
17. KEPESLAPKIADĂS 1918 ES 1940 KOZOTT

Az 1918-as imperiumvăltoz ăs utăn a rakt ăron lev6, magyar kiad ăsu la
pokat tov ăbbra is ărusftott ăk, de a magyar feliratozăsmellett felulnyorntat
t ăk a roman valtozatot is. Az 1920-as evekben jelentek meg az e1s6 hăboru

utăni lapok. Kezdetben a roman felirat mellett a magyar, s6t egeszen ritkăn

a nernet is feltunik rajtuk, de 1930 utăn ezek fokozatosan elmaradnak a
sorozatos cenzurarendeletek hat ăsăra. A m ar ismert kiad6k egy resze to
v ăbbra is foglalkozik kepeslapok kiadăsăval, pl. Revesz Bela es Kâritor
Janos fenykepesz. Megjelennek az els6 uj kiad6k, de javareszuk tov ăbbra is
magyar, pl . Revesz Em6 (Revesz Bela testvere), Helicon konyvkereskedes,
Szathm ăry Gyula, Szathmăry es Kupăn. Es feltunnek az els6 roman kiad6k
is, pl. Ardealul konyvkereskedes, Hachette roman ugynokseg, Kăroly fe
jedelem kulturălis alapitvăny (Fundaţia Culturală Principele Carol). A ket
vi l agh ă boru kozotti idoszak igen jelent6s kepeslapkiadoja a kolozsv ări Fo
tofilm es a sza rnosuj vă ri Ilustraţia, mely nyorndakent is rmikodik. E ket
ut6bbi kiad6 1940 ut ăn is folytatta kiad6i tevekenyseget.

A kepeslapok 1930-ig f6leg nyomdai sokszorosităsuak,s a szarnosujvări

nyorndaban keszult szines sorozatok kozott van egeszen sikerult is, megis
azt mondhatjuk, hogy a kepeslapkiadăs mind temavălasztăsban,mind a lapok
kivitelezeseben nagy visszaesest mutat az e16z6 id6szakokhoz viszonyitva.
1930-t6l kezd6d6en a fot6 s sokszorosit ăsu lapok dornin ălnak. A Fotofilm
kiad6 csak ilyen lapokat ad ki, emellett j6 neh ăny fenykepesz foglalkozik
lapkiadăssal is, neha egeszen meglep6 tem ăkat v ălasztva, pl. A V ărrnegye

hăza epitese. Vorbruckner Adolf puspok l ătogatăsa Marosvăsărhelyen,Sze
cesszi6s ha z a Vas Gereben utc ăban, Turbina-gephăz belseje (288, 279, 236,
239 sz. lapok) . Ezeken a lapokon, bar a kiad6 nevet pecsetnyomoval (be
lyegz6vel) tuntettek fel, az egyeb feliratoz ă s mar elmaradt. E felvetelek
keszitoi hivat ă sos fenykepeszek voltak: Kortesi K ăroly, Szab6 Mikl6s, Hor
v ăth Viktor es a Foto Lux.

18. A REGI KEPES LEVELEZOLAP UTOLS6 NEGY EVE

Az 1940-44-es id6szakban is forgalomban voltak roman kiad ăsu lapok,
am ezek sz ărna elenyeszo maradt, s a roman feliratot - bar erre nem voIt
szabălyoză s - letakartăk. A legnagyobb kiad6k tovăbbra is Revesz Bela es a
kolozsvări Fotofilm, ugyanakkor megjelenik hosszu sorozatokkal a Magyar
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Filmiroda, Foto Weinstock, valamint C ărdonyi es Fenyvesi budapesti ki
ad6k. A Magyar Filmiroda gazdag sorozatban mutatja be a magyar csapatok
1940. szeptember 10-i bevonul ăs ăt, illetve a szepternber 16-i korrnănyzoi

d îszszemlet. A lapok egy resze ujra nyomdai sokszorosităsu,s egy kivetel
t61 eltekintve nem keszultek szines lapok. Weinstock, az orszăgosan ismert
"kepeslapkiraly" sajăt fenykepesszel dolgozott, s a keresked6knek legalăbb

ezer darabot kellett lapjaib61 megrendeiniiik. A fentiekr61 szinten Petercsăk

Tivadar mar idezett konyvebol szerzunk tudomăst. A Weinstock-Iapok nagy
gyakorisăguk es nem tul Ielernenyes temav ălaszt ăsuk miatt nem nagyon
keresettek a gyujt6k koreben.

1940-44 kozott meglehet6sen sok lap, rengeteg sorozat jelent meg, am
igen keves kozottuk a szokv ănyost meghalad6 temavălasztăsu. Megis
akadnak udito kivetelek: pl. a Teleki Teka nagyterme, a Tolnai-h ăz, a Refor
mătus Kollegium dîszterrne, a V ărosi Kept ăr egyik terme a Kulturpalot ăban

(262,270,265, 273 sz. lapok).

19. A KEPESLAPKIADĂS GYAKORLATA.
FENYKEPESZEK, ILLUSZTRĂTOROK,NYOMDĂK

A magyar kepes levelez6lap, mint mar az el6z6ekben lăttuk, meghatăro

zott v ăs ărloi igenybol es kulfoldi (nernet, osztr ăk, francia) mintăra sziiletett.
A keresked6k erzekenyen reagăltak erre a novekvo keresletre, s igy foko
zatosan mind tobben văllalkoztak kepeslapkiadăsra.Eddigi ismereteink
szerint Marosvăsărhelyen otvenkilenc kulonbozd kiad6 mukodott az evek
sor ăn hosszabb-rovidebb ideig. Emellett gyujremenyunkben, melynek alap
j ăn e rnegallapităsokat tesszuk, igen magas (222. db) anem azonosftott vagy
bizonytalan kiadoju lapok sz ărna. A leggyakrabban a konyv- es papirkeres
ked6k, valamint a fenykepeszek v ăllalkoztakkepeslapkiadăsra,de emellett
a nyorndăk es sok keresked6 is jelentettek meg kepeslapokat, A kiad6k a
lap kepes felen vagy h ătlapjăn legtobbszor feltuntettek nevuket es sok
szor foglalkozâsukat is. De a keresked6k a levelez6lapokat nem tartottăk

igazân fontos ărunak, ezert a Szekely NaptiiJban vagy az ujsăgokban meg
jelent hirdeteseikben, egy kiveteltol eltekintve, nem reklărnoztăka sok ă ru

mellett a kepeslapot is. Ennek egyik magyarâzata valoszmuleg abban rejlett,
hogy a kepeslap maga is reklărnot jelentett, ezert kerult nagy szărnban a
kirakatba (l ăsd Hirsch M6r uzletet a 25. sz. lapon). Van olyan velekedes,
hogya kepeslap nepszerusegenek csucsidejeben egyszerre negyszăzfele la-

41



pot ă ru s i to t tak a varos uzleteiben. A keresked6k ezzel is igyekeztek bolt
jukba csalogatni a b ămeszkodo [ ărokeloket, hogy ott azt ăn a kepeslapok
mellett egyeb v ăsarl ăsra is kedvet kapjanak. Az egyetlen keresked6, aki a
sok ă ruj a mellett a kepeslapot is hirdeti, meghozză rimes verssorokban,
Dudutz [ănos, akinek az uzlete a Foteren, a Dudutz-h ăz foldszintjen voIt.
Erdekes, hogy mig a legnagyobb kiadok, Holbach Ede, Revesz Bela, Porjes
Săndor nem hirdetik a lapokat, eppen Dudutz [anos foglalja bele hirdetese
bel pedig 6 maga nem is voIt kiad6. Talăn kulfoldrol vagy a helyi kiad6kt61
rendelte meg az ărut. El6szăr az 1902-ben az 1903-as evre kiadott Szekely
NaptciIban talălhato reklarnszoveg ernliti a kepeslapokat :

11 5 ha kinek bab ăja a levelet vărja,

Csak is n ălam van a legszebb kepes k ărtya,

Irhat erre azt ăn szerelrnes dolgokat,
Meg a legszebbert sem szărnitunk fel sokat."

Amib61 az is kitunik, hogy a lapok nern voItak dr ăg ăk. Dudutz [anos
verses reklămja aztăn evente mas-mas megfogalmazăsbanbukkan fel. Pel
daul 1904-ben:

IIAdok kepes-lapot annyifele fajban,
Csillag Anna fejen, mint ahăny szăl haj van.
Kinek amire h ăt penze van es kedve,
Forduljon hozz ărn a Bern-szoborral szembe."

A rekl ărn a lapok megnăvekedettvaltozatossăg ăra, szăm ăra utal, 1910-ben
megjelent reklărnszovegebenmar egyenesen a kepeslapok irănt megnyil
v ănulo keresletrol tesz ernlitest:

.Kepes lapot pedig szăllitni se gy6zom,
Ugy repulnek azok tuzen, vizen, gozon.
5 ti magyarok megis mit bămultok, neztek?'
[ertek ide hozzărn, amig tart a keszlet!"

Mir61 ă ru l kodik a feliratoz ăs? Mit lehet ,,leolvasni" beloluk? A kiad6i
felirat mellett neha a kepeslap kiadasănak evsz ăm ăt is feltuntetik, s ez j6
utbaigazito a lapok korănak meghatărozăs ăn ăl, Amennyiben az evszămot

elmulasztottăk feltuntetni, akkor csak a kepeslap szovegebol es a postabe-
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lyegz6 keltebol kovetkeztethetunk a valoszinu kiad ăsi evre. A lapok hosszu
cimzeses, illetve osztott hătlapja is utba igazit a tekintetben, hogy 1905 el6tt
vagy ut ăn nyomtattăk 6ket. Neha a kiadasi dătum me11ett vagy helyett so
rozatsz ărn is szerepel. Tobb, sorrendbe rendezhet6 sorozatszăm alapjăn az
egyes sorozatok hosszusăgărakovetkeztethetunk. igy tobb sorozatr61 is ki
derithet6, hogy harminc darabb61 a11. Peldăul Hirsch M6r 1905-bs sorozata,
tobb Porjes-, Revesz Bela- es Weisz Lipot-fele sorozat. Ezenkivul vannak meg
tizes, tizenkettes, s6t tizenhatos sorozatok is. Az els6 megjelent mozaik
lapok viszont magukban âllnak, vagy legfeljebb ket văltozatuk ismeretes, mint
a Schuller testverek es Tărsa kiad ăsu, mar ismertetett kepeslapnak. A val
tozatok azonban nem jelentenek sorozatot is. Minel hosszabb egy "folyam",
ann ăl valosztnubb, hogy erdekes, ritka felveteleket is tartalmaz. Minden
gyujt6 kedvenc idotoltese a sorozatok hiănyzo darabjainak a felkutatăsa.

A kepeslapokon nagyon ritk ăn szerepel a kiad6 neve mellett a fenyke
pesze, aki a Ielveteleket keszitette, Ritka kivetelt kepeznek a Reichardsperg
J6zsef ă l ta l kiadott lapok, ezeken ugyanis fel van tuntetve Hajdu S ăndor

Ienykepesz neve is. Pedig a fot6snak igen fontos szerepe volt abban, hogy
az egy sorozatba kerulo kepeslapok văltozatos ternăjuak legyenek, illetve,
hogy eltal ăl]a a legmegfelel6bb szoget, beăllităst a felvetelek szămăra. Nem
ketseges, hogy ha a kiad6 fotogrăfus volt, akkor 6 maga fenykepezett, e16
keszitven a sajăt sorozatait. Meg inkăbb hornălybanmarad annak a szernelye,
nevezzuk illusztratornak vagy retus6rnek, aki a kesz fekete-feher felveteleken
v ăltoztat ăsokat eszkozolt: kiszinezte a lapokat, berajzolt szernelyeket, feny
kepmont ăzzsal jărrruiveket, j ărokeloket varăzsolt a lapokra, eltuntetett za
var6 elemeket. Ugyancsak 6 keszitette az ugynevezett fantăzialapokat is.
pl . Marosvăsărhely a jovoben (295. sz. lap), Marosvăs ărhely ejjel (299. sz.
lap), Csillaghullăs Marosv ă s ărhelyen (293. sz. lap), De csodâlatosan nezel
kil (291, 292. sz. lap). Minden valoszfnuseg szerint az illusztrător a nyom
d ăk alkalmazottja volt,

Hogyan tortenhetett a kepeslapok megrendelese? Valoszinunek tartjuk,
hogy miut ăn a nyorndăk sajat fot6sukkal vagy egy helyi megbizottal elke
szittettek a felveteleket, ut ăna elvegeztek az igenyes nyomdai munkăt. 5 a
sorozatok mesterpeldănyait eljuttattăk a kiad6hoz, aki v ălogatott kozuluk,
majd elkuldte rendeleset a nyomd ănak. Ismert Holbach Edenek a sz ăzad

fordul6n egy mozaik1apra irt rendelese: "A felvetel tetszik, rendelek belele
300 darabot: Holbach Ede ." Az lehetett teh ăt (300-500 db) a szăzadfordulos

lapok rendelesi szăma. Az 1940-1944-es lapok mesterpeldanyănviszont mar
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a 3-4000-es sz ăm szerepel. Ennyit n6tt a kepeslapok nepszenisege az eltelt
40-45 evben.

Az 1918 el6tti, marosvăsărhelyi kepeslapokon a nyomdăkra utal6 felirat
is csak ritk ăn talâlhat6. Az ketsegtelen, hogy a kepeslapokat nem a helyi
nyorndăkban keszitettek, meg akkor sem, ha maga a kiad6 nyomdatulaj
donos volt , Ismerunk ritka kiveteleket, amikor kesobb nehăny lap a helybe
li Benko-, illetve Kultura nyomdăban keszult, de azok meglehet6sen gyenge
minoseguek. Az 1896-1918 kozotti idoszakban a kepeslapok a fejlett techni
kai felszerelessel rendelkezo budapesti nyorndăkban,grafikai intezetekben
kes zultek. Ezek kozul neh ănyat sikerult azonositani: Divald Muintezete,
Divald es Monostory Grafikai es Fenykepeszeti Muintezete, Ur ănia Nyorn
da, [okai Nyomda, Magyar Fenynyomdai Reszvenytărsasăg. A ket vil ăg

h ăboru kozott a marosv ă s ărhelyi lapok a szamosujv ări Ilustraţia nyomd ăban

es fenykepsokszorosîtoban keszultek, Az 1940-44-es kiad ăsu kepeslapok
eseteben mar konnyebb helyzetben vagyunk, mert hătlapjukona kiad6i felirat
mellett legtobbszor a nyomda vagy fenykepsokszorosito neve is megjele
nik, pI. Barasits, G ărdonyi es Fenyvesi, Weinstock, Karinger, Sarai, Monostory
Gyărgy, Monostory ut6da, Kal ăntai. Egy kiad6 tobb nyomdăval vagy Ieny
kepsokszorositoval is dolgozott, ugyanakkor egy-egy nyomda tobb kiado
val is egyuttmukodott, peld ăul a Weinstock nyomda gyakorlatilag Ma
gyarorszâg minden jelent6s kepeslapkiadojăval. Gyakran a nyomda vagy
fenykepsokszorosito kiadokent forgalmazta a sajât nyomtatăsu kepeslapo
kat, pl . Sarai, Barasits es Weinstock.

20. VĂROSKEP ES KEPES LEVELEZOLAP

A v ărosba lâtogat6 idegen mindig a nevezetessegekre kivăncsi, a v ăros

kepnek azokra az elemeire, amelyek a vărost ismertte tettek, amelyekrol mar
6 is haUott es olvasott. Ezeket akarta lătni, ezekr6l akart benyomăst szerez
ni, majd beszărnolni a lătottakrol. Nyilvănvalo tehăt, hogy a kepeslapok
kozul is azok erdekeltek, amelyek a văros nevezetessegeit mutattăk be . Igy
volt ez Marosv ăs ărhelyen is, s mivel erre volt nagyobb igeny, termeszetes,
hogy mar az els6 kepes Ievelezolapokon is az jelent meg, ami a v ărosk ăban

a legnagyobb erdeklodesre tarthatott szămot: a Bem-szobor, a Bodor-kut, a
Vărtemplorn, a Fdter ket oldal ănak palotasora a Dudutz-saroktol a Korz6
k ăveh ăzig s vissza a Transilvania Sz ăllod ătol a R6mai Katolikus Pleb ăniaig.
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Ahogy IeIeplezik a Kossuth-szobrot, s ahogy mellette kialakitj ăk a Kossuth
parkot, mindj ărt ezek lesznek a kepeslapok kedvenc temăi. A kepeslap azt ăn

erzekenyen reag ăl a văroskep v ăltozăsaira, s a sokat emlegetett Bernădy

korszak minden vivmănyăt. minden megvalosîtăs ăt megorokiti. Ekkor mar
a V ărosh ăza es a Kozrnuvelodesi Haz v ălik kedvenc, sokat fenykepezett
temava, de kepeslap keszult a felepult nagy iskol ăkrol, a Nyugdtj-palot ărol

(90. sz . Iap), Albina bankr6I (116. sz. lap), a Katonai Alre ăliskol ărol (185 ,
186. sz. lapok), sot a K6s K ăroly ăltal szecesszi6s stilusban tervezett Koz
uzernrol is (133. sz. lap) .

Az a teny, hogy az egesz marosvăs ărhelyi kepeslapkiadăs Foter-cent
rikus, illetve f6leg a v ăros regi es u] nevezetessegeit mutatja be, a v ăs ărloi

igenyt tukrozi. A mas temavălasztăsnakmindig megvoIt a specialis oka: a
katon ăk szivesen kuldtek kepet a laktanyăkrol, a kăvehăzakban sz6rakoz6k
a mulat6 belso termeirol, a tanulok az iskolăjukrol vagy az ă tu tazok eppen
a vasut ăllorn ăsrol. Sok, ma nagyon erdekesnek tartott lapot csak azert vet
tek meg es kuldtek el, mert eppen nem talăltak măst, s ezt el is panaszolj ăk

a kepeslapra irt szăvegben.
A kevesbe erdekes vărosreszekrol keszult kepeslapok, peld ăul: S ător

tabor (175. sz . lap), szeszgyărak (137, 139. sz. lapok), Trebely sz616 (61. sz.
lap) , Bodor-hid (191. sz.lap.), Văgohid (140. sz.lap), Doktor Nyerges-palota
(112. sz. lap) aztăn nem fogytak, alig văsăroltăk oket, megmaradtak, s igy
valoszfnuleg szomoru sorsra jutottak, elegettek, bezuztăk, kihajîtott ăk oket.
Ezert az a neh ăny elkuldott kepeslap nehezen kerul vissza a gyujtohoz, es
ritkas ăgnak sz ărnit. Hiszen keszult lap a somostetoi lovolderol, a S ăros utca
egyik kis palot ăj ărol is, de csak egyszer lăttuk oket, s ismeretlen helyen lap
panganak. S meg hăny ilyen erdekes kepeslap lehet, ameIyet nem volt al
kalmunk szemiigyre venni.

Ebb61 kovetkezik, hogy a gyujtonek egy ăltal ăn nem az az izgalmas, ami
a korabeli l ătogatonak voIt, hiszen a gyujt6 nagyon sok peld ănyban meg
szerezte mar a nevezetessegekrol keszult lapokat. Igaz, a v ăros val6di szep
sege, az elrnenyt nyujto v ăroskep eppen a leggyakoribb kepeslapokon v ălik

l ăthatov ă, s nem a v ărosszeli lisztrakt ărat vagy kiskocsrnăt ă bră zolo kepes
lapon. Ha a v ăros eletenek fontos esernenyeirol le is maradt a kepeslap
(rneg a Kossuth-szobor avat ăs ărol sincs ismert kepeslapunk), bizton ă ll i t

hatjuk, hogy Marosvăs ărhely văroskepet, annak văltozăsait teljes szepsege
ben megorokitette .

Vessunk neh ăny pillantăst a kepes levelezolapokon tovăbbitott uz ene
tekre. Kozisrnert, hogy ezek nagy ăltalănossăgban szernelyes kozlendoket
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tartalmaznak, s meglep6en ritkăn vetnek papfrra valamilyen megjegyzest a
megtekintett vărosra, annak jellernzo vonăsaira. Akadnak azonban ilyen
ritka kivetelek is:

1908. februăr 28-an fr6dott a 310. sz. Revesz Bela kiadăsu kepeslap, meg
mielott a Bernădy polgărrnester ăltal fernjelzett korszak eredmenyei igazan
erezhetok lettek volna. Îrne, mit ir vărosunkrol a felad6, Morvay Zoltăn

(1875-1945, szerkeszt6, koziro, iro. 1908-ban jott Marosvăsărhelyre,es mes
terkent dolgozik a Revesz-nyomdăban, Kiadoi văllalatot szervez, s a helyi
irok muveit jelenteti meg. Szerkeszti a Tiikor cimu napi - kesobb a Ma cimu
napilapot. Marosvăsărhelyen nyolc kulonbozo mufaju kotete jelent meg
1909 es 1935 kozott.):

"Itt, ahol a Maros vize messze foldon kanyarog, igen j6 kondici6ra lel
tem. Csak az a baj, hogy ez a kis văros egy sărtenger kozepen fekszik, itt
olyan nagy a sar, hogy csak a fulern 16g ki belele egypăr arasznyira."

Az aszfaltozăs tehăt meg alig kezdodott meg, s a csatornăzăs es a sok
epitkezes neha sărtengerre văltoztatta a va rost. De, amint a tovăbbiakban

lătni fogjuk, a kozvilăgităssal is baj lehetett, meg a Szechenyi ter megvilă

gftăsa is gyenge volt, A megjegyzesekbol arra is kovetkeztethetunk, hogy
fr6juk szivesen es eleg szellemesen trefălkozott:

"Az utcăknăl csak a katolikus legenyegyletben sz6rakoz6 szaktărsakagya
sotetebb. A Foteren villanyos ivlărnpăk vannak, de ezek nem vilăgitanak,

hanem pislognak, mint Pentek Lajcsi, ha be van rugva!"
A lănyok viszont kenyesen vigyaznak arra, hogy erenyesnek tartsăk 6ket.

A mozaiklapot diszito rajzra utalva fgy sz6l az uzenet folytatăsa:

.Ez egy vasarhelyi lepke, de az elo Iepkek itt nehezen foghat6k, es, ha meg
fogjuk is oket, igen sokăra engedik, hogy leverjuk szămyukrola himport. .. !"

Trefăs, de talălo megjegyzesek ezek vărosunk es lak6i eleterol a XX.
szazad elejen.

A 311. szărnu kepeslap, melyet Reichardsperg es Tărsa Mărvănyi Artur
adott ki, szovegeben szinten vărostorteneti megjegyzeseket tartalmaz. Az
1905 e16tt keszult (de kesobb postăzott) felvetelre râirva magyarăzza a fel
ad6 a Bernădy polgărrnestersege idejen bekăvetkezettvăltozăsokat:

"E helyen 10 haz văsăroltatottmeg az uj văroshăza celjaira. Melleje epul
a hatalmas kulturpalota."

A felad6 meg is jelolte a kepen a kis hazak sorăt, melyek lebontăsra ke
rultek, majd a foteri fasorra tesz megjegyzest. valamint az eppen folya
matban levo aszfaltozăsra:
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//A piaei hosszu fasor eltunt. Helyeben a regi v ărosh ăz ătol az uj văros

h ăz ăig aszfalt gyalog es kocsi utak."
A harmadik 312 . sz ămu, Porjes S ăndor kiadăsu kepeslapot 1910 . augusz

tus Ifi-en adt ăk fel. A lap a mar felepult pompas v ărosh ăzat mutatja be,
el6tte azonban meg nem l ăthato aszfaltborit âs. A felad6, egy frissen meg
vălasztottv ărosi tan ăcsos eloszor koszonetet fejezi ki a cimzetteknek:

.Kepviselove v ălasztăsom alkalmăbol kuldott szerencsekivănataikertfo
gadjak h ăl ă s koszonetemet."

Majd a kăvetkez6 jellemz6 megjegyzeseket teszi :
//M-vasarhely, mint a tuloldali kep is mutatja, szepen fej16d6 văros, de

bels6 viszălyai meg sok nehez feladat ele fognak allitani."
Kozismert, Bern ădynak mennyit kellett hadakoznia a varosi tanăcsban,

hogy elkepzeleseit keresztulvigye. Erre vonatkozik teh ăt a . belso viszaly//
okra uta16 megjegyzes.

Ha csak elvetve is tehăt, a kepeslapok szăvege tartalmaz erdekes, Ma
rosv ăsarhelyre vonatkoz6 v ărostorteneti utal ăsokat, s ezek szerencsesen
egeszitik ki mindazt, amit a lapok kepes Ielerol le lehet //olvasni//.

21. zxnszo

Tizenhet evi megfeszitett (kitart6) gyujt6munkaval tobb mint 1600 ku
lonbozo marosvăs ărhelyi kepeslapot sikerult egybegyujtenunk, Ketsegtelen,
hogy mas gyujtemenyekben, illetve ismeretlen helyen vannak es lehetnek
meg lappang6 ertekek. Egy kis szerencse es m6dszeres kutat6munka meg
sok erdekesseggel gyarapithatja e gyujtemenyt, s alapul szolgălhat egy ujabb
album megjelentetesehez.

A gyujtemeny anyagănak a felhaszn ăl ăs ăval foglaltuk ossze a maros
văsărhelyi regi kepeslapokra vonatkoz6 ismereteinket. Saj ăt gyujternenyunk
alapj ăn alakitottuk ki. A kepes levelez6lap els6sorban a helytortenet t ărgyi

emlekeit răgziti, a v ăroskepet, a nevezetes helyeket, epuleteket, ernlekmu
veket. Azt a l ătv ănyt, amely ezel6tt hetven, nyolcvan, szăz evvel tărult a
regi nernzedekek b ămulo szeme ele. Ezt igyekeztunk most ujra felidezni, s
remeljuk, hogy torekvesunk sikerrel jărt.

Az olvaso es szernlelo, aki a konyvunket a kezebe veszi, s akiben el egy kis
nosztalgia a mult ir ănt, elodeinek szemevel tekinthet korul kedvelt vărosăban,
a valamikori szekely f6varosban, Marosv ăs ărhelyen. Ha ez igy lesz, akkor a
sok evi gyujt6munkank es a kănyv kiad â s ăval kapcsolatos f âradozasaink nem
voltak hi ăbavaloak.
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