmával, és minden magyar hajó-
kon a nemzeti lobogó és az ország címere használtassák. – Egyébiránt 
a kapcsolt részeknek szabadságukban hagyatván, hogy az ország címere 
mellett, saját színeiket és címerüket is használhassák. 

Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc első sikereinek eredmé-
nyeként „a nemzeti szín és az ország címere ősi jogaiba visszaállíttatik!” A 
vörös az erőt, a fehér a hűséget, a zöld a reményt szimbolizálta. A király-
ság idején a királyi korona a magyar nemzeti zászló részét képezte. 

Hivatalosan a kiegyezéstől használható ismét a magyar zászló, amelynek 
közepén megtalálható a nemzeti címer. A nemzeti zászló a mai napig a 
piros-fehér-zöld színű. 

1945 után a korona nélküli, úgynevezett Kossuth-címer került a zászlóra. 
Az 1949. évi Alkotmány a címert – a hagyományokat és a történelmi 
jogfolytonosságot fi gyelmen kívül hagyva – a népköztársasági címerrel 
váltotta fel. A rendszerváltozás óta ismét a koronás címer díszíti a piros-
fehér-zöld színű nemzeti lobogót. 

A LUFI TÖRTÉNETE

A gyerekek nagy gyönyörűségére szolgáló lufi k 
pontos eredete nem ismert. Annyit azonban 
tudunk, hogy a kezdetekben csöppet sem
voltak annyira gusztusosak, mint ma. Az 
első léggömbök ugyanis állati belekből ké-
szültek. Feljegyzések szerint mind az azték,
mind a maja kultúrában felhasználták el-
hullt állatok belsőségeit, hogy azokba leve-
gőt fújva, és a kívánt alakzatba hajtogatva 
az isteneknek áldozatul mutathassák be. 

Az elsők

Az aztékokról nem tudjuk, milyen alakzatokat hajto-
gattak leggyakrabban, azt azonban igen, hogy ha például
egy nagy járvány miatt kérték az istenek kegyelmét, és elfo-
gyott az állati belsőség, emberáldozatot is készek voltak bemu-
tatni, hogy beleivel kipótolják a hiányzó „lufi alapanyagot”… A 
majáknál leggyakrabban kutya- és szamárformát állítottak elő. A 
művelethez a beleket gondosan kifordították, és olyan növényi szál-
lal varrták be, amely a napon megszáradva szorosan összetapadt saját
magával, így légmentes zárást biztosított. 

Azt is leírták, hogy az indián és eszkimó gyerekek évszázadokon keresz-
tül játszottak felfújt – főleg tengeri élőlényekből kinyert – állati belsősé-
gekből készült „lufi val”. 
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A gumi felhasználása

Gumiból először 1824-ben készült léggömb. Michael Faraday professzor
Londonban gázokkal és nyersgumival, kaucsukkal kísérletezett. Tudo-
mányos folyóiratban publikálta a kaucsuk nagyfokú tágulékonyságával
kapcsolatos megfi gyeléseit. Leírta, hogy „a nyersgumiból készült tasakok 
úgy kitágultak, amikor levegőt fújtak beléjük, hogy a kaucsuk végül egész
áttetszővé vált”. Faraday volt az is, aki először hidrogénnel töltötte meg 
a lufi  ősét. Így azt is megállapíthatta, hogy a levegőnél könnyebb gázzal
töltve a léggömb fölfele száll.

1825-ben az egyik első angol gumigyáros, Th omas Hancock összeállított
egy kis készletet, mellyel otthonában bárki lufi t gyárthatott. A készletben
egy üvegnyi gumioldat és egy fecskendő volt. A lufi  végül is ily módon
jutott el először a hétköznapi emberekhez.

1912-ben Ohio államban készült el az első olyan gumiballon, amely nem
gömbölyű, hanem hosszúkás, szivar formájú volt. A szabadalmat Harry 
Rose Gill gumigyáros jegyezte, akinek nevéhez fűződik még a ledörzsöl-
hetetlen gumifestékek alkalmazása és a lufi k higiénikus, zacskós kiszere-
lésben való forgalmazása is.

Az igazán játékos, mókás lufi k gyártása 1931-ben indult meg, amikor
a szintén a gumiiparban tevékenykedő vegyészmérnök, Neil Tillotson
mintegy a maga örömére, kartonpapírra rajzolt egy macskafejet, kivágta,
és folyékony gumiba mártotta. Legnagyobb meglepetésére, amikor az így 
előállított gumizacskót felfújta, annak igencsak macskafejszerű formája 
volt. Szemet, orrot és bajuszt festett rá, és már látta maga előtt a nagy 
üzletet… A Tillotson Gumiüzem mind a mai napig működik, gyártja és
forgalmazza a „Tilly” lufi kat.

A légballon rövid története 

A 17. században Francesco
Lana Terzi jezsuita szerzetes
fedezte fel az aeronautika 
egyik alaptörvényét. Rá-
jött, hogy a levegőnek sú-
lya van, így ami nála kisebb
sűrűségű, az felemelkedik a 
levegőbe. A felfedezés alap-
ján a francia Montgolfi er
fi vérek kísérletezni kezdtek.
Az 1700-as évek közepén
vízgőzzel próbálták magasba 
emeltetni légballonjukat, de
a kihűlő vízgőz kicsapódott
és átnedvesítette a papírból
készült légballont. A füstöt
is fel akarták használni, de
az hamar lehűlt, és a jármű a 

földre ereszkedett. 1783. szeptember 19-én Pilatre De Rozier, egy fi atal
orvos a levegőbe engedte az első, a Montgolfi er fi vérek által gyártott hő-
légballont (Aerostat Reveillon). Az utasok egy juh, egy kakas és egy kacsa 
voltak. A ballon 15 percig maradt a levegőben, majd lezuhant. A három
megrémült állat túlélte a légikatasztrófát.

1783. november 21-én aztán felemelkedett az első olyan Montgolfi er-
hőlégballon, amely embert is vitt a gondolában. A repülés 20 percet tar-
tott. 1785-ben a francia Jean Pierre Blanchard és amerikai társa, John
Jeff eries átrepült a La Manche-csatornán. Ugyanebben az évben, Pilatre

de Rozier is megkísérelte a csatorna átrepülését egy olyan kísérleti lég-
gömbbel, amelynek egyik fele hőléggömb, másik fele hidrogénnel töltött
léggömb volt. A felszállás után félórával a léggömb felrobbant, a pilóta 
meghalt. 1793. január 7-én megtörtént az első hőlégballonos repülés
Amerikában. A pilóta: Jean Pierre Blanchard. A nézők között ott volt
maga George Washington elnök is. A továbbiakban főleg hidrogénnel
töltött léggömböket alkalmaztak, de nagyon sok baleset történt.

1861–63-ban az amerikai polgárháború alatt létrejött az első légballo-
nokra épülő légierő. Az 1900-as évek elején a repülőgép feltalálása ide-
iglenesen visszavetette a léggömbök iránti érdeklődést. A reneszánsz az
1930-as években következett be. 1932 augusztusában a svájci Auguste
Piccardnak sikerült feljutnia a sztratoszférába (korábban csak ember nél-
küli léggömbök jutottak fel olyan magasra), 52 498 láb (kb. 16 000 m)
magasra. A továbbiakban a magasságrekordokat sorra döntötték meg.
1935-ben a héliummal töltött Explorer 2 léghajó 72 395 láb (22 066
m) magasságot ért el. A legénység túlnyomásos kamrában tartózkodott.
A következő 20 évben senki sem tudta túllépni ezt a rekordot. 1960-ban
bekövetkezett a léggömbök második reneszánsza. Joe Kittinger 102.000
láb (31 090 m) magasságba emelkedett, majd ejtőernyővel kiugrott, de
az ejtőernyő kinyitása előtt, szabadesés közben, túllépte a hangsebességet.
1978-ban a héliumgázas Double Eagle II. három utassal (Ben Abruzzo,
Maxie Anderson és Larry Newman) a fedélzetén elsőként szelte át az At-
lanti-óceánt. A repülés ideje is rekord volt: 137 óra. 1981. november
10-én elindult Japánból a Double Eagle V. és 84 órás út után – elsőként
átszelve a Csendes-óceánt – szállt le a Mendocino Nemzeti Parkban, Ka-
liforniában. A 4 pilóta új távolsági rekordot állított fel: 5,678 mérföldet
tettek meg. 1984-ben Joe Kittinger 3 535 mérföldet megtéve léggömb-
jével, elsőként szelte át egyedül az Atlanti-óceánt. 1987-ben Richard
Branson és Per Lindstrand elsőként szelték át hőlégballonnal az Atlan-
ti-óceánt. A 2900 mérföldes távot 33 óra alatt tették meg. A léggömb
térfogata 2,3 millió köbláb volt. Egy évvel később Per Lindstand újabb
rekordot állított fel: hőlégballonjával egyedül elérte az azóta is fennálló
magassági rekordot: 65 000 lábat. Richard Branson és Per Lindstrand
1991-ben elsőként szelte át hőlégballonnal a Csendes-óceánt. A 6700
mérföldes távot – Japántól Kanadáig – 47 óra alatt tették meg. Sebessé-
gük helyenként elérte a 245 mérföld/órát. 1995-ben Steve Fossett első-
ként szelte át léggömbbel és egyedül a Csendes-óceánt, Korea és Kanada 
között. Utazása 4 napig tartott. 1999-ben, az első világ körüli utat lég-
gömbbel Bertrand Piccard és Brian Jones tette meg. Svájcban szálltak fel,
és 19 nap, 21 óra és 55 perc után Afrikában szálltak le. Az utazási idő
tehát rövidebb volt, mint a Verne Gyula által elképzelt 80 nap.

Manapság két területen alkalmazzák:
Az első csoportba tartozó léggömböket levegővel vagy nem robbanásve-

szélyes nemesgázzal (pl. hélium) töltik fel, és a szórakoztatásban, tömeg-
rendezvényeken, sporteszközként vagy gyerekek játékszereként használják.
Idetartozik az utasokat is a magasba emelő nagy léggömb – amelynek vál-
tozatai a földhöz rögzített aerosztát, illetve a szabadon szálló hőlégballon,
gázballon és Rozière-ballon –, valamint a kisméretű, kézben is tartható
játékléggömb vagy „lufi ” (a német luftballon szó rövidítéséből).

Másik csoportjuk a műszerekkel felszerelt, meteorológiai megfi gyelés-
re vagy katonai felderítésre használt léggömbök. A töltőgáz ezeknél lehet
hidrogén is. A tudományos célú léggömb esetében kis gáztöltésű léggöm-
böt engednek a magasba, amely meteorológiai vagy egyéb műszereket,
rádióadót visz magával. 30-40 km magasra is emelkedhet, miközben a 
rádióadó adatokat sugároz a földre. Nagy magasságban az alacsony légsű-
rűség miatt a léggömb kipukkad, és a műszerek ejtőernyővel visszaeresz-
kednek a földre.

A ballon anyaga régen vászon és selyem volt, ma műanyag vagy gumi.
A léggömböt a szél és légáramlatok mozgatják, és nem lehet irányítani,
szemben a kormányozható léghajóval.
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Az óriás felfújható reklámeszközök típusai

Hideglevegős reklámeszközök 

Ezek a helyhez kötött típusok 1,5-től 20 m magasságig, lényegében bár-
mekkora méretben elkészíthetők. Üzem közben egy nagy teljesítményű
(pl. 1400 W-os) légkompresszor biztosítja az állandó túlnyomást és a 
megfelelő tartást. A rögzítés pányvákkal történik, melyeket földbe szúrt
cölöpökhöz vagy fi x tereptárgyakhoz kötünk ki. A mérettől és az alakzat
komplexitásától függően az üzembe helyezés néhány perctől 1-2 óráig 
terjedő időt vesz igénybe. A konstrukció rendkívül strapabíró és akár 45-
50 km/h szélerősségnek is ellenáll (a felfújható ugráló várak és interaktív 
sportjátékok is így készülnek).

Héliumballonok

A lebegő vagy héliumos ballonok 1,5 – 5 m-es nagyságig készíthetők.
Anyaguk PVC-fólia, melyet a jó szigetelés érdekében hegesztéssel il-
lesztenek össze. Minden használatkor a héliumot újra kell tölteni, ezért
üzemeltetésük drágább és komplikáltabb, mint a levegős típusoké. A hé-
liumballonok mobilisak és a levegőbe eresztve használhatók különböző
kültéri rendezvényeken, fesztiválokon, sporteseményeken stb. A léghajó
formájú ballonok egyes típusai rádió-távvezérlésűek, így akár reklám-
anyagok, apró ajándéktárgyak leszórására is alkalmasak.

Szigetelt reklámballonok

Rendkívül sokoldalú és sokféle formájú, a hideglevegősnél vagy héliu-
mosnál általában kisebb reklámtárgyak. A levegőt alig eresztik ki, így egy-
szeri felfújással akár egész nap használhatók. Minden típusú reklámbal-
lon egyedi módon feliratozható, festhető, így óriás méretű, de formahű
termékminták, logók készíthetők. Az éjszakai használathoz külső vagy 
belső megvilágítás is rendelhető.

Dinamikus alakzatok

Ezek a reklámtárgyak táncolnak, tekeregnek – ezért rendkívül feltűnő-
ek! Jellemző képviselőjük az egy- vagy kétlábú széltáncos fi gura, illetve a 
lángszerű alakzatok. Egy erős ventilátor biztosítja az állandó légáramot,
akár egész nap. Az üzembe helyezés különösen egyszerű, mivel a dina-
mikus alakzatokat még csak ki sem kell kötni! Pehelysúlyúak, olcsók 
és szakadásbiztos nejlon anyaguknak köszönhetően igen tartósak is. A 
dinamikus alakzatok 1 m-től 12 m-ig terjedő magasságúak lehetnek és
akár kül-, akár beltéri rendezvényeken is használhatók. A fi gurák sokfélék 
(sportoló, szakács, angyal stb.) lehetnek, egyedi igények alapján.

Felfújható kosztümök

Az akkumulátorról, mini ventillátorral működő és a szigetelt PVC
fóliáből készült, állandó légbefúvást nem igénylő felfújható kosztümök 
igen könnyűek és tartósak is. A felfújható kosztüm tág teret enged a 
fantáziának - rendkívül sokféle fi gura megalkotható így, akár 3 méteres
nagyságban is!

KÉPESLAP TÖRTÉNELEM

Utazásai során minden bizonnyal mindenki küldött már rokonainak, is-
merőseinek, munkatársainak pár üdvözlő sorral képes levelezőlapot. A 
képeslapárusok gazdag választékából szinte minden alkalomra választha-
tunk megfelelő lapot, városképet, alkalmi üdvözlőlapot, humoros lapot,
gyermeklapot stb. Ennek a szokásunknak immár több mint 200 éve hó-
dolhatunk.

A képes levelezőlap története két fő
korszakra bontható. Az első időszakban,
már a XVII-XVIII. században készültek 
üdvözlőlapok kézzel rajzolt ábrákkal, ál-
talában igen kis példányszámban.

Úgy tartják, hogy egy Dobson nevű
művész rajzolt elsőként téli tájat és fenyő-
fát az ismerőseinek 1794-ben.

Ezek csak részben tekinthetők a mai
fogalmak szerinti képes levelezőlapnak,
általában zárt borítékban kerültek fel-
adásra. Később nyomdai úton is készültek 
üdvözlőkártyák, szintén kis példányszám-
ban. Gyakori volt a levélpapír díszítése
különböző ábrákkal, virágmotívumok-

kal. A XIX. század második harmadában kezdték a levélborítékokat is
képpel díszíteni. 

A klasszikus képeslap elindulására 1843-ig kellett várni, amikor is Henry 
Cole, egy múzeumigazgató, időzavarba kerülvén, levél helyett kurta szö-
veggel ellátott, rajzos kártyát küldött a barátainak. Az ötlet akkora sikert
aratott, hogy hamarosan élelmes kereskedők sokasága állt rá a tömeg-
gyártásra.

Kezdetben a képes levelezőlapok hát-
ol dalát csak a címzésre lehetett hasz-
nálni, és ide ragasztották a bélye get is.
A kép a másik oldal negyedét, harma-
dát vagy felét foglalta el, a fennmara-
dó részre lehetett írni az üd vözlő so-
rokat. A századfordulóra meg nőtt az

illusztrációk mérete, alig maradt hely az írás számára, ezért gyakori, hogy 
az üdvözlő sorokat a képre is ráírták. Ez nagyon zavarta a képek látványát,
ezért a legtöbb ország az 1904-1905. évtől a képeslap hátoldalát megosz-
totta a címzés és az írás számára.

A századforduló éveiben már az egész világon elterjedt a képeslap.
Fotóműtermeknek és nyomdáknak jó üzleti lehetőséget biztosított az új
divat. Termékei között vannak – mai szemmel nézve – nevetséges, mű-
vészietlen, naiv lapok is. Ennél sokkal fontosabb azonban, hogy nem egy 
esetben ezek a lapok megörökítettek olyan eseményeket, épületeket, ut-
cákat, amelyek csak ezeken a felvételeken maradtak meg. Ezek pótolha-
tatlan kultúrtörténeti dokumentumok.

A képes levelezőlapok készítése jelentősen összefügg a fotó- és
nyomdatechnika fejlődésével. A legelső lapokat fotók alapján készí-
tett színes rajzok alapján készítet-
ték. A rajzokat litografált eljárással 
sokszorosították. Ahhoz, hogy az 
eredeti fotót is sokszorosíthassák, 
a nyomdatechnika fejlődésére volt 
szükség. Ez az új eljárás a fény-
nyomás volt, amelyet Magyaror-
szágon Divald Károly honosított 
meg. Hátránya volt, hogy csak 
500-1000 darab közötti mennyi-
ségeket lehetett készíteni egy nyo-
mólemezzel. Közben a fotózásban 
is új anyagok jelentek meg, ame-
lyek már alkalmasak voltak sok-
szorosított képek készítésére, így 
főleg a 20-as évektől egyre több 
„eredeti fotó” megjelölésű lap 
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került forgalomba. A 30-as évektől viszont az 
ofszet eljárás indult világhódító útjára, és ma is 
vezeti a képeslap gyártási eljárás rangsorát.

A korai, litografált lapoknál a nagyon szépen 
kidolgozott képoldalnak mintegy negyedrésze 
szolgált az üdvözlő sorok leírására, hátoldaluk 
osztatlan volt, ide a címzésen kívül semmit nem 
volt szabad írni. A litografált lapok fénykora 
után következett az ún. hosszúcímzéses lapok 
időszaka. Ezek fő tulajdonsága, hogy a képol-
dalt teljesen kitöltötte a fénykép, a hátoldalra 
viszont a litografált lapokhoz hasonlóan szintén 
nem lehetett írni, ezért ezek a lapok általában 
mindenféle külön üdvözlősorok nélkül érkeztek 
meg a címzettekhez. Úgy a litografált, mint a 
hosszúcímzéses képeslapok manapság a gyűjtők 
által legkeresettebb lapok közé tartoznak. 1905 
körül jöttek aztán divatba a napjainkban is 
megszokott formájú, hátoldalukon osztott ké-
peslapok, amelyeknél a készítők már az üdvözlő 
soroknak is hagytak helyet. Mindhárom kate-
góriában többféle képeslap látott napvilágot. 
Természetesen kiadtak fekete-fehér és színes 
lapokat is, de emellett külön kategóriát képez-
nek a téli képeslapok, megjelentek kihajtható 
panorámalapok csakúgy, mint kisebb fényképalbumok, valamint más
egyéb, nem szokványos kiadványok is. 

1996 körül vált egyre népszerűbbé az internetes képeslapküldés,
ez az idő volt ugyanis az, amikor a technika már lehetővé tette a 
webmesterek számára, hogy olcsón és egyszerűen publikálhassák a ké-
peslapokat. Ekkortájt jelentek meg az első olyan weboldalak, melyek 
kifejezetten képeslapküldésre szakosodtak, s ezzel párhuzamosan a 
legnagyobb portálok is – úgy mint az MSN vagy az AOL – kiegészül-
tek üdvözlőkártya-küldő szolgáltatással.

1896-tól, 
az első magyarországi képeslap 

megjelenésétől

A tömegméretekben gyártott és széles körben el-
terjedt képeslapokat a hivatalos postai levelezőlap 
bevezetése előzte meg. Az első ilyen levelezőlapot 
az osztrák-magyar postaigazgatóság adta ki 1869-
ben. Az újítást a spórolás szándéka szülte: a levél 
ötkrajcáros díja helyett a lapra csak kétkrajcáros 
bélyeget kellett ragasztani. A levelezőlap és a ké-
peslap közötti átmenetnek tekinthetők azok a le-
velezőlapok, amelyek valamilyen címert, hazafi as 
illusztrációt tartalmaztak a címzési oldalon. Ilye-
nek voltak az első osztrák és magyar levelezőlapok 
is. Az első képes levelezőlap készítőjét nem lehet 
egyértelműen meghatározni. Több országban is 
készült 1870-ben olyan levelezőlap, amelyre ráil-
lik a mai fogalmak szerinti „első képes levelezőlap” 
megtisztelő cím. Jellemző módon, mivel a cím-
zésoldalon más szöveg nem lehetett, az üzenetet 
ekkor még a képes oldalra körmölték. A magyar 
képeslapkiadás 1896-ban kezdődött, addig főleg 
német és osztrák kiadók látták el Magyarorszá-

got képeslapokkal. 1896-ban a Magyar Posta 32
lapból álló millenniumi sorozatot jelentetett meg,
főként budapesti és történelmi témákkal, néhány 
vidéki tájképpel. A kiadott lapokról nem áll ren-
delkezésre semmilyen nyilvántartás. Az 1899-ben
megjelent Képes Levelezőlap című szaklap is csak 
megközelítő számokat közöl, amikor ismerteti,
hogy Budapestről mintegy 1800, a többi telepü-
lésről mintegy 2500-fajta képeslapot készítettek.
Az első karácsonyi képeslapot Klökner Péter adta 
ki Székesfehérváron, 1899-ben. A századfordulón
nyomtatott kártyákon havas téli tájakat, angya-
lokat, bibliai jeleneteket látni. A tízes években
aztán már a szövegnek is külön helyet hagytak a 
címzés mellett. A fotókat elkezdték akkora méret-
ben készíteni, mint a képeslapokat, a fényképész
megrajzolta a bélyeg helyét, és a fotót ugyanilyen
méretben el lehetett küldeni képeslapnak. Renge-
teg képes történet szól kastélyokról. Fertődön pél-
dául, bemutatja a fácánok növekedését, egészen
a vadászatig. Ezt elküldte a herceg, mondjuk, a 
gróf barátjának: tudatom, hogy a nálam lévő fá-
cánnevelőben ekkora fácánok nőnek. És akkor az
visszaküldött egy tavalyi képet, ahol két centivel
nagyobb volt a fácán: nálam ekkorára nőttek. Pisz-

kálták, megtréfálták egymást a grófok, hercegek. 
A litografált eljárással készült lapok többségét külföldi kiadók készí-

tették, így a zalaegerszegi lapokon is olvashatók ezen kiadók: Rudolf 
Oesterreicher, Wien, Reinicke és Rubin, Magdeburg. A helyi kiadók 
közül a századfordulón a legtöbb lapot Breisach Sámuel, Komlós M.
Miksa, Fenyvesi Miksa adták ki. A két világháború közötti években né-
hány budapesti cég az egész országra kiterjesztette kiadásait. Ilyenek pl.
Monostori György, Knöpfmacher J. Karinger, Gárdony és Fenyvesi, a 
Vasúti levelezőlap-árusítás, Barasits J. és végül Weinstock Ernő. Ezek a 
nagy országos kiadók monopolhelyzetüknél fogva el is sorvasztották a 
vidéki magánkiadásokat.

A második világháború után rövid ideig ezek a 
kiadók még működtek, de az államosításkor ezek 
is megszűntek, illetve egy országos állami kiadó-
vállalatba olvasztották be őket. Ennek fő repre-
zentánsa a Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 
lett, így a zalaegerszegi lapok is ennél a vállalatnál
készültek. A rendszerváltás éveiben a kiadói állami
monopólium feloldásra került, így mára ismét a 
magánkiadók sokasága jelenteti meg a képeslapo-
kat.

Sallay István
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