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Mivel újságunk immár rendszeresen színes borítóval jelenik meg, és azt
igyekszünk szép, színes ábrákkal megtölteni, így az ábrák számozásában egy
kis újítást vezettünk be. Technikailag célszerűbbnek látszik, ha egy lapszámon
belül folyamatos az ábrák számozása, és nem indul újra minden egyes cikknél.
Az ábrák számozása tehát az 1-cs sorszámmal kezdődik, és folytonos az utolsó
cikk utolsó ábrájáig. A színes ábrákat S& jelöléssel láttuk el, ezek a színes
borítón találhatók pl. (Sz*3*ábra). A színes borítón már csak az ábra száma van
a kiegészítő Sz> nélkül. így elkerüljük azt, hogy a színes oldalakon több azonos
ábraszám legyen. A fekete-fehér ábrák számozásánál nincs külön jelölés, azok
úgyis az adott cikknél találhatóak pl. (4.ábra).
Kérem, mondják el véleményüket az újításról!
Köszönettel: a szerkesztő

2011/1 (2011. március)
A MABÉOSZ Okmány- és Illetékbélyeg Gyűjtök Szaklapja.
Megjelenik negyedévente.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Dr. Rill Attila szakosztályi elnök, Székely László szakosztályi titkár
Gidófalvy Péter szerkesztő
Szerkesztőség címe: 4461. NYÍRTELEK József Attila út 41.
T. 06-42-210 108, mobil: 06-70-3177315
E-mail: gidofalvy@t-online.hu
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JEGYZŐKÖNYV
MABÉOSZ Okmány- és Illetékbélyeg Gyűjtők Szakosztályának éves
közgyűlése
Kelt: Budapest, MABÉOSZ Székház, 303-as terem, 2011.02.12.
Jegyzőkönyvvezető: Csatlós Árpádné
Jelenlévő szakosztályi tagok: Jelenléti iv szerint
Vendégként: 2 fő
Kolozsvári Géza ügyvezető igazgató a MABÉOSZ képviseletében
Szabó Jenő

/

A közgyűlés a 9 órára meghirdetett időpontban nem volt határozatképes,
ezért 10 órakor megismételt közgyűlésre került sor az eredeti napirenddel.
Tervezett napirend:
1. Aközgyülés megnyitása, a jelenlévők létszámának deklarálása. A meg
jelentek üdvözlése.
2. Ajegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása.
3. Hozzászólás a napirendi pontokhoz.
4. Szakosztályelnöki beszámoló.
5. Szakosztálytitkári beszámoló.
6. A többi vezetőségi tag beszámolój a igény esetén,
7* Hozzászólás a vezetőségi beszámolókhoz.
8. A vezetőség tagjainak válasza a beszámolókhoz fűzött kérdésekre.
9. A vezetőségi beszámolók elfogadása.
10. A 2011, évi munkaterv, az OKMÁNYBÉLYEG periodika sorsa,
árának alakulása.
11. A Szakosztály SZMSZ-ének módosítása.
12. Egyéb témák.
13. Aközgyülés hivatalos részének befejezése,
14. Szabad, kötetlen program.
A napirendi pontok tárgyalásának részletes összefoglalója:
1. A közgyűlés megnyitása, a jelenlévők létszámának deklarálása* A
megjelentek üdvözlése.
-D r. RillAttila: 10:00 órakor megnyitotta a megismételt közgyűlést.
- 23 szakosztályi tag van jelen ajelenléti ív szerint.
2. A jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása.
- Dr. RillAttila: Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Csatlós Árpádnét. Más
jelölt nem volt. Nyílt szavazással egyhangúan elfogadva.
- Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Gídófalvy Pétert és Hatvani
Márkot. Más jelölt nem volt. Nyílt szavazással egyhangúan elfogadva.
- A közgyűlésről hangfelvétel készül a jegyzőkönyv készítéséhez. A
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hangfelvétel a jegyzőkönyv hitelesítése után törlésre kerül. Nyílt szavazással
egy tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül elfogadva.
X Hozzászólás a napirendipontokhoz*
Dr. Rill Attila: Mivel megismételt közgyűlés, így nem módosíthatunk a
napirenden, így ez a napirendi pont az értelmét veszti.
4. Szakosztályelnöki beszámoló.
Dr. Rill Attila szakosztályi elnök szó szerint idézett beszámolója: Ismét
eltelt egy év. Év közben igyekeztem minden fontos információt megjelentetni
az OKMÁNYBÉLYEG-ben. Nemcsak a közvetlenül Szakosztályunkat érintő
témákban, hanem általánosan MABÉOSZ-témákban is, hiszen a MABÉOSZ
közgyűlések témái, tartalma, a felszólalások, a szavazások érintik a mi Szak
osztályunkat is. Tudni kell azonban azt, hogy a korábbi elnökségi szóbeli vagy
írásbeli deklarálások ellenére és mellett a MABÉOSZ-ban szakosztályellenes
hangulat uralkodik. Részben amiatt, mert a korábbi MABÉOSZ elnök szub
jektív megítélése alapján támogatott vagy támadott szakosztályokat, azok ve
zetőivel való személyes viszonya alapján, ami a BÉLYEGvilág-ban is tükrö
ződött, részben a MABÉOSZ tagság csak újdonságvásárló többségét kép
viselő küldöttek olyan indokolatlan és elfogult véleménye miatt, amely szerint
a MABÉOSZ szakosztályok „sokba kerülnek”. Itt és most és nem először újra
kihangsúlyoznám azt, hogy a mi Szakosztályunknak a MABÉOSZ csak a te
remhasználatot biztosítja, és rövid ideje szekrényt is biztosított, amit ezúton
köszönünk, de ezen teremhasznáíat a négyzetméterre és időtartamra kivetitett
villany-, fűtés-, karbantartás-, személyzet-költségek tekintetében abszolút
elhanyagolható akár csak a MABÉOSZ éves 3-4 milliós telefonszámlájához
képest is. Szakosztályunknak jóformán egyetlen kiadási tétele a periodika,
amit teljes egészében a tagok befizetéseiből finanszírozunk. MABÉOSZ tá
mogatást nem kaptunk, igaz nem is kértünk, mert a támogatási emlékívek el
számolását a szakosztályi vezetőség erkölcsileg aggályosnak találta. Igaz,
ezen a véleményen kizárólag a mi Szakosztályunk van, de el lehetne gondol
kodni azon, hogy a MABÉOSZ elnökség 300Ft emlékívenkénti befektetéssel
1000,- Ft-ról szóló számlához jut, amivel növelheti költségvetése kiadási ol
dalát, vagy másképpen megfogalmazva a tagi 700Ft-os befizetés, mint bevétel
mellett 1300Ft-os kiadást könyvelhet el. Egy normálisan és minden szem
pontból erkölcsösen működő MABÉOSZ mellett ez természetesen nem okoz
hatna problémát.
Augusztus kivételével minden hónap 2. csütörtökjén szakosztályi össze
jövetelt tartottunk a székház 101-es termében. Ezeken az összejöveteleken a
tagok változó létszámban jelentek meg. Vannak törzslátogatóink is. Aki iga
zán kíváncsi például a városi illetékbélyegeink legújabb felfedezéseinek tit
kaira, annak melegen ajánlhatom ezen összejövetelek látogatását.
A Szakosztály önálló előadásokat nem szervezett, bár egyes tagjaink tar
tanak illetékbélyeges előadásokat is. Az ezekkel kapcsolatos információk
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megtalálhatók a BÉLYEGvilág-ban, hol előzetesen, hol csak utólag.
Ismét van nemzetközi bélycgkiállításon jelentős eredményeket elérő
tagunk: Sziics Károly. Már hagyománnyá alakult a Díjjegyes, a Perfmes és a
Ragjegyes Szakosztályokkal közösen szervezett cserenapok megtartása. Ilye
neket szeretnénk a jövőben is szervezni. Év közben ismét több tagunktól kap
tunk önzetlen támogatást. Köszönet érte.
Idén lett Szakosztályunk 20-éves. Ebből az alakomból szeretnék szim
bolikus mennyiségű borral kedveskedni a megjelent szakosztályi tagoknak, és
arra kérek mindenkit, hogy igyunk egymás egészségére.
Az OKMÁNYBÉLYEG első lapszáma 1991 -ben jelent meg Voloncs Cjtábor szerkesztésében. Az első lapszám méltatta az abban az évben elhunyt ár.
Floderer István érdemeit, megjelentette az újonnan alakult Szakosztály Mű
ködési szabályzatát. Az alakuló közgyűlésen 2 meghívott vendég mellett 21
tagtársunk vett részt, akik közül jelenleg sajnos már csak 7-en élnek. Az elmúlt
20 évben az OKMÁNYBÉLYEG-nek 19 évfolyama jelent meg, összesen 66
lapszámmal és 1709 oldallal. Az első 9 évben csupán fekete-fehér másolt kivi
telben, miközben az első évi 60 oldal az 5. évre már 108 oldalra növekedett.
Ezután kisebb hullámvölgy következett, bár emellett megjelentek a színes bo
rítók, 2006-tól kétféle fényes borítóval jelent meg az OKMÁNYBÉLYEG,
ahol a színes borítóért már fizetni kellett. Nemrégen már csak egységesen szí
nes és fényes borítóval jelenik meg. A szerkesztési és szervezési munkákért
nagy köszönettel tartozunk Gidófalvy Péter vezetőségi tagtársunknak. Büsz
kén állíthatom, hogy periodikánk külalakja és tartalma alapján nem kell szé
gyenkeznünk egyetlen más MABÉOSZ szakosztály előtt sem.
Burján Andor 9 nagy berakónyi okmánybélyeggel ajándékozta meg a
Szakosztályt, további berakok is várhatók, köszönetünk érte, írásban is meg
fogjukköszönni.
ÉLJEN A MABÉOSZ 20-ÉVES OKMÁNY- ÉS ILLETÉKBÉLYEGGYŰJTŐ SZAKOSZTÁLYA!
5. Szakosztálytitkári beszámoló.
- Székely László szakosztályi titkár: Egyperces néma felállással emlé
keztünk elhunyt tagtársainkra: Simái Barnára, Dudás Emilre és Gidófalvi
Lajosra (2010, április 17.).
- Összevont cserenapjaink voltak, szervezése nem könnyű.
-Németországban, Sindelfingenben járt a bélyegbörzén több tagtársunk,
egyre népszerűbb ez az esemény.
- Minden hónap második csütörtökén szakosztályi összejöveteleket tar
tottunk, a bélyeg a fő téma. Kiemeli Dr. Németh Kálmán készülő marhalevél
katalógusát, melyről sokat hallhattunk az összejöveteleken.
- Több cikk kellene az OKMÁNYBÉLYEG újságba, jó lenne, ha több
írást küldenének be a tagok.
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- Köszöni a MABÉOSZ vezetésnek, hogy 15 év után végre van WCpapíra mellékhelyiségben.
6. A többi vezetőségi tag beszámolója igény esetén.
- D k Rill Attila pénzügyi beszámolója: Dr. Németh Kálmán pénztáros
távollétében ő tartja a beszámolót.
- 2010 év elején, az előző közgyűléskor 27,892 Ft volt a Szakosztályunk
egyenlege, az azóta eltelt időszakban a kiadás 113,400 Ft volt, a bevétel
141.000 Ft, így a közgyűlés reggelén az egyenleg 55.492 Ft,
- 28.500 Ft volt a támogatás a periodika díján felül, ezt köszöni minden
támogatónak.
- Gidófalvy Péter vezetőségi tag, periodika főszerkesztője: A legna
gyobb gond az, hogy nagyon kevés a rövid híradás. Ezekre nagy szükség lenne
a kisebb helyek kitöltésére.
- Rendszeres szakíróink vannak, de kevés. A tagok várják az újságot, ez
egy kapcsolattartási forma.
- Az előállítási költség erősen függ attól, hogy nyomdával kell előállít
tatni a fekete-fehér lapokat, vagy házilag lehet nyomtatni.
-Jelképesen, vízzel és apró sütivel köszöntötte elődjét, alapító tagunkat,
Voloncs Gábort, aki a periodika létrehozója és első szerkesztője volt.
7. Hozzászólás a vezetőségi beszámolókhoz*
- Filep László:Az ArGe Ungam (németországi magyar bélyegeket gyüj tők csoportja/szakosztálya) újságában szép képanyag van a sindelfingeni láto
gatásunkról.
- Mészáros Zoltán: Kívánja, hogy még bírja sokáig a vezetőség ezt a
munkát!
8. A vezetőség tagjainak válasza a beszámolókhozfűzött kérdésekre.
Nincs.
9. A vezetőségi beszámolók elfogadása.
Dr. Rill Attila:
- Szavazásra bocsátja a vezetőségi beszámolókat.
- A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan elfogadta a vezetőségi
beszámolókat
10. A 2011. évi munkaterv, az OKMÁNYBÉLYEG periodika sorsa, árának
alakulása.
Dr. Rill Attila:
- Évi 4 OKMÁNYBÉLYEG lapszám, díj a tagonként 1.500 Ft egy évre
- 2-3 cserenap
- Filateíista előadások különböző helyszíneken (Bélyegmúzeum,
MABÉOSZ Székház stb.)
- Van-e hozzászólás?
Hozzászólások:
Csatlós Arpádné:
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- Az okmánybélyegeket semmilyen közgyűjtemény, múzeum nem őrzi,
nem gyűjti
- Burján Andor adománya alapja lehetne egy közgyűjteménynek.
- Az okmányokat adatvédelmi okokból megsemmisítik, így kulturális
örökségünk elvész. Meg kellene próbálni megakadályozni. Meg kellene keres
ni az illetékeseket, hivatalosan meg kellene állapodni, hogy a selejtezésnél
vonjanak be okmánybélyegekhez értő szakembereket, és egy közgyűjte
ménybe emeljük ki a megőrzésre érdemes okmányokat.
- Legalább annyit el kellene érni, hogy megóvjuk az okmányokat a meg
semmisítéstől, még ha nem is mutathatnánk be azokat a nyilvánosságnak. ,
- Az okmányok nem csak levéltárakban vannak elhelyezve, hanem önkormányzatoknál, rendőrségnél, egyéb intézményeknél is tonnaszámra van
nak megsemmisítésre váró okmányok. Meg kell próbálni minél több intéz
ményt elérni, megállapodni velük.
- Meg kell oldani a megőrzésre szánt okmányok elhelyezését, ehhez kell
a MABÉOSZ segítsége, esetleg a Bélyegmúzeum is bevonható.
- Kéri, hogy vegyük fel a 2011-es munkatervünkbe ezt a feladatot, hogy
próbáljuk megmenteni ezt a páratlan értékű kulturális örökséget.
Mészáros Zoltán:
- Az 1950-es években még volt rá lehetőség, hogy legalább le lehessen
vágni az okmányokról az okmánybélyegeket. Ma már erre sincs lehetőség.
- Még 100 évvel korábbi iratokat is leselejteztek. Talán még a levágott
bélyeg is több, mintha megsemmisítik.
-E gész pincényi irattárak voltak/vannak az önkormányzatoknál.
Filep László:
- Sok bába közt elvész a gyerek: a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalhoz
kellene fordulni.
- A virtuális webmúzeumunkba okmányokat is lehetne feltölteni, ott ki
lehetne takarni a neveket, így nem sértenénk adatvédelmi elveket.
Csatlós Árpád né:
- Vannak védett időszakok, amelyeket már nem szabad selejtezni (1867
előtti időszak, 1918-19,1944-45), Makó Imre segít, hogy kihez lehet fordulni a
levéltárakat illetően.
- AKulturális Örökségvédelmi Hivatal jó ötlet.
- A Pénzügyi Értékcikkek Webmúzeuma megújultan, új honlapon elér
hető. Awebmúzeumbabe van tervezve okmányok feltöltése is.
- A webmúzeum óriási előnye, hogy sokkal több, értékesebb bélyeget,
okmányt lehet megjeleníteni, nem kell megvásárolni az értékes ritkaságokat.
Ezzel együtt nem lehet lemondani a közgyűjteményről sem.
Visnyovszki Gábor:
-Nagyon jó a felvetés, hogy megóvjuk értékeinket.
- Az okmánybélyegek tekintetében a korábbi Pénzügyminisztérium nem
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foglalkozik ezzel a megóvással. Változtatni kellene ezen.
- Támogatókat, szponzorokat kellene találni, hogy pénzügyileg is me
nedzselni lehessen a hobbinkat.
- Meg kell keresni a MABÉOSZ vezetést is, írni lehetne a Gazdasági
Minisztériumnak, az Ügyvédi Kamarának, lehetne egy cikket írni a HVCi-be,
a Népszabadságba, a Müértőbe.
-A z okmánybélyegek levágásával pusztítjuk az értékeinket, ez történt a
csomagszállítókkal is.
- Komoly stratégiát kellene kidolgozni, arra is, hogy hogyan lehetne a
közvélemény elé tárni ezeket a problémákat.
- Segítséget lehetne kérni a leggazdagabb magyaljainktól is, hátha fel
karolnák ezt az ügyet.
-N yitott lehetőségeink vannak, lehetne eredményt elérni.
Gidófalvy Péter:
- Kéri Csatlósné Mariannt, hogy írjon a webmúzeum honlapjáról tájé
koztató cikket, egyszerűen, érthetően leírva az elérhetőségét, célját, lényegét.
Filep László:
- A Hagyományos Szakosztály Bélyeg című újsága is szívesen leközölne
egy tájékoztatót a webmúzeumról.
Csatlós A rpádné:
- Rendben, meglesz a cikk.
D k Kovács László:
- Dolgozott a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál. A műtárgyak is
hozzájuk tartoznak, megpróbál segíteni kapcsolatokat kiépíteni.
- Önkormányzatok: őket is meg kellene keresni.
- A rendőrségnél is utánanéz, hogy lehet-e valamit tenni.
- Utánanéz az adatvédelmi helyzetnek ezen a téren.
- A Pénzügyminisztérium volt a gazdája, a jogutódját kellene megke
resni. Nem lesz könnyű. A Szakosztályunk vegye fel a kapcsolatot velük.
- A Bélyegvilágban és a Szabolcsi Bélyegujságban is jelenjenek meg
cikkek.
- Szívesen segít.
Csatlós Árpádfié:
- Kell a segítség, ez egyedül senkinek sem megy.
- Leginkább a Szakosztályunk vezetőségének kell mögé állni.
Dr. RillAttila:
- A vezetőség meg fogja tárgyalni, felveszik a munkaprogramba a
feladatot, és felveszik majd azokkal a szakosztályi tagokkal a kapcsolatot,
akik felajánlották/fel fogják ajánlani a segítségüket.
Más hozzászólás nem volt.
11. A Szakosztály Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ)
módosítása.
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Dr Rill Attila:
- Az SZMSZ módosítására a Szakosztály érdekvédelme miatt van
szükség. Érkezett egy többoldalas javaslat a periodikában megjelent SZMSZ
javítására. Ennek részletes tárgyalása a közgyűlésen nem lehetséges. Java
solja, hogy az év során dolgozzunk ki egy újabb SZMSZ változatot, ezt a
következő közgyűlésen kellene elfogadni.
Filep László:
- Van-e értelme egyáltalán most módosítani az SZMSZ-t?
Dr. Rill Attila:
- Igen, mert szeretné SZMSZ-ben leírva látni, hogy az elnök akadá
lyoztatása esetén a titkár képviselheti a Szakosztályt, illetve hogy az számít
szakosztályi tagnak, aki befizeti a periodika díját stb. Mindezek jelenleg nin
csenek benne az SZMSZ-ben.
Gidófalvy Péter:
- Ne nevezzük a dokumentumot SZMSZ-nek, mert egy szakosztálynak
csak Működési Szabályzata lehet, a szervezetet a MABÉOSZ szabályzatai
szabályozzák.
Dr. Rill Attila:
- Szavazásra bocsátja, hogy változzon-e a neve Működési Szabályzatra.
Nyílt szavazással, egy tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül elfogadva.
A periodikában megjelent szöveget szavazásra bocsátja. Nyílt szava
zással, egy tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül elfogadva.
12. Egyéb témák.
A Szakosztály 20 évesfennállásának tiszteletére:
- Csatlós Árpádné a közgyűlés után be fogja mutatni a megújult webmúzeumot, ez lesz az „ősbemutatója”.
- Szűcs Károly a közgyűlés után előadást fog tartani az okmánybélye
gek ívrekonstrukciójáról.
Székely László jelzi, hogy Szűcs Károly egy hét múlva tart majd
hosszabb előadást a Bélyegmúzeumban ugyanerről a témáról.
13. A közgyűlés hivatalos részének befejezése,
Dr. Rill Attila: A közgyűlést 10 óra 55 perckor bezárja.
14. Szabad, kötetlen program.
- Csatlós Árpádné bemutatta a megújult Pénzügyi Értékcikk Webmúzeumot.
- Szűcs Károly előadást tartott az okmánybélyegek ívrekonstrukci
ójáról.
- Beszélgetés, csere, kötetlen program.
Csatlós Árpádné
jegyzőkönyvvezető
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20 ÉVES A M ABÉO SZ OKM ÁNY- ÉS
ILLETÉK BÉLYEGGYŰJTŐ SZAKOSZTÁLYA.
20 ÉVE JELENT M EG A Z ELSŐ „OKM ÁNYBÉLYEG”
SZAKOSZTÁLYI KÖZLÖNY.
így kezdődött: 1991/1 lapszám. Szerkeszti: Voloncs Gábor. A „Bekö
szöntő”-! Surányi László szakosztályi elnök írta. Az első lapszám idézte a
FILATÉLIAI SZEMLE-ben (akkor még így hívták és filatéliáról is szólt!?!)
1968-ban megjelent, „Százéves a magyar okmány bélyege-e, írást dr, Floderer
Istvántól. Ezután következett az első „Működési szabályzat”. Az első két
szakcikket Szép Endre és Voloncs Gábor írták,
Alakuló közgyűlés: 1991 január 19. Egy évre szóló megbízatással el
nökké Surányi Lászlót és titkárnak Voloncs Gábort választották. Ezen az
alakuló közgyűlésen jelen voltak: Visnyovszki Gábor (akkori MABÉOSZ
alelnök), Halász Tamás (akkori MABÉOSZ főtitkár), Simon Gy. Ferenc (a
FILATÉLIAI SZEMLE akkori felelős szerkesztője), Bér Andor, Förhécz
László, Gerl Árpád, Gyarmathy Zsolt, Juhász László, Kerekes Gyula,
Koncz Antal, Kölbli József, Nesz Antal, Pohánka Iván, Radnóti János,
Rill Attila, dr. Simay Attila, Simay Barna, Surányi László, Szép Endre,
Takács Károly, Tomasskovics Sándor, Voloncs Gábor, Zentai János.
A felsorolt 23 névből mára csupán 8 név szerepel taglistánkon. Jelenleg
65 periodikaelőfizető, azaz aktív tagtársunk van. Számos, később csatlako
zott tagtársunk szintén örökre eltávozott már körünkből. Némelyek amiatt
maradtak ki, mert nem voltak hajlandók fizetni a periodikáért. Néhány szak
osztályi tagunkról hosszú évek óta semmit sem tudunk, így inaktívnak kell
tekinteni őket. Ugyanakkor vannak olyan illetékbélyeggyűjtők is, akik nem
léptek be szakosztályunkba: vagy mert nem tudnak róla, vagy mert nem akar
nak. Némelyek érthetetlen okok miatt „tűntek” el. Viszont - és örüljünk ennek
-m indig jelentkeznekúj, fiatal gyűjtők is.
A bélyeggyüjtés - sokak véleménye szerint - válságban van. Az illetékbélyeggyüjtés - többek véleménye szerint - egyáltalán nincs válságban. A
MABÉOSZ - sokak véleménye szerint - válságban van. A MABÉOSZ
Okmány- és Illetékbélyeggyüjtő Szakosztály - többek véleménye szerint egyáltalán nincs válságban. Természetesen lehetett volna sokkal többet tenni.
Lehetett volna sokkal több cserenapot szervezni. Hallhattunk volna több elő
adást (bár az elhangzottakon sajnos igen kevés érdeklődő volt, részben az in
formációhiány miatt, részben a távolságok és a hazai bérszínvonalhoz képest
igen magas közlekedési költségek miatt). Több tagtársunk írhatott volna több
cikket, véleményt, új felfedezést. Az eddig megjelent OKMÁNYBÉLYEG
lapszámokat tekintve nincs okunk szégyenkezésre. Sajnos nem mindenki
„grafomán”. Van, aki szerény, van aki inkább megtartja tudását és van, aki
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egyszerűen lusta. Pedig egy-egy új téma felvetése vagy egy-egy elemző és
kritikai írás hihetetlen érdeklődést és aktivitást váltott ki. Egy-egy megjegyzés
után sokan előveszik gyűjteményüket és vizsgálódni kezdenek. A jelenlegi
vezetőség lapszerkesztéssel foglalkozó tagjának, Gidófalvy Péternek köszön
hetően kifejezetten büszkék lehetünk periodikánkra, már ami küllemét és
terjedelmét illeti (a szerkesztési munka megkezdése előtt számtalan telefon- és
E-mail-„segélykiáltást” hallat, cikkeket kérve).
Az elmúlt 20 év alatt 2 nagyobb szakkiadásunk és pár füzet is megjelent
illetékbélyeges témában, sőt jó pár éve az MPIK is tartalmazza illetékbélyegeink jó részét. Folytatni kell szakkiadásaink (katalógus, kézikönyv,
szakkönyv, stb.) sorát, részben új területek ismertetésével, részben a korábbi
kiadványok továbbfejlesztésével. Az elmúlt 20 év alatt több sikeres kiállítónk
volt, akik részben a hazai, de elsősorban a nemzetközi bélyegkiállításokon
jelentős eredményeket értek el. Ezek egy része sajnos a MABÉOSZ-ban ural
kodó komisszeri és/vagy zsűrorí magatartások, állásfoglalások, nem szakszerű
vélemények miatt örökre kiesett a kiállítók sorából, míg egyesek éppen emiatt
nem lettek kiállítók.
Szakosztályunk szakmailag és anyagilag lényegében véve önálló és Önel
látó lett. A MABÉOSZ csupán termet biztosít különböző rendezvényeinkhez.
Kérdés persze hogy meddig, hiszen a „verebek székházeladási tervekről csi
pognak”. Ha a MABÉOSZ lecserélné a jelenlegi székhazat egy „szoba
konyhára”, vagy apportálná azt egy vállalkozáshoz, ami pár év alatt kiteheti a
„szűrünket”, akkor nagy valószínűséggel önálló egyesületté kell(ene) ala
kulnunk.
Hivatalos külföldi kapcsolataink szakosztályi szinten nincsenek (ez
pénzkérdés is), de az illetékbélyegek területén MABÉOSZ-szinten sincsenek.
A magyar illetékbélyeggyűjtőket a FEPA illetve a FIP felé érdemben senki sem
képviseli. Kiváló kapcsolataink vannak egyes MABÉOSZ szakosztályokkal,
míg más szakosztályokkal semmiféle kapcsolatunk sincs. Ezen kétféle irá
nyítottság elsősorban személyes kapcsolatoktól függ- Amely szakosztályi ve
zetőségnél a szakmai és/vagy a szakosztályi érdek az elődleges, azokkal a
szakosztályokkal kiváló kapcsolataink vannak. Ahol a vezetőség elsőbb
ségben részesíti a felsőbb hatalom alkalmanként elvtelen kiszolgálását a
szakosztályi érdekekkel szemben, ott nem alakulnak ki szakosztályi szintű jó
kapcsolatok. Amely szakosztály csak nevében él, de semmiféle aktivitást nem
fejt ki, azzal nem is lehet semmiféle kapcsolatot kiépíteni. Ettől függetlenül
több szakosztályi tagunk több más MABÉOSZ szakosztálynak is tagja (amit
az előző MABÉOSZ elnök többször sérelmezett is: „ingyenes periodikákat
halmozók” jelzővel, nem értvén azt, hogy egyes gyűjtők sokoldalúak lehetnek,
nem csupán újdonságvásárlók).
Összefoglalva azt mondhatom, hogy örüljünk annak, hogy szakosztá
lyunk megérte 20, működési évét. A jelenlegi trendet, aktivitást, érdeklődést
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tekintve optimista vagyok. Bízok abban, hogy a jövőben többen ragadnak
tollat és közreadják ismereteiket, amiért cserébe megismerhetik mások né
zeteit, felfedezéseit is. Mindamellett itt szeretném felhívni a tisztelt Gyűjtőtársak figyelmét arra, hogy olvassanak, művelődjenek, tájékozódjanak! Az
OKMÁNYBÉLYEG mellett figyelmükbe ajánlom végigolvasás céljából a
BÉLYEGvilág-ot dacára annak, hogy majd minden lapszám után oldalszám
írhatnám én is ellenvéleményemet vagy kritikámat, de mindenekelőtt fontos a
tájékozódás. Olvassák tisztelt Gyüjtőtársak a SZABOLCSI BÉLYEGŰJSÁG-ot! És természetesen keressék a többi szakosztály kiadványait is! Hogy
alkalmanként kiváló szakirodalom vásárolható a könyvesboltokban és főkép
pen az árveréseken, azt nem is kellene külön hangsúlyoznom. Igazi filatelista
kellő mennyiségű és mélységű szakirodalom birtoklása vagy olvasása, kuta
tása (könyvtárak) nélkül nem lehet meg.
Éljen aMABÉOSZ Okmány- és Illetékbélyeggyűjtő Szakosztálya!

Dk RillAttila

KÖ ZÖ S SZAKOSZTÁLYI R EN D EZVÉNY EK
Az elmúlt években több közös MABÉOSZ szakosztályi rendezvényen
vettünk részt. Elsődlegesen természetesen közös cserenapokon, de olyan is
volt, amikor ezt néhány tag lelkesedése révén mini-kiállítással kötöttük össze.
Ilyenkor minden esetben előre egyeztettek egymással vagy a szakosztályi el
nökök vagy a vezetőségi tagok némelyike, Természetesen ezen közös rendez
vények egyik motorja az, hogy sok szakosztályi tag más szakosztályoknak is
tagja, azaz nem szelektív gyűjtő, hanem ha nem is „mindenevő”, de sokol
dalú. Miért is írom le mindezt?
Magam is több szakosztálynak vagyok tagja (volt, amelyikből kiléptem).
Több szakosztályi periodikát kapok-olvasok (amelyikből egykor kilépem,
azoktól sosem kaptam rendszeresen, csupán néhány alkalommal - nem tudom
miért). A POSTATÖRTÉNETI SZEMLE IX.Évfolyam 1.(66.) szám (2011
január) 3-4. oldalain Dr. Lippai Pál szakosztályi elnök és Czirók Dénes szak
osztályi titkár aláírásaival éves közgyűlést megelőző beszámoló jelent meg a
Postatörténeti Szakosztály 2010-évi tevékenységéről. Ebben a szövegben, a
periodika 4. oldalán, felül a 2. sorban az alábbi mondat olvasható (idézem):
„Több esetben együttes ülést is tartottunk más szakosztályokkal is, így pl. az
Okmánybélyeg Szakosztállyal, a Külföldi bélyeget gyűjtők Cseh szekciójával. ”
Ezzel kapcsolatban felszólaltam a 2011 január 20-i közgyűlésen, hogy ez ilyen
formában VALÓTLAN ÁLLÍTÁS. Én, mint az Okmánybélyeg Szakosztály
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elnöke nem tudok erről. Végigkérdeztem a vezetőség tagjait, de ők sem tudnak
erről. Közös együttes ülés nem volt. „Normál esetben” szóra sem érdemes a
dolog, vagy csupán pontatlan megfogalmazásról lehetne szó, de az alább is
mertetett szempontok miatt mégis foglalkoznom kell e kijelentéssel, és tájé
koztatnom kell az olvasók azon részét, akiket érdekel a MABÉOSZ szervezeti
élete is.
Tehát a mondat valótlan állítás. Valótlan állítást lehet jóhiszeműen, alultájékozottság miatt is kimondani vagy leírni, de lehet természetesen tudatosan
leírni akár érdekből, akárpropagandisztikus céllal.
Egyik problémám az. hogy ezen valótlan állítást tartalmazó írás egyik
aláírója Dr. Lippai Pál, szakosztályi elnök és egyben MABÉOSZ elnökségi
tag, régebben MABÉOSZ alelnök. Ugyanis a BÉLYEGvilág-ban már jelent
meg aláírásával valótlan állításokat tartalmazó írás, ami többek véleménye
szerint a tudatosan valótlan állítás kategóriájába sorolható, és az erre reagáló
válaszírásokat erőszakkal kicenzúrázták a BÉLYEGvilág-bóL E kicenzúrázás
természetesen a MABÉOSZ Elnökség döntő többségének akaratával, bele
egyezésével, asszisztálásával történt. Tehát - véleményem és értékelésem
szerint - ha nevezett és a mai napig nem rendbetett, korábbi, Dr Lippai Páltól
származó tudatosan valótlan állítások nem jelentek volna meg a BÉLYEG
világ-ban, akkor személyével kapcsolatban a fentebb idézett mondat sem oko
zott volna különösebb gondot számomra.
Másik problémám az. hogy ezen valótlan állítást tartalmazó írás másik
aláírója Czirók Dénes, szakosztályi titkár és egyben MABÉOSZ elnökségi tag.
Ugyanis pontosan ő volt az, aki korábban, egy MAFITT éves közgyűlésen
határozottan kifejtette azt, hogy véleménye szerint ha egy MAFITT tag bárhol
máshol, akár a BÉLYEMÚZEUM-ban előadást tart, akkor az nem tekinthető
egyben MAFITT-rendezvénynek is, azaz nem számít közös programnak. A
Postatörténeti Szakosztály esetében az történt ugyanis, hogy az egyik
MABÉOSZ tag, aki több szakosztálynak is tagja, egy előadást tartott éppen
illetékbélyegekről egy postatörténeti szakosztályi összejövetelen, mindenféle
előzetes szakosztályvezetőségi egyeztetés és bármiféle előzetes közös fel
hívás-tájékoztatás nélkül. Önmagában persze a két szakosztály gyűjtési
érdeklődési területe közötti távolság szintén nem okozhatna problémát.
Csupán az, hogy a nevezett illetékbélyeges előadás éppen Czirók Dénes
filatélia-filozófiai nézetei szerint egy tag egyéni akciója volt csupán és nem
tekinthető közös szakosztályi rendezvénynek, különösen nem együttes
ülésnek. Ha mégis annak tartaná, akkor Czirók Dénes az emocionálisan deter
minált szelektív kettős mérce tudatos alkalmazója.
Dr. Rill Attila
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LAPSZEM LE
The Hevernie Journal Vol. XXL Nr.3. (83.) Dec. 2010.
Az újév első hónapjának kellemes meglepetéseként és a LONDON 2010S
bélyegkiállítás utóéleteként kézhez kaptam a soron következő The Revenue
Journal lapszámot. Erről adok közre egy kis válogatott beszámolót.
A lap az éves kiadás lapszámozásához igazodva 92.-től a 130. oldalig tart,
a szokásos A4-es méretben, kartonpapírú borítóval. A sorszámozatlan hirde
tési lapokkal együtt összesen 52 oldal.
Apró személyes megjegyzés: Ebben a lapszámban már szerepel a nevem
a tagnévsorban és ismét megjelent egy cserehirdetésem, de már a helyes és
javított adatokkal. Ugyanakkor a postaküldeményen helytelenül lett írva mind
az utcanév, mind a postai irányítószám, bár - dicséretére legyen mondva - a
posta megtalált engem. így ismét E-mailben kell kémem azt, hogy a helyes
adataim a postázónál is regisztrálva legyenek. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha
bárki közülünk megadja adatait egy nyugateurópai szervezetnek, akkor igye
kezzen kézírás helyett gépelt szövegben megadni adatait, mert az „an-Ortund-Stelle” kézzel megírt szöveg máshol nem használt, de a magyarban szo
kásos „rendkívüli” magán- és mássalhangzóival egy angol vagy francia nem
tud mit kezdeni és igyekszik átírni azt.
Ehhez a lapszámhoz mellékeltek egy különálló, A5-méretű, sötétkék szí
nű papírra nyomtatott „PROGRAM M”-ot a 2011-es évre. Ezt a lapot bárki
kitűzheti íróasztala fölé, és így permanensen láthatja az egész évi programot is.
De emellett az elnökségi tagok elérhetősége is állandóan a szeme előtt lehet, A
túloldalon meg a korábbi egyesületi vetélkedők nyerteseinek valamint a kitün
tetetteknek névsora látható, azaz akiknek fontos a hímév, a dicsőség, akik sze
retik döngetni a mellüket, azok örülhetnek, hiszen minden tag előtt ott lebeg
het a nevük. E megjegyzésem természetesen cinikusnak és gonosznak tűnhet,
csupán az a baj, hogy a MABÉOSZ leszoktatott engem arról, hogy a
MABEOSZ kitüntetéseknek fontosságot tulajdonítsak, hiszen ott mindig is
fontos szempont volt a „pofafaktor” és az „elnökhöz való hűség”, valamint a
nemzetközi kiállítások elfogult, kekec zsűrorai no meg a sok szempontból
elavult vagy idiótának minősíthető kiállítási szabályok leszoktattak arról,
hogy nagy jelentőséget tulajdonítsak a kiállításokon elért pontszámoknak ak
kor, ha tartalomban és minőségben jelentősebb anyagok lényegesen lepon
tozódhatnak éppen az előbb felsorolt tényezők miatt.
De akkor térjünk vissza a lapszemlére.
Sok hazai, városi illetékbélyegeket gyűjtő szakosztályi tagunk tudja,
gondolja, hirdeti azt, hogy érdekesek, szépek, ritkák a városi illetékbélye
geink, de az árak nemzetközi szinten csekélyek éppen a külföldi gyűjtök ér
dektelensége miatt. A mottó: „nagy ország gazdag gyűjtőit nem érdeklik a tá14

voli kis országok kiadásai”. Ez - sajnos - általánosságban igaz, de mindig
akadnak kivételek. Éppen ezt mutatja be a most idézett írás: Joe Ross: „Jijiga
Customs Stamps” (Jijiga-i vámbélyegek). A szerző azzal kezdte írását, hogy
őt elsősorban Latin-Amerika illeték-filatéliája érdekli, de ennek ellenére min
dig van hely nála szokatlan és ismeretlen anyagok számára. Ezért gyakran vá
sárol E-bay-en keresztül, vagy gyakran keresik fel őt - ismerve nézeteit - illa
téi ista barátai azzal, hogy: „Jóska! Nem tudom mi a fene ez, de hátha érdekelne
téged?”. így egy alkalommal egy etiópiai helyi kiadásokból álló gyűjtemény
büszke tulajdonosa lett. A rendelkezésére álló szakirodalom elégtelennek mu
tatkozott arra (Rill: ugye ismerős szituáció?!?), hogy kiegészítő információk
hoz jusson ezen bélyegek tekintetében. Ezért megkérdezte Daryl barátját, aki
etióp postabélyegeket gyűjtött (van Magyarországon olyan gyűjtő, aki Etiópia
iránt érdeklődik?). Daryl semmit sem tudott ezekről a bélyegekről, de meg
kereste levélben Addis Abeba-i filatelista barátját, Wondimu Almayehu-t,
hogy nézzen utána a dolognak. Wondimu Almayehu felkereste a helyi Vám
hivatalt, de a személyzet semmit sem tudott ezekről a bélyegekről (Rill: ugye
ez is ismerős itthon, hogy például a MA V-nál szinte semmit sem tudnak a régi
MÁ V-bélyegekről vagy MA V-igazolványokfajtáiról), de arra kérték, hogy jöj
jön vissza pár nap múlva, amikor is egyik idősebb kollégájuk visszajön szabad
ságáról, Sajnos az idősebb kolléga sem tudott információkkal szolgálni, de azt
tanácsolta a kérdezőnek, hogy mutassa be a szkennelt képeket a Jijiga-i Vám
hivatalban (Rill: Jijiga Harar-tól lOOkm-nyire és Addis Abebától 45öhn-nyire
keletre fekszik), ugyanis a bélyegeken amhara nyelvű feliratok voltak. Ezt
könnyebb volt mondani mint megtenni, hiszen Wondimu-nak keresnie kellett
valakit, akinek lehetősége volt valamikor odautazni, de ez végül is sikerült. így
lelkes gyűjtőnk - sok lépcsőn keresztül - hozzájuthatott az áhított infor
mációkhoz, Ezek szerint a bélyegeken a koszorúval övezett oroszlánt ábrázoló
kép mellett amhara nyelven az volt rányomtatva, hogy „The Custom of Jijiga”,
azaz „Jijiga-i vám”, A bélyegek közül kettőn nem volt névérték kiírva (!4 és V2).
míg a többieken arab számok és latin betűs kiírások voltak: 1,2,4,10 és 50 Th
(Thaler), !4, V2, 2 ,4 ,5 ,1 0 és 12 Piastre. A szerző a cikkében leírja, hogy Etió
piában 1946-ban pénzcsere volt: 1 etióp dollár egyenlő lett 100 0-vel, és 1936ban is volt pénzcsere: lómehalek(vagyguerche)= 1 thaler és 100 centimes= 1
thaler. A Piastre-re nem volt magyarázat, ugyanis az sosem jelent meg etióp
postabélyegeken. Feltételezések szerint a helyi nyomdának valamilyen kap
csolata lehetett Egyiptommal. A bélyegek között voltak 4-oldalon fogazottak,
és egy vagy két oldalon fogazatlanok. Feltételezések szerint 3-sorban 4-5 bé
lyeg lehetett egy ívben. A felül és jobboldalt fogazatlan példányokon kézzel
egy szám volt rábélyegzve, ami így az ív felső jobb sarkának tekinthető és a
szám az ívsorszám lehetett. Az ábrát és a szöveget fekete színben nyomtatták
színes papírra (szürke, sárgásbarna, rózsaszín, vörösbama). Egyes példá
nyoknál az oroszlános ábra és a szöveg egyenes vonalakkal be lett keretezve, a
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többségnél azonban nem, A szerzőnek 16-féle címlet- illetve papírszínvariánsa van, de feltételezi azt, hogy léteznek további címletek illetve színvariánsok is, A „The Custom of Jijiga” is magyarázatra szorul. Jijiga nem volt
határállomás. W.C.Barker angol felfedező-utazó említi először egy 1842-ben
megjelent útikönyvében, hogy Jijiga karavánok megállóhelye volt. Egy másik
utazó 1893-ban egy kis ellenőrző erődről számol be itt. Feltételezhetően ki
váló itatóhely lehetett itt a teve és öszvérkaravánok számára, és akkoriban nem
volt szokatlan az, hogy az őrök helypénzt szedtek egy ilyen lehetőség haszná
latáért. Ez lehetett a „The Customs of Jijiga” alapja. A várost 1916-ban áté
pítették rácsos mintázatú településsé és manapság saját repülőtere is van. A
végső megfejtést az ábra közepén látható címer adta meg, Abban Abesszínia
oroszlánja látható koronával. Többen emlékezhetnek arra, hogy az oroszlán
utolsó megtestesítője Haile Selassie császár volt, akit az 1970-es években
Mengisztu Haile Mariam (Rill: baloldali diktátor) uralkodása alatt a „DERG”
megfosztott hatalmától. A „DERG” a lehető leggyorsabban igyekezett meg
szabadulni a királyság szimbólumától és ezért a munkájukat megtartani kívá
nó nyomdák helyettesítették az oroszlánt az új rendszer szimbólumával. így
azt feltételezi a szerző és egyben a gyűjtemény birtokosa, hogy ezeket a vám
bélyegeket az 1930-1940-es években használhatták a Jijiga városon keresztül
haladó árúk utáni helypénz beszedésének nyugtájaként. De bizonyos részle
teket még ki kell deríteni. Mikor használták pontosan ezeket a bélyegeket?
Mik voltak ezek előzményei és milyenek követték ezeket? Miért szerepelt
piaszter is a névértékek között? Milyen kereskedelmi árucikkekre róttak ki és
mekkora illetékeket? Még ma is alkalmazzák ezeket a kirovásokat? Válj a azon
gyüj tőtársak információit, akik meg tudják válaszolni ezeket a kérdéseket.
Ehhez csak azt tenném hozzá (mint lapszemléző), hogy ez az írás kivá
lóan bizonyítja azt az állítást, hogy „a filatélia a történelemtudományok segédtudománya”. Az egyébként is igen szegény és hosszú ideig a legkülönbözőbb
háborúk által szenvedő Etiópiában, a „haladás” miatti (Hailé Mariam elvtárs)
császári szimbólumellenes kampányok utólázában égő országban egyáltalán
nem meglepő a múlt elfeledése, a múlt nem ismerése, a múltfeltárás hiánya
vagy motiválatlansága, nem is beszélve a filatéliai-bélyeggyűjtési gyakorlat
és ismeretek minimális szintjéről. Bezzeg (!) a gazdag és szabad Angliában
még arra is jut energia és érdeklődés, hogy valaki soklépcsősen a tőle igen
távoli és jelentéktelen Etiópián belül is jelentéktelennek számító lokális vi
szonyok és körülmények után kutasson. Én csak gratulálni tudok neki, nem
csak kitartása és csillapíthatatlan információéhsége miatt, hanem széleskörű
gyűjtői érdeklődése miatt is, ami sajnos nem jellemző az átlagos magyarországi gyűjtőre.
Válogatott adatok a „The History of the Public Revenues of the British
Empire”-c. írásból, aminek itt csak első része jelent meg.
„British Empire” alatt csak Angliát, Wales-t, Skóciát és Írországot kell
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érteni és nem a victoriánus kor gyarmatbirodalmát. 1700-ban a teljes adóteher
két millió angol font volt* amit az angliai kereskedelem és gyáripar még éppen
elviselt. 1800-ban az államkincstár több mint 30 millió angol font bevételre tett
szert. Ez abban a században azután 150 millióra növekedett. A bevétel növe
kedés nagy részét a mezőgazdaság adta a jobb módszerek bevezetése valamint
a szűzfoldek művelés alá vetése következtében. A korai önellátást követően
Anglia csak az 1743-49 közötti 5 év alatt 47,105 tonna gabonát exportált 8
millió angol font értékben. Amíg 1697-ben az import és az export értéke egya
ránt közel 3.5 millió angol font volt, mindössze 43.320 angol font 8 shilling és
1 penny pozitív mérleg mellett, addig 1799-ben 30 millió angol font import
mellett már 36 milliós export mutatkozott. Amíg 1700-ban a személyi jöve
delmek éppen elégségesek voltak a megélhetéshez, addig 1800-ban szignifi
kánsan adóztatható keresetfeleslegek (Rítt: a „keresetfelesleg” kizárólag
államhatalmi fiskális szemszögből értékelhető. Állampolgári szinten „min
denki addig takarózik, ameddig a takarója é r”, azaz a nagytőkéseknek biz
tosan „keresetfeleslegük” volt, de ebből csak minimális mértékben adóztak és
az államhatalom sosem az igazán gazdagokat akarta-akarja megadóztatni,
hanem a tömegeket) keletkeztek. Ez tette lehetővé az 5%-os adó felemelését
20%-ra. 1264 és 1800 között az átlagos infláció mértéke közel 0 volt. A fo
gyasztás adóztatása hatékony és eredményes volt és a fogyasztók össze
keverték az árat és az adót, így az utóbbit vonakodás nélkül fizették. Ezt az új
fogyasztási adót III. Vilmos Király (1689-1702) uralkodása alatt vezették be,
mégpedig egy háború befejezése után a kincstár feltöltése céljából (j?i7/ meg
jegyzése: éppen ezért is hangoztatom —eredménytelenül —hosszú évek óta azt,
hogy a szakosztály érdeklődési területébe eső „bélyegek” legmegfelelőbb és
legtalálóbb elnevezése HARACSBELYEG-ek, amit sajnos a „rózsaszín mimó
zalelkületű és kislányos álszentséggel”gondolkodó állampolgárok nem haj
landók átvenni.) Ez a fajta adóztatás a vámból, a fogyasztási adóból és a kü
lönböző illetékek variációiból adódott össze. A régi vámilletékeket meg
újították; néhányat megemeltek és új tételeket vezettek be: bor, ecet, dohány,
import só, fűszerek, exportált szén, vitorlák, bálnauszony, importált likőrök.
Ezen termékek után III Vilmos uralkodása alatt az adóbevétel összege
13.296.833,- angol fontra emelkedett. Először vezették be a szeszfőzdék adó
ját, a maláta fogyasztási adóját (malt-tax). Ezekhez jöttek még a következők:
telekkönyvi bejegyzési adó, szavazási adó, a házasság, a születés és a temetés
után fizetendő adó (Rill: gonosz harácsadó ez ajavából, hiszen az ember léte:
születése, házasságkötése, sőt halála is hasznot hajtó esemény lett a harácsoló
hatalom számára), a tűzhely-pénz, a postahivatalok és más kisebb vállal
kozások adóztatása. III Vilmos uralkodása kezdetén ezekből csupán a telek
könyvi bejegyzési adó volt még csak meg. Ezen utóbb említett és újonnan be
vezetett adókból III Vilmos uralkodása alatt további 19.174.059,- angol font
bevétel keletkezett. Bár az ilyen laza erkölcsű és akaratos kormány (így fogai17

mázták meg a cikkben) alatt, mint amilyen ekkor Angliában uralkodott, a
szavazási-adót nem tudták a szükséges kérlelhetetlenséggel behajtani, mivel a
kormányzat félt az emberek initálásától, ennek ellenére csak ebből
2.557.649,- angol font folyt be. Összefoglalva azt lehet mondani, hogy III.
Vilmos uralkodása alatt - sokféle címen - összesen 72.047.369,- angol font 5
shilling és 6 lA pence bevétele volt a kormányzatnak.
Mark Hancock: „Victoria State Government Sheep and Goat Stamp
Duty” (Victoria Állam Kormányzatának birka- és kecske-illetéke). Victoria
Állam parlamentje egy új illetéket vezetett be 1997 április 3-ával és ezzel
módosította az 1994-évi Élőállat Egészségügyi Ellenőrzési Törvényt. A mó
dosítás uralkodói jóváhagyása 1997 május 20-án érkezett meg és annak beve
zetése j ulius 1-ével történt meg. (Rill: Az A usztrál államokfölött elvileg még
az angol királynő uralkodik! Victoria Állam parlamentjében —Melbourne-ban
—is kétjellegzetes terem van:a piros terem és a zöld terem. A hagyomány és a
törvény szerint az angol uralkodó csak piros szőnyegen lépkedhet, azaz nem
teheti be a lábát a zöld terembe. A fontos döntések mind a zöld teremben tör
ténnek. Mindkét Melbourne-i parlamenti ülésteremben középen ott van felso
rakoztatva a törvénygyűjtemény vagy 30 kötetben. Ezek kötése a piros terem
ben piros, a zöld teremben zöld. De amikor a piros teremben megjelenik az
uralkodó, akkor pontosan eléje ül a házelnök, ígyfejezve ki azt, hogy az ural
kodófőségé csupán szimbolikus.) A törvénymódosítás fő célja egy olyan pénz
alap létrehozása volt, amelynek segítségével kompenzálni lehet azon birka- és
kecsketulajdonosokat, akiknek állatait a John-féle kór (ez egy tuberkulózis
szerű betegség) miatt el kellett pusztítani. Létrehozták tehát a „The Sheep and
Goat Compensation Fund”-ot és abba a következő összegeket kellett be
fizetni:
• A birkák és a kecskék vagy azok tetemei eladása utáni illetékbélyegek
ellenértékeként befolyt pénzeket
* Az összes olyan pénzt, amit a Nemzetközösség fizetett ki Ausztráliának
kompenzálásként
* Az Élőállat Törvény ellen vétőktől beszedett büntetések összege
• A pénzalap pénzvagyonának kamatai
Az illetéket a birkák és kecskék (vagy azok tetemeinek) eladásakor kel
lett fizetnie az eladónak vagy megbízott ügynökének, és ezt speciális illetékbélyegekkel kellett igazolni. A törvény utasította az Állami Adóhivatal vezető
jét arra, hogy adjon ki olyan felragasztható bélyegeket, amelyeken szerepel a
„Sheep and Goat Duty” felirat. Áz állatok eladásakor a tulajdonosnak egy
nyilatkozatot kellett írnia az eladott állatok számáról, az egy állatra (vagy
tetemre) eső Összegről és fel kell tüntetnie a dátumot. Erre a nyilatkozatra kel
lett azután felragasztani az illeték összegének megfelelő összértékű speciális
bélyegeket, majd az eladó köteles ezt a nyilatkozatot ajánlott levélben a vevő
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nek elküldeni az eladást követő 7 napon belül. A kereskedelmi ügynököket
másképpen kezelték. A hivatalosan elismert ügynököket kötelezték arra, hogy
minden hónap 21-e előtt a havi birka és kecske-ügyletekről igazolást szolgál
tassanak az Állami Adóhivatal vezetőjének, és egyben készpénzben kifizessék
az ehhez szükséges illetékbélyegeket. Emellett az ügynököknek minden
vásárló számára olyan számlát kellett kiadniuk, amelyen fel van tüntetve az,
hogy: „Vic Sheep and Goat Duty PakT (azaz „A Victoria birka és kecskeilleték
ki lett fizetve’’)- Mindkét esetben 9 cent-et kellett fizetni állatonként (az 1958as törvény szerint), amit azután 2001 július 1-étől kezdve felemeltek 12 cent
re, 2009 július 1-től kezdve már az összes birka- és kecske eladást csak hiva
talosan elismert ügynökök végezhették, ami feleslegessé tette a speciális b é
lyegek alkalmazását, hiszen azokra elsődlegesen akkor volt szükség, amikor a
tulajdonosok voltak az eladók. Abélyegek eladását már egy évvel feleslegessé
válásuk előtt megszüntették.
Néhány gyűjtő dicséretre méltó módon lépéseket tett ezen bélyegek meg
vásárlására. Három alkalommal is meglátogatták az Állami Adóhivatalt Melboume-ben. 2008 áprilisában a hivatal nem rendelkezett készlettel és így be
kellett azokat szerezniük. Májusban ugyanazt a választ kapták, hogy nincs
készletük e bélyegekből, de előkészületeket tettek arra, hogy értesítik majd a
vásárlókat akkor, ha rendelkezésre állnak a bélyegek. Az igénylők végül is
2008 május 29-én megkapták a kért bélyegeket és számlát is kaptak róluk. Az
Állami adóhivatalban történő bélyegvásárlás során a személyzet megtagadta
azt a kívánságot, hogy saroktömböt vagy ívszéli jeleket tartalmazó ívet szol
gáltasson ki. Egyszerűen azt mondták: „mondd meg nekem, hány darab kell és
fizesd ki az árát!1’. (Rill: ezeket a tisztviselőket kiválóan lehetne alkalmazni
bármely keleteurópai posztkommunista államban, olyan jó l csinálták. Te
nyésztik az ilyeneket?). De 2008 július 1. után már nem lehetett többé ilyen bé
lyegeket vásárolni.
A bélyegek. Csupán egy „SHEEP & GOAT” (ez a szöveg szerepel a
bélyegeken) bélyegsorozatot adtak ki. Használatuk rendkívül korlátozott volt.
Amikor 2001 -ben 9-ről 12 centre emelték a tarifát, nem volt szükség 12 cent-es
címlet kiadására. A bélyegek vízjel nélküli papíron készültek, 5-ös csíkban,
átütéssel. A háttér egységesen halvány zöld, és ebben a színben felül a
„VICTORIA STAMP DUTY” szöveg látható két sorban. Középen a már em
lített „SHEEP & GOAT” felirat van fekete színben, és alul jobbra a névértékek
változó színekben: le bíbor, 2c világos kék, 5c barna, 9c piros, 10c világoskék,
20c oliv, 50c skarlátvörös, $1 narancs, $2 szürke, $5 kék, $10 kékeszöld.
Ezeket a bélyegeket John Barefoot „British Commonwealth Revenues”
2008-as kiadása nem említi. Megjelentek azonban Dave Elsmore „Australaian Revenue and Railway stamps”-című honlapján (Rill: itt bárki meg
nézheti, akinek van internet-hozzáférése.), bár felteszi a kérdést, hogy „Ezek
hamisítványok?”. Jelen cikk szerzője szerint valódi bélyegek.
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A 2008 október 17-én tartott Prestige Aukción eladtak egy komplett
sorozatot egy vegyes Victoria illetékbélyeges tételen belül. Egy másik komp
lett sor 2010 szeptember 19-én lett eladva az eBay internetes piactéren.
Utóbbinál 25 ajánlat volt és az eladási ár 215.08 ausztrál $ lett.
Makóim J. Gtvans: „Anomalies of the India Foreign Bili Stamps
showing De La Rue's „Second India Head’”\ (azaz: „Anomáliák a De La
Rue nyomdában készített Indiai Foreign Bili bélyegeknél, amelyek az un.
"Második típusú fej”-et tartalmazták). (Rill: a színes borítón pár Foreign Bili
bélyeget mutatok be saját anyagomból már csak azért is, mert a cikk nem
tartalmaz teljes bélyegképet, csupán kinagyított középrészt). Amikor a De La
Rue nyomda elkezdte az 1850-es évek közepén az angol és az angol birodalmi
bélyegek nyomását, akkor Victoria királynőnek oldalnézeti, diadémmal éke
sített portréját alkalmazták. A diadém felső részén máltai keresztek és rózsák
váltakoztak. Ennek alapja az az 1837-ben kiadott Wyon érem volt, amelyet an
nak emlékére adtak ki, hogy az ifjú királynő meglátogatta a Guildhall-t, azaz
először kocsizott ki London városában. De persze ez az arckép volt a modell a
penny black és a későbbi, úgynevezett „line-engraved” bélyegekhez is (Rill: a
legjobban az angol dijjegyes borítékok közül a Vlctoria-fejes 4 pence névér
tékű adja vissza az 1937-évi érem alakját és formáját). Tehát a De La Rue
nyomda adoptálta ezt a modellt. Ujravésette Joubert-el az úgynevezett
„surface-printed” bélyegek számára. Amikor a Brit kormány elhatározta azt,
hogy ezt a királynő-ábrázolást csak angol bélyegeken lehet alkalmazni, akkor
a gyarmati kiadások számára számos variánst hoztak létre. Lényegében véve
ugyanazt az arcábrázolást alkalmazták, de más típusú diadémmal a fején. Az
egyik ilyen variáns volt a „Second India Head”, amelynél a diadém gyöngy
sorokat tartalmazott és ezen sorokon belül gyémántokat. Bár ezt a variánst
gyakran Joubert-nek tulajdonítják, valószínűleg Pound volt a vésnöke. A dia
dém igen tiszta kivitelű volt. Az összes gyöngy többé-kevésbé vonalkázott
volt. A középső gyöngysor a legérdekesebb: egy gyöngytől kettő gyöngyig
terjedt, közben mintha „9”-es alakot venne fel, és az alsó kétsoros gyöngysor
esetében, az alsó sorban határozottabban nagyobbak a gyöngyök, mint a fe
lette levőben. Ezt a fejet használták az indiai postabélyegekhez és a Foreign
Bili bélyegekhez is. A szerző korábban árverésen megvásárolt egy Foreign
Bili próbanyomat tételt. Meglepetésére kétféle királynőfejet talált, amelyek
nél a diadémban van az eltérés és amiről korábban még senki sem tudósított.
Megkülönböztetett „Finished Die Proof’-ot (FDP = befejezett próbanyomat,
amelynél minden komplett és kész a következő folyamatra) és „Working Die
Proof’-ot (WDP= az előkészítésifolyamat során korábban készült variáns). A
WDP-nél a fejet övező körvonal egyenetlen (I, típus), az FDP-nél (II. típus) a
gyöngyök nem vonalkázottak, a középső gyöngysor csak egy gyöngyből áll,
és az alsó kettős gyöngysornál egyforma nagyok a gyöngyök. Eltérések van
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nak Victoria királynő hajfürtjének alakja tekintetében is. 5-féle típus külön
böztethető meg, amelyek mindegyike más-más címlethez köthető. (Rill: Victo
ria királynő hajfürtjének alakváltozásai a díjjegyes borítékoknál is ismertek.
Erről korábban cikkeket írtam a GB SZEMLE-ben meg a FILATÉLIAI
SZABADSZÁJ-bari). Ezek a hajfurtkülönbségek az eredeti lemezről történő
másolások során keletkezhettek. A szerző további vizsgálatai alapján megál
lapította azt, hogy további eltérések is vannak. Ennek oka az, hogy az indiai
Foreign Bili bélyegeket majd 60 évig használták és ez alatt az idő alatt a
nyomólemez elkopott és újat kellett készíteni. A szerző megemlítette azt, hogy
C.S.F. Crofton 1908-ban a „The Philatelic Journal of India77 folyóirat XX.
kötet 5. számában 16-féle névértéket írt le és 12 próbanyomatot ismertetett, áe
nem tudott a kétféle diadémról (Rill: ugye milyen aktívjilatelista irodalom volt
a XX. Század elején, hiszen nevezett folyóiratnak 1908-ban már a XX. kötete
jelent meg!).
Rosemary Atkins: „Chile 1905 Postage Series Overprinted fór Revenue Use in 1910”* (1905-Ös fiskális célzattal felülnyomott chilei posta
bélyegek 1910-ben történő használatbavétele). 1910 előtt megengedett volt a
korábbi illetékbélyegek (1879-83,1891,1892,1901) postabélyegként történő
felhasználása akkor, ha lokális bélyeghiány lépett fel. 1910-ben ez a helyzet
megfordult, amikor a kis címletű illetékbélyegek („Impuestos”) elfogytak. A
Pénzügyminisztérium ekkor elrendelte az 1905-ös kiadású Columbus-t áb
rázoló postabélyegek (ezeket az American BankNote Company gyártotta) fis
kális célzatú felülnyomását.
Bili Barr: „Memel Revenues - Previously Unrecorded”. (Memel
illetékbélyegei—korábban ismeretlenek).
Végezetül ismét csak olyan megállapítást tehetek, hogy az angliai társ
egyesület gyűjtői nem csak és kizárólag Anglia kiadásait és/vagy az Angol
gyarmatbirodalom kiadásait gyűjtik, hanem olyan széleskörűen érdeklődők,
hogy még távoli kis országok eldugott lokális kiadásai is érdeklik őket, míg
Magyarországon nem tudom, hogy gyűjt-e bárki is például olasz illetékbélyegeket (a Lombard-Velence kiadások mellett!), pedig Olaszország nem
kis ország és nincs is olyan távol tőlünk, de említhettem volna Spanyolországot
is akár
D k Rill Attila
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Hozzászólás Szatinár várm egye román im périum alatti okirati
illetékbélyegeivel kapcsolatos cikkhez
Nagyszerű tényfeltáró munkához fogott hozzá DR. NÉMETH
KÁLMÁN, am ikor- folytatva Kölbig (Vejtey) Ferenc 70 évvel ezelőtti kezde
ményezését - a történelmi Magyarország 1920-ban elcsatolt városaiban,
illetve megyéiben az új impérium által kiadott illetékbélyegek katalogizálását
bemutatja Okmánybélyeg c. újságunkban. Nagyon szimpatikus és helytörténeti szempontból egyértelműen helyes az az elképzelés, hogy egy-egy
helység helyi okirati illetékbélyegeinek kiadását egységében vizsgálja, és
ennek ilyen irányú gyűjtését ajánlja. Ez akkor válik ketté, ha a gyűjtési elkép
zelés országban gondolkodik. Ez esetben Szatmárnémeti Magyarországhoz,
Satu-Maré Romániához sorolandó. TNG. M1HAI COJOCAR Catalogul
Timbrelor Fiscale Romane§ti / Románián Revenue Stamps Catalogue című,
2000-ben megjelent munkája ugyanúgy nem foglalkozik Szatmárnémeti vagy
Nagybánya magyarországi városi kiadásaival, mint például a Floderer-katalógus sem a Romániához csatolt és sokszázéves tulajdonnevét elvesztett BaiaMare, vagy Satu-Maré román feliratú, az illető ország pénznemében jelölt,
azonos célokat szolgáló okirati illetékbélyegeivel.
70 év távlatából sem nagyon változott a helyzet, és továbbra is orszá
gokon átívelő összefogásra lenne szükség ahhoz, hogy felállítható legyen egy
végleges katalógus. A helyi levéltárak e témában való helyhatósági iratainak
megkutatása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a kiadások tisztázottak legyenek.
Valójában az említett román katalógus sem magabiztos és hiánytalan az adat
közlésben. Ennek ismeretében az alábbiak szerint lehetne összefoglalni a két
város kiadásait.
Satu-Maré okirati illetékbélyegei
1922- ben „TIMBRU ORASENESC / OFICIUL STARI CIVILE /
ROMÁNIA / SATU-MARÉ” felirattal került kiadásra a tárgyalt cikk 7.
ábráján bemutatott 5 Lei-es bélyeg ibolyalila színben.
1923- ban „TIMBRU ORASENESC l OFICIUL STARI CIVILE /
ROMÁNIA/ SATU-MARÉ” felirattal, ugyanazzal az ábrával szintén 5 Lei-es
bélyeget adtak ki, kék színben.
1924- ben „TIMBRU ORASENESC. / OFICIUL STARI CIVILE /
ROMÁNIA / SATU-MARE.” felirattal, a bélyegrajz keretdíszítményét és
méretét megváltoztatva adtak ki a cikk 6. ábráján látható új 5 Lei-es bélyeget,
kék színben, alnyomat nélkül.
1925- ben „TIMBRU ORASENESC. I ROMÁNIA. / STEMA
ORASULUI / CU MUNICIPIU. / SATU-MARE.” felirattal egy 2 Lei-es bé22

lyeg került kiadásra kék színben, zöldes papíron. Ennek ismert egy sötétkék
színű változata is szintén zöldes papíron. Az értékszám és a „DÓI LEI” felirat
mindkettőn vörös színű. Bélyegképe a tárgyalt cikk 3. ábráján látható.
(192?) 2 Lei
kék/vörös, rózsaszín hártyapapíron
(192?) 4 Lei
borvörös/fekete, rózsaszín hártyapapíron (Sz* l* ábra)
(192?) 5 Lei
ibolya/vörös, rózsaszín hártyapapíron
(192?) 5 Lei
bama/vörös, rózsaszín hártyapapíron
(192?) Cinci Lei barna, fehér hártyapapíron, a számtábla értékszám nélkül
(Sz-2. ábra) - a cikkhez tartozó ábrák a hátsó színes borítón láthatók, (szerk.)
Baia-Mare okirati illetékbélyegei
A nagybányai romániai kiadásokat a román katalógus az 1930-as évektől
indítja, ellentétben az újságban közölt 1920/21-es megjelöléssel. Tehát itt is
van tisztáznivaló a bélyegek megjelenési időpontjainál. Mindkét feldolgo
zásból hiányzik a Sz.5. ábrán látható 5 LeLes bélyeg, amelynek rajza azonos a
cikk 20. ábráján bemutatott 4 Lei-es bélyegével. Az eltérés az, hogy a feliratok
és az értékszám az 5 Lei-esnél kék színű, az alnyomat sárgás olajzöld,
A másik, a cikkben és a román katalógusban egyaránt hiányzó címlet a
Sz*4. ábrán látható 5 Lei-es bélyeg. Ennek alnyomata azonban nem kék,
hanem bamáslila. Ez az érték a cikk 22. ábráján látható sorozat része.
Továbbra is biztatom Dr. Németh Kálmánt az elszakított területek városi
bélyegeinek katalogizálására, tagjainkat pedig arra, hogy adataikkal segít
senek teljesebbé tenni az egyes területek kiadásainak feldolgozását.
Voloncs Gábor

Majdnem teljes Magyar Állami Okmánybélyeg, valamint
Budapest Székesfőváros Okmánybélyeg gyűjteményeimet
eladnám.
Ez utóbbi tartalmazza a különféle fogazatváltozatokat is.
Mindkét anyag filázott kiállítási lapokra van feldolgozva.
Bélyeges okmányok, sorszámozott teljes nyomdai ívek, stb.
tartoznak még gyűjteményemhez.
Érdeklődőket - időpont egyeztetés után — lakásomon várom.
Burján Andor, 2040 Budaörs, Aradi u. 62, Tel: 23-415-384
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További adatok a gyulai városi bélyegek történetéhez.
Dr. Németh Kálmán úr - akivel találkozni csak egyszer volt módomban
évekkel ezelőtt - az Okmánybélyeg 2009/1. számában nagyon értékes ada
tokkal járult hozzá, hogy jobban megismerjük Gyula városi bélyegeinek törté
netét. Mielőtt részletekbe bocsátkoznék, két apróságot szeretnék korrigálni a
cikkel kapcsolatban.
1. a gyulai városi bélyegek történetét a Megyei Levéltárban korábban
ketten is kutatták: Kelló István gyűjtőtárs és jómagam, noha közlemények
nem születtek ebből az irattári kutatásból.
2, a másik apróság a Szabadság híddal kapcsolatos megjegyzésre
vonatkozik.,, ...így a hídra tervezett világítótestek nem készülteket legalábbis
tavaly nyárig! ” (a megjegyzés a hídbélyegre vonatkozik) Nos, a világítótestek
(oszlopok) idejében elkészültek, s vagy húsz évig világítottak is a hídon. De
később annyira elrozsdásodtak, hogy le kellett szerelni őket. Helyüket vasból
készült virágtartó edények jelzik a mai napig.
Tudom, nem lényeges megjegyzések ezek, s csak a teljesség igénye
mondatja velem...
A következőkben csupán kiegészítési szándékkal szeretném a gyulai
városi bélyegek megjelentetésének történeti hátterét megvilágítani. Olvas
hatjuk, hogy a gyulai városi bélyegilletékekről szóló szabályrendelet teljes
részletességgel kész volt 1924. dec.30-án. De az előzménye az 1923 .évi május
hó 20. rendes közgyűlési jegyzőkönyv, amely a város bélyegilleték szabályrendeletével foglalkozik: ,,...közjövedelmek fokozása érdekében városi bé
lyegilleték szabályrendeletet alkotott... ” (317 bgy.9800 ikt.1923) Ezek után
történt az, hogy miniszteri jóváhagyásra nem várva bevezették az új illeték
rendszert, s vele együtt a városi illetékbélyeget.
Akorábbi 24-es szabályrendelet a Békés megyei közgyűlés 55584/1926.
rendelet módosította. A vegyes rendelkezésekben megállapították, hogy a „ ..A
városi bélyegilleték csak bélyegjegyben róható le ” A 136 § megállapította: riA
bélyegilleték lerovásához szükséges bélyegjegyek előállítása avagy megren
delése a városi tanács hatáskörébe tartozik. ”
Külön említést érdemel, hogy szabályrendeletet alkottak a városi bélyeg
illetékről, melyet 1927. április 20-án a városi tanács el is fogadott. Ekkor
fogalmazta meg Janda miniszteri osztálytanácsos, hogy „ A városi illetékesük
bélyegjegyek használata útján róható le. ” Talán ez a hivatalos állásfoglalás
volt az utólagos megerősítése a Kgy. 1609/1926-os rendeletének, (ld: Dr.
Németh Kálmán idézetét)
1926-ban megjelent az első városi bélyeg, amit 1927, 1928, 1929, 1930,
1933, 1939-ben újabb kiadások követnek. Valószínűleg nem ment igazán si
mán a városi bélyegek használata, mert 1929. január 1-től a képviselő testület
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„ Utasítja az eladókat, hogy a határozatban foglalt hivatalos működés után
megállapított díjaknak a városi bélyegben való lerovására a nálunk megjelenő
feleket figyelmeztessék annak lerovására... ” „a határozatban foglalt díjak
városi bélyegben való lerovását a legszigorúbban ellenőrizzék... ”
Agyulai városi bélyegek használatát 1938. március 31-én tartott rendkí
vüli közgyűlés szüntette meg: „..kimondja, hogy a 37 kgy.2696/1927 sz. a.
alkotott városi bélyeg illeték szedésére vonatkozó rendeletet hatályon kívül he
lyezi, ” A rendelet visszamenő hatályú volt, mert január 1-et jelöli meg a meg
szüntetés határidejének. Békés vármegyei törvényhatósági kisgyűlés 1938.
június 14-én tartott ülésén a fenti határozatot megerősítette.
A városi bélyegek „ ...megszüntetését a m. kir. belügyminiszter az 1936.
évi költségvetésijóváhagyó 106.036/1936JVB.M.sz. rendeletében kívánatos
nakjelentette ki. ” A gyulaiak még egy évig kérték a városi bélyegek haszná
latát hiszen az a város bevételét emelte. Bizonyára ezzel magyarázható, hogy
az utolsó kiadás 1939-ben volt. A MOK megjegyzése szerint 1940. január ló
én a bélyegeket kivonták a forgalomból. A forgalomban szerepelt bélyegek
száma összesen 21 db50f, 19db 1,-Pés 19db2,-Pvolt.
Gyarmati Zsolt
Gyula

O RADEA-tól N A G YVÁRAD-ig
Dr. Németh Kálmán legutóbb indított sorozata fellelkesített engem is
arra, hogy átnézzem kevés olyan városi illetékbélyegemet, ami „nincs benne a
PBHBM-ben”.
Előzetesen kifejteném azt, hogy mindenki azt gyűjt, amit akar és olyan
rendszerezés mellett, amilyent akar. Ehhez felhasználhatja a rendelkezésre ál
ló vagy általa elérhető szakirodalmat, katalógusokat, kézikönyveket. Lehet ha
tárokat húzni. Én a magam részéről időpontot (sok esetben például az I. világ
háború vége), pénznemet (a magyar és az osztrák kiadások esetében például a
KORONA-KRONEN vége) vagy uralkodót (a román kiadások esetében pél
dául Ferdínánd Király) határoztam meg. Ugyanakkor teljesen egyetértek Dr.
Németh Kálmán azon véleményével, hogy ha valaki nem időpontot, nem
pénznemet és nem uralkodót tesz meg behatároló tényezőnek, hanem azt
mondja, hogy ö egy adott város illetékbélyegeit gyűjti, akkor annak minden
kiadását gyűjti vagy gyűjteni illik, függetlenül attól, hogy az adott város mond
juk mikor kinek-kiknek a fennhatósága alá tartozott (lásd például Comides
Sándor egykori PODVILK kiállítási anyagát: a falu mindig ugyanott maradt,
csupán a határok mozogtak, mégpedig minden irányban, és adott irányban akár
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többször is, viszont Comides Sándor PODVILK-et gyűjtötte és nem annak
csupán egy történelmi időszakát). így a trianoni békeszerződéssel erőszakkal
és részben igazságtalanul elcsatolt területek későbbi illetékbélyegkiadásai kö
zül főképpen csak olyanok vannak gyűjteményeimben, amelyeken más szem
pontból értékelhető motívum látható. Amai Romániához tartozó területek épí
tészeti emlékeit ábrázoló fílatéliai anyagom átnézése során bukkantam a nagy
váradi Városi Tanács épületét ábrázoló városi illetékbélyegeimre. Természe
tesen első dolgom volt a „FLODERER”-könyv és a PBHBM megtekintése,
így csak találtam megjegyzésre méltó dolgokat.
Dr. Floderer Isván „A MAGYAR OKMÁNYBÉLYEGEK KÉZI
KÖNYVE” 228. oldalán találkozhatunk Nagyváraddal. A kézikönyv azt írja,
hogy: „ Román városi illetékbélyegek lila gumibélyegzővel új értékre átbélyegezve Mellette egy ábra: olyan 1 Leu névértékű TAXA COMUNALA bé
lyeg, aminél a fekete sorszám az épületábra felett található, és gumibé
lyegezővei át lett értékelve. Az ábrán is látható az, hogy a gumibélyegzős
felirat nem jó minőségű; nehezen olvasható. A legjobban az alsó „fillér” szó
látható. Akézikönyv 1 2 . és 3. sorszám alatt három értéket ad meg.
A PÉNZÜGYI BÉLYEGEK A HABSBURG BIRODALOMBAN ÉS
MAGYARORSZÁGON kiadás a 209-210 oldalakon foglalkozik Nagyvá
raddal. írásom szempontjából csak az 1940-es kiadással, azaz a Városi Taná
csot ábrázoló bélyegekkel foglalkozok. A kiadvány 11-16. sorszámok alatt
már 7-féle bélyeget ismertet. A táblázat alatt található az a megjegyzés, hogy
„ További értékek esetlegesfelbukkanására számítva négy helyet kihagytunk
A 210. oldalon felül egy átértékelés nélküli, 50 Lei névértékű TAXA
COMUNALAbélyeg látható (narancs szinü).
Saját bélyeganyagom átnézése során kiderült, hogy az alsó felirat tekin
tetében alapvetően kétféle Városi Tanács-ábrájú kiadás van: „TAXA
COMUNALA” illetve „Taxapt. Vánzarea vitelor”. Mindkét típusú bélyegnél
felül ugyanaz a felirat: „PRIMÁRIA ORADEA” Csak megjegyezném azt,
hogy - sajnos - nem tudok románul (bár mind a négy nagyszülőm tudott), így
érdekes számomra az, hogy a román nyelvben háromféle „A”.betüt hasz
nálnak: „A,a” , ,,Á,á” illetve „Á,á”. A bélyegeken mind a háromféle „A”-betü
előfordul. A Floderer-kézikönyv és a PBHBM ábrái máris kétféle TAXA
KOMUNALA alapbélyeget mutatnak be, amelyeknél a fekete sorszám utólag
felülre illetve alulra van nyomtatva. Abirtokomban levő, nem átértékelt 50 Lei
TAXA KOMUNALA színe barna, ellentétben a PBHBM-ben látható narancs
színű bélyeggel.
Ezekután csak egy átértékelt bélyegem lévén, azt vettem tüzetesebb
tanulmányozás alá. A fekete sorszám és a névértéket jelző szám mérete alapján
a FLoderer-kézikönyvben bemutatott típushoz hasonló, de az alsó felirata egé
szen más volt, a már fentebb ismertetett „Taxa pt. Vánzarea vitelor”. Az átér
tékelés: 17 fillér/5 Lei. A bélyeg színe viszont zöld (a PBHBM 13. sorszám
2ó

alatt megadott 17f/5L bélyeg színe kék). A bélyeg mérete is nagyobb, mint a
TAXA COMUNAL A bélyegek mérete. (Sz.5*ábra)
Ugyanakkor érdekes a gumi-bélyegzős felülnyomat is. Ugyanis kétféle
színben készült és nem egy ütemben. Lila színű a felső kétsoros felülnyomat:
„NAGYVÁRAD” és „THJF. VÁROS ADÓHIVATALA”. Az eredeti névérték
egy 7mm vastag és 34mm hosszú folyamatos színcsíkkal van lefedve. Alatta
látható a „fillér” felirat. Itt az első „U-betű gyakorlatilag „T”-betünek látszik,
azaz „fíTlér”-nek is lehetne olvasni. A 17-es szám színe viszont lilásvörös,
azaz határozottan eltérő színű. A „fillér” felirathoz képest szöget zár be és talp
pontja is lényegesen lejjebb van.
Mindezt csupán azért írtam le, hogy felkeltsem azok érdeklődését tanufmányozás céljából, akik nagyobb, Városi Tanács-ábrájú átértékelt PRIMÁRIA
ORADEA bélyeganyaggal rendelkeznek. Egyben felkérem őket arra, hogy
osszák meg ismereteiket az OKMÁNYBÉLYEG olvasóival, emelve egyben
ezzel a szakosztályi periodikánk szakmai színvonalát.
Dr, RiU Attila

EGY KIS FRANCIA PÉNZTÖRTÉNET
FRANCIA SZIGNETTÁK
Rendezgettem régi francia szignettáimat és érdekes névértékeket talál
tam közöttük:
SOLIV D (ó.ábra)
8 SOLS (7.ábra)
HŰIT DEN (S.ábra)
13SOLS4D (9Abra)
U S4D (10.ábra)
UN SOL4 Dilletve 1 SO L4 D (1Lábra)
De ezeken kívül találtam még: DIX DEN, 1 SOL 8 D, 2 SOL 4 D, 2 S 6
D, 5 S, 8 S, UN SOL4 DEN, DEUX SOLS, VINGT SOLS, DOUZE SOLS,
13 SOLS 4 D. Elkezdtem kutatni ezen pénzegységek után.
A Sol a latin solidus-ból származik. Ez római kori mértékegység volt az
arany mérésére. A Meroving dinasztia (5.-8.század) alatt Marculte már emle
gette a „sols francais”-t vagy a „solidi franca” fogalmakat. A Kapeting dinasz
tia (987-1328) alatt vert aranypénzeket sol-nak kezdték el elnevezni, így volt
még „demi sols” (fél arany), „tiers de sols” (harmad arany). Azonban többféle
sol volt forgalomban (azaz a sol-t eltérő mennyiségű arany jellemezte). így
megkülönböztettek többek között:
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Les sols de Henri II
Les sols de Charles IX
Les sols se henri IV
Les sols de Dauphiné
II. János 1360-ban vezette be az „1 livretoumois”-t (ejtése: livrtumoá)és
a „denier toumois”-t. Az elnevezés abból származik, hogy ezt a pénznemet
először Tours-ban vezették be. A „denier toumois”-t nevezték „denier de
prix”-nek is, hogy megkülönböztessék a „denier” (ejtése: denié) nevű súlyegységtől. Hiszen „1 denier de poids” (ejtése: denié dö poá) egyenlő volt 1
once (uncia= kb. 30 gram) arany súlyának 24-ed részévek
A „denier toumois” mellett létezett a „denier parisis” is, de ez !4-del
erősebb volt az előzőnél. „ 1 sou parisis” egyenlő volt 12 „denier parisis”-szal
és egyben egyenlő volt 14 „denier toumois”-al. Ugyanígy „1 livre parisis”
egyenlő volt 20 „sol parisis”-szal és egyben egyenlő volt „25 sol toumois,’-val.
Érdekes módon ez a pénzrendszer és átszámolási rendszer sok más országban
és területen is érvényben volt. így a „denier de Gros” Hollandiában, Fland
riában, Brabantban. Hamburgban „ 1 sol lubs” egyenlő volt „ 12 deniers lubs”val. De a sol és a denier forgalomban volt Anvérben. Bale-ban (Basel),
Livoumé-ben (Livorno), Genéve-ben (Genf), Milano-ban, Turin-ban
(Torino), Venezie-ben (Velence). Angliában is hasonló pénzrendszer volt
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forgalomban: „1 sou sterling” (shilling) egyenlő volt „12 denier sterling”-gél
(penny).
XIII. Lajos (1610-1643) 1641-ben pénzreformot vezetett be. Ez a pénzrendszer a következő egységeket tartalmazta: écu, livre toumois, sou toumois,
denier, mailles vagy obole. Ezek a következőképpen számítandók át:
1 écu = 60soutoumois = 720 denier
1 livre toumois=20 sou toumois = 240 denier
1 sou toumois = 12 denier
1 denier= 2 mailles vagy 2 oboles (magyaros elnevezése: Tours-i dénár)
XV, Lajos (1710-1774) 1738-ban bevezette a „nouveaux sol”-t (ejtésé:
nuvó szol) és rögzítette ennek aranyértékét. 1789-ben a párizsi felkelők elfog
lalták a Bastille-t. 1791-ben megjelentek az „assignata” elnevezésű hitelleve
lek, amelyekkel elvileg az egyháztól erőszakkal elvett birtokokat, ingatlanokat
lehetett megvenni (egyes román és gótikus stílusú katedrálisból és kolostorból
szétveréssel kőbányát nyitottak). Azonban minden forradalomban káosz, ren
detlenség és visszaélések uralkodnak, így elkezdték az „assignata”-kat hatal
mas mennyiségben kibocsátani. Ezért azok 1793-ra teljesen elértéktelenedtek,
1795-ben létrehozták az új köztársasági alkotmányt. Addigra már az elmene
külni nem tudó arisztokraták (az őket védeni próbáló ügyvédek mellett azok
akár csupán 6-éves lányait is) mellett az összes „nagy forradalmár” fejét is
levágatták gillotin-al, a nép nagy örömére (már a rómaiak is mondták, hogy a
népnek kenyér és cirkusz kell) és vígasságára, hiszen a vér látványa sokakat
mámorít 1795 augusztus 15-ével új pénzt vezettek be: a Frank-ot és egyben
bevezették a decimális átszámítást is. 1 Fr egyenlő lett 100 Centimes-mal
(ejtése: szantim). De ezen időkben is még nagy anarchia uralkodott. Bonaparte
Napo-leon rendet teremtett: nemcsak a hőbörgő népnek csapott oda, hanem
1803-ban pénzreformot vezetett be és megjelent a stabil Frank. Az ekkor vert
pénzek kö-zül a 20 és 40 Frank-os címletek aranyból, az 5, 2, 1 ,3/4, Vi és %
Frankos érmék pedig ezüstből lettek verve. Kár hogy utána Napóleon
hatalomkiteijesztő, háborús mániás tömeggyilkos lett sokak értékelése szerint,
bár a franciák rend-kívül büszkék rá (mint ahogyan akár napjainkig láthatjuk:
egy sokszoros tö-meggyiíkos és diktátor más értékelésben nagy hazafi, igaz
hadvezér, így rend-kívül nehéz csupán tények alapján értékelni akárkit akkor,
amikor sokakban a szubjektivitás dominál).
De visszatérve szignettáimhoz, az alábbi névértékeket állapíthattam
meg:
4 DEN = 4 denier (LAFEUILLE)
HŰIT DEN= 8 denier
DIXDEN= 10 denier
UN SOL 4 DEN = 1 sol 4 denier = 16 denier
1 SOL IV D = 1 sol 4 denier = 16 denier
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1 SOL 8 D = 20 denier
DEUXSOLS = 2 sol= 24 denier
2 SOL 4 D = 28 denier
2 SOL 6 D = 30 denier
5 SOL = 60 denier
8 SOLS = 96 denier (EXPEDITÍON)
DOUZE SOLS = 12 sol = 144 denier
13 SOLS 4 D = 160 denier (GREFFIER= törvényszéki írnok)
VINGT SOLS = 20 sol=240 denier
A szignetták időpontja és a pontos de többször változó tarifatáblázatok
további kutatásokat igényelnek.
Dk Rí fiAttila

JO D H PU R
Jodhpur az indiai Rajasthan állam egy kerülete és az itt található azonos
nevű város egyben India második legnagyobb városa. A Thar sivatagban
helyezkedik el. Egykor az ugyanilyen nevű hercegi állam székhelye volt, a
Marwar állam fővárosa. Jodhpur óvárosát vastag kőfal övezi.
Ez a terület a Gurjara-Pratihara birodalom része volt. 1100-ig a hatalmas
Bargujar király uralkodott felette, Jodhpur-t 1459-ben alapította Rao Jód ha, a
Rathor klán főparancsnoka. Rao Jodhának sikerült meghódítania a környező
területeket és megalapította a Marwar nevű államot. Jodhpur város a Delhit és
Gujarat-ot összekötő, stratégiai fontosságú útvonal mellett feküdt. Emiatt
bőségesen részesült a virágzó ópium-, réz-, selyem-, datolya- és kávékeres
kedelem hasznábó 1,
Az állam később a Mughal birodalom hűbérbirtoka lett és hűsége elis
meréseképpen belső autonómiával rendelkezett. Ezen időszak alatt a Mughalokat több jelentős tábornok képviselte. Egyikük Jaswant Singh maharadzsa
volt. Jodhpur és lakosai sok hasznot húztak a város elhelyezkedéséből: az új
művészeti és építészeti stílus megjelenésében és lehetőségeiben is alkalmassá
tette a várost arra, hogy a helyi kereskedők Eszak-India felé kiterjeszthessék
aktivitásukat. 1717 után a Mughal birodalom fokozatosan hanyatlani kezdett.
A Jodhpur-i uralkodóházban intrikák uralkodtak. Marwar államban harcok
törtek ki és ez adta a lehetőséget a Maratha-knak arra, hogy beavatkozzanak és
a Mughal-ok helyébe lépjenek. E2 a hatalmi váltás azonban nem hozott sem
békét sem stabilitást. Az 50-évig tartó háborúskodások elherdálták az állam
vagyonát, amely így 1818-ban az Angol Birodalom szövetségese lett.
A Brit uralom alatt Rajputana-ban Jodhpur államnak volt a legnagyobb
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területe. A Brit uralom békét és stabilitást hozott.
India 1947-es függetlenné válásakor Jodhpur állam az egyesült India ré
sze lett, bár az akkori uralkodó, Hanwant Singh először nem akart Indiához
csatlakozni. Sardar Vallab Patel belügyminiszter hatékony beavatkozásának
köszönhetően a csatlakozás mégis megtörtént. 1956-ban, az indiai államok át
szervezésekor Jodhpur Rajasthan állam része lett.
1952-óta HH Raj Rajeshwar Saramad-i-Rajha-i-Hindustan Maharajadhiraja Maharaja Shri Gaj Singhji II Sahib Bahadur uralkodik. 1948-ban szü
letett. Cothhill House-ban, Eton College-ben és Christ Church Oxford-ban ta
nult. 1970-ben a politikatudományokból, a filozófiából és a közgazdaságtan
ból diplomázott. Több emberbarát és karitatív intézmény alapítója. Több helyi
oktatási intézmény elnöke, alelnöke vagy patrónusa. 1978 és 1980 között India
akkreditált főbiztosa volt Trinidad & Tobago-n, Barbados-on, Grenada-án,
Dominica-án, St. Lucia-n, St. Vinccnt-en, valamint India biztosa Antigua-n, St.
Kitts-en, Montserrat-on, Cayman Islands-en és Turks & Caicos Islands-en.
Jodhpur manapság népszerű turistacélpont, számtalan palotája, erődje és
temploma van. A várost a „Nap V árosaiként is ismerik az egész évben
uralkodó napfényes idő miatt. De emellett „Kék Városi-ként is emlegetik a
Mehrangarh erőd körüli házaknak indigó-színűre történő meszelése miatt.
Mivel Jodhpur Rajasthan államnak majdnem földrajzi közepén terül el, így
kiváló kiindulópontja a környék felé orientálódó turisták számára.
A 2001-es adatok szerint Jodhpur lakosainak száma 846,408 volt. Ezen
belül a lakosság 53%-a férfi és 47%-a nő. Az ími-olvasni tudók aránya 67%,
ami magasabb az indiai 59.5%-os átlagnál. A férfiak 75%-a, míg a nőknek csak
58%-a tud ími-olvasni.
Jodhpur illetékkiadásai.
1. Felragasztható illetékbélyegek:
1.1. Court Fees (törvényszéki illeték)
1.1.1. Maharaja Umed Singh tollas fejdíszben, kissé jobbra nézőén.
Ebből kétféle alaptípus van:
1.1.1.1. A maharadzsa feje feletti felirat: JODHPUR GOVERNMENT.
Ebből a típusból az alábbi címleteket ismerem: ONE ANNA vörösbama, TWO
ANNAS feketésszürke, SIX ANNAS narancs, EIGHT ANNAS kék,
TWELVE ANNAS kékeszöld, ONE RUPEE sárgászöld, ONE RUPEE TWO
ANNAS barna, THREE RUPEES sötétzöld, FOUR RUPEES feketéslila.
(Sz*12*ábra) Azonban ennél sokkal több címlet létezik. A bélyegek mérete 67 x
38 mm.
1.1.1.2. Ugyanaz a bélyegkép, de a maharadzsa feje feletti felirat: MARWAR STATE. Ebből a típusból az alábbi címleteket ismerem: ONE ANNA
vörösbama, TWO ANNAS feketésszürke, FOUR ANNAS fekete (13.ábra),
SIX ANNAS narancs, EIGHT ANNAS kék, TWELVE ANNAS sötét-kékes
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13.ábra /Abb.

zöld, ONE RUPEE sárgászöld. Természetesen ennél sokkal több címlet lé
tezik.
1.1.2. A teltarcú Maharaja Umed Singh majdnem szembe néz. A maha
radzsa feje feletti felirat: JODHPUR GOVERNMENT. Ebből a típusból az
alábbi címleteket ismerem: ONE ANNA kék, T WO ANN AS világos-szürke és
sötét-szürke, FOUR ANNAS bordó, SIX ANNAS sárgásnarancs, TWELVE
ANNAS narancs és narancsvörös, ONE RUPEE sárgászöld, TWO RUPEE
zöldeskék, THREE RUPEES zöld, FOUR RUPEES feketéslila. (U M r a )
1.1.3. A bajuszos, nyakában 6 sor nyakláncot viselő és balra néző Maha
raja Umed Singh. A maharadzsa feje feletti felirat: JODHPUR GOVERN
MENT. Ebből a típusból az alábbi címleteket ismerem: ONE ANNA kék,
TWO ANNAS feketésbama, FOUR ANNAS vöröslila, SIX ANNAS sárgás
narancs, EIGHT ANNAS barna, TWELVE ANNAS narancs és narancsvörös,
ONE RUPEE sárgászöld és zöld, ONE RUPEE TWO ANNAS világos-szürke,
ONE RUPEE EIGHT ANNAS okkerbama, TWO RUPEES zöldeskék,
THREE RUPEES vörösesbarna, FOUR RUPEE lilásbama, átértékelés:
TWELVE és letakarás lila gumigélyegzövel (EIGHT ANNAS). (Sz. I5*ábra)
1.1.4. A fiatal Maharaja Umed Singh turbánnal a fején. A maharadzsa feje
feletti felirat: MARWAR STATE. Ebből a típusból az alábbi címleteket
ismerem: TWO ANNAS feketésbama, FOUR ANNAS fekete, SIX ANNAS
piros (16.ábra), EIGHT ANNAS sötétszürke, TWELVE ANNAS kékeszöld,
ONE RUPEE sárgászöld, ONE RUPEE 2 ANNAS sötétszürke, ONE RUPEE
8 ANNAS vörösesbarna, THREE RUPEES kék.
Általános megjegyzések: A
bélyegek felhasználása során,
azoknak az iratpapírra történő fel
ragasztása után szöveget írtak rá,
ami egyes esetekben az iratra is át
nyúlt. Emellett a bélyegeknek az
iratpapírral együtt történő átlyu
kasztása megszokott, de nem kizá
rólagos. A lyukak mérete, alakja és
1
száma különböző.
16.ábra/Abb.
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1.2. Revenues (általános illeték). Névérték: ONE ANNA.
1.2.1. Maharaja Umed Singh erős bajusszal, turbánnal és szembe nézve.
Felirat balra: MARWAR STATE. Sötétkék.
1.2.2. Maharaja Umed Singh erős bajusszal, turbánnal, de balra nézve.
Nem fogazott. Sötétzöld.
1.2.3. Maharaja Umed Singh tollas fejdíszben, kissé jobbra nézőén. A
maharadzsa feje feletti felirat: JODHPUR GOVERNMENT. Csokoládébama.
(17.ábra) Abélyeg mérete: 35x40 mm
1.2.4. Maharaja Umed Singh tollas fejdíszben, kissé jobbra nézőén. A
maharadzsa feje feletti felirat: MARWAR STATE. Barna (IS.ábra). A bé
lyegek mérete: 35 x 40 mm
1.2.5. A teltarcú Maharaja Umed Singh majdnem szembe néz. A maha
radzsa feje feletti felirat: JODHPUR GOVERNMENT. A bélyegek mérete: 29
x 35 mm. Fogazott bélyeg: vöröses-narancs és vörös (Sz>19.ábra)\ vágott bé
lyeg: matt vörös.
1.2.6. A bajuszos, nyakában 6 sor nyakláncot viselő és balra néző Maha
raja Umed Singh. A maharadzsa feje feletti felirat: JODHPUR GOVERN
MENT. A bé 1yeg mérete: 29 x 34 mm. P iro s (20. ábra)
1.2.7. A fiatal Maharaja Umed Singh turbánnal a fején. Amaharadzsa feje
feletti felirat: MARWAR STATE. Barna (Sz>2Lábra)

17.ábra/Abb.

2. Illetékjegyes iratok
Revenue/Court (általános/törvényszéki) Többféle típusú bélyegzett papír
ismert. Sajnos ilyeneket nem tudok bemutatni. A bélyegzett papírok névértéke
eléri a 100 Rúpiás nagyságrendet is.
2.1. Van stilizált ábrás típus: nagy ovális körön belül egy nyolcágú
csillaggal.
2.2. Egyszerű kivitelű feliratos körön belül címer és kétololdalt 1-1madár.
2.3. Díszes kivitelű körön belül címer és kétoldalt 1-1- madár; a körtől
jobbra és balra ovális díszítésen belül feliratok: balra a névérték angolul,
jobbra szöveg helyi nyelven Írva.
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2.4. A teltarcú Maharaja Umed Singh majdnem szembe néz nagyméretű,
téglalap alakú díszítmény közepén.
2.5. A bajuszos, nyakában 6 sor nyakláncot viselő és balra néző Maharaja
Umed Singh nagyméretű, téglalap alakú díszítmény közepén.
3. Jodhpumak több kerülete önálló illetékbélyegkiadással rendelkezik.
Ezek a következők;
Jodhpur district - Aj itsinghj i
Jodhpur district - Auwa
Jodhpur district - Badu
Jodhpur district - Bhopalgarh
Jodhpur district - Chandawal
Jodhpur district - Jalim Vilas
Jodhpur district - iCantalia
Jodhpur district - Karwar
Jodhpur district - Kherj arla
Jodhpur district - Kuchaman
Jodhpur district - Nimaj
Jodhpur district - Pokaran
Jodhpur district - Raipur
Jodhpur district - Rakhi Jojawar
Jodhpur district - Samdari
Jodhpur district - Sathin
Ezek a kerületek vagy önálló bélyegábrájú illetékbélyegekkel is rendel
keztek, vagy csupán kézi rábélyegzésű iratlapokat is alkalmaztak, Manapság
ezek egy része a mai indiai Rajasthan állam városa vagy kisebb települése
(megtartott névvel) vagy nincs ebben az államban, hiszen a valamikori
MARWAR államhoz tartoztak, amelynek kiterjedése nem azonos Rajasthan
állam kiterjedésével.
JODHPUR
Jodhpur ist ein Bezirk des Staates Rajasthan von Indien. Die sich hier
befíndende Stadt ist gleichzeitig die zweitgröfíte Stadt Indiens. Sie liegt in
einer Wüste. Diese Stadt war ehemals die Residenz des Prinz-Staates ebenso
genannt, und die Hauptstadt des Staates von Marwar. Die Altstadt von Jodhpur
ist mit dicker Steinmauer umgegeben.
Dieses Gebiet war ein Teil des Gurjara-Pratihara Reiches. Bis Jahre 1100
herrschte hier dér máchtiger König Bargujar. Jodhpur wurde im Jahre 1459
von Rao Jodha gegründet, dér zugleich dér Oberbefehlshaber dér Familie
Rathor war. Rao Jodha ist die herumliegende Gebiete zu erobem gelungen
und hat den Staat Marwar gegründet. Jodhpur lag neben dem Weg mit strategischer Bedeutung zwischen Delhi und Gujarat. Deswegen békám reichlich
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aus dem Gewinn des blühenden Handels von Ópium, Messing, Seide, Dattel
und Kaffee.
Dieser Staat wurde spáter Feudal-Besitz des Mughal Reiches und hat bestátigend seine Treue innere Autonomie gehabt Wahrend dieser Periode
wurden die Mughals von mehreren bedeutende Generale vertreten. Eine von
diesen war Maharaja Jaswant Singh. Jodhpur und seine Einwohner profitierten
viel von dér Placierung dér Stadt: dér neue künstlerische und architektonische
Stíl hat die Stadt in seinen Erscheinung und ín seinen Möglichkeiten dazu
fáhig getan, die Akti vitát dér einheimischen Kaufmánner nach Nord-Indien zu
erweitem. Nach 1717 fing dér Untergang des Mughal-Reiches stufenweise ap.
In dér Dynastie von Jodhpur herrschten Intrigen. In dem Staat von Marwár
sind Kámpfe ausgebrochen. Das gab die Möglichkeit die Marathas zűr Einmischung und die Mughals abwechseln. Diese Macht-Wechsel brachten aber
keine Friedenundkeine Stabilitat. Die 50-jáhrigen Kriege verschwendeten das
Vermögen des Staates und so wurde diese im Jahre 1818 Alliierte von GroRbritannien.
Wahrend die britische Herrschaft hatte dér Staat von Jodhpur das gröfite
Gebiet in Rajputana. Die britische Herrschaft brachte frieden und Stabilitát.
Als im Jahre 1947 Indien unabhángig wurde, wurde Jodhpur ein Teil des
Vereinigte Indiens, obwohl dér damalige Herrscher, Hanwant Singt wollte sich
anfangs nicht zu Indien anschlieflen. Doch geschah dér Anschluss dankend den
wirksamen Eingriff des Innenministers Sardar Vallab Patel. Im Jahre 1956,
wahrend dér Umorganisierung Indiens wurde Jodhpur ein Teil von dem Staat
Rajasthan.
Seit 1952 herrscht HH Raj Rajeshwar Saramad-i-Rajha-i-Hindustan
Maharajadhiraja Maharaja Shri Gaj Sínghji II Sahib Bahadur. Er ist im Jahre
1948 geboren. Er studierte in Cothhill House, in Eton College und in Christ
Church Oxford Er machte seínem Diplom von Politik, von Phüosophie und
von Volkswirtschaft. Er ist dér Begründer von mehreren menschenfreundlichen und wohltátigen Institutionen. Er ist dér Prásident, Vizeprásident oder
Patron mehreren örtlichen Unterricht-Institutionen. Zwischen 1978 und 1980
war er dér akkreditierte Oberkommissár von Indien in Trinidad & Tobago, in
Barbados, in Grenada, in Dominica, in St. Lucia, in St. Vincent, und dér
Kommissár von Indien in Antigua, in St. Kitts, in Montserrat, in Cayman
Islands und in Turks & Caicos Islands.
Jodhpur ist heutzutage beliebte Zielpunkt fúr Touristen. Hat viele Palásté,
Befestigungen und Kirchen. Die Stadt ist wegen des im ganzen Jahr herrschenden Sonneníichts auch als „Die Stadt dér Sonne44bekannt. Ist aber auch
als „Blaue Stadt44erwáhnt, da die Háuser ringsherum dér Festung Mehrangarh
wurden auf Indigo-Farbe getünchten. Da Jodhpur fást in dér Mitte von
Rajasthan steht, ist herrlicher Ausgangspunkt für Touristen sich gégén dér
Umgebung orientierend.
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Laut des Datums von 2001 hatte Jodhpur 846,408 Einwohner, Innerhalb
diesen sind 53% Mánner und 47% Frauen. 67% können schreiben und lesen.
Dieses Wert ist höher als dér Landesdurchschnitt von Indien: 59.5%. 75% von
Mánner und nur 5 8% von Frauen können schreiben und lesen.
Die Fiskalausgaben von Jodhpur
1. Aufklebbaren Stempelmarken.

1.1. CourtFees(Gerichts-Gebühr)
1.1.1. Maharaja Umed Singh mit Feder-Kopf-Schmuck, etwas nach
rechts schauend. Von diesen existieren zwei Grund-Typen:
1.1.1.1. Aufschrift über dem Kopf des Maharajas: JODHPUR
GOVERNMENT. Von diese Typ kenne ich die folgende Wertstufen: ONE
ANNA rotbraun, TWO ANNAS schwarzgrau, S1X ANNAS orange, EIGHT
ANNAS blau, TWELVE ANNAS blaugrün, ONE RUPEE gelbgrün, ONE
RUPEE TWO ANNAS braun, THREE RUPEES dunkel grün, FOUR
RUPEES schwarzlila. (Jodhpur farbige Abb. 12.) Natürlich existieren noch
weitere Wertstufen auch. Die Abmessung dér Marken: 67 x 38 mm.
1.1.1.2. Gleiche Markenbild, aber Aufschrift über dem Kopf des Maha
rajas: MARWAR STATE. Von diese Typ kenne ich die folgende Wertstufen:
ONE ANNA rotbraun, TWO ANNAS schwarzgrau, FOUR ANNAS schwarz
(Jodhpur AbbA3.), SIX ANNAS orange, EIGHT ANNAS blau, TWELVE
ANNAS dunkel blaugriin, ONE RUPEE gelbgrün. Natürlich existieren noch
weitere Wertstufen auch.
1.1.2. Maharaja Umed Singh mit dicklichem Gesicht, fást entgehend
schauend. Aufschrift über dem Kopf des Maharajas: JODHPUR GOVERN
MENT. Von diese Typ kenne ich die folgende Wertstufen: ONE ANNA blau,
TWO ANNAS hellgrau und dunkel grau, FOUR ANNAS bordeauxrot, SIX
ANNAS gelborange, TWELVE ANNAS orange und orangerot, ONE RUPEE
gelbgrün, TWO RUPEE grünlichbíau, THREE RUPEES grün, FOUR
RUPEES schwarzlila. (Jodhpur A b b J 4.)
1.1.3. Schnurrbartigen Maharaja Umed Singh, am Hals Halskette mit 6
Reihen, nach links schauend. Aufschrift über dem Kopf des Maharajas:
JODHPUR GOVERNMENT. Von diese Typ kenne ich die folgende Wert
stufen: ONE ANNA blau, TWO ANNAS schwarzbraun, FOUR ANNAS
rotlila, SIX ANNAS gelborange, EIGHT ANNAS braun, TWELVE ANNAS
orange und orangerot, ONE RUPEE gelbgrün und grün, ONE RUPEE TWO
ANNAS hellgrau, ONE RUPEE EIGHT ANNAS ockerbraun, TWO RUPEES
grünlichbíau, THREE RUPEES rotbraun, FOUR RUPEE lilabraun, mit
Überdruck Umwertung: TWELVE und Abdeckung mit lila Gummistempel
(EIGHT ANNAS). (Jodhpurfarbige A b b J 5.)
1.1.4. Dér junge Maharaja Umed Singh mit Turbán auf seine Kopf.
Aufschrift über dem Kopf des Maharajas: MARWAR STATE. Von diese Typ
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kenne ich die folgende Wertstufen: TWO ANNAS schwarzbraun, FOUR
ANNAS schwarz, SIX ANNAS rőt (Jodhpur Abb. 16.), E1GHT ANNAS
dunkel grau, TWELVE ANNAS blaugrün, ONE RUPEE gelbgrün, ONE
RUPEE 2 ANNAS dunkel grau, ONE RUPEE 8 ANNAS rotbraun, THREE
RUPEES blau.
Allgemeine Bemerkungen. Wáhrend dér Verwendung und nach dem
Aufkleben wurde auf dér Marken Text geschrieben, was manchmal auf das
Papíer durchgeht. Daneben war gewöhnlich die Marken mit das Papier zusammen durchlochen, aber nicht immer. Die Abmessung, das Formát und die
Zahl dér Löcher sind unterschiedlich,
*
1.2. Revenues (Allgemeine Gebühr). Nennwert: ONE ANNA,

1.2.1. Maharaja Umed Singh mit starke Schnurrbart, mit Turbán,
gegenüber schauend. Aufschrift nach links: MARWAR STATE. Dunkel blau.
1.2.2. Maharaja Umed Singh mit starkem Schnurrbart, mit Turbán, aber
jetzt nach links schauend, Ungezahnt. Dunkel grün.
1.2.3. Maharaja Umed Singh mit Feder-Kopf-Schmuck, etwas nach
rechts schauend. Aufschrift über dem Kopf des Maharajas: JODHPUR
GOVERNMENT. Schokoladebraun (Jodhpur Abb. 17.). Die Abmessung dér
Marke: 35x40 mm
1.2.4. Maharaja Umed Singh mit Feder-Kopf-Schmuck, etwas nach
rechts schauend. Aufschrift über dem Kopf des Maharajas: MARWAR
STATE. Braun (Jodhpur Abb. 18.). Die Abmessung dér Marke: 35x 40 mm
1.2.5. Maharaja Umed Singh mit dicklichem Gesicht, fást entgehend
schauend. Aufschrift über dem Kopf des Maharajas: JODHPUR GOVERN
MENT. Die Abmessung dér Marken: 29 x 35 mm, Gezahnte Marke: rötlichorangeundrot (Jodhpurfarbige ^6&i9.9;UngezahnteMarke:mattrot.
1.2.6. Schnurrbartigen Maharaja Umed Singh, am Hals Halskette mit 6
Reihen, nach links schauend. Aufschrift über dem Kopf des Maharajas:
JODHPUR GOVERNMENT. Die Abmessung dér Marke: 29 x 34 mm. Rőt
(Jodhpur A bb.20.)
1.2.7. Dér junge Maharaja Umed Singh mit Turbán auf seine Kopf,
Aufschrift über dem Kopf des Maharajas: MARWAR STATE. Braun (Jodhpur
farbige Abb.21.).
2. Papiere m itW ertzeichnen

Revenue/Court (AIlgemeine/Gerichts) Es sind gestempelte Papiere in
verschiede Typ bekannt. Solche kann ich leider jeztz nicht zeigen. Dér Nenn
wert dér gestempelten Papiere kann bis einige Rupee gehen.
2.1. Typ mit stilisierte Abbildung: achtzackige Stem innerhalb eine grofte
Óval.
2.2. Wappen und daneben 1-1- Vogeí innerhalb eines Kreises mit
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ei nfacher Aufschri ft.
2.3. Wappen und daneben 1-1 - Vogel innerhalb ein verzierten Kreis; von
rechts und von links fínden sich Ovalen mit Aufschri ften: nach links Nennwert
in Englisch, nach rechts Text in lokálén Sprache geschrieben.
2A. Maharaja Umed Singh mit dicklichem Gesicht, fást entgehend
schauend in dér Mitte einer grófién und rechteckförmigen Verzierung.
2.5. Schnurrbártigen Maharaja Umed Singh, am Hals Halskette mit 6
Reihen, nach links schauend in dér Mitte einer grófién und rechteckförmigen
Verzierung
3. Mehrere Bezirke von Jodhpur hatten eigene Stempelmarken-Ausgaben gehabt. Diese sind:
Jodhpur di strict - Ajitsinghj i
Jodhpur di strict - Auwa
Jodhpur di strict - Badu
Jodhpur district - Bhopalgarh
Jodhpur district - Chandawal
Jodhpur district - Jalim Vilas
Jodhpur district - Kantalia
Jodhpur district - Karwar
Jodhpur district - Kherjarla
Jodhpur district - Kuchaman
Jodhpur district - Nimaj
Jodhpur district - Pokaran
Jodhpur district - Raipur
Jodhpur district - Rakhi Jojawar
Jodhpur district - Samdari
Jodhpur district - Sathin
Diese Gebiete hatten oder Stempelmarken mit eigenen Markenbildcr,
oder gestempelte Papiere auch gehabt. Ein Teil von diesen sind Stádte oder
kleinere Gemeinde von Rajasthan (mit dem selben Namen), oder fínden sich
nicht in diesen Staat, da diese gehörten zu den damaligen Staat MARWAR,
dérén Ausbreitung ist nicht derselbe mit dem heutigen Rajasthan.
D k RillAttila
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AJÁNDÉK BURJÁN ANDORTÓL
Burján Andor, szakosztályunk előző elnöke egy nagy illetékbélyeg
gyűjteménnyel ajándékozta meg szakosztályunkat. Ezt elmondása szerint ő is
egy korábbi idős szakosztályi tagunktól kapta. Az anyag jelenleg 12 nagyalakú
berakóban van elhelyezve. További sorsáról majd egy kibővített elnökségi ülés
fog dönteni. Lehet a szakosztály érdekében részletekre szedve értékesíteni;
lehet egy részéből gyerekek számára kis ajándékcsomagokat összeállítani és
ezzel a jövőt tekintve potenciálisan új gyűjtőket toborozni; lehet kiindulási
anyaga egy közgyűjteménynek stb. Akinek ezzel kapcsolatban bármilyen
ötlete vagy javaslata van, ne habozzon, hanem írja meg vagy a periodikába,
vagy levélben vagy m ondjad szóban, hogy amikor az anyag sorsáról döntünk,
minden szempontot mérlegelhessünk.
Itt kell megemlítenem azt is, hogy további anyagok vannak még szakosz
tályunk birtokában. így vannak megmaradt tételek az előző házi árverésünk
ről, amelyek egy korábban cl nem számolt, de a szakosztály által elintézett és
Szegedről származó anyag részét képezi. Ezeken kívül vannak maradék cmlckívek is. Ezek felhasználásáról is dönteni kellene: ajándékozás {?), érté
kesítés (?), meghirdetés stb.
Ril!Attila szakosztályi elnök
TÁM OGATÁSOK 2010-2011

Az alább felsorolt tagtársaink a következő összegekkel járultak hozzá ön
ként szakosztályunk sikeres működéséhez:
Csatós Árpádné M ariann
Csuti János
Dalmadi Sándor
Farkas Zoltán
Földházi Sándor
Hatala Sándor
Dr. H orváth József
Kocsis József
Ifj, Kovács László
Dr.Rill Attila
Szűcs Károly

9.000,-Ft
4.000,- Ft
1.000,- Ft
2.000,- Ft
4.000,- Ft
1.000,-Ft
500,-Ft
1.000,-Ft
1.000,-Ft
5.000,- Ft
5.000,-Ft

A szakosztály minden tagja nagyon köszöni a támogatásokat, amelyek
jelentős mértékben hozzájárulnak szakosztályunk sikeres és zökkenőmentes
működéséhez, valamint a MABÉOSZ Elnökségétől való függetlenséghez.
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Bihar vármegye helyhatósági bélyegei.......D k Németh Kálmán
Helyreigazítás; Ki látott már ilyet?
Magyar Vöröskereszt segélybélyegek ......Csatlós né, Mariann
Szervezeti híradás és tájékoztatás I........... D k Rill Attila
KOTAH
..... D k Rill Attila
Szervezeti híradás és tájékoztatás 1........... D k Rill Attila
A MABÉOSZ szakosztályairól
..... D k Rill Attila
K ed ves O lvasók!

Itt a nyár és teljesen természetes, hogy általában a nyári elfoglaltságokkal
telnek napjaink. Kinek nyaralással, kinek unokákkal kinek a gyerekekkel,
kinek éppen az Okmánybélyegezéssel. Azért ne feledkezzünk meg kedvenc
szórakozásunkról sem, vagyis a Filatéliáról, ezen belül is az okmány és illetékbélyegekről, pénzügyfilatéliáról.
Remélem kedves Olvasóink azért nagy örömmel fogják forgatni mostani
periodikánkat is, és azonnal a saját vagy barátjuk cikkét kezdik el keresni. Ha
véletlenül nem találják, akkor el kellene azon is gondolkozni, hogy miért nem.
Talán azért, mert én vagy a barátom most elfelejtett valami kis írás vagy cikk
félét eljuttatni a szerkesztőségbe. Hogy ne érezzük magunkat kellemetlenül én
csak az tudom tanácsolni illetve kérni, hogy írjunk nyugodtan bármilyen felfe
dezésünkről az okmánybélyeg terén vagy éppenséggel mutassuk be gyűjte
ményeinket - én sejtem és tudom, hogy nagyon sokunknak igenis nagyon szép
és tartalmas gyűjteménye van. Osszuk meg másokkal is ezeket az örömöket,
melyet a gyűjteményeink rendezgetése, nézegetése közben szerzünk. Akkor
lesz a M I Okmánybélyeg Újságunk még tartalmasabb és színvonalasabb, ha
mindenki - akár 10 soros kis írással is - hozzájárul Szakosztályunk munká
jához. Nem kell itt arra gondolni, hogy csak akkor tudunk cikket írni, ha új
ságírói vénával rendelkezünk, mert ez nem igaz. Mindenki aki akar, tud cikket
írni Szakosztályunk lapjába.
Köszönettel a szerkesztő
J
"
...
.1 ............. .
.—
2011/2 (2011. június)
A MABÉOSZ Okmány- és Illetékbélyeg Gyűjtők Szaklapja.
Megjelenik negyedévente.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Dr. Rill Attila szakosztályi elnök, Székely László szakosztályi titkár
Gidófalvy Péter szerkesztő
Szerkesztőség címe: 4461. NYÍRTELEK József Attila út 41.
T. 06-42- 210 108, mobil: 06-70-3177315
E-mail: gidofalvy@t-online.hu
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Bihar vármegye helyhatósági bélyegei
Szakosztályi lapunk múlt évi utolsó számában Szatmár megyei helyi
kiadású bélyegeket ismertettem az 1918-1940 közötti évekből.
Ezeket a bélyegeket katalógusaink nem ismerik, ennek elvi és gyakorlati
okait előző írásomban már kifejtettem.
Most Nagyvárad (Oradea), Mezőtelegd (Tileagd), Belényes (Beius) és
Bihar megye (Judetul Bihor) ebből az időszakból származó helyi kiadásait mu
tatom be. Ezen kiadásokra vonatkozó ismereteink rendkívül hiányosak. Nem
ismerjük a kiadás évét, a példányszámot, de egy sor összes értékét sem. Az
ismertetett bélyegek sorrendje tehát nem jelent időbeli egymásutániságot.
Nagyvárad (Oradea)
1. Városi illeték
felirata: PRIMARIA ORADEA (fent) és TAXA
COMUNALA (lent), a bélyegkép a városi tanács épülete, névleges méret:
40x40 mm
1.1
Szám: 5 mm, vékony ( L á b r a )
Értékszám és jelzés egy sorban
1 Leu (vörös), 2 Lei (sárga), 5 Lei (zöld)
1.2
Szám: 8 mm, vastag (2. ábra)
Értékszám és j elzés két sorban
2 (lila), 3 (vörös), 20 (skék), 50 (barna),
50 (narancs), 300 (zöldeskék) Lei
1.3
Szám: 4 mm, vastag, a 'Lei' vékony (3. áb ra )
Értékszám és jelzés egy sorban
50 (kék), 100 (narancs) Lei
2. Értékarányos illeték
felirata: PRIMARIA ORADEA (fent) és
TIMBRE AD VALOREM (lent), a bélyegkép a városi tanács épülete, névleges
méret: 40x40 mm
2.1

L á b ra

Szám: 8 mm, vastag (4. ábra)
10 Lei (slila)

2.ábra

3.ábra

3

4.ábra

5.ábra

6.ábra

7.ábra

8.ábra

3 . Szarvasmarhaeladásiilleték
felirata: PRIMARIA ORADEA
(fent) és Taxa pt. vanzarea vitelor (lent), a bélyegkép a városi tanács épülete,
névleges méret: 40x40 mm
3.1
3.2
3.3

Szám: 4 mm, vastag
(5. ábra)
5 (vörös), 10 (kék), 20 (zöld), 40 (barna) Lei
Szám: 6 mm, vastag
(6. ábra)
10 (kék) Lei
Szám: 5 mm, vékony
(7. á b ra )
20 (vörös), 30 (sárga) Lei

4. Szarvasmarha eladási illeték
felirata: PRIM ARIA ORADEA
(fent) és TAXA PT. VANZAREA VITELOR (lent), a bélyegkép a városi
tanács épülete, névleges méret: 45x28 mm
4.1

Érték a bélyeg bal oldalán (8. ábra)
10 (vörös), 30 (kék) Lei

5. Tulajdon átruházási illeték, felirata: PRIMARIA ORADEA (fent),
TAXA PT. ADEVERIREA PROPRIETATII ANIMALELOR (lent), a
bélyegkép a városi tanács épülete, névleges méret: 45x28 mm
5.1

»

Érték a bélyeg bal oldalán (9. ábra)
5 (barna), 10 (zöld) Lei

6. Városi illeték.

Felirata: MUNICIPIUL ORADEA (fent) és TAXA
COMUNALA (lent), bélyegkép nélkül

6.1
Szám: 4 mm, a szám és a 'Lei' vízszintesen vonalkázott,
névleges méret: 22x28 mm (10. ábra)
5 (zöld), 10 (kék), 20 (barna) Lei
6.2
Csak a 'Lei' vonalkázott, a szám üres. Tévnyomat?!
5 (lila) Lei (11. ábra)
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6.3

Szám: 2,5 mm, az oldal díszítmény az előzőktől eltérő,
névleges méret: 23x28 mm (12. ábra)
5 (sárga), 50 (zöld), 100 (lila) Lei
IHUNICIPiUL!

iMUNICIPIUL

OPADEAí}

[ORADEAS

‘ T A X A PT . A D E V E R IR E A
PROPRIETÁTII A N 1M A L E L O R u

9.ábra

TAXA!
Ic o m ü n a l A

10.ábra

TAXA!
ICOMUNAIAÍ

COMUNAIA
12.ábra

11.ábra

Prioiária^jf

M u n ic ip iu lflP

1

Le

Atisten^á So

13.ábra

14.ábra

15.ábra

7. Kereskedelmi illeték
A megyei Kereskedelmi Kamara CAMERA DE COMERZ feliratú
illetékbélyege ORADEA átlós felülnyomásával (13. ábra)
1 Leu (zöld), 5 Lei (vörös) a felülnyomás fekete
20 Lei (kék)
a felülnyomás vörös
8. Városi illeték a sportalapra felirata: PRIMARIA MUNICI-PIULUI
ORADEA (fent) és TAXA COMUNALA (lent), a bélyegkép egy labdát
fogó sportoló, névleges méret: 22x28 mm (14. ábra)
1 (kék), 2 (barna), 3 (vörös), 4 (zöld), 5 Leu (narancs)
9. Városi illeték a szociális alapra szövegbélyeg,
felirata: Primaria
Municipiului Oradea (fent) és Asistenta Sociala (lent), névleges méret:
28x28 mm (15. ábra)1
1 Leu

5

10. Városi illeték nyomtatási költségre szövegbélyeg,
felirata: PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA (fent) és Costui
imprimatu-lui (középen), bélyegkép nélkül, névleges méret: 30x36 mm (16.
és 17. ábra)
2, 3 Lei Tévnyomat:3 Lei a városnév 'O' nélkül (RADEA)!!
11. Önkéntes adomány bélyeg a nagyváradi koldusok, hajléktalanok és
elhagyott gyermekek megsegítésére, TIMBRU BENEVOL...stb. felirattal, a
bélyegkép aprópénzt adó kézfej, névleges méret: 21x33 mm (18. ábra)
1 Leu (kék), 2 (narancs), 5 (barna), 10 (vörös), 20 Lei (zöld)
Mezőtelegd (Tileagd) Városi illeték
felirata: PRIMARIA
TILEAGD (fent) és TAXA COMUNALA (lent), bélyegkép nélkül, névleges
méret: 22x28 mm. A bélyegek grafikája a 6.1 pont alatti váradi bélyegekkel
egyezik.
3, 5 és 10 Lei

P R IM A R IA

FJH81R1Í K Ü M
HU

m ám

OttW
COStlil
imprimatului
Z
Lei

mind kék (19. ábra)

TILEAGD

C o stu i
imprimetuhii
3
í

16. ábra

TAXA
IC O M U N A LA l

Lei
17.ábra

18.ábra

19. ábra

Belényes (Beius)
*
Városi illeték
felirata: PRIMARIA BEIUS (fent) és
TAXA COMUNALA (lent), bélyegkép nélkül,
P R IM A R IA
névleges méret: 22x28 mm. A bélyegek grafikája a 6.1
BEIUS
pont alatti váradi bélyegekkel egyezik.
1 Leu, 2, 5, 20 Lei

mind narancs (20. ábra)
TAXA
CO M UN ALA!
20.ábra
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Bihar megye (Judetul Bihor) által kiadott illetékbélyegek

21 .ábra

1. A Mezőgazdasági Kamara illetéke
felirata: CAMERADEAGRICULTURA,
minden értéken azonos, szarvasmarha elejét
mutató bélyegkép, névleges méret: 29x40 mm
2 (vörös), 5 (lila), 10 (kék) Lei

(21. ábra)

2. A Mezőgazdasági Kamara illetéke
felirata: CAMERADEAGRICULTURA A
JUD. BIHOR (fent), TIMBRU ZOOTEHNIC (lent),
minden értéken egy pár ökörrel szántó parasztot mutató bélyegkép, névleges
méret: 40x32 mm
2 (barna) Lei az érték lila! (22.1 ábra-sz.hátlap)
3 (kék), 5 (zöld), 10 (lila) Lei (22.2 ábra-sz. hátlap)
Az érték vörös!
3. Kövezetvám
felirata: JUDETUL BIHOR / TAXA DE PAVAJ
(középen, két sorban), bélyegkép nincs, az érték alul felülnyomással. Több
kiadást ismerünk, az alapbélyeg szürke, kékeszöld, sötétkék, lila, vörös és sár
ga színű lehet. *

* A 3. pontot szerkesztési hiba miatt az OKMÁNYBÉLYEG egy későbbi száma újraszerkesztve közölte (2014/4 32. oldal).
Ez itt a javított szerkesztésű változat.
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4. Önkéntes adománybélyeg
2 Lei fekete szövegbélyeg (34. ábra)
Itt is kérem a kedves olvasókat, hogy idevonat
kozó kiegészítő adataikat lapunknak írják meg, hogy
leltárunk minél teljesebb legyen.
Székesfehérvár, 2011. május 17.

Dk Németh Kálmán

A ü tf ftiÜ Ü É f t
34.ábra

£
M ajdnem teljes m agyar állami okmánybélyeg, valam int Budapest
székesfőváros okm ánybélyeg-gyűjtem ényeim et eladnám.
Ez utóbbi tartalmazza a különféle fogazatváltozatokat is.
M indkét anyag filázott kiállítási lapokra van feldolgozva.
Bélyeges okmányok, sorszám ozott teljes nyomdai ívek stb.
tartoznak még gyűjteményemhez. Az érdeklődőket
időpontegyeztetés után lakásomon várom.
Burján Andor, 2040 Budaörs, Aradi u. 62. Tel: 23/415-384.
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Helyreigazítás
Újságunk 2010/4-es számának 10. oldalán D k Németh Kálmán “Szatmár vármegye helyhatósági bélyei” című cikkében - szerkesztési hibából sajnálatos módon némi ábra tévesztés történt.
Olvasóinktól ezen hibáért
T
elnézést kérünk, és most közöljük
TÍMBRöÖSfcSBHESC
RORÜHIÁ
a helyes ábrákat az eredeti számo
ŐFICIÜLSí
OFICIUI. STRRII CIVILE
zás szerint .-szerk
m m
sot-jim
SATU'MARÉ
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f í

3 A T ü - MA RE. £

M r -ir-\
im-

%

5 Lei
L***♦**«•••••• **i

S.ábra

7.ábra

Ki látott már ilyet?
Nemrégen küldték szerkesztőségünkbe
ezt a koronás, "Hungária" fejes szöveg nélküli
kétszínnyomású (világos zöld háttér, sötétkék
bélyegkép) bélyeget.
A bélyegen 2 K(minden valószínűség sze
rint korona) értékjelzés szerepel, vékony vízjel
nélküli enyvezett papíron készült. Fogazással
is ellátták.
Ki találkozott vele, vagy ki tud róla vala
mi közelebbit?
Szerk.
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Magyar Vöröskereszt segélybélyegek, 1944
A Bélyegmúzeumban elhangzott előadás rövidített összefoglalója

2011. március 19-én, a Bélyegmúzeumi Délutánok előadássorozatának
keretében előadást tartottam az 1944-es magyar Vöröskereszt segélybélyeg
kiadásokról, mely egyben székfoglaló előadásom is volt a Magyar Filatéliai
Tudományos Társaságnál. Ez a cikk az előadás rövid, átdolgozott változata.
A Vöröskereszt mozgalom születése
1863-ban „Nemzetközi Bizottság a sebesültek
ápolására” névvel szer-vezet jött létre Svájcban.
Az alapító „ötök”:
Dr. Luis Appia, orvos
Dr. Theodore Maunoir, orvos
G. H. Dufour, tábornok
Gustave Moynier svájci állampolgár
Henri Dunant svájci állampolgár
Céljuk nemzeti társaságok létrehozásának támogatása volt.

Henri Dunant
fiatalkori képe

A humanitárius mozgalom Magyarországon is követésre talált. 1881 -ben
megalakult a Magyar Szent Korona Országainak Vörös Kereszt Egylete.
Kivételnek számított, ugyanis az Osztrák-Magyar Monarchia segélyegylete
korábban létrejött. A nemzetközileg elfogadott szabályok szerint egy ország
ban egy szervezet létezhetett, azonban a magyar kormány ragaszkodott az ön
álló szervezet megalakításához, amely I. Ferenc József, Ausztria császára és
Magyarország királya jóváhagyásával 1881-ben megvalósult, így 2011-ben
130 éves fennállását ünnepelhetjük. A szervezet 1882 januárjában nyert
nemzetközi elismerést.
1921 -ben alakult meg a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt, amely 2011 -ben
ünnepli 90 éves alapítási évfordulóját. Kezdeményezésükre ünnepeljük 1925
óta az Anyák Napját.
A nemzeti és nemzetközi szervezet elnevezése Vöröskereszt lett jelképe
a'svájci zászló felcserélt színeivel alkotott fehér alapon vörös kereszt. Mivel ez
a zászló épp egybeesett Tonga zászlajával, ezért Tonga 1875-ben zászlót vál
toztatott.
1876-ban török javaslatra a Vörös Félhold elnevezés is hivatalossá vált,
és elfogadták a vörös félholdat is hivatalos szimbólumként. A nemzeti társa
ságok tevékenységének összehangolása érdekében szükségessé vált egy
koordináló szervezet létrehozása, így 1919-ben megalakult a Vöröskereszt
Vörösfélhold Társaságok Ligája (ma Föderáció; IFRC). 1923-ban Iránban
létrejött a Vörös Oroszlán és Nap Társasága, hivatalosan elfogadott jelképe
10

félhold lett Iránban is a mozgalom szimbóluma, de ma is hivatalos a vörös
oroszlán a nappal a hátán, csak nem használatos. 1949-ben Izrael kérte a vörös
Dávid-csillag hivatalos jelképként történő elismerését, de nem fogadták el,
országhatáron belül azonban ma is használja. 2005. december 8-án új jelképet,
a csúcsára állított négyszöget, közhasználatú nevén a vörös kristályt fogadták
el általános szimbólumként, mely mentes minden vallási, hovatartozási jelen
téstől.

+ c

A m ozgalom szim bólum ai

A „M agyar Szent Korona
O rszágainak V ö rö s Kereszt
Egylete” d íszes lógója

A nemzetközi mozgalom több alkalommal is Nobel-díjban részesült:
1901-ben Henri Dunant kapott Béke Nobel-díjat a Vöröskereszt megalapí
tásáért. ANemzetközi Vöröskereszt 1917-ben és 1944-ben kapott Béke Nobeldíjat a világháborúkban kifejtett tevékenységéért, majd 1963-ban, alapításá
nak 100. évfordulóján ismét Béke Nobel-díjjal ismerték el munkásságát.
1944-ig kiadott Vöröskereszt segélybéiyegek:
1910. „Szepesszombati Vörös Kereszt Egylet Mentőház jótékonyczélú
bélyege” (35. ábra)
1914. „A Magyar Szent Korona Országainak Vörös Kereszt Egylete”,
három címlet (2f, 1Of, lOf) ( 3 6 ,3 7 és 38. ábra)
1939. Hármas évforduló tiszteletére kiadott ív (39 ábra)
1941. Vöröskereszt segélybélyeg ív (40. ábra)
1942. IBOSz Vöröskereszt emlékívek (41-42. ábra)
1944. Az 1941. évi kiadás átértékelése 20f-re (43. ábra)
1944. Vöröskereszt csomagbélyeg (44. ábra)
Óbecsén felbukkant segélybélyegek, három címlet: 20f, 50f, IP (kiadás
éve nem ismert) (4 5 ,4 6 és 4 7. ábra )
1Of címletű segélybélyeg(kiadás éve nem ismert) (4 8 .á b ra )
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42.ábra

41 .ábra
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44.ábra

43.ábra
45.ábra
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46.ábra
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47.ábra

Az 1944. évi közigazgatási segélybélyegek

te a » » i a i. * *■* * **
48.ábra

1944. május 31-i keltezéssel levelet küldött dr. vitéz Simon Elemér szk.
őrnagy, a Magyar Vöröskereszt elnöke minden magyarországi alispánnak,
polgármesternek, járási főszolgabírónak, községi jegyzőnek és köijegyzőnek,
hogy támogassák a Magyar Vöröskeresztet segélybélyegek eladásával. A levél
teljes szövegét az alábbiakban lehet olvasni. (49 és 50. ábra)
A levél hivatkozik a belügyminiszter 1944. május 10-én kelt 36.509/1944
III. szám alatti rendeletére, amely a vöröskeresztes jótékonysági bélyegek ter
jesztésének támogatására hívta fel a törvényhatóságok első tisztviselőit. Kide
rül a levélből az is, hogy a segélybélyegeket ki is adhatták az ügyfélnek, tehát
nem feltétlenül kellett iratra ragasztani.
A levélben is említett „általában használatos vöröskereszt címerű bé
lyegnek három címletben (20f, 50f. 1OOf) készültek el. (51. ábra)
A levélre 25 település vagy településcsoport adott pozitív választ, azaz
rendelte meg a segélybélyegeket.
13

Magyar Vöröskereszt.

ad 5292/1944. azAm,

Méltóságos 'Alispán Űr!
Nagyságos Polgármester Űri
. Járási Főszolgabíró Űri
Községi Jegyző Űri
Körjegyző Űr!
Magyarországnak a második világháborúban való fokozottabb részvétele a .M agyar
Vöröskereszttől is az eddiginél nagyobb szolgáltatásokat kíván.
A totális háború okozta ezernyi probUmából Igen jelentős az, ami a Vöröskeresztet terhelt
A Vöröskereszt hadikórházak és üdülők egész sorát állítottuk lel a legtökéletesebb fel
szereléssel, legmodernebbül felszerelt Pullmann rendszerű kórházvonatokat létesítettünk, sebesültszállító repülőgépet szereztünk be, felállítottuk a Vöröskereszt katonai és polgári tudósító irodá
ját, űzembehelyeztük a Vöröskereszt hadifogoly hivatalát, a fontosabb vasúti gócpontokon üdítő
és betegnyugvó állomásokat helyeztünk üzembe, de még egész hosszú' sorát hívtuk életre azok
nak az Intézményeknek, amelyeknek az a célja, hogy a hadrakelt seregek hős sebesült és beteg
honvédéinek helyzetét javítsa.
Újabban a Honvédelmi Miniszter Úr a légoltalmi hadikórházak felállítására is a Magyar
Vöröskeresztet hívta fel, mert kórházi felszerelés és egészségügyi anyag hiányában erre az egyes
törvényhatóságok képtelenek voltak.
V
-

E x tax jjja b b n p g y n n y a g l terhet o Magyar Vöröskereszt ennélfogva a törvénybatósó^ ’Ármegyékhez, a Törvényhatóságokhoz és valamennyi

£

; járás .Főszolgabírójához, ^ a la n ^ t^ K o z s é g l és Körjegyző Urakhoz azzal a kéréssel fordul, hogy *
"^országos érdekű1hon- és nemzetvédelmi feladatainak maradéknélküli megoldásához nb. kőzre—múködésükkel a Magyar Vőr|föíeretztet támogatni szíveskedjenek.
: V V ( A bombakárosultak* jáv& Crendezejtgyüjtés minden egyéb gyűjtési akdót most háttérbe
é$ezprít/ Ezért ía Magyar-VőröskereszOfiftifordulhat egyelőre segítségért a magyar társadalomhoz,
f D e mégj^ fpégvan a lehetősége, Rogyni társadalom segítsen, ha erre a kötelességre őt a vár
megyei t jwrjK, járás,; uíejNhe község első tisztviselője figyelmezteti.
A^m< kir. Belügythiniszteivúr f. évi május hó 10-én kelt 36.509/1944 ül.
alatt kelt
rendeletével a törvényhatóságok első tisztviselőit a vöröskeresztes jótékonysági bélyegek terjesz
tésének támogatására hívta fel. A fentebb kért segítés ennélfogva vöröskeresztes jótékonysági
bélyegek Önkéntes lerovása útján történne, amelyet az illetékes tisztviselő az általa kiállítandó
bármely írásra (pl. anyakönyvi kivonat* hatósági bizonyítvány, marhalevél, esetleg beadvány)
ragasztana vagy bármily szóbeli vagy írásbeli szolgáltatáskor a félnek kiadna, ha a fél a felkínált
jótékonysági bélyeget elfogadja. Ez esetben az illetékes tisztviselő a jótékonysági bélyeget hivatali
^ bélyegzőjével értékteleníti.
A Magyar Vöröskereszt ezzel egyben emléket óhajt állítani a vármegyék és városok
közönségének és ez okból kész azon vármegyének, járásnak vagy városnak, amely reméli, hogy
idővel legalább tízezer bélyeget forgalmazhat, saját címerével vagy jelzésével ellátott művészi
kivitelű bélyeget rendelkezésre bocsátani. Ezenkívül készül még egy általában használatos
vöröskereszt címerű bélyeg, amely nagyobb mennyiségben lesz előállítva. Bármelyik bélyeg 20,
50 vagy 100 fillér névértékben kapható, ahogy az illető hivatal kívánja.
Ezzel azonos eljárást folytát a Máv. vasúti pénztárnok, aki a Magyar Vöröskereszt
jótékonysági bélyegeit a vasúti jegyekre ragasztja és a közpnség a vasúti jegy váltásakor, de
más szolgáltatásnál is a legnagyobb megértéssel teljesíti a csekély önkéntes adományt.
Az eljárás kivitelezése akként fog történni, hogy az illető hatóságnak a bélyegek
kezelésével, esetleg szétosztásával és elszámolásával megbízott tisztviselője a Magyar Vöröskereszt
Központi Igazgatóság „B“ osztályától az erre a célra készült nyomtatványon a bélyegszükségletet
igényli, amelyet azután negyedévenkint elszámol.

49.ábra
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Tekintettel arra, hogy a bélyegek kezelése és elszámolása külön munkamegterhelést
: jelent, a Magyar Vöröskereszt az ezzel felmerülő fáradozás jutalmazására a befolyt összegből az
elszámoláskor levonásba helyezendő 25 °/0-ot felajánlja, l t Polgármester, 0 Főszolgabíró, illetve
Községi és Körjegyző Urak bölcs belátása szerint az ezzel kapcsolatos adminisztratív munkát
. végző tisztviselők 'túlóradíjazása és egyéb felmerülő költségek fedezete, esetleg a helyi tisztviselői
segítőalap dotálása céljára.
I
Abban a meggyőződésben, hogy a közös szent cél elérése végett a Méltóságod, Nagysá
god vezetése alatt álló hivatalok készséggel a Magyar Vöröskereszt segítségére lesznek, tisztelet- *
tel kérem, méltóztassék a Magyar Vöröskereszt ^Központi Igazgatóság nB“ osztályához (Buda
pest, IV., postafiók 51.) fordulni, amely osztályb a további felvilágosításokat készséggel megadja,
A bélyeg és ehhez szükséges nyomtatványok rendelése is ez osztálynál eszközlendő,

,

-

.

i'

■

Budapest, 1944 május hő 31-én.

kladA: V4U*r GtuU.
* V'

50.ábra
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51. ábra
A z o rszágos kiadások
három cím lete
és egy próbanyom ata

A z 1944-es V öröskereszt segélybélyeg kiadás áttekintése,
bal felső sarokban az országos kiadás

ló

A kiadásokat nyomdatechnikai szempontból két nagy csoportba lehet
osztani, a mélynyomással készített és a dombornyomásos bélyegekre.
Mélynyomás
Amélynyomásosbélyegekjellemzői:
- Kisívekben készültek, fogazott és vágott kivitelben is. Az országos
kiadás 3x4-es, a többi mélynyomásos kiadás 3x2-es kisívekben készült, kivé
ve Tokaj bélyegeit, melyek 6x2-es kisívben készültek.
-A bélyegek gumizása az országos kiadásnál fehér, a többinél sárga.
- A tervező Fery Antal, kivéve Tokaj bélyege, amelyet Kékesi László
tervezett, és Jánoshida, ahol nincs feltüntetve a tervező.
- Abélyegek címlete 20 fillér, kivéve a következőket:
Országos kiadás (20f, 50f, 1OOf)
Kadarkút bélyegei (20f és 50f)
Szentgotthárd bélyegei (20f és 50f)
Az országos kiadás mellett jellemzően települések bélyegeit találjuk
meg, de volt egy kivétel: Szentgotthárd. Ez a bélyeg ugyanis járási kiadás volt.
MÉLYNYOMÁS
O r s z á g o s k ia d á s + 11 helyi k ia d á s
| C ím le t j

S z ín

|

T e rv e ző

I

Fogazat

I K é p m é r e t (m m )

I

K is ív

Országos kiadás
20 f

V ö rö s

F E R Y A.

10 1/2:11 1 / 2 / V á g o tt

24x35

3x4

50 f

Z ö ld . v ö rö s

F E R Y A.

10 1/2:11 1/2 / V á g o tt

2 4 x3 5

3x4

100f

B a rn a , v ö rö s

F E R Y A.

10 1/2:11 1 / 2 / v á g o t t

2 4 x3 4

3x4

V ö rö s

-

10 3/4:10 3 / 4 / V á g o tt

2 7 x3 7 ,5

3x2

20 f

V ö rö s

FERY

10 3/4:10 3 / 4 / V á g o tt

27x38

3x2

50 f

V ö rö s , lila

FERY

10 3/4:10 3/4 / V á g o tt

27x38

3x2

V ö rö s

FERY

10 3/4:10 3 / 4 / V á g o tt

2 7 x 3 7 .5

3x2

Jánoshida
20 f

Kadarkút

Kúnhegyes
20 f

Marosvásárhely (ma Románia)
20 f

Z ö ld , v ö rö s

F E R Y A.

10 3/4:10 3/4 / V á g o tt

4 9 x3 5

2x3

V ö rö s , lila

F E R Y A.

10 3/4:10 3/4 / V á g o tt

2 7 x3 7 .5

3x2

F E R Y A.

10 3/4:10 3 / 4 / V á g o tt

2 6 ,5 x 3 8

3x2

F E R Y A.

10 3/4:10 3 / 4 / V á g o tt

2 6 ,5 x 3 8

3x2

Pákozd
20 f

Szaniszló (ma Románia)
20 f

V ö rö s

Szék és Kisszék (ma Románia)
20 f

V ö rö s

Szentgotthárd
20 f

V ö rö s

FERY

10 3/4:10 3 / 4 / V á g o tt

2 7 x3 7 .5

3x2

50 f

Z ö ld . v ö rö s

FERY

10 3/4:10 3 / 4 / V á g o tt

2 7 x3 7 .5

3x2

Taksonyfalva (ma Szlovákia)
201

V ö rö s

FERY

10 3/4:10 3 / 4 / V á g o tt

2 7 x3 7 ,5

3x2

V ö rö s

K E K E S I L.

11x11 / V á g o tt

2 6 x3 5 .5

6x2

FERY

| 10 3/4:10 3 / 4 / V á g o tt |

27x38

Tokaj
20 f

Zalalövö
20 f

|

V ö rö s

|
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3x2

Dombornyomás
A dombornyomásos bélyegekre a következők jellemzők:
- Darabonként készültek, tehát nincsenek ívek.
- Csak fogazott kivitelben készültek.
- A bélyegek gumizása változó, Lacfalu, Bajfalu, Dióshalom és Györkefalu bélyegét leszámítva, amely fehér gumizású, a többi mind létezik bar
na gumizással, néhány barna és fehér gumizással is.
A bélyegek tervezője „SUJÓ”, vagy nincs feltüntetve. Megjegyzés:
„ SUJO” bélyegtervezőről nem sikerült adatokat szereznem, semmilyen
információ nincs róla. Ha valaki tud közelebbit, kérem, jelezze!
- Minden bélyeg 20 filléres címletben készült.
A dombornyomásos bélyegeknél is jellemzően települések kiadásait láthat
juk, kivétel Kupsafalva, ez a bélyeg egy körjegyzőségé volt.
DO M BO RN YO M ÁS
14 h e ly i k ia d á s
S z ín

T e rve ző

G u m iz á s

Fogazat

K é p m é r e t (m m )

B a rn a

1 2 1 /2 :1 2 1/2

34x34

Bajsa (ma Jugoszlávia)
V ö r ö s / C in ó b e r

S U JÓ

Csendlak, Ferenciek, Szécsénkút, Véghely (ma Szlovénia)
V ö rö s

-

F e h é r / B a rn a

10 1/2:10 1/2

2 9 .5 x 4 0

V ö rö s

-

F e h é r/B a rn a

13 3/4:14

29x39

V ö rö s

-

B a rn a

1 1:10 3/4

28x39

V ö rö s

S U JO

B a rn a

12 1/2:12 1/2

31x41

L ila , v ö rö s

-

F e h é r/B a rn a

10 1/2:10 1/2

2 8 .5 x 3 9

F e h é r/B a rn a

12 1 /2 :1 2 1 /2

30,5 x4 1

Fegyvernek
H eves
Jászszentandrás
Komádi
Kupsafalva (ma Románia)
V ö rö s

S U JO

Lacfalu, Bajfalu, Dióshalom, Györkefalu (ma Románia)
V ö r ö s / C in ó b e r

*

Fehér

10 3/4:10 3/4

3 9 ,5 x 2 9

V ö rö s

S U JO

B a rn a

12 1/2:12 1/2

3 0 .5 x 4 0 ,5

S U JO

B a rn a

1 2 1 /2 :1 2 1/2

2 9 x 3 9 ,5

-

F e h é r/B a rn a

11 1/2:11

29x39

S U JÓ

F e h é r / B a rn a

12:1 2

2 9 ,5 x 4 0

-

B a rn a

10 3/4:10 3/4

29x39

-

B a rn a

11:10 3/4

Páty
Péterréve (ma Jug oszlávia)
V ö rö s

Sárospatak
L ila , v ö rö s

Szentlőrinckáta
V ö rö s

Szentp éterfa
V ö rö s

Tiszafüred
V ö rö s
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2 9 x4 0

A segély bélyegek felhasználása
A nagyon rövid felhasználási időszak miatt rendkívül ritkán fordulnak
elő, és akkor is leginkább az országos kiadás bélyegeit lehet iratokon fellelni.
Dombornyomásos bélyeget még nem láttam iraton vagy bármilyen más mó
don felhasználva.
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Néhány érdekesség
Néhány kiadásnál a bélyegen feltüntetett név nem egyezik meg a tényle
gesen akkoriban használt névvel:
- „KÚNHEGYES” a bélyegen, valójában Kunhegyes
- „TAKSONYFALVA” a bélyegen, valójában Taksony
- „SZÉCSÉNKÚT” a bélyegen, valójában Szécsénykút
- „GYÖRKEFALU” a bélyegen, valójában Györkefalva
A mélynyomásos bélyegeknél előkerültek olyan ívek, melyeken több te
lepülés bélyegét gyártották le egy íven.

Egy íven nyomták:
Szentgotthárd járási, Taksonyfalva, Zalalövő és Kúnhegyes bélyegeit

20

Szintén egy ívben nyomták Kádárkút, Pákozd és Kadarkút bélyegeit is

Szintén egy ívben nyomták S za n iszló és S zé k-K isszék bélyegeit is.
Érdekes, hogy a S za n iszló ívrész bal oldala fogazatlan

A bélyegek többsége piros szín felhasználásával készült, kivéve a követ
kezőket:
Az országos kiadás 50f címlete (piros-zöld) és
1OOfcímlete (piros-barna)
- Szentgotthárd 50f címlete (piros-zöld)
- Kadarkút 50f címlete (piros-lila)
- Marosvásárhely bélyege (piros-zöld)
- Pákozd bélyege (piros-lila)
Megjegyzés: A dombornyomásos bélyegek mind
piros-fehér színűek.
Jánoshida kiadásából ismert úgynevezett
.fekete próbanyomat”. (52. ábra)

JANOSHIDA
CEÍOUHf&S
52.ábra
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A mélynyomásos ívek vizsgálata során számos jól észrevehető ívhelyi
jellemzőt lehet felfedezni. Eddig, tudomásom szerint, csak Marosvásárhely
bélyegeméi kerültek meghatározásra az ívhely azonosítók (lásd az OKMANYBÉLYEG újság 2009/3 számát), a többi ív elemzése még várat magára.
Előállítási rendellenességek:
A mélynyomásos eljárással készült bélyegek esetében Szaniszló bélye
geinél előfordul, hogy a bélyeg bal oldala nem fogazott. Más különlegesség
ről nem tudok.
A dombornyomásos bélyegeknél számos rendellenesség fordul elő:
- Csendlak, Ferenclak, Szécsénkút, Véghely festékhiány (53,54. ábra)
- Fegyvernek színeltérés, illetve vágott ajobboldali bélyeg! Keletkezése
ismeretlen! (55,56. ábra)
- Heves festékhiány (57,58 és 59. ábra)
- Bajsa bélyegeinél előfordul színeltérés, van vörös és van cinóber színű
is. A színeltérés nem jelentős.
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Felhasznált irodalom:
- Tamás István: Magyar Városok és Községek Okmánybélyegei /1949/
- Balázs Károly: Magyar levélzáró- és parafílatéliai bélyegek /2000/
- Filep László: Magyar emlékívek katalógusa/2000/
- Magyar Vöröskereszt honlapja: www.voroskereszt.hu
- Wikipedia honlapja: http://hu.wikipedia.org
- OKMÁNYBÉLYEG szakosztályi közlöny cikkei:
1991/4. Voloncs Gábor: Közigazgatási vöröskereszt bélyegek (1944)
1994/3. Szép Endre: Katalóguspótlás (Magyar Vöröskereszt bélyegek
"* felveendők az illetékbélyegek közé)
2002/3. Fodor István: Pontosított adatok az 1944. évi Közigazgatási
Vöröskereszt bélyegekről
2002/3. Burján Andor: A vöröskereszt bélyegek történeti háttere
2009/3. Csatlós Árpádné: Marosvásárhelyi Vöröskereszt segélybé
lyegek, 1944
Csatlósné Mariann
Okmány- és Illetékbélyeggyűjtő Szakosztály tagja
IBK elnök Email: arpadne.csatlos@sap.com
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SZERVEZETI HÍRADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS I.
2011 május 21-én MABÉOSZ küldöttgyűlés volt. 6 előre meghirdetett
NAPIRENDI pont volt: (1) 2010-évi mérlegbeszámoló (elnöki munkabeszá
moló nélkül!!!), (2) Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság jelentése, (3) A
Szövetség 2011 -évi költségvetése (Munkaterv előterjesztése nélkül!!!), (4) Az
Etikai Bizottság tagjainak megválasztása, (5) Tiszteletbeli tagok megvá
lasztása, (6) Egyebek.
A küldötti összetétel, stílus (alig valakinek volt a kezében az előzetesen
kiadott anyag a számadatokkal, ami azt jelentette, hogy adott esetben fogalína
sem volt a legtöbb küldöttnek arról, hogy miről van szó, nagy valószínűséggel
el sem olvasta az anyagot, csak azt nézte, hogy a levezető elnök mikor kívánja
azt, hogy ő megfelelő módon szavazzon) a „megszokott” volt. Aki elolvasta a
BÉLYEGVILAG 2011 májusi lapszám 35-36. oldalain a MABÉOSZ Buda
pesti Elnöksége beszámolóját a budapesti körökről, küldöttekről, az tisztában
lehet azzal, hogy a helyzet országosan, azaz vidéken sem jobb, így hosszú
évek, évtizedek óta az a helyzet, hogy a szavazati jogú küldöttek jelentős ré
sze abszolút illegitim, így az általuk leadott szavazatok utólag is érvény
telenek, azaz a MABÉOSZ gyakorlatilag a Kurdics Sándor-i vezetés kez
dete óta SZABÁLYTALANUL működött-működik a mégoly rossz, hibák
kal teli, értelmetlenségekkel teli, antidemokratikus és etikátlan Alapszabály
szerint is és ellenére. Itt kell megjegyezni azt, hogy a MABÉOSZ elnöksége,
élén a konkrét feladatot akkor felvállaló Dr. Lippai Pál akkori alel-nökkel, bár
kezében tartotta az összes szálat az Alapszabály módosítása tekintetében és
teljhatalommal válogatott és szelektált a javaslatok között, de dacára az alelnök jogászi végzettségének, a módosított Alapszabály sokak szerint „félke
gyelmű nyomoréknak” sikeredett, ami kiválóan tükrözi a MABÉOSZ Elnök
ség gyakorlatát, nézeteit, szempontjait, egyéni érdekeit, választási hatalom
megtartási törekvéseit és antidemokratizmusát.
Tóth Csaba Kornél MABÉOSZ elnök első megszólalása 10 óra helyett 10
óra 10 perckor történt. A jegyzőkönyvezető, a jegyzőkönyvhitelesítők és a sza
vazatszámlálók megválasztása annak rendje-módja szerint megtörtént. Beje
lentés szerint hangfelvétel is történt (bár ennek gyakorlatilag semmi jelentő
sége sincs, hiszen 2010-ben egyik felszólalásomat - nem először - ismét go
noszul meghamisította a felelős szerkesztő a BÉLYEGVILÁG-ban, de azután
utólag sikerült kideríteni azt, hogy a jegyzőkönyvben és a hanganyagban én
nem azt mondtam, mint amit Rigóczki Csaba képes volt megjelentetni, de
semmiféle utólagos módosításra, helyreigazításra nem került sor, mert sem a
MABÉOSZ elnöke, sem az elnökség tagjai nem tartották ezt fontosnak annak
ellenére, hogy egykor a BÉLYEGvilág-ban az egyik elnökségi tag tudatosan
valótlan állításokat tett közzé, de akkor az elnök megakadályozta az érdemi
válasz megjelentetését utólagosan ugyanott, ami a minősített cenzúra esete.)
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Ezután ügyrendi felszólalások voltak, amelyekben javasolták a 2010-évi
elnöki beszámoló megtartását valamint a 2011-évi munkaterv előadását, hi
szen a 2011-es évből már 5 hónap eltelt. Ezen javaslatok le lettek söpörve az
zal, hogy ezek szükségtelenségét 2010-ben a küldöttgyűlés megszavazta. Hát
ilyen küldöttekből áll a MABÉOSZ, amely küldöttek arról szavaztak nagy
többséggel IGEN-el, hogy nekik sem beszámoló sem munkaterv nem kell
(nem is érdekelte a többséget!), mert ők maximálisan megbíznak az elnökben
és az elnökségben annak ellenére, hogy évente hatalmas, sokmilliós ráfizeté
seket termelnek, ami a vagyonfeléléssel kompenzálható.
(1) A 2010-évi pénzügyi gazdálkodás számadathalmazából csak kiraga
dott példákat sorolnék fel, hiszen nem akarom untatni az olvasókat, de
mindenki felkeresheti bátran és bizalommal az őt képviselő küldöttet, hogy az
mutassa be neki a konkrét adatokat. 2010-ben 8.8 milliós hiány keletkezett da
cára a O,- Ft-os tervezésnek. Én elmondtam azt, hogy az ügyvezető igazgató
alapszabályilag felelős a költségvetés betartásáért, így ő felelőtlenül eszközölt
kifizetéseket bevételi fedezet nélkül. A BÉLYEGVILÁG majdnem 3 millió
Ft-os ráfizetéssel jelenik meg évente annak ellenére, hogy csak reklámbevétele 2.9 millió Ft volt. Ez így „kiváló” munka, de ha a BÉLYEGVILÁG
szakmai minőségét és információértékét nézem, akkor a helyzet nagyon siral
mas. A külföldi utazások tekintetében „néphülyítés”-nek lehettünk tanúi,
hiszen 2010-ben csupán 14.000,- Ft-ot költött erre a szövetség, miközben elég
a BV-t olvasni, hogy megtudjuk azt, hogy Kurdics Sándor, dr. Lippai Pál,
Czirók Dénes és Glatz István hányszor utazott és hová elnökile^-zsürorilagkommisszerileg. Azaz papíron és bekiabálásilag ők mind SAJÁT ZSEBÜK
terhére utaztak, csupán az nem derült ki a küldöttek számára, hogy például
csak 2011-ben is 1.23 milliós szállásköltség van betervezve, ami tetemes
mennyiségű külföldi elszállásolását tartalmazza HUNFILA-ilag, de ter
mészetesen kölcsönösségi alapon, azaz „mi meghívtuk őket, ők meg majd a mi
zsürorainkat és komisszerjeinket hívják meg”. így lehet eltüntetni a küldöttek
orra elől azt, hogy a kiállítási és zsüribizottsági tagok bizony nem minden költ
séget fedeznek saját zsebből, de folyik a porhintés, és a MABÉOSZ erre is
költ, ami viszont csak a nagyon kevés kiállító érdekében történik és, elsősofban a zsürorok és komisszerek egyéni érdekei miatt. Arról is szó volt, hogy
az Alapszabály szerint (amit nagy gondossággal éppen Dr. Lippai Pál dolgo
zott ki és össze) a MABÉOSZ elnöke TÁRSADALMI MUNKÁ-ban végzi
tevékenységét, de ennek ellenére a korábbi elnök tetemes és észérvekkel nem
alátámasztható gépkocsitérítést kapott (annyit nem autózhatott!!!) de a jelen
legi még tiszteletdíjat is kap, ami nem is szerepel az Alapszabályban és amit az
Elnökség szavazott meg a küldöttgyűlés megkérdezése nélkül, bár ezen utób
binak semmi jelentősége sincs, hiszen ez a küldöttgyűlés mindent megszavaz,
amit az elnök vagy az elnökség csak akar. Többen kifogásolták azt, hogy még
mindig nem készült tényleges vagyonfelmérés és a MABÉOSZ ingatlanjai a
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mai napig nevetséges, „törvényi értékcsökkenéssel” csökkentett értékben,
azaz „kamuértéken” szerepelnek a mérlegben. Erre ajánlottam fel azt 2010ben, hogy dupla értéken felvásárolnám a MABÉOSZ ingatlanjait és akkor a
költségvetés is jól járna, de erre természetesen választ nem kaptam. Még min
dig óriási a telefonszámla, bár összegszerűen kissé csökkent az előző évekhez
képest. Szálló pletyka szerint sok kis teremben folyt rendszeresen a magán
csevegés szövetségi költségen (feleségekkel, barátnőkkel, paprikaeladásilag,
olimpiaügyileg, sportügyileg stb), amely beszélgetéseknek a legkisebb köze
sem volt a bélyeggyűjtéshez. A hivatalos válasz persze a bérlőkre terheli a sok
beszélgetést - és éppen ezért nem kapnak külön vonalat illetve számot, fhert
akkor pontosan lehetne számolni. Csökkent a szövetség tevékenységi köre és
mennyisége, így több munkakör félig feleslegessé vált. A személyi jellegű kia
dások meg óriásiak. A 2010-évi mérlegbeszámoló (a 8.8 milliós ráfizetés!!!)
pár ellenszavazat és pár tartózkodás mellett meg lett szavazva, el lett fogadva.
(2) Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnöke is „hozta a megszo
kottat”. Ő majdnem mindent rendben talált, szinte egyetlen szava sem volt a
2010-évi költségvetés 8.8 milliós ráfizetéses megerőszakolásához. Én gratu
láltam ehhez a hatalmas munkához, és azt is megköszöntem, hogy minden hoz
zá írt köri és tagi beadványra kimerítő vizsgálódás és paragrafuselemzés után
szabályosan, kimerítően, szabatosan, az Alapszabálynak maximálisan megfe
lelő módon, az etika és a demokrácia alapelveinek maximális betartásával vá
laszolt, a beadványírók maximális megelégedésére - UGYE???
(3) A 2011 -évi munkaterv nélküli költségvetés ismét - optimista módon 6.3 millió Ft-os ráfizetést tervezett be. Mindezt annak ellenére, hogy idén ta
vasszal igen jelentős támogatást adott többek között a Magyar Posta, mely tá
mogatási összeg nagy része egyszerinek minősíthető, biztosan nem lesz évente
ismétlődő. A MABÉOSZ honlapja is elvisz vagy 0.8 millió Ft-ot, ami bizonyos
vélemények szerint bújtatott fizetéskiegészítés, hiszen ezt (EZT) a honlap minőséget és információtartalmat egyesek szerint ennek harmadából is elő
lehet állítani. Lehet persze az is, hogy valaki(k) kétszer kapnak honoráriumot:
egyszer a BV-ban, másodszor a honlapon megjelent ugyanazon írásukért,
miközben mások semmit sem kapnak - feltételezhetően vagy a pofafaktor
függvényében, vagy attól függően, ki az erőszakosan rámenős és ki a szelíd, de
semmiképpen sem szabályozott formában. Az évi 2.9 milliós takarítás mellett
vannak olyanok is, akik ehhez képest túl erősnek érzik a mellékhelyiségek
húgyszagát. Elég optimistán tervezték be a tagdíjbevételt. Kiderült az, hogy az
ifjúsági tagként nyilvántartottak jó része agg nagypapa bélyeggyűjtő unoka
nélkül, de így „tagdíjcsaló”. Mindez persze úgy, hogy ha bárki ezt korábban
pedzette, akkor alaptalan vádaskodónak lett titulálva. De szerencsére az
újonnan alakult (és eredetileg Kurdics Sándor által nem engedélyezett - egy
elnökségi tag beszólásával jellemezve: nehogy létrehozzunk még egy ellen
zéki szavazatot!) Ifjúságért Szakosztály kezdeményezésre a MABÉOSZ Or
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szágos Ifjúsági Bizottsága aktív felmérésbe kezdett és bizony több körről ki
derült az, hogy ott csak és kizárólag „papírgyerekek” vannak. Igaz, naprakész
tagnyilvántartása a mai napig nincs a MABÉOSZ-nak, az elnökség képtelen
ennek megalkotására, a köri vezetők minimum 20%-a meg nem haj landó adat
szolgáltatásra. Ez a MABÉOSZ! Itt több „ellenzéki” javaslat is felmerült. Az
egyik javaslat arról szólt, hogy bár a 2011-es évet már nem lehet módosítani,
de szavazzunk arról, hogy 2012-től kezdve ne lehessen többé ráfizetést beter
vezni. Ezt az elnök hajlandó volt megszavaztatni: 18 IGEN mellett 17 NEM
volt. A többit számlálás nélkül tartózkodónak minősítették, bár közben többen
elmentek már. Tóth Csaba Kornél MABÉOSZ elnök speciális, az Alapsza
bályban sehol sem megtalálható matematikája szerint 17 NEM + több mint 1011 -12-13 (ki tudja mennyi) tartózkodás az több, mint a 18 IGEN, tehát a javas
lat le lett szavazva. Az külön tanulmányt érdemelne, hogy mennyire viseli a
szívén az a Szövetség sorsát, aki aktívan támogatja szavazatával a ráfizetéses
tervezést, és persze hogy erről beszámol-e az őt küldőknek. Az is felmerült,
hogy ha ugyanazok terveznek most is, akik korábban hatalmas ráfizetéseket
tudtak csak kihozni, akkor azoknak le kellene mondaniuk és átadni a helyüket
másoknak. Ilyen felvetésre érdemi elnökségi válasz persze nem volt. Volt ja
vaslat arra, hogy hozzunk létre egy háromtagú tanácsadó és segítő Költségvetési Tanács-ot. Ez meg sem lett szavaztatva azzal, hogy nehogy már bárki is
beleszóljon az elnökség igen kiváló és pótolhatatlan munkájába. Természe
tesen ez formailag szabálytalan volt, hiszen egy javaslatot meg kell szavaztat
ni - mint az 2010-ben történt, amikor az alapszabály-ellenes, Kurdics Sándort
az egekbe emelő tiszteletbeli elnökké választó javaslatról volt szó, amely tiszt
ség nem is létezett, de akkor és ott, előzetesen írásban meghirdetett napirendi
pont nélkül megszavaztatták az Alapszabály módosítását, majd a tiszteletbeli
elnöki posztot, és megszavazták azt a Kurdics Sándort, akinek szakmai tevé
kenységének pozitív mérlegét számos komoly filatelista kétségbe vonja, bár
természetesen a jó részben illegitim küldöttek szerették személyét. A javas
lattevés témához tartozik az is, hogy utólag dr. Berke Imre MABÉOSZ elnök
ségi tag kifogásolta azt (az IBK-levlistán), hogy a küldöttgyűlésen egyetlen
„ellenzéki” javaslat sem hangzott el, csupán negatív kritika. Ha többen beter
jesztettek és mások hallottak javaslatokat, de valaki egyetlen egyet sem, akkor
ott szelektív halláshiba lehet a magyarázat. A 2011 -évi költségvetést a küldöt
tek pár ellenszavazat és pár tartózkodás mellett (6 millió Ft feletti előre beter
vezett ráfizetés) megszavazta. A Leitold László alelnök nevével fémjelzett
lobby erőteljesen küzd a székház eladásáért. Gazdasági szakemberek szerint
egy ilyen székháznak - racionális gazdálkodás mellett - el kellene tudni tarta
nia magát. Persze felelőtlen és fedezet nélküli kiadások tömkelegé vagyon
vesztéssel és székházeladással jár. Hogy vannak-lennének olyanok, akik
ésszerű javaslatok és programok alapján rentábilissá tudnák tenni a szövetség
anyagi helyzetét és természetesen filatéliai presztízsét is, az sem az elnöksé
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get, sem a részben illegitim küldöttek zömét egyáltalán nem érdekelte.
A vidéki küldöttek azt nem fogják fel, hogyha a székház eladásra kerül,
akkor a MABÉOSZ szétrohadása fel fog gyorsulni, és nekik sem lesz többé
MABÉOSZ-hátterük. Pedig - látom, tapasztalom - sok, akár 2-300 km-nyire
lakó vidéki nyugdíjas (65 év feletti) igaz gyűjtő MABÉOSZ tagok élnek a le
hetőséggel és rendszeresen feljárnak a székházba csere- és vásárlási lehető
séget keresve. A székház eladása után bérelt népligeti sátorban nem lesz helye
már a gyűjtői találkozásoknak.
(4) Az Etikai Bizottság megalakulásáról, elnökének szavairól és tagja
inak megválasztásáról nem kívánok sokat írni. A lényeg az, hogy ezen Bizott
ság elnöke csak a jövőbe kíván tekinteni, azaz a múltbeli mégoly komoly és
égbekiáltó etikai vétségekkel nem kíván foglalkozni, de különben is híve az
„árokbetemetésnek”. Többek véleménye szerint azonban addig nem lehet ár
kokat betemetni, amíg a másik oldal permanensen mélyíti azokat.
(5) Erről a napirendi pontról majd megemlékezik a BÉLYEGVILÁG
(6) Az EGYEBEK-ben több témáról volt szó. Megszavaztatták a külföldi
tagok tagdíjának mértékét: 15 EURO/év-ben. Ha figyelembe vesszük a nyu
gateurópai országok életszínvonalát-bérszínvonalát-nyugdíj színvonalát, ak
kor a külföldi tagok egy nevetséges összegért lehetnek MABÉOSZ tagok. Szó
ba került az, hogy csökkenteni kell a nyíregyházi MABÉOSZ ingatlan eladási
árát, mert nincs rá kereslet. Magánvélemény: ha majd mégis eladásra fog
kerülni, előre borítékolom azt, hogy a vevő rövid időn belül (hetek, hónapok)
tetemes haszonnal fog túladni az ingatlanon - mint az Magyarországon szo
kásos. Volt e napirendi pontban szakosztályi vita is. Czellér Árpád, a Külföldi
Bélyeggyűjtő Szakosztály titkára zokon vette azt, hogy én kifogásoltam azt,
hogy nekik saját rendelkezésükre áll a 404-es szoba, még az augusztusi szék
házbezárás alatt is, miközben más szakosztályok csak egyeztetve jutnak ha
vonta egyszer teremhez. Erre azt mondta Czellér Árpád, hogy nem érti, miért
támadom a szakosztályt, amelynek egykor én is vezetőségi tagja voltam, mi
közben ő nem változott, csak én változtam meg. Hát éppen ez az: én elsőbb
séget adok a szakosztályi szakmai érveknek a mindenkori MABÉOSZ elnöki
diktátumokkal szemben, míg ő és annak a szakosztálynak az elnöke az utóbbit
tartja fontosabbnak. Hát ennyiben tényleg csak én változtam meg, ő(k) nem.
Végezetül megjegyzem azt, hogy a BÉLYEGVILÁG-ban a (nem jelen
levő) felelős szerkesztő vagy felkért „bértollnokok” biztosan másképpen fog
ják tálalni a dolgokat és bizonygatják majd azt, hogy minden a lehető legdemokratikusabban történt, ez az elnökség a lehető és elképzelhető legjobb és
mekkora nagy üzlet lesz a székház eladása.

Dk RiUAttila
Szakosztályi elnök
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KOTAH
A régebben Kotah-nak nevezett Kota (angolosan Kotah, indiaiul Kota)
egy város az Észak-Indiai Rajasthan államban. A Chambal folyó partjain te
rül el. Kota Rajasthan harmadik legnagyobb városa Jaipur és Jodhpur után. Ki
terjedése illetve hatóköre eléri a 12400 km2-t, ami Rajasthan állam 3.63%-a. A
város kereskedelmi centruma egy olyan területnek, ahol a mezőgazdaságban
elsősorban kölest, búzát, rizst, hüvelyeseket, koriandert és olajos magvakat
termesztenek, az iparban gyapottal, textiliákkal, tejfeldolgozással foglalkoz
nak és ahol kézműves módon fémeket dolgoznak fel. Ez egy igen termékeny és
zöld vidék az öntözéses gazdálkodás révén. Kota egyben Észak-India egyik fő
ipari központja jelentős vegyiparral. Egyben közlekedési csomópont is.
Kota a Delhi-Mumbai (Bombay) vasútvonalon fekszik.
Kota híres sajátságos festési stílusáról is. Számtalan és híres előkészítő és
továbbképző centrumában oktatják az indiai elitbe tartó mérnök- és orvosas
piránsokat, ami az utóbbi években teljesen új arculatot adott a városnak.
2001-ben Kota-nak 1.568.525 lakosa volt, amiből 53% férfi és47% nő.A
lakosság túlnyomó része hindu vallású (bajban is lennének akkor, ha ott is az
iszlám vallás uralkodna, hiszen nem jutna mindenkinek 4 feleség).
Kotah történelme

A város története a XII. századig nyúlik vissza. Ekkor a Hada-k törzsfő
nöke, Rao Déva elfoglalta ezt a területet és megalapította Bundi-t és Hadoti-t.
A XVII. Században Juhangir, a Mughal birodalom császárának uralkodása
alatt Bundi vazallus uralkodója, Rao Rátán Singh a kisebb területű Kota her
cegséget második fiának, Madho Singh-nek ajándékozta. Kota 1631-ben vált
független állammá Rao Madho Singh uralkodása alatt. Kota nemsokára túl
nőtte „szülőállamáf ’ (Bundi-t), és nagyobb terület felett uralkodva nagyobb
bevételekkel gazdagodott. Bhim Singh maharadzsa fordulópontot jelentett
Kota történelmében, hiszen ő az első az általa alapított maharadzsa dinasz
tiában.
. AKota-i uralkodók az angol gyarmatosítók szövetségesei lettek.
184.720,- Rúpia hübérpénzt fizettek és brit katonatisztek vezette irreguláris
erők részévé váltak. Ezek az erők 1857-ben fellázadtak a britek ellen, de a ma
haradzsa hű maradt addigi szövetségeseihez.
A jelenlegi uralkodó az 1934-ben született HH Shri Brijraj Singh Bahadur Maharadzsa, aki a 18. Kota-i maharadzsa. Igen sok valós és tiszteletbeli cí
me és rángj a volt és van. Számtalan szervezetnek az elnöke.
Kotah-i illetékbélyegek
1. Ráragasztható illetékbélyegek:
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l.l.C o u r tF e e s

*

1.1.1. Szembe néző, de a bal vállát előbbre tartó Umed Singh II maharad
zsát ábrázoló bélyegek. Ilyet sajnos nem tudok bemutatni, de a bélyegnagyság
és az ábra tekintetében azonosak az 60. ábrán bemutatott bélyeghez. Az angol
nyelvű (fent) és a helyi nyelvű (lent) COURT FEE felirat alatti mezők vízszin
tesen hullámos vonalkázással vannak ellátva. Általam ismert: 2 As (ANNA, 2től felfelé ANNAS), sötétkék. Több címlet is létezik.
1.1.2. Bal vállát kissé előbbre tartó, de balra néző Umed Singh II maha
radzsát ábrázoló bélyegek. A bélyegkép mérete: 78 x 36,5 mm, de a fogazások
minősége miatt a fogazott bélyegek mérete nagyon változó. Ezeknél az egész
bélyeg sok apró pontot tartalmaz (60. és 61. ábrák). Ez a pontozás a mell
sziluett mögött és a vízszintes feliratok alatt gyengébb, így messzebbről nézve
ezek a területek egyenleteses enyhe kék színűnek látszik. A bélyeg jobboldali
kétharmadát kitöltő részen, ahol a KOTAH STATE felirat található valamint 3
sor a ráírásra, a pontozás sokkal erőteljesebb, így markánsabban kék színezetet
ad. Általam ismert címlet: 4 As és 3 Rs kék színben és 10 Rs vörösbama szín
ben, de ennél több címlet létezik. Ugyanakkor a 4 As névértékű bélyegből két
féle van: vékony vonalakkal írt „4 As” (az s-után pont nélkül) (60. ábra), vala
mint vastagabb vonalakkal: „4 As”, ahol az s-betü az A-felezővonalától felfelé
található, alá van húzva és az aláhúzás alatt két pont található (61. ábra).
1.1.3. Hasonló feliratú és ábrájú bélyegek, de a háttér teljesen más (62.
ábra): az ovális keretben levő felirat és uralkodókép háttere vízszintes vonal
kázáséi, a vízszintes feliratok háttere jobbra dőlő ferde vonalkázású, és a bélyeg
jobboldali kétharmadát kitöltő részen, ahol a KOTAH STATE felirat található,
egy egymást átfedő, több körből álló mintázat található. A négy sarokban talál
ható és élére állított kis kockában félkörív található. Az As-címletek (ANNA)
színe kék, a Re-s címletek (Re = 1 RUPEE, Rs = több RUPEE) színe világos
zöld. Az általam ismert címletek: 2 As, 4 As, 8 As (62. ábra) kék színben, a
Rupiás címleteknél az Re van elől, utána egy pont, majd jön az értékszám. 1
(63. ábra), 3 és 5 Rs, zöld színben. Természetesen ennél több címlet létezik.
1.1.4. Ugyanilyen típusú bélyegek, de az As-címletek esetében előbb van
az „As” és csak utána az értékszám (64. ábra). Az itt bemutatott bélyeg több ér
dekességet is mutat: Az értékmegadás jobbra és felfelé van csúszva. A bélyeg
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64.á b ra

6 5.áb ra

felső ívszegélyt tartalmaz. A bélyegábra és a fogazat között egy vízszintes vo
nal látható. Jól látható az is, hogy a fogazógép tűi milyen egyenetlenül fogaz
tak: majdnem ép foglyukak mellett vannak deformáltak, részlegesen átvágottak és csak beszakítottak is. A COURT FEE felirat „F”-betüjének felső részén
kb. 50°-os szögben felfelé mutató vonal található. A bemutatott As 4 címlet
színe kék. r
1.1.5. Újabb azonos ábrájú, de más típusú értékjelzést tartalmazó
bélyeget mutatok be a 65. ábrán. Ebben az esetben az értékjelzés típusa: „Re.
1/-„ és a bélyeg színe kékeszöld.
1.1.6. Ezt követően megváltozott az uralkodó személye, és megjelenik
Kumar Bhim Singh Bahadur maharadzsa (66. ábra) képe. Az arckép mögötti
terület nagyon sűrű, 45°-ban dőlő négyzetrácsozatos. A bélyegkép többi része
hasonló a korábbi bélyegekéhez: a vízszintes feliratok mögött 45°-ban jobbra
dőlő vonalsor látható. Ezen vonalkázás révén képzett lapos és fekvő téglalap
kéjízelt függőleges vonalai néha „hullámosak”, attól függően, hogy a vonalak
végén festékhiány vagy kis festéktöbblet van. Az As-értékek színe kék, a rupiás címleteké meg világoszöld. Az általam ismert címletek: 2 As, 4 As, 8 As
(66. ábra) valamint 2 Rs és 5 Rs (67. ábra). A 8 As címlet egyben belefogazott
alsó ívszegélyt is tartalmaz, és 5 mm-el magasabb a „normál” bélyegnél, de
emellett a szegélyen kissé balra a 8-as számtól egy erős kék festékpontot
tartalmaz. A 2 Rs címlet sötétebb zöld és papírja enyhén bamássárga, de ez az
elszíneződés lehet az időközben történő tárolás minőségének következménye.
1.1.7. Ugyanilyen uralkodót ábrázoló és ugyanilyen ábrájú bélyegek, de
az értékmegadásnál előbb van a pénznem megnevezése és csak utána a címlet.
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Az általam ismert címletek: As 4 és As 8 (68. ábra) kék színben és Re 1 (69.
ábra) és Rs 2 világoszöld színben.

66.ábra

67.ábra

1.2.Revenues

1.2.1. Bal vállát kissé előbbre tartó, de balra néző Umed Singh II maha
radzsát ábrázoló bélyeg. Névérték: ONE ANNA (1). A bélyegkép mérete 29 x
34 mm. A bélyeg színe csokoládébama. (70. ábra), A mellsziluett mögötti
háttér apró pontokkal fedett.
1.2.2. Ugyanaz az uralkodó, de kisebb méretű bélyegen (71. ábra).
Névérték: ONE ANNA (1). A bélyegkép mérete: 23,5 x 27 mm. Itt a mellszi
luett mögötti háttér sűrű vízszintes vonalakkal fedett. A bélyegek általam is
mert színei: csokoládébama, narancsbama, mattbama.
1.2.3. A bélyegen Kumar Bhim Singh Bahadur maharadzsa (72. ábra).
Névérték: ONE ANNA (1). A bélyegkép mérete: 23,5 x27 mm. A mellsziluett
mögötti héttér nagyon sűrű, 45°-ban dőlő négyzetrácsozat. A bélyeg színe na
rancsbama.

70.ábra

71 .ábra
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72.ábra

1.2.4. Ugyanaz a bélyeg, mint az előző, de 60°-ban balra dőlő piros és
helyi nyelven írt felülnyomat található rajta. Ilyet sajnos itt bemutatni nem tu
dok (máshonnan nem másolhatom).
2. Illetékdíjjegyes papírok
2.1.Revenues.

Angol Indiához és a feudális hercegségek díjjegyes iratpapírjaihoz ha
sonlóan itt is sokféle típusú, sokcímletű, díszes és jellegzetesen nagyméretű
(néha elérhetik az A4-es papír szélességének méretét is) díjjegy-rányomás
található. Mivel ilyenekkel még nem rendelkezek, bemutatni sem tudom őket.
Mindkét fentebb nevezett uralkodót ábrázoló díjjegyes(ek) vannak, de emel
lett ovális alakú és csak indás díszítésű, vagy szárnyas lovat ábrázoló címeres
rányomások is léteznek.
2.2. Petition (Kérvény)

Köralakú, fekete színű, címert ábrázoló értékrányomás. Ilyet sem tudok
bemutatni.
Itt kell megemlítenem azt, hogy Kotah egyes körzeteinek önálló illeték
kiadásai is voltak. Ilyenek: Kotah district Balwan, Kotah district Gainta, Kotah
district Indragarh, Kotah district Khatoli. Ezekről máskor fogok beszámolni.

KOTAH
Dis früher als Kotah genannte Stadt (englisch Kotah, indisch Kota) liegt
im Staat Rajasthan in Nord-Indien. Streckt sich am Ufer des Flusses Chambal
entlang aus. Kota ist nach Jaipur und Jodhpur die dritte gröBte Stadt von Ra
jasthan. Ihre Ausbreitung beziehungsweise ihre Auswirkungskreis erreicht
12.400 km2, was 3.63% des Staates Rajasthan ist. Die Stadt ist das HandelsZentrum einen solchen Gebiet, wo mán in dér Landwirtschaft hauptsáchlich
Hirse, Weizen, Reis, Hülsenfrüchte, Koriander, Ölsamen anbaut, und in dér
Industrie mit Baumwolle, Textilien, Milchverarbeitung bescháftigen und wo
mán Metalle Handwerkel-Weise bearbeiten. Das ist durch die BewásserungsWiftschaft eine sehr ergiebige und grüne Landschaft. Kota ist zugleich ein
industrielles Haupt-Zentrum von Nord-Indien mit bedeutende Chemische
Industrie. Und ist Verkehrs-Knotenpunkt auch. Kota liegt auf dér Eisenbahnlinie zwischen Delhi und Mumbay (Bombay).
Kota ist von seinem merkwürdigen Malerei-Stil berühmt. Mán unterrichtet die zu dér indische Elité strebsame Ingenieur- und Arzt-Aspiranten in
vielen und berühmten Vorbereitungs- und Fortbildungs-Zentrums, die in
letzterer Zeit die Stadt eine ganz neue Gesicht gegeben habén.
lm Jahre 2001 hatte Kota 1.568.525 Einwohner gehabt, davon waren
53% Mánner und 47% Frauen. Dér überwiegende Teil dér Bevölkerung hat
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indische Religion (sie würden in groBe Sorge sein, wen dórt die Islam Religion
herrschen würde, da nicht allé könnten 4 Frauen sich anschaffen).
Die Geschichte Kotas.

Die Geschichte Kotas geht bis das XII Jahrhundert zurück. Zu dieser Zeit
hat Rao Déva dér Háuptling dér Hadas dieses Gebiet erobert und hat Bundi und
Hadoti begründet. lm XVII Jahrhundert hat wahrend dér Regierung von
Juhangir, dér Kaiser des Mughal-Reiches, seiner Vasall-Monarch Rao Rátán
Singh das Fürstentum Kota seinem zweite Sohn Madho Singh geschenkt. Kota
ist wahrend dér Regierung von Rao Madho Singh im Jahre 1631 unabhángíger
Staat geworden. Kota hat in kurzer Zeit seinen Geburts-Staat (Bundi) übergewachsen, und über gröBere gebiet herrschend hat sich mit gröBere Einnahmen bereichert. Bhim Singh Maharaja stellte ein Wendepunkt in dér Ge
schichte Kota dar, da er war dér erste in dér von ihm gegründeten Dynastie.
Die Herrscher von Kotah wurden Alliierten dér britische Kolonisatoren.
Hatten 184.720,- Rupee Vasallen-Geld gezahlt und wurden Teilnehmer dér die
von britischen Offízieren leitenden irreguláren Kráfte. Diese Kráfte habén sich
im Jahre 1857 gégén die Briten erhoben, doch dér Maharaja ist treu zu dér
bisherige Alliierten geblieben.
Dér derzeitige Herrscher ist dér im Jahre 1934 geborene HH Shri Brijraj
Singh Bahadur, dér 18n Maharaja von Kotah. Er hatte und hat viele wirkliche
und Ehren-Titel und -Rangé. Ist Prásident von mehreren Organisationen.
Die Fiskalmarken von Kotah
1. Aufklebbare M arken:
1.1. C ourtFees

1.1.1. Stempelmarken Umed Singh II Maharaja darstellend, wo er gerade
entgegen schaut, aber seine linké Schulter haltét er etwas vorwárts. Solche
kann ich leider nicht zeigen, aber in MarkengröBe und in Abbildung sind diese
gleich mit dér in dér Abb. 60, zeigte Stempelmarke. Die Felder unter dér in englische Sprache (oben) und in lokaler Sprache (untén) geschriebenen Aufschrift
COURT FEE bestehen aus waagerechte und wellige Schraffierung. Von mir
bekannt: 2 As (ANNA, über 2 ANNAS), dunkelblau. Existieren mehrere Wertstufen auch.
1.1.2. Stempelmarken Umed Singh II Maharaja darstellend, wo er nach
links schaut und seine linké Schulter haltét er etwas vorwárts. Die Abmessung
des Markenbildes ist 78 x 36,5 mm, aber wegen dis Qualitát dér Zahnung sind
die Abmessungen dér gezáhnten Marken sehr unterschiedlich. Bei diesen
Typen enthált die ganze Marke viele kleine Punkte (Abb. 60. und 61.) Diese
Punktierung ist hinter dér Büste-Silhouette und unter dér waagerechten
Aufschrift schwácher, so von etwas weiter angeschaut sind diese Gebiete auf
gleichmáBig schwach blau gefárbt. Die Punktierung am rechtseitige zwei Drit33

tel ausfűllende Teil dér Marke, wo sich die Aufschrift KOTAG STATE und 3
Linien zwecks darauf zu schreiben findet, ist viel kráftiger, und so markanter
blau. Die von mir bekannte Wertstufen sind: 4 As und 3 Rs in blau und 10 Rs in
rotbraune Farbe. Daneben existieren andere Wertstufen auch. Gleichzeitig
sind von dér 4 As Marke 2 Typen: „4 As“ mit dünne Linien gezeichnet (nach
dem „s“ ohne Punkt) (Abb.60.)y und mit dicker Linien „4 As“, wo dér „s“Buchstabe sich von Halbierende-Linie des „A“-Buchstabes aufwarts findet,
ist untergestrichen und darunter finden sich 2 Punkte (Abb. 61.).
1.1.3. Marken mit áhnliche Aufschrift und Markenbild, aber dér Hintergrund ist ganz anders (Abb.62.): dér Hintergrund dér Aufschrift in dem ovalen
Rahmen und des Herrscherbildes ist mit waagerechte Schraffierung versehen
und am rechtseitige zwei Drittel ausfűllende Teil dér Marke, wo sich die Auf
schrift KOTAG STATE und 3 Linien zwecks darauf zu schreiben findet, findet
sich eine Muster aus mehrere sich überdeckende Kreise. In den sich in den 4
Ecken findende und auf dér Spitze gestellten Quadraten finden sich HalbKreisbögen. Die Farbe dér As-Wertstufen ist blau, dér Rs-Wertstufen (Re = 1
RUPEE, Rs = mehrere RUPEE-n) ist hellgrün. Die von mir bekannte Wert
stufen sind: 2 As, 4 As, 8 As (Abb.62.) in blau, Re 1 (Abb.63.), Rs 3, Rs 5 in
grün. Hier bei den RUPEE-Wertstufen findet sich erst das „Rs“, danach ein
Punkt und dann kommt die Zahl. Hier existieren mehrere Wertstufen auch.
1.1.4. Marken in derselbe Typ, aber bei dér As-Wertstufen findet sich
zuerst das As und nur danach die Wertzahl (Abb. 64.). Die hier gezeigte Marke
hat mehrere merkwürdigen: die Wertangabe ist nach rechts und nach oben verschoben. Die Marke hat obere Bogenrand. Zwischen das Markenbild und Zahnung findet sich eine waagerechte Linie. Es ist auffállig, das die Nadeln dér
Zahnungsmaschine ungleichmáBig gezahnt habén: neben fást wohlerhaltene
Zahnlöcher sind deformierten, teilweise durchgeschnittene und nur eingerissene auch. Bei dér „F“ dér COURT FEE Aufschrift findet sich eine kleine in
50° aufwarts gehende Linie. Die Farbe diese Wertstufe ist blau.
1.1.5. Am Abb. 65. stelle ich eine andere Marke mit derselbe Abbildung,
doch mit eine Wertangabe in andere Typ dar. lm diesen Fali ist die Wert
angabe: „Re. l/-,„ und die Farbe istblaugrün.
* 1.1.6. Danach kam eine andere maharaja: Kumar Bhim Singh Bahadur
(Abb.66,). Das Gebiet hinter dem Bildnis ist eine sehr dichte Quadrat-Vergitterung in 45° fallend. Das andere Teil des Markenbildes ist zu den vorherigen
Marken áhnlich: hinter dér waagerechte Aufschriften findet sich eine LinienReihe 45° nach rechts fallend. Die senkrechte sich vorstellende Linien des
Aachen und liegenden Rechteckes gebildet durch diese Linien-Reihe sind
manchmal „wellig“, abhángig ob am Ende dér Linien Farbemangel oder
Farbe-ÜberschluB sich findet. Die Farbe dér As-Wertstufen ist blau, dér ReWertstufen hellgrün. Die von mir bekannte Wertstufen sind: 2 As, 4 As, 8 As
(Abb.66.), und 2 Rs, 5 Rs (Abb.67.). Die Wertstufe 8 As enthalt einen hinein34

gezáhnten unteren Bogenrand und ist 5 mm höher als die „normálén44Marken.
Daneben auf dem Bogenrand etwas links unter dér Zahl 8 ist ein stárkerer
blauer Farbpunkt. Die Wertstufe 2 Rs ist dunklerer grün und das Papier etwas
braungelb, aber diese Verfárbung kann Folge dér Qualitát dér Lagerung in dér
Zwischenzeit sein.
1.1.7. Marken mit derselben Maharaja und derselben Markenbild, aber
bei den Wertangabe findet sich zuerst die Nennung des Geldes und nur danach
die Wertstufe. Die von mir bekannte Wertstufen sind: As 4, As 8 (Abb. 68.) Blau
und Re 1 (Abb. 69.) und Re 2 hellgrün.
*
1.2.Revenues

1.2.1. Stempelmarke Umed Singh II Maharaja darstellend, wo er nach
links schaut und seine linké Schulter haltét er etwas vorwárts. Nennwert ONE
ANNA (1). Die Abmessung des Markenbildes ist: 29 x 34 mm. Farbe schokoladebraun (Abb. 70.). Dér Hintergrund hinter dem Herrscherbild ist mit kleinen
Punkten bedeckt.
1.2.2. derselbe Herrscher, aber auf kleinere Marke (Abb.7L). Nennwert
ONE ANNA (1). Die Abmessung des Markenbildes ist: 23,5 x 27 mm. Dér
Hintergrund hinter dem Herrscherbild ist mit waagerechten Linien dicht be
deckt. Farben: schokoladebraun, orangebraun, mattbraun.
1.2.3. Jetzt auf dér Marke Maharaja Kumar Bhim Singh Bahadur
(Abb. 72.). Nennwert ONE ANNA (1). Die Abmessung des Markenbildes ist:
23,5 x 27 mm. Dér Hintergrund hinter dem Herrscherbild ist eine sehr dichte
Quadrat-Vergitterung in 45° fallend. Farbe orangebraun.
1.2.4. Dieselbe Marke als die vorherige, aber mit eine rőten Aufdruck geschrieben in lokálén Sprache und 60° nach links fallend. Solche kann ich jetzt
leider nicht zeigen (von anderswo kopieren ist nicht erlaubt).
2. Papieren mit W erteindruck
2 .1 . Revenues.

Áhnlich zu den Papieren mit Werteindruck von Britische Indien und von
anderen indischen Feudalstaaten fínden sich hier Wertdrucke in mehreren
Typen, mit mehreren Nennwerten, sind verziert und sind typisch grófi (können
manchmal die Abmessung dér Breite einem Papier von A4 erreichen). Da ich
solche noch nicht habé, zeigen kann ich diese leider nicht. Die WerteindruckBilder enthalten beide Herrscher, aber daneben existieren noch solche auch,
die neben Text nur in einen ovalen Rahmen Verzierung mit Ranken habén,
oder ein Wappen mit Pferde mit Geflügels.
2.2. Petition (Kérvény)

Diese sind Kreisförmig, schwarz und enthalten ein Wappen. Solche kann
ich leider auch nicht zeigen.
Attila Rill
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SZERVEZETI HÍRADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS II.
Tisztelt Szakosztályi Tagok!
Egy korábbi OKMANYBELYEG lapszámban már felmerült az, hogy a
magyar illetékbélyeggyűjtőket senki sem képviseli érdemben a FlP-ben
és/vagy a FEPA-ban. Ott több mint egy évtizede elévült adatok szerepelnek. A
MABEOSZ korábbi elnökét és elnökségi tagjainakjó részét csak a velük szoros
szakmai kapcsolatban levő gyűjtési területek képviselete érdekelte, bár érde
kes módon éppen a hagyományos gyűjtési területen az a dr. Lippai Pál jutott
előre a ,, ranglétrán ”, aki semmilyen aktivitást nem fejt ki a Hagyományos
Szakosztály munkájában, sőt annak megalakulási közgyűlésén meg akarta
szavaztatni azt, hogy szükség van-e egyáltalán ilyen szakosztályra a
MABEOSZ-on belül Erről a témáról azután élénk levélváltások indultak be az
IBK-levlistán. Talán ennek köszönhető az, hogy a MABEOSZ elnöke, Tóth
Csaba Kornél az alább másolatban ide tett levelet küldte el több szakosz
tálynak:
58/2011
Kapják: 1. Légiposta Szakosztály elnöke
2. Díjjegyes Szakosztály elnöke
3. Okmány- és Illetékbélyeg Gyűjtők Szakosztálya
4. Irodalmi Bizottság elnöke

Tisztelt Elnök Úr!
A MABÉOSZ elnöksége 2011.05. 05-i ülésén áttekintette a FIP Bizott
ságaiban meglévő képviseletünket. Az elnökség megállapította, hogy több
bizottságnál változásra lesz szükség.
Az új személyi javaslatok megtételéhez előzetesen kérni kell az érintett
szakosztályoktól rövid indoklással (szakmai múlt, nyelvtudás) javaslatokat.
Az elnökség határozatának megfelelően, kérem elnök urat, hogy a
FII*

1. Aerophilately Commission
2. Postai Stationery Commission
3. Revenues Commission
4. Philatelic Literature Commission

elnevezésű bizottságába arra alkalmas személyeket javasolni szíveskedjen.
A szavazat leadási határideje: 2011.06.01.
Elnök úr segítségét előre is köszönöm.
Szívélyes üdvözlettel

Tóth Csaba Koméi
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Én erre a következő válaszlevelet írtam:
Tóth Csaba Kornél M ABÉOSZ elnöke
ElnökÚr!
Az általam vezetett szakosztály vezetőségi tagjai javaslatára ideig
lenesen én vállalom el a FIP REVENUE COM M ISION-ban a M ABÉOSZ
illetékbélyeg gyűjtőinek képviseletét. Úgy gondoltuk, hogy a demokra
tikus alapelvek betartása mellett, előre meghirdetett napirendi pontként a
következő éves közgyűlésünkön (2012 első negyedév) fogjuk ezt a témát a
tagsággal megtárgyalni és a képviselő személyét demokratikusan megsza
vazni. Az ily módon megválasztott és legitim képviselő érdemben képvi
selheti a Szakosztály tagjait és a gyűjtési területet. Addig egy ideiglenes
képviselő bejelentése nem okozhat problémát annak tudatában, hogy a
mai napig képviselőként az a Voloncs Gábor szerepel bejelentve, aki majd
15-éve nem is M ABÉOSZ tag, mert az akkori M ABÉOSZ elnökkel való
gazdasági-ügyi nézeteltérése miatt lemondásra kényszerült.
Szakmai műit, nyelvtudás:
Aranyérem I. Vidéki Országos Ifjúsági Bélyegkiállítás Gyöngyös 1963;
Szakcikkek: GB SZEMLE, FILATÉLIAI SZABADSZAJ, SZABOLCSI
BÉLYEGÚJSÁG, OKMÁNYBÉLYEG, DÍJJEGYES
Tevékenység: 4 (korábban 5) szakosztálynak tagja, jelen szakosztálynak
elnöke, M AFITT tag, barlangkutató (MKBT tag) és volt lepkegyűjtő
(2000 db preparált lepkével).
Idegen nyelv: német, angol társalgási szinten, francia olvasási szinten
Dr.Rill Attila,
a M ABÉOSZ Okmány- és
Illetékbélyeggyűjtő Szakosztály elnöke

Mint az olvasható levelemből, ezt a kérdést mindenképpen a következő
éves közgyűlésünkön fogjuk megtárgyalni és a képviselő személyét meg
szavazni, Kérem ezért a szakosztályi tagokat, hogy akinek bármi javaslata
vagy észrevétele van e témakört illetően, írja meg, vagy akár jelentesse meg
szakosztályi közlönyünkben, hogy mindenki képben legyen akkor, amikor erről
döntünk.
D k Rill Attila
szakosztályi elnök
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A M ABÉOSZ SZAKOSZTÁLYAIRÓL
Kedves olvasók. Ezt az írást tulajdonképpen nem ide kellett volna meg
jelentetésre kérelmeznem, hanem a téma általánossága és szélesebb körben
való érdekeltsége miatt a BÉLYEGVILÁG-ban. Sajnos oda egyelőre még
nem lehet. Mivel a BÉLYEGVILÁG-ban a korábbi szerkesztőbizottsági el
nök, Kurdics Sándor egyszemélyes és szeszélyes, de kivédhetetlen cenzúrája
uralkodott, aminek során a felelősnek nevezett szerkesztő nemcsak mindig és
precízen teljesítette „főnökének” követeléseit, utasításait, elvárásait, hanem
gyakran még „rátett pár lapáttal”, és e folyamat hivatalosan még nincs leállít
va, a BV nem jöhet szóba. így amíg Rigóczki Csaba neve fémjelzi a szövetség
szaklapjának titulált és túlnyomórészt „politikai” bulvárlapját, addig oda - az
én véleményem szerint is - komoly és etikus filatelista nem ír. Természetesen a
BV-ben való publikálás mindenkinek szabad egyéni választáson alapuló ügye,
egyéni döntése, de tudni illik, hogy ha bárki úgy jelentet meg írást ott, hogy a
tűrhetetlen anomáliákról (diszkriminatív cenzúra, tudatosan valótlan állítások
megjelentetése érdemi válaszadás megtagadása mellett, mások kijelentése
inek meghamisítása stb.) totálisan hallgat, akkor ezt sokan ezen anomáliák
hallgatólagos támogatásaként fogják értékelni.
A MABÉOSZ-nak több szakosztálya van. Ebben a tekintetben a
MABÉOSZ 14 A4-oldalas terjedelmű és 21 §-ból álló ALAPSZABÁLY-a a
15. §.-ban mindössze féloldalnyi szövegrészt szentelt a szakosztályokra, de
még azokra sem, hiszen ebben a paragrafusban szerepelnek a MABÉOSZ
szakbizottságai is. Itt bizony abszolút különböző dolgok lettek összekeverve,
hiszen a szakosztályok - elvileg és gyakorlatilag is - „önkéntes szakmai
tömörülések”, míg ezzel szemben a szakbizottságok az elnökség által kine
vezett egyének vezetése alatt álló szervezetek. És ha a MABÉOSZ elnöke és
egyben elnöksége évtizedek óta nagyon messze van a demokratikus műkö
déstől, akkor az általa(luk) irányított, felügyelt és vezetett szakbizottságok
gyakran a megfélemlítés, a korlátozások, a kirekesztések stb. eszközei és
végrehajtói, míg a szakosztályok kifejezetten a illatéba egyes szakágazatainak
gyűjtőit és kutatóit egyesítik önkéntes alapon.
* A MABÉOSZ Alapszabálya még a szakosztályok normális definícióját
sem volt képes megadni (annak ellenére, hogy annak egyik fő megfogal
mazója, beterjesztője és megszavaztatója maga is szakosztályvezető!?!?!),
hiszen az Alapszabály azt mondja, hogy (idézem): „A Szakosztályok: az egyes
meghatározott gyűjtési ágazatokat művelő körök és Szövetségi tagok önkéntes
szakmai tömörülései.” A valóságban a szakosztályoknak csak és kizárólag
egyéni tagjai vannak, olyan „körök”-et Magyarországon, amelyek csak egyes
meghatározott gyűjtési ágazatokat müveinek, nem ismer senki, csakis a meg
fogalmazók, a beterjesztők, a megszavaztatok és azok, akik e mondatot az
Alapszabálymódosító küldöttgyűlésen történő helyesbítő felszólalás ellenére
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is „bambán” megszavazták. Most és itt szólítom fel megnevezetteket: mutas
sanak nekem egyetlen olyan kört, aki csak ilyen tevékenységet végez! Hogy az
Alapszabály megfogalmazásában a „Szövetségi tagok” helyett „szövetségi
tagok”-at kellett volna írni, csupán apró nyelvtani baki, de nem mindenki lehe
tett eminens tanuló minden tantárgyból az általános iskolában.
Az Alapszabály a továbbiakban azt írja, hogy a szakosztályok (idézem)
,Jlelső szabályzatukat.......maguk alkotják meg, melyet a Szövetség elnöke
hagy jóvá”. Itt van a titkos csatabárd elásva. Ha akarom és élezem, akkor itt
akár 30-évig tartó huzavona is elképzelhető. Hiszen abszolút önkéntes alapon
elvileg alakulhatna egy szakosztály, amelynek lényegét az adott elnök néni ké
pes megérteni, és/vagy nem akarja elfogadni, és akkor elkezdődhet egy „ping
pongsorozat”, azaz a szakosztály ragaszkodik a maga által felállított szakmai
érveire és a MABÉOSZ elnöke izomból visszadobja az elkészült Működési
Szabályzatot és nem ismeri el annak megalakulását. Ha bárki nem értené itt a
fő problémát, akkor megvilágítom egy konkrét példával. 2010-ben önkéntes
alapon megalakult a MABÉOSZ Ifjúságért Szakosztálya és megalkotta a maga
Működési Szabályzatát is. Éppen azért is alakultak meg, mert az ifjúsági gyűj
tés terén a szakbizottságok részéről az OIB évtizedeken keresztül kamuaktivi
tást mutatott csupán. Természetesen egy szakosztály és egy szakbizottság tevé
kenységi köre még az ifjúsági gyűjtés területén sem azonos és csak igen rész
legesen átfedő jellegű. Mivel az akkor regnáló elnöknek részben az akkori OIB
elnök sosem volt kritikusa, inkább támogatója, valamint egy szakosztály elnö
ke egyben tanácskozási és szavazati joggal rendelkező küldött, az éppen reg
náló elnöknek az általa vezetett elnökségi hatalom átmentése érdekében a leg
kevésbé sem hiányzott még egy ellenszavazat, így álkifogásokkal, mellébe
széléssel elutasította a bejegyzési kérelmet. Ezt támasztja alá az a szóban el
hangzott, de így persze nem bizonyítható de nagyon jellemző egyik elnökségi
ülési beszólás, miszerint „nehogy már egy szavazatot adjunk nekik!”. A be
jegyzési elutasítás álságos voltát mi sem bizonyította később j óbban, mint ami
kor a régi elnök, Kurdics Sándor vagy 18 év után visszavonult, és egy új elnök
került megválasztásra, azaz elmúlt a választás előtti „pártkampányok és sim
liskedések kora”, elfogadták nevezett Iijúságért Szakosztály Működési sza
bályzatát és bejegyezték a szakosztályt, miközben alapszabályilag e témát
illetően semmi sem változott (csupán annyi, hogy előzetes napirendi pont nél
kül, szabálytalanul megválasztásra került Kurdics Sándor mint tiszteletbeli el
nök, holott ilyen tisztséget az Alapszabály előtte nem is ismert), csupán 2 sze
mély helyet cserélt. Ez önmagáért beszél. Na meg persze az Elnökséget jellem
zi, hiszen az asszisztált az önkényes elnöki elutasító döntéshez. Ezt is meg
kellett egyszer valahol írni, hiszen a BÉLYEGVILÁG erről érdemben nem
tudósított.
Egy jól és abszolút demokratikus és etikus elvek mentén működő
társadalmi szervezet esetén már régen ki kellett volna dolgozni egy mindenki
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által elfogadható szakosztályi Működési Szabályzatot, ahol csupán a szakosz
tályra jellemző szakág megnevezését kellene adott esetekben behelyettesíteni.
Ilyenre a számtalan jogos szakosztályi tagi szakmai igény és az elnökségi
egyéni hatalmi részérdekek óriási távolsága miatt sosem kerülhetett sor.
Ugyanakkor jól jellemezte az elnök és a szakosztályok kapcsolatát az
évente elhangzott Kurdicsi elnöki beszédek szakosztályokat illető kitételei. A
„kedvencek” szóban többször is emlegetve lettek és a küldötteknek kiküldött
írásos anyagban is megjelentek. Azok a szakosztályok, akiknek elnökeit Kurdics Sándor ki nem állhatta (kritikatürésképtelensége okán), azok meg sem
lettek említve - vissza lehet nézni az irattározott dokumentumokban (én is őr
zök ilyeneket), mintha azok nem is léteznének, mintha azok nem is dolgoz
nának, mintha azoknak nem is lett volna saját szakmai periodikájuk. Vagy ez
talán azt is jelzi, hogy az elnök maga mennyire értett vagy nem értett egyes
szakmai témákhoz, azaz hogy képtelen volt felfogni például az illetékbélyegek, a díjjegyesek, a ragjegyek, a perfinek, a hagyományos bélyeggyűjtés jelentőségét, és mindig csak a postatörténet, a külföldi bélyegek, a
tematikus fílatélia, na meg a MOSFIT lett istenítve.
Ezekután a szakosztályokról.
Az Okmány- és Illetékbélyeggvűjtő Szakosztályt itt nem kell bemu

tatnom. Igaz, maga az elnevezés nem a legszerencsésebb. Az „Okmány
bélyeg” fogalom olyan objektumokat is felölel, amelyeket a tagok döntő több
sége nem is tart „okmánybélyeg”-nek illetve illetékbélyegnek. Sőt! A tagság
döntő többsége csak a bélyegformájú illetékbélyegeket gyűjti, becsüli, és a
díjjegyeseket mellőzi. Komoly problémákat okoznak azon objektumok, ame
lyek eredeti funkciójuk alapján többféle feladatot láttak el: illeték is és/vagy
adó is és/vagy emellett még segély is. Ilyenek definíciójakor szokott filozófiai
belháború kitömi, de ha csak ilyen szakmai viták lennének a MABEOSZ-on
belül, akkor mindenki örülhetne. Az OKMÁNYBÉLYEG periodika él és virul
annak ellenére, hogy még mindig túl kevés az önként jelentkező publicista,
szakíró, de sajnos még a gyűjtői felfedezésekről történő beszámoló vagy
kérdésfeltevés is kevés. Az OKMÁNYBÉLYEG-ben semmiféle cenzúra nincs
~ többek helyeslése és némelyek nemtetszése mellett. Van olyan vélemény is,
amely szerint nem szabadna megengedni azt, hogy bárki bármiről írjon (ez er
re az írásra is érvényes), és csak adott témákhoz felkért szakemberek írhas
sanak a szakosztályi lapba, de ez részben maga a megtestesült „demokratikus
centralizmus” (na ezt 30-év alattiak biztosan nem értik) lenne. Másrészt ha a
szakcikkek olyan hatalmas mennyiségben áramlanának a szerkesztőhöz, hogy
az kénytelen lenne szelektálni, válogatni, akkor ki lehetne szorítani a nem kife
jezetten szakcikkeket és mellőzni lehetne a szervezeti működést érintő írá
sokat. Bár a közgyűlési jegyzőkönyvek közzétételét én kötelezőnek ítélem
meg a MABÉOSZ Elnökségével ellentétben, amely a küldöttgyűlések jegyző
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könyveit félig titkosan kezeli, nem engedi másolni, nem teszi közzé, és csak
betekinteni lehet - alkalmanként.
A D íj jegyes Szakosztály is müködik-működget. Én azt a szakosztályt is a
magaménak érzem. Ott sajnos még kevesebb önként jelentkező és szorgalmas
szerzővel találkozik az olvasó. Pedig a téma megérdemelné. A hazai bélyeg
kiállításokról az illetékbélyegek mellett gyakran a díjjegyesek is ki vannak rekesztve alkalmanként olyan elnökségi-zsürori-komiszeri megnyilatkozások
alapján, hogy ezen területeket szerintük alig műveli már valaki. Ez vagy sze
lektív vakságot jelent, vagy az adott szakosztályok vezetőivel szembeni elnök
ségi „kiszúrást”.
*
A Rágj egyes Szakosztály egy külön világ. Az előző két szakosztállyal
közösen már több sikeres cserenapunk volt. Ennek a szakosztálynak az a leg
nagyobb problémája, hogy több ragjegygyűjtő (nemcsak az ajánlási ragjegyek
„rágj egyek”, hanem minden olyan „cetli”, amelyeket a posták alkalmaztak a
bélyegek vagy benyomottak mellett) nem gyűjt postabélyegeket. Ennek két
árnyoldala is van. Egyrészt többen azt mondják, hogyha ők nem gyűjtenek
postabélyeget, akkor ők mit kapnak cserébe a MABÉOSZ tagdíjért. Ezek nem
értették meg Leitold László jelenlegi MABÉOSZ alelnök egykori mondását,
miszerint „a tagdíjért semmi sem jár!”. Ezt a mondatot egyébként már régen
meg kellett volna jelentetni a BÉLYEGVILÁG-ban is, hogy a „mezei” újdon
sággyűjtők is tudomásul vehessék. Másrészt a ragjegyeket a csak postabé
lyegeket gyűjtők nem becsülik, lenézik. Ez csak akkor baj, ha az ilyenek elnöki
és/vagy elnökségi hatalommal vannak felruházva. Márpedig „ott fenn” álta
lában lenézik ezeket, és egyáltalán nem csak a ragjegyeket, hanem az illetékbélyegeket, a levélzárókat, sőt alkalmanként a díjjegyeseket is.
A Perfin Szakosztálv-ról túl sokat mondani nem tudok. Magam nem va
gyok perfín gyűjtő, de azt tudom, hogy még 40-évvel ezelőtt sem hallgattam
azokra a nagyokosokra, akik azt hirdették, hogy a lyukasztott bélyegek érték
telenek és kidobandók, hanem ha az alapbélyegeket gyűjtöttem, bizony azok
perfmjeit is melléjük tettem. Nem szabad mindig a hullámzó kedélyű, alkal
manként vezérekre hallgató többségi tömegek pillanatnyi véleményére hall
gatni, mert sokszor értelmetlenül, meggondolások és megfontolások nélkül
követik a hangoskodó hordószónokokat, és ha fílatéliáról beszélünk, akkor
utólag verik a fejüket a falba, de megérdemlik. Igazi gyűjtők - ez érvényes az
előző szakosztályok művelőire is - minden érdekességet megfigyelnek, észrevesznek, értékelnek, és vagy elteszik vagy átadják azokat olyanoknak, akik
érdeklődnek a téma iránt, de a szemétkosarat és a kukát elkerülik.
Vitám is van ezen szakosztály művelőivel. Kicsit az illetékbélyegek beso
rolásához hasonló belháborúkat lehetne itt is vívni. Ugyanis a perfinesek ahogyan én ezt tudom - a LYUKASZTÁSOS objektumokat gyűjtik. De ez egy
funkció megjelenési formája csupán. Persze ez a funkció többcélú is lehet. De
ha a céges lyukasztásokat nézem, akkor azokat elsősorban vagy kizárólag azért
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vezették be, hogy ezzel megakadályozzák az alkalmazottaikat abban, hogy
ellopjanak bélyegeket és azokat magáncélra használják fel. De ha funk
cionálisan ez volt a fő cél a perfinek túlnyomó többségénél (az AUT és a hár
maslyukasztás kivételek), akkor ezen gyűjtési terület szerves részét kellene
hogy képezzék nemcsak az előfutárok, hanem a hasonló célú megjelölések is.
így nekem funkcionálisan ide tartoznak a postabélyegekre (de alkalmanként
illetékbélyegekre is) történő előzetes céges rábélyegzések, rányomtatások
akár az elő, akár a hátoldalra, vagy éppen bizonyos cégek esetében a kézi ráírások, aláírások is. De ezeket a perfínesek nem érzik a magukénak, nem tartják
gyűjtési területükhöz tartozónak. Ugyanakkor olyan beszélgetésnek is tanúja
voltam, amikor postai előértéktelenítést perfin-rokonnak tartottak egyesek,
miközben az előértéktelenítések az én véleményem szerint egészen más funk
ciót töltöttek-töltenek be: elsősorban munkamegtakarítást és nem a bélyegek
ellopásának megakadályozását. Szóval van-lenne itt min még elméletileg
vitázni, bár én itt outsider-ként kotyogtam bele a perfínes szakemberek
területébe.
A Képeslapgvűjtők szakosztálya. Igen kevéssé ismerem ezt a szak
osztályt. Ismereteim szerint hosszú csipkerózsikaálom után Dalmadi Sándor
lett felkérve a szakosztály újra megszervezésére. De mivel közben az Alapsza
bálymódosító küldöttgyűlésen nevezett olyan javaslatokat és kiegészítéseket
mondott el, amelyek nagyon nem tetszhettek a MABÉOSZ akkori elnökének
és/vagy elnöksége meghatározó tagjainak, hogy a szakosztály egyik közgyű
lésére ott sosem látott, ott aktivitást sosem kifejtő alakok jelentek meg (szóbeli
információk és egyéni értékelő vélemények szerin) nagyobb számban, akik
azonnal felszólaltak, kritikát fejtettek ki és gyakorlatilag megbuktatták
Dalmadi Sándor szakosztályelnökké való megválasztását. A mi szakosztá
lyunk éppen ezért is módosította legutóbbi közgyűlésén a szakosztályi
SZMSZ-t abban az értelemben, hogy közgyűlésünkön csak olyanok szavaz
hatnak, akik már legalább 1 éve tagjai a szakosztálynak, és így elejét lehet
venni ilyen „aljas puccsok”-nak.
A Külföldi Bélvegeket Gyűjtők Szakosztálya. Itt nagyon vegyes
érzelmeim vannak. Korábban szinte semmit sem tudtam róluk, hiszen egy
kérdőív kitöltése után évekig senki meg nem kérdezett, meg nem keresett, meg
nem szólított. Azután úgy csöppentem bele az aktívabb szakosztályi életbe,
hogy az egyik szekció vezetője személyesen megkeresett és meghívott maga
helyett, hiszen ő szakosztályelnöki megválasztásnak nézett elébe. Ugyan nem
szorosan ide tartozó, de pár év szakosztályelnöki tevékenység után az itt most
konkrétan meg nem nevezett szakosztályvezető elhagyta a MABEOSZ-t, mert
- személyes beszámolója szerint - elege lett Kurdics Sándor akkori elnök gáncsoskodásaiból, „fafej űségéből” (ahogyan ő fogalmazta egykor a telefonban),
értetlenkedéseiből különösen azért is, mert a szakosztályi titkár meg mindig
mindenben maximálisan meg akart felelni a MABÉOSZ elnöki elvárásoknak,
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és ez feszültséget okozott a két szakosztályi vezető között. De amikor én át
vettem az angol szekció vezetését, akkor a nagy tiszteletnek örvendő Dr.
Soóky Dezső örökéletű és általános érvényességű filozófiai nézetét tettem ma
gamévá, miszerint „nincs szekció szekciólap nélkül”. A baj akkor kezdődött,
amikor néhány, ma ártatlannak és szelíd hangvételűnek értékelhető kritikai
írásomat is kicenzúrázták
a FILATÉLIAI SZEMLE-ből, konkrétan Kurdics
/
Sándor MABEOSZ elnök utasítására, természetesen oly módon, hogy nem
közöltek semmit sem, nem indokoltak, csak az írás nem jelent meg. Emiatt
radikalizálódtam és kezdtem el „tudósításokat”, közgyűlési beszámolókat,
véleményeket megjelentetni a GB SZEMLE-ben, ami kiverte a biztosítékot a
diktátorelnökben. A betiltás olyan formai indokokkal történt, hogy Kolozsváry
Géza ügyvezető igazgató közölte velem, hogy „az Elnökség úgy döntött, hogy
mivel a GB SZEMLE magánvéleményeket tartalmaz, az nem jelenhet meg
többé, és a MABÉOSZ nem postázza azokat”. Ez azért is volt álságos indok,
hiszen nincs olyan szakcikk, beszámoló, írás akár még a BÉLYEGVILÁG-ban
is, ami ne tartalmazna „magánvéleményeket”. Aki ilyet állított indoknak, az
vagy szakanalfabéta volt publicisztikailag vagy erőszakos bürokrata betiltásügyileg. A szakosztály akkori 3 vezetője maximálisan asszisztált az elnöki
elnökségi önkényhez. De ide tartozik az is, hogy - csak jellemzésként - volt
olyan (vezető) tag is, aki elmondta azt, hogy sok GB SZEMLE-beli írással
tartalmilag vagy stílusbelileg nem értett egyet, de arra a kérdésre, hogy ez ele
gendő indok-e a betiltására, mindig kisiklott a válaszadás elől, hiszen így nem
kellett veszélyesen állást foglalnia.
De más. A DAHLIA. Amikor még aktív szakosztályi tag voltam, sőt társalelnök, akkor sok szóbeli panaszt hallottam Czellér Árpád szakosztályi titkár
tól, a DAHLIA szerkesztőjétől, hogy milyen kevés a cikkíró, kevés a jelent
kező. De amikor én adtam át neki egy hosszabb szakmai tanulmányt, amiben
egyetlen MABEOSZ szervezeti szó sem volt, akkor az másfél évig lapult
Czellér Árpád szekrényében, de soha nem jelent meg akkor sem, ha a DAHLIA
éppen alig pár oldalas volt. Erre igazi indokot sosem kaptam.
Az elmondottak fényében csak azt mondhatom, hogy én az angol szekció
titkári megbízatásáról akkor azonnal lemondtam, később a szakosztályból is
kiléptem és azóta is hirdetem azt, hogyha egy szakosztályban a hatalomnak
való megfelelés fontosabb bármely szakmai érvnél, ott nincs igazi szakmai
munka, és nevezett szakosztályon kívül is lehet kiválóan külföldi bélyegeket
gyűjteni.
A Kötegbélveggvűjtő Szakosztály. Erről lehet a legkevesebbet tudni.
Amikor csak a MABÉOSZ-ban másolt OKMÁNYBÉLYEG periodikából
minden szakosztályi fachba betettem egy-egy példányt, akkor ez a szakosz
tályi fach volt az, ahol még 1 év múlva is ott voltak a periodikák, hiszen senki
sem nézte meg a postát. Igaz, más szakosztályok rendre eltették periodikánkat,
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de nem honorálták sajátjuk átadásával, illetve sosem mondták azt, hogy
„koszi”.
Tematikus Szakosztály. Itt nekem is vannak elvi vitáim - persze csak
magamban vagy kiscsoporton belül, hiszen ennek a szakosztálynak nem va
gyok tagja és nem is leszek. Én sok más terület mellett motívumgyűjtőnek is
tartom magam. A motívumgyüjtés az elmúlt időszakban kekec FlP-szabályok
zsürori erőltetése következtében szinte szitokszóvá vált. Az elmaradás, a
konzervativizmus megtestesítője és a motívumanyagokat nagy hévvel söprik
le és ki, azoknak helye a hazai nagyobb vagy a nemzetközi kiállításokon nincs.
Ugyanakkor mesterségesen erőltetett a TEMATIKA kihangsúlyozása, amely
nek az a lényege, hogy aki sikeres kiállító akar lenni, annak olyan furfangos
tematikai megfogalmazást kell találnia, ami addig még senkinek sem jutott az
eszébe, de valami bélyeganyag tehető mellé néhány elkápráztató és emellett
néhány teljesen érdektelen objektummal, és ami éppen annak hozzá nem ér
tése miatt elképedést vált ki a zsürorból, és már csak hogy ne jöjjenek rá arra,
hogy mennyire nem ért az adott konkrét témához, no meg h a ,jó haverról” van
szó, akkor repülnek a pontok a magasba. Ha meg nem szimpatikus a kiállító,
akkor el lehet kezdeni becsmérelni a kiválasztott témát, hiszen úgysem ért
hozzá a zsűri. Ez párosul a kekec formai előírások kegyetlen beva-salásával.
Szóval manapság egy akár aranyérmes tematikus anyag is lehet abszolút unal
mas és érthetetlen a nem szakavatott nézőnek. Az biztos, hogy iijúsági gyűjtő
ket nem a tematikus területre, hanem először a motívum területre kell-kellene
terelni és érdeklődésüket felkelteni. Persze ezzel a tematikusok kiállításcentrikus vezetői abszolút nem foglalkoznak. Ugyanakkor egy MOTÍVUM gyűj
tése más kérdéseket is felvet. Aki nem kiállításcentrikus, de egy adott motívum
teljesebb bemutatását tűzte ki céljául, annak ajánlható az, hogy postabélye
gekből álló anyagát egészítse ki illetékbélyegekkel, díjjegyesekkel, levélzá
rókkal, hiszen ezek adott időszakokon belül sokszor sokkal jobban megjele
nítették az adott motívumot és az összefüggéseket, mint a postabélyegek, ame
lyek sokáig szinte csak uralkodók, diktátorok arcát vagy címereket ábrázoltak.
Hagyományos Szakosztály. Ezen szakosztálynak már a keletkezése
érdekes volt. Hogy a szakosztályok mennyire az alulról jövő önszerveződések
eredményeképpen jönnek létre, azt legjobban ezen szakosztály sorsa mutatja
be. A MABÉOSZ elnökének vagy elnöksége tagjainak eszébe sem jutott egy
ilyen szakosztályt felülről megszervezni, miközben az egyik illusztris elnök
ségi tag éppen ezen terület egyik képviselője lett a FEPA-ban annak ellenére,
hogy ezen a területen még soha semmit sem bizonyított, nem állított ki. De hát
„ott fenn” gyakran nem szakmai érvek számítanak, hanem az, hogy ki van kö
zel a „húsos fazékhoz”, ki dörgölődzik elég sokat külföldi filatelista poten
tátokhoz, kit támogat maga az országos egyesületi elnök. Hiszen amikor már
nem lehetett tovább visszatartani az egyre gyakrabban felmerülő szakosztály
alapítási igényeket, akkor formailag a MABÉOSZ Elnöksége állt a folyamat
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élére (mottó: lásd „Az ügynök a paradicsomba megy” című magyar filmben
elhangzott egyik mondatot, amely így hangzott: „ha nem tudod legyőzni, állj
az élére!”). Ezek után a meghirdetett alakuló ülésre még maga a MABÉOSZ
elnöke is eljött személyesen és ülve maradt addig, amíg a neki nem tetsző tagot
választották meg elnöknek és utána azonnal eltávozott, de a csúcspont az volt,
amikor Dr. Lippai Pál, a MABÉOSZ akkori alelnöke az összejövetel kezdetén
feltette a kérdést szavazásra, hogy „szükség van-e egyáltalán egy ilyen szak
osztály megalakulására”. Na persze ha olyan elnök lett megválasztva, akit nem
a MABÉOSZ elnöke vagy elnökségi tagja jelölt ki vagy javasolt, hanem egy
nem betervezett tag, akkor baj van, mert ennek a szakosztálynak szakosz
tályelnöki szavazata nem tervezhető be előre. Ennek a szakosztálynak sem
tökéletes a kiválasztott neve. Ugyanis ez alatt létrehozói kizárólag a magyar
bélyeganyag hagyományos gyűjtését és feldolgozását értik, a külföldiekét
nem. így ezt a szempontot meg kellett volna jeleníteni a szakosztály elne
vezésében.
Postatörténeti Szakosztály. Ezt hagytam a végére, hiszen ez az egyetlen
olyan szakosztály, amelynek elnöke és titkára egyben a MABÉOSZ Elnök
ségnek régóta meghatározó domináns tagjai is egyben. Hiszen szakmailag
kiváló munka folyt itt eddig. Sok előadást lehetett hallani. Voltak előzetes
gyűjtemény-bemutatók, véleményezéssel, értékeléssel, átdolgozási tervekkel.
Jól szerkesztett periodikája is volt: POSTATÖRTÉNETI SZELME, amely a
borítóján ki is hangsúlyozta azt, hogy ez a MABÉOSZ szakosztálya és ez a
kiadvány ennek a szakosztálya a szaklapja. A VOLT arra vonatkozik, hogy
már nincs, azaz megszűnt. A POSTATÖRTÉNETI SZEMLE Czirók Dénes
szakosztályi titkár szerkesztésében, kezelésében volt mindig is, és kezdetektől
minden tagnak fizetnie kellett annak előállítási költségeit. Ez szóban így volt
meghirdetve, de maga a periodika sosem célzott erre, nem tüntette fel kelet
kezési feltételeit, a szakosztályi SZMSZ sem részletezi ezt.
A következőkben elmondottak jobb megértése érdekében történelmileg
messzebb korba kell visszamennem. A bélyegelőtti levelek hamisítványai
ezreinek egy „pápai műhelyben” történő előállítására, azok tovább-eladására,
majd széleskörű nemzetközi terítésére. Azután egy WIPA kiállításon kitört a
botrány és pár, ilyen hamisítványokkal teli gyűjteményt kizártak. Az első
hamisítvány-felfedezéseket és a jellemzőkre vonatkozó megállapításokat több
mint 20 évvel ezelőtt mondta el egy romániai gyűjtő. Akkor és azóta a hivatalos
MABÉOSZ hallgat, eltitkol, a BEVI-t koholt vádakkal szétverte, hogy ne le
hessen ezen hamisítványokat és azok terjedési útját érdemben kutatni. A
MAFITT hosszú munkával dokumentumgyűjteményt állított elő e téma
körről. Emiatt azután egy később okafogyottá vált bírósági feljelentés is indult
a MAFITT teljes elnöksége ellen, amit a BÉLYEGvilág-ban tudatosan valót
lan állítások követtek, amire például a MAFITT elnökének hivatalos válaszát
Kurdics Sándor személyes utasítására cenzúrázta ki a felelősnek nevezett szer
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kesztő. A lényeg az, hogy az egész piszkos ügyben a bármilyen vonatkozásban
etikai felelősöket egészen a MABÉOSZ Elnökségéig kell keresni illetve lehet
találni, ami miatt ez egy elgennyesedett tályog lett a MABÉOSZ testén, és ha
bárki elkezdi „piszkálni” a soha érdemben és megnyugtató módon nem lezárt
ügyet, akkor az elnöki és/vagy elnökségi hatalom lecsap, üt, megbosszul stb.
Adva van egy külföldi árverés, amelyen sok magyar bélyegelőtti levél
került kínálatra borsos áron. Egy bélyegszakértő (levlistán) aggódva feltette a
kérést, hogy jó lenne ha valaki érdemben megvizsgálná ezt a tételt és az eset
leges hamisítványokat kiszűrné. Valaki hamar reagált és a rossz minőségű
szkennelt képek alapján azt mondta, hogy véleménye szerint lehetnek benne
hamisak is, de ha vannak az anyagban ilyenek, akkor az azokat készítők biz
tosan felismernék azokat. Ezek után ki tudja milyen motiváció miatt Czirók
Dénes MABEOSZ elnökségi tag és egyben ezen szakosztály titkára elég erős
és pimasz hangvételű levélben (levlista!) durván letámadta nevezettet, és kér
dőre vonta, hogy milyen jogon és mire fel merészel véleményt mondani az
adott tételről. Erre én is tollat ragadtam, és leírtam véleményemet, amit később
egy „irodalmi feltételezéssel” egészítettem ki. Ugyanis később kiderült az
(amit akkor Czirók Dénes elfelejtett ismertetni), hogy ez a gyűjtemény is tele
volt hamisítványokkal, de ezeket ő már kiszedte belőle (biztos, hogy mind
egyiket felismerte, vagy nem kevert a kiszedettek közé valódit is - ki tudja?).
Mindenesetre az én magánvéleményemet tartalmazó írásomon Czirók Dénes
annyira felháborodott, hogy egy postai úton érkező levélben (ezt mint szakosz
tályi titkár írta, így hivatalosnak minősíthető!!!) leírta azt, hogy ezentúl kire
keszt a POSTATÖRTÉNETI SZEMLE címlistájából, de levele végére beil
lesztett egy bekezdést, amiben engem pszichiátria kezelésre utalt, ami szakor
vosi véleményre hajazna, ha lenne orvosi diplomája, de tudtommal nincs, így
háziorvosom sem lehet. Erről a bekezdésről nem is kellett volna említést ten
nem, de amikor a legközelebbi szakosztályi ülésen felvetettem azt, hogy erre
neki sem MABÉOSZ alapszabályi, sem szakosztályi SZMSZ-felhatalmazása
nincs, sőt ez ügyben még szakosztályi közgyűlési határozat sem volt, és e dön
tése abszolút szabálytalan, törvénytelen, akkor a jelenlevőknek kivetítette ne
kem írt magánlevelét, hiszen az általa leírtakat ő etikusnak minősítette, de az
én magánvéleményemet tűrhetetlennek - a tipikus hatalmi kettős mérce alkal
mazása értelmében. Nem sokkal később - szóbeszéd útján értesültem róla és a
MAFITT közgyűlésen derült ki egyértelműen az, hogy - megjelentette a kö
vetkező kiadványt, ami már teljes egészében Czirók Dénes magánkiadványá
vá alakult, hiszen mindenki megkapta, aki eddig fizetett az én kivételemmel.
D e....!!!! Magánkiadványt bármikor bárki kiadhat, ha erre az összes előzetes
hatósági engedélyt beszerezte és megfelel a vállalkozások feltételeinek akkor,
ha kiadványát nem ajándékba osztogatja, hanem pénzért árulja. Márpedig
pénzért árulja, még külföldön is! Ugyanakkor ezzel a döntésével egyben
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TÁLYÁNAK PERIODIKÁJÁT. Ez a tény. Egy szakosztályi titkár, aki egyben
a MABÉOSZ elnökségének egyik meghatározó tagja, lábbal tiporja a
MABÉOSZ Alapszabályát, és a nevezett szakosztály SZMSZ-ét és minden
féle közgyűlési felhatalmazás nélkül, önhatalmúan, a szakosztály elnökének
asszisztálásával (aki szintén a MABÉOSZ elnökség egyik meghatározó tagja)
megszünteti a szakosztály hivatalosnak tekinthető periodikáját önző egyéni
érdekből, a jogos kritika nemtürése miatti haragos sértődöttségéből kifo
lyólag. Erre a MABÉOSZ történetében még nem volt példa.
Éz ügyben a MABÉOSZ jelenlegi elnöke, Tóth Csaba Kornél a kisujját
sem mozdította, állást nem foglalt, hallgatólagosan tűrte a MABÉOSZ előírgtsokat-felhatalmazásokat-feladatokat-jogosultságokat tartalmazó Alapszabály
és SZMSZ lábbal tiprását. Mit tehetett volna törvényesen Czirók Dénes?
Lemond titkári vagy P.Sz. szerkesztői megbízatásáról. Emellett annyi és olyan
magánkiadványt adhat ki - törvényes keretek betartása mellett - amennyit
csak akar és amilyent csak akar. Itt tartunk ma (2011 május). Ilyen mélységig
jutott a MABÉOSZ elnökségi etika. Ugyanis szakmai érvekkel eszébe sem
jutott Czirók Dénesnek akár a levlistán, akár az általa szabadon választható BV
lapjain válaszolni. Ha meg sértőnek érezte volna Írásom bármely részét, akkor
biza-lommal fordulhatott volna bírósághoz, de ezt eddig nem tette. De
elképzelte, kivitelezte és elnyerte a MABÉOSZ elnökének és elnökségének
többségi támogatását egy MABÉOSZ-ilag törvénytelen és etikátlan lépéshez,
egy szakosztályi periodika önkényes megszüntetéséhez. Az csak hab a tortán,
hogy Dr. Lippai Pál szakosztályi elnök és egyben MABÉOSZ elnökségi tag
bejelentette a szakosztályból való kirúgatási szándékát - természetesen min
denféle szakmai érv vagy elfogadható indok nélkül. Erre szakosztályi közgyű
lés hiányában még nem került sor. De azért még egy szempontot minden
képpen meg kell említenem. A MABÉOSZ Postatörténeti Szakosztályban a
legmagasabb az egy szakosztályra eső kiállítók száma. Egy kiállítási anyag
sorsa, azaz az elérhető pontok száma óriási mértékben függ a zsürortól és a
komisszertől. Kik a legnagyobb befolyású zsürorok és komiszerek, különösen
a külföldi kiállítások tekintetében? Dr Lippai Pál. Czirók Dénes, Glatz István.
Mind egyben MABÉOSZ elnökségi meghatározó tagok is. Itt is lehetne bon
colgatni az összeférhetetlenséget. Mindenesetre a kiállítók pontosan tudják
azt, hogyha ellene tesznek bármelyiknek a nevezett 3 személy közül, akkor
megnézhetik pontjaikat. Erre a jövőt tekintve természetesen nem lehet bizo
nyítékot szerezni, de a múlt tekintetében több tanúm is lenne, aki elmesélhetné
„pofafaktori” lepontozásának történetét.
Hát ennyit most röviden a MABÉOSZ szakosztályairól
Dr.Rill Attila
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A MABÉOSZ Okmány- és Illetékbélyeggyűjtő
Szakosztálya, Ragjegygyűjtő Szakosztálya,
Díjjegyes Szakosztálya és PERFIN Szakosztálya

2011 november 5-én, szombaton, reggel 9 órai
kezdettel közös ünnepi cserenapot tart abból az
alkalomból, hogy a ragjegyes és illetékbélyeges
Szakosztályok 20-évvel ezelőtt alakultak meg.
Várjuk minden kedves szakosztályi tag, gyűjtőtársés érdeklődő megjelenését.
A megjelenő és jubileumaikat ünneplő szakosztályi
tagok meglepetésre számíthatnak.
A közös cserenap helyszíne a
MABÉOSZ székház, III. emeleti terme.
2011/3 (2011. október)
A MABÉOSZ Okmány- és Illetékbélyeg Gyűjtők Szaklapja
Megjelenik negyedévente
Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Dr. RiU Attila szakosztályi elnök, Székely László szakosztályi titkár
Gidófalvy Péter szerkesztő
Szerkesztőség címe: 4461 NYÍRTELEK József Attila út 41,
Tel.: 06-42/210-108, mobil: 06-70/317-7315
E-mail: gidofalvy@t-online.hu
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Kaposvár városi bélyegek-újabb megállapítások
A z OKMÁNYBÉLYEG 2010/3. számában írtam a Kaposváron használt
1927. évi korona/pengő átértékelésekről. Csak emlékeztetőül írom, hogy eze
ket a felülbélyegzés dátumáról ismerhetjük fel. Cikkemben azt írtam, hogy az
5000 és 20000 K-s bélyegeim között sajnos nem találtam 1927. évi lebélyegzésüeket.
Most a hétvégén egy dossziéban találtam még jó adag kaposvári illetékbélyeget, ami még feldolgozásra várt, és ezek között szerencsémre voltak 5000
K-s átértékelések is. Az 1 . sz ín e s á b rá n látható bélyeg felülbélyegzése 1927
JUL, ez tehát egy valódi 40 f/5000 K átértékelés. Ugyanez meg van párban is,
ennek 1927 AUG 27 a felhasználás ideje, ezzel tehát 80 f illetéket róttak le (2.
szín e s á b ra ). Gyönyörű a bélyegeken látható címereltolódás is.
A 20e K-s bélyegeket valószínűleg 1926-ban mind felhasználták, ezért
nem találunk már 1927. évi felhasználásokat.
Az igazi meglepetést azonban nem ezek az átértékelések okozták szá
momra, hiszen szinte biztosra vettem a létezésüket, hanem ugyanezen kék
5000 K-s bélyegek címszövege. A városi bélyegeken 1930-ig mindig
‘Kaposvár r. t. város* a felső szöveg, itt az a lényeg, hogy a ‘város* után nincs
pont sehol. Találtam viszont olyan kék 5000 K-s bélyegeket, amelyeken a
cím szöveg végén pont van. N o erre aztán igazán nem számítottam! Egy ilyet
mutatok be a 5. á b rá n , 1926. évi felhasználási dátummal. A szöveget nagyítva
(4, á b ra ) jól látható, hogy az ‘r* és a Y utáni pontok valójában kis álló
téglalapok, a szöveg végén azonban valódi kerek pont van. Ez tehát egy eddig
ismeretlen változata ennek a bélyegnek. És ezt eddig sosem vettem észre,
pedig ott volt a szemem előtt. További böngészés után még az is kiderült, hogy
ez a sorvégi pont el is tolódhat, vagy fölfelé (5. á b ra j, vagy lefelé (6. á b ra ).

3

Ezek után, ha újra megnézzük az 1. ábra átértékeléses bélyegét, akkor
egyértelműen látszik, hogy ezen is van sorvégi pont, fölfelé eltolódva,
További érdekessége a kék 5000 K-s bélyegnek, hogy az '5000' szám is
kétféle nyomtatásban létezik. Az egyiknél a nullák közötti távolság szinte
azonos (7. á b ra ), a másiknál viszont az első nulla utáni köz kb. kétszerese a
másiknak. Ezt jelölhetjük '50-00' fonnának is (8. á b ra ), és megállapíthatjuk,
hogy ez egy újabb, eddig ismeretlen változat. A kék 5000 K-s bélyegnek
tehát három változata van!

£
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Hasonlóan két változatban létezik az 1927, évi pengős sorozat 40 f-es
értéke. A bélyegeken a r4' számjegy kétféle formában létezik. Az általánosan
ismert a 9 Lá b rá n látható forma, ennél sokkal ritkább az ún. 'zárt' 4-es a 10.
á b rá n . Itt mutatom m eg még a legnagyobb kaposvári festékfoltot (11. á b ra .).

g.ábra

10. ábra

További torzulások és nyom athiányok
Ismét bebizonyosodott számomra - amit egyéb
ként is vallók - érdemes bélyegeinket nagyítóval
11.ábra
időnként újra, részletesen átvizsgálni. Én is ezt tettem, találtam is több érde
kességet.
Először a címszövegeket vizsgáltam. Normális esetben a betűk épek, az
'á1betűk vesszői valóban vesszők. Ilyen a 4. ábra címszövege. Találtam viszont
olyat is, ahol az egyik vessző torzul kerek ponttá (12. á b ra ), van olyan is ahol
mindkettő (13. á b ra ). A 14. á b ra 1000 K-s bélyegén a kezdő ’K' betű sérült,
csak az alsó fele látszik. Számítógéppel nagyítva lesz jól látható, hogy a 'p'
betű is sérült (15. á b ra ). A címszövegben két ’á' betű van. Ezekről esetenként
lemaradt a vessző (16. é s 17. ábra). Érdemes vadászni ezeket a rendellenes4

ségeket, megemlítem, hogy az 1927, évi pengős sorozat minden névértékénél
létezik ékezet nélküli 'Kaposvár' címszöveg is. Nemcsak betű töréseket, ha
nem teljes betű hiányt is találtam. A 18. sz ín e s á b ra olyan címszöveget mutat,
ahol a kezdő K betű, a 19, á b rá n pedig a'város’ utolsó betűje hiányzik, az első
'a' betűn pedig pont van.

13.ábra

12.ábra

15.ábra

o p o ü r r lv K

16.ábra [Kaposvár r.í.¥áros
17.ábra

t SpOSVafT, t. Jj8T.

.ábra BF^aposvár r. tTvare H
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Tapasztalatom szerint az ilyen törések, és torzulások az értékszámjegye
inél sokkal ritkábbak, de azért erre is találtam példát. Egy 2000 K-s ötös csík
középső bélyegénél vettem észre, hogy a kettes talpával valami nincs rendben
(20. á b ra ). A törést a 21. á b ra nagyításán jól lehet látni, ugyanitt több nullán is
látunk szakadást. Az 1926. évi 20 eK-s bélyegeken az ezresek után vessző van.
No, ez a vessző előfordul, hogy hiányzik (22. é s 23. á b ra ).
Egy egész szokatlan nyomathiány látható a 24. á b ra 10000 K-s bélyegén.
Középen szinte kettészeli a bélyegképet. Hasonlít a papírránchoz, de lehet,
hogy mégsem az.
A kaposvári bélyegek leghíresebb nyomathiánya az 1927, évi sárga, 80 fes bélyegen fordul elő, ezen ugyanis a teljes belső címerkép a sugarakkal
együtt hiányzik (25. sz ín e s ábra). Igen nagy ritkaság! És ez a bélyeg 1927
szeptemberében felhasználásra került, a hivatalnok nem vette észre, hogy
ilyen nyomdahibás bélyeget ragaszt fel az ügyiratra. Nagyon valószínű, hogy a
bélyegek kivágását az iratokból rutinszerűen csinálta valaki, és csak a leáztatás
után egy hozzáértő gyűjtő fedezte fel a bélyeg különleges voltát.
5

20.ábra

22.ábra

23.ábra

K ettősnyom atok
A nyomathiányok ellentettje, amikor a nyomatból több van, mint kellene,
így keletkeznek a kettős-, sőt esetleg többszörös nyomatok. A kaposvári bé
lyegek között kevés ilyent ismerünk. A 26. á b rá n mutatok egy szép 1924. évi
20,000/200 K-s, nyomdai átértékelésű bélyeget, melyet a gyanútlan [és idős,
rosszul látó] gyűjtő szépen berak a szöveg eltolódásos bélyegek közé, ahol do
bogós helyet érdemel. Valójában igazi kettősnyomatról van szó, de a két nyo
mat eltolódása nagyon kicsi. Jól látszik ez az értékjelzés nagyításán (27, á b ra ).
Ennél nehezebb esetet mutatok a 28, á b rá n . Ez a kettősnyomat szemmel már
nem észlelhető. A számérték nagyításán (29, á b ra ) azonban egyértelműen
látszik a két db tizedesvessző, a számjegyek részben fedik egymást (talán az
ábrán is látszik!). A legszebb viszont a 30, sz ín e s á b rá n látható elfogazott
kettősnyomat, ezt bezzeg m ég szemüveg nélkül is látom, mert a két nyomat
eltolódása 12 mm! Az elfogazás miatt a szomszéd bélyeg felülnyomásából a '2*
áttolódott a bélyeg jobb szélére. Ennek a jelentősen eltolt kettősnyomatnak
van még egy érdekessége. A z ugyanis, hogy a régi 200-as értékszám elfedé
sére használt kör alakú idom csak itt, az eltolódott nyomaton látszik tisztán,
ó

27 .ábra

26.ábra

28.ábra

önmagában, épp ezért ezt külön kinagyítva is megmutatom (31. á b ra ).
Ezt a kör alakú fedőidomot használták 1924-ben a 2000/20 K, a 2000/200
K és a 20,000/200 K átértékelésekhez egyaránt. Nem tudom megállni, hogy a
kedves Olvasónak ne mutassam meg az ehhez kapcsolódó legnagyobb kapos
vári ritkaságot. A 20,000/200 K átértékelések között ugyanis létezik olyan,
amelyiken a lefedő idom nem ez a kör, hanem egy fekvő téglalap. Ötven évvel
ezelőtt Kaptayék 3, azaz három db. ilyen bélyeg létezéséről tudtak, az egyik a
32. szín e s á b rá n látható.
Székesfehérvár, 2011. július 5.
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Csík, Háromszék és Udvarhely vármegyék
helyhatósági bélyegei
Azt hiszem, hogy nem tévedek sokat, ha azt mondom, hogy a legkeletibb
vármegyék városainak helyi kiadású illetékbélyegei nagyon ritkák A két
előző írásomban—OKMÁNYBÉLYEG2010/4. é s 2011/2. szám -m ondottak
ismétlése helyett térjünk mindjárt a bélyegekre.
A témakör kutatásához, gyűjtéséhez nélkülözhetetlen segítséget jelent a
Mihai Cojocar szerkesztette, CATALO G U L TIM BRELO R F ISC A L E s i a vig n e telo r R O M A N E S T I1 8 5 6 -2 0 0 6 cimü legújabb román illetékbélyeg kata
lógus. A katalógus harmadik fejezete (247-378. oldal) tartalmazza a helyi
kiadásokat. Abélyegeket színes ábrákon mutatja be, az értékelést euroban ad
ja. Esetenként utal a tévnyomatokra is. Jól látszik a katalógusból, hogy milyen
sok a bizonytalanság a helyi kiadásokkal kapcsolatban. Nem ismert a kiadás
éve, legfeljebb csak az évtized, példányszámot sehol nem adnak meg, az egyes
soroknál az ismert értékek száma után '?'jelzi, hogy további értékek is lehet
nek. Mindezek ellenére rendkívül értékes munkának tartom, mert van egy ki
induló alap, amire lehet támaszkodni, biztos vagyok benne, hogy a következő
kiadás kevesebb kérdőjelet fog tartalmazni.
H árom szék vármegye
K ézdivásárhely (Tirgu Secuiesc)
1.
1920/21
Városi illeték
Vörös papíron fekete nyomatú, keretezett szövegbélyeg.
A feliratok: 'Kézdivásárhely/r. t. város' (fent), 'bizonyítvány kiállítási díj1
(lent), értékszám és érté kje lzés középen.
K isdivdairljfilp |
1 L és 2 L
(7. és 2. á b ra )
r. t. T áré*
A 2 Lei-es bélyegnek ismert olyan változata, ahol a
vonalkereten kívül gyöngysor díszítés is van. (5. á b r a )
A román katalógusból ezek a bélyegek hiányoznak, al ríjilváJy
j
/
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i
szerepel viszont a következő kiadás, amelyen már minden
szöveg románul van.
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2.

192x(?)
Városi illeték
Színes, vízjel nélküli papíron fekete nyomatú, hosszúkás szövegbélyeg,
11 y> -es, vagy átütéses fogazással, egyedileg számozottak.
A bélyeg első 2/3-án ’Orasul Targul-Sacuesc1felirat a helyhatóság neve,
középen 'Taxa locala1vagy Taxa ad-valoremT, alatta a névérték. A jobboldali
1/3 részen a sorozatszám római számokkal, és a sorszám látható.
Aromán katalógus 3.94.h l. sorszám alatt csak 1(?) értékről tud, a 1?' utal
arra, hogy további értékek is létezhetnek.
Ettől különbözik a 3.943.2. sorszám alatt szereplő 2(?) érték, 1 és 2 Lei,
jellemzője, hogy nem sorszámozott, és más a mérete (55x25 mm). Teljes a
bizonytalanság, még képet sem közölnek erről a tételről.
Térjünk vissza tehát az előző, sorszámozott tételhez. A katalógus bemu
tatja az L. sorozat 12 számú 1 L-es bélyeg képét. Gyűjteményemből még to
vábbi 13 sorozat értékeit mutatom be az alábbi táblázatos összeállításban.
Ábra
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sorozat Névérték
5 Lei
I
IT
2 Lei
V
5 Lei
2 Lei
VII
X
1 Leu
XI
10 Lei
10 Lei
XV
XIX
10 Lei
XX
5 Lei
XXIV
2 Lei
XXXV
1 Leu
XLIII
1 Leu
XLV
1 Leu
L
1 Leu
L
1 Leu

Méretek:
M egj.:

Szín
zöld
zöld
sfehér
naranci í
sfehér
sfehér
kék
vörös
sfehér
kék
sfehér
vörös
zöld
kék
vörös

P

■mm

a
a
b
a
b
b
a
a
a
b
a
a
a
a
a

.

£>

9

11 y.

M píÜ
n
n

átütéses 2 )
11 y2
. n_
átütéses 2)
2 ).
átütéses
11 y2
1)
11 y2
1)
ny2
n
átütéses
i)
11 y2
i)
11 y2
i)
ir /2
i)
. i)_
11 y2
i)
n y2

a) 67/69 x 16/17,5 mm,
b) 60/62 x 18/19 mm
1) a felirat: “Taxa locala” (helyi illeték)
2) a felirat:”Taxa ad-valorem” (értékarányos ül.)

Néhány dologra külön is felhívom az Olvasók figyelmét. Mint látjuk, az
V, X és XI sz. sorozatok bélyegei értékarányos illeték lerovására szolgáltak.
Ezt a szövegmezőben látható “Taxa ad-valorem” felirat mutatja. Ezek eltérő
méretben (rövidebb és szélesebb) készültek, mégsem mondhatjuk, hogy ezt a
méretet csak ennél az illeték típusnál használták, ugyanis ott van a XXIV-es
sorozat ebben a méretben, ami viszont “Taxa locala” illeték.
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pragiií TárgutSaéüeScj!

J Taxa; á-d^válöréTTfi" I

7.ábra

pra^ut; Targu!*Sácuesc

XI

j: Taxa aduval orem
)
10 Lei

11.ábra

10-ábra

9.ábra

8.ábra
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12. ábra

17. ábra

1S.ábra

1S.ábra

14.ábra
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Nem kizárólagos a 11 Yi -es fogazás sem, néhány sorozat átütéssel ké
szült. Már csak abban a szabályban bíztam, hogy egy sorozatot végig azonos
színű papírra nyomtak. Ezt viszont az
L-es sorozat cáfolja, mivel nemcsak
vörös, hanem kék papíron is létezik.
18.ábra

(17. é s 18. ábra)

A hiányzó sorozatokból nincsen
bélyegem, remélem a következő években ezekből is kerülnek elő példányok.
3.
19xx(?) Városi illeték
Színes, vízjel nélküli papíron fekete nyomatú, szövegbélyeg, 11 Vi -es
fogazással, névleges mérete 48 x 27 mm. Sorszámozás nincs.
A felirat a helyhatóság neve: 'Primaria Tg.-Sacuesc,', alatta a névérték,
és két vonalazott sor az illetéklerovás igazolására.
10 Lei
rózsaszín papíron
(19. ábra)
20 Lei
narancs papíron
(20. ábra)

19.ábra

20.ábra

C sík várm egye
A vármegyéből csak Gyergyószentm iklós (G heorgheni) polgármesteri
hivatalának egy kiadását tudom bemutatni, valószínű az 1920-as évekből.
1.
Városi illeték a szegényalap javára. Vízjel nélküli színes papíron fekete
nyomatú, 26x23 mm névleges méretű
szövegbélyegek. Az ívszéli példányok
egy vagy két oldalon vágottak.
2 Lei
vörös (21. á b ra )
2 Lei
sárga (22. á b ra )
2 Lei
kék (23. á b ra )
A román katalógus nem tud ezek
ről a bélyegekről.
: P .Q . GHEORGIHEHI j *

: p. 1). CHEŰRSHEÍU I

pTitiíHHiHESttwsíww:;:

\ 2 L ei ji I 2 Lei 1
| pentrii §Qimíri. j*

i

.

■

| ptítmti sonitn, t

23.ábra

22 .ábra
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Udvarhely(Odorhei) vármegye
Az állattenyésztési alap FONDUL ZOOTEHNIC feliratú illetékbé
lyegeit a román katalógus szerint 1920 és 1948 között használták. A katalógus
2 .a. 1.1. szám alatt ismerteti a kiadott bélyegeket, 13 különböző névértékről
tud, ezek 50 báni és 40 Lei közöttiek. Udvarhely vármegyében ezek közül 8
érték használatáról tudnak, amelyeken mind 'Odh.1 fekete felülnyomás van,
ezek már helyi kiadásnak számítanak, ismertetésük 3.62.a. 1. sz. alatt található.
A 8 érték: 1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 1 0 , 1 5 és 20 Lei.
A katalógus a különböző kiadásokat nem különbözteti meg, ez a gyűj
tőkre vár. Annyit közöl csupán, hogy az 1 , 2 , 3 és 5 Lei-es bélyegek ismertek
'Lei' szöveg nélkül is, az értékszámok pedig többféle változatban is léteznek,
de hogy ez mit jelent, azt nem tudjuk. Én az alábbi változatokat tudom m eg
adni, melyekben további értékek is lehetnek.
1. Fondul Zootehnic
'Odh.' Felülnyomással.
4,5 mm magas, vastag számérték a bélyeg közepén.
1,2,3 lOLei
'Lei' nélkül is (24* á b ra )
2. u.az
5 mm magas, vékony számérték a bélyeg közepén
2 Lei
'Lei' nélkül is (25. á b ra )
Egy tévnyomat, melyet a katalógus nem ismer: az Odh.' felülnyomás ’d'
nélkül 1(26, á b ra )
3. u.az
5,5 mm magas, vastag számérték a bélyeg közepén
1 , 3 , 5 , 1 0 Lei
'Lei' nélkül is (27* á b ra )

;

g

24.ábra

I

Ü ffT I

i p •—

25.ábra

26.ábra

27.ábra

A másik m egyei bélyeg az 1930-ban kiadott, 2.a.l,3. sz. alatt ismertetett
Mezőgazdasági Kamara CAMERA DE AGRICULTURA feliratú sorozata,
melynek mind az 5 értéke ismert a megyét jelző 'Odh.' felülnyomással. Ezeket
a helyi kiadásoknál 3.62.a.2. sz. alatt mutatja be a katalógus, 1932(?) dátumo
zással, változatok nélkül.
Gyűjteményem darabjai alapján azonban úgy gondolom, hogy két, egy
mástól eltérő kiadás különböztethető meg a felülnyomás hossza és helye
alapján.
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4.
1930/32. Camera de Agricultura
’Odh,' felülnyomás 9 mmhosszú, a névérték m ellett (28. á b ra )
1 ,2 , 3 , 5 és 10 Lei
5.
1930/32. Camera de Agricultura
'Odh.' felülnyomás 7 mm hosszú, a névérték alatt (29. ábra)
l,2 ,3 (? ),5 éslO (? )L ei
Valószínűsítem, hogy ez a változat minden értéknél meg van, de nekem a 3 és a
10 Lei-es bélyeg hiányzik, ezért írtam kérdőjellel A katalógusban ez a változat
nem szerepel!*1

" " ------- — ------ ---

Stábra***

28.ábra

Ebből a megyéből még egy bélyeget ismertet a katalógus 3.62.b.3. sz.
alatt, ez egy 1 leu-s szövegbélyeg, melyről azonban képet nem ad. Szerencsére
ftJMp p 1 II.H
ezt tudom pótolni.
6. 193x(?) Amunkanélküli és szegényalap javára
Fehér papíron fekete nyomatú szövegbélyeg, felirata a
névérték alatt: 'pt. somerii si saracii judetului Odorheiu\
N évleges méret: 23x27 mm,
1 Leu (30. ábra)
30.ábra
Székesfehérvár, 2011. július 31.
D r. N é m e th K á lm á n
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HOVA LETT GARY RYAN „A ZO N ” A D O M Á N Y PÉN ZE?
Mint szakosztályi elnök, kötelességem volt ezzel a kényes témával fog
lalkozni. A kiindulópont ismertetése után kénytelen vagyok kissé hossza
dalmas történelmi áttekintést adni azok számára, akik hozzám hasonlóan so
káig alulinformáltak voltak. Idézni fogok az OKMÁNYBÉLYEG-ben meg
jelent írásokból. Idézni fogok levelekből és E-mail levelezésből. Idézni fogok
szóbeli beszélgetésekből olyan részletek tekintetében, amelyekről nem ren
delkezem írásbeli anyaggal. Ami nem jutott tudomásomra, arról természete
sen nem tudtam írni. Igyekeztem saját egyéni véleményemet korlátozott mér
tékben megjelentetni, és elsősorban a levelezések és a személyes beszélge
tések alkalmával hozzám jutott információkra koncentráltam. Ezen beszámo
lóval tartoztam e téma érdemi elindítójának (Burján Andor), tartoztam olyan
volt szakosztályi vezetőnek, aki akármilyen vonatkozásban gyanúba került
(G ulyás László), tartoztam végső soron Gary Ryan-nak.
A vizsgálat elindítóia a következő írás volt: A z OKM ANYBÉLYEG
2009/2. lapszámban Burján A ndor cikket írt azzal a címmel, hogy: „AZT A
PÉNZT M I NEM LÁ TTU K !” Erre írásos válasz az OKMÁNYBÉLYEG
szerkesztőségébe nem érkezett. Később Burján Andor megkért engem, hogy
nézzek utána a dolgoknak. Hát így kezdődött. Ezek után következzen az idő
beli sorrendbe tett információtömeg.1
1. G ary Ryan több alkalommal adott pénzbeli adományt a magyarországi ületékbélyeges társadalom számára. En ezekről konkrét papíralapú
pontos adatot (összeg, időpont, cél megjelölése) sokáig nem láttam. Igaz, sok
idő telt el azóta, és az adományozót többé nem lehet megkérdezni. Köztudott
az, hogy a dr. Floderer István által Összeállított, Voloncs G ábor közremű
ködésével és Surányi László szerkesztésével megjelent MAGYAR
OKMÁNYBÉLYEGEK KÉZIKÖNYVE G ary Ryan hathatós anyagi támogatása révén jelenhetett meg, amely tényt a szerző könyvének 7, oldalán kö
szönettel meg is említett. H ogy konkrétan mennyi pénzt adott erre a célra, ez a
KÉZIKÖNYV-ből nem derül ki. Voltak, akik pontosan tudták, de a tagság
zöme (én is) nem lett erről igazán informálva. De alapelvként le kell szögez
nem azt, amit számtalan magánbeszélgetés során igen sokan megerősítettek,
hogy G ary Ryan sem ekkor, sem később nem konkrét személyeknek adott
pénzbeli támogatást azért, mert barátok vagy rokonok lettek volna, hanem
mint illetékbélyeggyűjtő, mint igaz filatelista és mint elszármazott magyar,
Magyarország támogatója és konkrétan az Okmánybélyeg Szakosztály és az
okmánybélyeggyüjtés támogatója egy szervezetnek-csoportnak-szakosztálynak-filatéliai ágnak adta adományait, de mivel nevezett szakosztály
később sem volt önálló jogi személy, az adományokat valakinek oda kellett
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adnia, valakinek el kellett küldenie abban a Íriszemben, hogy az illető azt
közcélra használj a fel.
2. A MABÉOSZ Okmány- és Illetékbélyeg Szakosztály elnöke 1995ben Szép Endre lett, titkára pedig Gulyás László.
3* Az OKMÁNYBÉLYEG 1999/2. lapszámának 27-28. oldalain Gulyás
László titkár írásának utolsó bekezdésében azt írta, hogy (idézem): J t t kell
megemlítenünk, hogy alapvető segítségetjelent munkánkhoz G a r y S . R ya n úr

támogatása, valamint gyűjtőtársaink eddig is megnyilvánuló felajánlásai.
Hogy Gary Ryan támogatása miben nyilvánult meg, az írásban nem lett kö
zölve a szakosztályi tagsággal.
4. 2000, április 1-én lett Burján Andor a Szakosztály elnöke,
5. Az OKMÁNYBÉLYEG 2000/1-2, lapszámának 3-4. oldalain Gulyás
László titkár írásának 2. bekezdésében azt írta, hogy (idézem): ,f)öntő jelen

tőségű kezdőlépése volt a közgyűlés utáni májusban sorra került találkozásunk
Gary Ryan úrral, akijelentős támogatásról biztosította Szakosztályunkat az új
katalógus elkészítésének ügyében.” A periodika semmit sem közölt a találkozó
részleteiről, arésztvevőkpontos névsoráról és arról, hogy Gary Ryan támoga
tása miben merült ki. De azt is meg kell említenem, hogy írásban sehol sem ol
vastam arról, hogy kik kezdeményezték, tervezték az „új katalógus”-!:, csak a
szakosztályi közgyűlések hozzászólásait ismerem, így az első „szerkesztőbizottsági ülést”, annak hangulatát, vitáit, határozatait, következményeit sem
ismerem teljességében, csupán számtalan részlet szóbeli elmondása alapján.
Annak a történetnek megírása nem az én feladatom.
Csak szóbeli információk alapján tudom azt, hogy Gary Ryan meghívta
Londonba Visnyovszki Gábort, Voloncs Gábort, Glatz István és meg akarta
hívni Szép Endrét is. Utóbbi betegsége miatt maga helyett Gulyás László
szakosztályi titkárt javasolta.
6. Gary Ryan 2001 szeptember 7-i, Burján Andornak írt levelében azt
írta, hogy . .Afontos az lenne, hogy a kipótoltFloderer katalógus készüljön el

m ielőbbi
7 . 2002. augusztus 30-i keltezéssel Gary Ryan angol nyelvű levelet írt
Szűcs Károlynak. Itt több kérdést tett fel neki a tervezett munka koncepcióját
illetően. Reményét fejezte k i , hogy a magyar segítők (megnevezve: Gulyás,
Burján, Hodobay) támogatják majd.
8. Engem Gulyás László szakosztályi titkár 2002 kora őszén hívott meg
az új Katalógus-kézikönyv szerkesztőbizottságába. Én bibliofil módon egy
KÉZIKÖNYV-ért lobbiztam. Válasz E-mailemben leírtam azt, hogy számom
ra még mindig nem világos az, hogy konkrétan kik fognak részt venni a mun
kában. Említettem olyan esetet, hogy valaki amiatt távozott, mert információi
az internetre kerültek. Említettem azt, hogy nem volt még szó a finanszíro
zásról, csak Gary Ryan ajánlatáról. Szponzorokat kerestünk.
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9* 2004. január 2-án Burján Andor levelet írt Gary Ryannak. Ebben
megköszönte 20.000Ft küldését a „Vésztartalék Alapba”. Megemlíti azt, hogy
főszerkesztőként megtalálták Szűcs Károlyt, aki (idézem): szám ítástech

nikai tudásávalrendszerszervező készségével, filatelista tudásával, rámenősségével közülünk egyedül képes erre afeladatra. .. ”
10. 2004 február 10-én Gary Ryan válaszolt Burján Andornak. Ebben
írja azt, hogy kora miatt minden érdemi munkáról lemondott, összes gyűjte
ményét eladta vagy elajándékozta. Utána azt írta (idézem):
új katalógus

(és kizárólag ezért) költségeihez ide mellékelek egy £500 chequet, mint aján
dékot és remélem ez részben előre viszi majd a munkát és a kiadást. A chequet
nyitva küldöm. Kérem töltse ki, mert nem tudom hogy kié a banki számla. ”
11. 2004.május 24-én 16 gépelt oldalon keresztül, 186 pontba szedve ad
tam véleményt és hibajegyzéket az új katalógus-kézikönyv minden szerzőjének-szerkesztőtársnak az addig elkészült anyagrészről. Ezen „túl szőröző és
túl terjedelmes” (ezt mondták) írásért többen negatív kritikával illettek engem.
12- A z OKMÁNYBÉLYEG 2004/2. Lapszámában Szűcs Károly
„TÁMOGATÓINK” című írásában többek között az alábbiak olvashatók (idé
zem): „Az, hogy a rendelkezésünkre áll, elsősorban G a ry R y a n bőkezű
segítségének k ö s z ö n h e t ő A z írás nem részletezi pontos adatokkal azt,
hogy Gary Ryan „bőkezű segítsége” mit jelentett.
13- 2004 év vége felé minden önkéntes előzetes befizető (10.000,- Ft)
kapott egy sorszámozott elismervényt arról, hogy a majd megjelenő könyv
50%-os kedvezménnyel megvásárolható.
14. A 2004. évi, de 2005 elején megtartott éves szakosztályi közgyűlésen
a már hosszú ideje nem jelentkező titkár, Gulyás László helyett Rill Attila
vállalta el az ideiglenes titkári teendőket. A z előző titkár, Gulyás László köz
gyűlés előtt sosem számolt el előző titkári tevékenységéről. (R.A.: Bizonyos,
a szakosztály tulajdonát képező vagyontárgyak időközben - személyes kap
csolatfelvételek sorozata után - visszakerültek Gulyás Lászlótól a szakosz
tály birtokába: Nyíltparancs, árverési tételek). Elnöki beszámolójában
Burján Andor beszámolt arról is, hogy négyen-öten önként beadtak anyagot
zártkörű árverésre és ennek révén 30-40.000,- Ft-al gyarapodott a Gary Ryan
által életre hívott pénzalap. Megemlítette azt, hogy a 2000 előtti katalógus
szerkesztési próbálkozás „elvetélf\ Ezt előzte meg 5-6 fő londoni látogatása
Gary Ryan-nél, de ő erről írásos nyomot a szakosztályi közlönyben nem ta
lált. Egy kétéves „űr" után Szűcs Károly jelentette be azt, hogy ő hajlandó
összefogni ezt a munkát. Beszámolt az etikai normák feletti és jogi (szerzői
jogi) vitákról. Majd megemlítésre került egy ,)Szerzői arányok ’ vita is. (itt kell
nekem beleszólnom, mert ez a „szerzői arány” váltotta ki a legnagyobb vitákat
és veszekedéseket, hiszen az csak az addig Szűcs Károlynak konkrétan áta
dott anyagokon alapult, és mivel a szerintem is sok felesleges szöveget tartal
mazó bevezető rész már „készen volt”, de hatalmas anyagrészek még nem, a
ló

kiosztott szerzői arányok hatalmas aránytalanságokat mutattak. - Rill)
15. 2005. márciusban 9 oldalas levelet írtam Gulyás László titkárnak
(másolatban kapta 15 szakosztályi tag), amelyben kitértem a „KÉZIKÖNYV’Vre is, és említettem azt, hogy különböző okok miatt ,rsokan, sok
részterületen nagytudású ember már kivált a csapatból éppen más nagy tudású
emberek stí-lusa, fogalmazása,vitakészsége, rámenőssége m ia tf\ Említettem
azt, hogy gondok vannak a terület behatárolásával, a munka megnevezésével,
a díjazás kérdésével és a publikálás kérdésével. Azt is leírtam, hogy
számomra az derült ki, hogy sajnos majdnem mindenki máshogy értékeli a
saját és a társai munkáját, mint a többiek Sok esetben jellemző a saját munka
és ezzel összefüggésben a saját tudás túlértékelése
16.2005 április 21-én 8 szerkesztőbizottsági tag összejött Bolgár Tamás
MABÉOSZ székház V. emeleti irodájában. Némi vita után (szerzői díj szüksé
gessége illetve lehetetlensége, elsőbbségi közlés negligálása, illetve nem
elegendő irodalmazási munka utáni elvárt visszakozás) újabb találkozóban
történt megállapodás.
17. 2005 április 28-án 10 oldalas levelet írtam, amit az alábbiak kaptak
kézhez: Bolgár Tamás, Burján Andor, Fodor István, Kernács György, Dr.
Németh Kálmán, Székely László, Szűcs Károly, Vadász József, azaz már
csak azok, akik még megmaradtak a szerkesztőbizottságban. Ebben részle
tesen leírtam mindazt, amit nemcsak nevezettekről gondoltam, véleményez
tem, hanem a már korábban kilépett Gulyás Lászlóról, Voloncs Gáborról,
Zental Jánosról, Hodobay Andorról, Várhelyi Lászlóról, Angyal
Erzsébetről és Bedő Józsefről - természetesen kizárólag a készülő „MU”
vonatkozásában. Egyben leírtam és indokoltam azt is, hogy én miért hagyom
ott a szerkesztőbizottságot, és arra ajánlkoztam, hogy a jövőben kizárólag kor
rektúramunkát vagyok hajlandó vállalni. Mivel ez a terület nekem hobby, töb
bé nem vagyok hajlandó senkivel sem veszekedni, összeveszni, és kivonom
magam mások, számomra nehezen értelmezhető vitái alól.
18. A 2005. évi, de 2006 elején megtartott éves vezetőségválasztó köz
gyűlésen teljesen új, 5-tagú vezetőség megválasztása történt. Én azóta látom el
a szakosztályelnöki teendőket.
19.2006 március 9-én levélváltásom volt Hodobay Andorral - a készülő
„MŰ” tárgyában. Ebben azt írtam: ,A Ryan pénzről nekem csak halvány in
formációim vannak. Sőt, a „Ryan-előéletről”is, mert még sem Gulyás Lacival
sem Burján Andorral nem sikerült semmiféle iratátadást, információátadást
megejteni
20. Az OKMÁNYBÉLYEG 2007/4. lapszámának 34-35. oldalain a
szerzőik (5 fő) üdvözölték a 2006. december 15-én megjelent „Pénzügyi
Bélyegek a Habsburg Birodalomban és Magyarországon”-c. kiadványt
21. Az OKMÁNYBÉLYEG 2008/1, lapszámban beszámoló íródott a
2008. február 9-én tartott szakosztályi éves közgyűlésről. Ennek során Sziics
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Károly beszámolt a tagságnak a „Pénzügyi Bélyegek a Habsburg Biroda
lomban és Magyarországon”-c, kiadványról, és elmondta azt, hogy azok, akik
korábban 10.000.- Ft előleg befizetésével támogatták e kiadványt, azok azt
megkapják. Ugyanakkor a további példányokat a PROFILA Kft 24.000,- Ft
ért árulja. Ugyanezen lapszám 14-15. oldalain megjelent egy írás „A Gulyás
László ügy” címmel, melyben a szakosztályi elnök beszámolt többek között
arról, hogy milyen elszámolási problémák nem oldódtak még meg az előző
titkárral.
22. Az OKMÁNYBÉLYEG 2008/2. lapszám 23-27. oldalain hosszabb
írás olvasható Voloncs G ábor tollából. Ebben reagált B urján A ndor volt el
nök „búcsúlevelére”, és felteszi a kérdést, hogy talán azért maradt el a tagság
részéről a PBHBM méltatása, mert többen sokallták a 24.000,- Ft-os árat.
Ugyanebben az írásában Voloncs G ábor kitért G ary Ryan szerepére is.
Elmondása szerint G ary Ryan 1998-ban elhatározta azt, hogy a vissza
vonulása alkalmából az Angol Királyi Filatéliai Társaság által szervezett emélékülésre meghívj a 4 magyar filatelista barátját: Glatz Istvánt, Szép Endrét,
Visnyovszki G ábort és Voloncs G á b o rt Szép Endre egészségi állapotára
hivatkozva maga helyett Gulyás Lászlót ajánlotta. Az esti vacsorán éppen
Gulyás László vetette fel a Floderer katalógus kiegészítését, amit G ary Ryan
hajlandó volt anyagilag is támogatni. Az átadott összeg nagyságrendileg
600.000,- Ft (HATSZÁZEZER) volt, ami úgy lett Magyarországon bankba
betéve, hogy az összeg feletti rendelkezésre három személynek volt aláírási
joga: Gulyás László, Visnyovszki G ábor és Voloncs Gábor. Az írásban
Voloncs G ábor kijelentette azt, hogy (idézem): „ m i n d a m a i n a p i g s e m t u d o k
s e m m i t a z ö s s z e g t o v á b b i b i z o n y l a t o l t s o r s á r ó F . De feltette a kérdést, hogyha
ez a 600.000,- Ft a PBHBM-hez lett volna felhasználva, akkor a szakosztályi
tagok részére miért került az 24.000,- Ft-ba.
23. Az OKMÁNYBÉLYEG 2009/2. lapszámban B urján A ndor cikket
írt azzal a címmel, hogy: „AZT A PÉNZT M I NEM LÁTTUK!” (R.A.: ezen
többes szám használata az 5-tagú szerzőgárdára vonatkozott). Elmondása sze
rint azon London-í úttallcapcsolatos tudósítás 10 évet késett. Voloncs G ábor
kérdésére reagálásként várta volna azt, hogy nyilatkozzanak az aláírási joggal
rendelkezők (azaz Gulyás László, Visnyovszki G ábor és Voloncs Gábor) a
pénz sorsáról, de ez nem történt meg.
24. 2010. szeptember 23-i keltezéssel E-mailt írtam Visnyovszki
G ábornak „MAFITT tagság és G ary Ryan pénzeseimmel, amit másolatban
megküldtem Gulyás Lászlónak, Szűcs K árolynak és Voloncs G ábornak is.
Én annyit derítettem ki, hogy megnézve a Flóderer-könyv megjelenési dátu
mát, a hiányolt 600.000,- Ft G ary Ryan-tól nem ahhoz érkezett, hanem sokkal
később, azaz annak továbbfejlesztésére. (R.A.: így elnevezhetem 2.sz.PÉNZnek.). Céloztam arra, hogy mivel az 5-tagú szerzőgárda „azt a pénzt nem látta”,
így B urján Andor joggal feltételezte azt (MAFITT-tagságról való lemondó
18

levelében), hogy azt a pénzt valaki illegálisan „lenyúlta”. Akkor még azt írtam,
hogy a 600.000,- Ft sorsát illetően egyelőre nem lépek még semmit, de ez
„elvarratlan szál marad” és tovább folyik a szóbeszéd.
25.2010. szeptember 23-án Visnyovszki G ábor válasz-E-mailjében azt
írta, hogy ez egy tízéves történet. A 600.000,- Ft eredetileg angol fontban átru
házott Összeg volt, amit G ary Ryan az okmánybélyeg-könyv új kiadásának
előkészítési költségeire adott, de nem ennyi volt. Majd ezt írta (idézem): „Ez a
pénz egy ideig bankban volt, majd a szerkesztőbizottsághoz került.”
26. 2010 szeptember 24-én válasz-E-mailemben azt írtam Visnyovszki
G ábornak, hogy B urján A ndor is szerzőtagja volt a közös új katalógusnak.
Azt is leírtam, hogy ha ez így volt, akkor véleményem szerint Szűcs K ároly is
elmondhatta volna a pénz történetét vagy elszámolhatott volna az OKMÁNY
BÉLYEG lapjain, hiszen ezt mások régóta váiják, de eddig nem tette meg. Azt
is leírtam még, hogy „akkoriban” a „termek végében ültem”, valamint a szer
kesztőbizottságból kiléptem egy idő után.
27. 2010 szeptember 24-én Szűcs Károly is reagált 23-i levelemre. Az
alábbiakat írta (idézem): „Egy 2002 előtti történetről van szó, aminek részleteit
én sem ismerem. Tévedésben vagy, amikor megnevezetlenül illetékesnek gondőlsz, és megköszönnémt ha nem kevernél bele. Az előző ... szerkesztőség
G u lyá s L á szló irányítása alatt működött. Számunkra sem írásos anyagot sem
mást át e társaság tagjai át nem adtak.” Ugyanakkor megemlítette azt, hogy a
könyv 2007-es megjelenéséig G.S. Ryan-tól és az előfizetőktől kapott (pénz
beli) támogatást, amiről az OKMÁNYBÉLYEG-ben beszámolt
28.2010 szeptember 24-én Szűcs K árolynak írt válasz-E-mailemben azt
írtam, hogy tudomásom szerint annak a kiadványnak ő lett a „főszerkesztője”
és erre eredetileg G ary Ryan 600.000,- Ft-ot adott, amit 3 ember hozott haza
Magyarországra. Feltettem a kérdést: így az új könyvben nincs semmiféle
G ary Ryan fillér sem? Mert ha ez így lenne, akkor annak a pénznek még min
dig a bankban kellene lennie, vagy valaki kivette onnan és zsebre tette. De arra
is céloztam, hogy hallottam arról, hogy a PBHBM-ben van Gary Ryan pénz, de
akkor Burján Andor miért nem tud róla. Azt is leírtam, hogy nem vagyok annak
a 3 embernek (Gulyás László, Visnyovszki G ábor és Voloncs G ábor) védő
ügyvédje, de mint szakosztályi elnök érdekel annak a bizonyos pénznek pon
tos története és sorsa. Azt is leírtam, hogy több szakosztályi tagunk évek óta
várja tőle a pénzügyi beszámolót, és arra akarnak szorítani, hogy ezt érjem el.
29. 2010. szeptember 24-én Szűcs Károly ismét válaszolt E-mailben.
Határozottan kijelentette (végre), hogy az 1998-as, 3-ember által hazahozott
összeget senki neki vagy a szerkesztőbizottságnak át nem adta. Véleménye
szerint erről egy elismervénynek kellene lennie. Furcsállotta azt, hogy ennek
sorsát miért Voloncs G ábor kezdte el firtatni. Levelében megemlítette azt,
hogy G ary Ryan kétszer is adott pénzt a PBHBM-hez: 2005-ben B urján
A ndornak és 2006-ban neki, mármint Szűcs K árolynak küldött pénzt (R.A.:
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ezek tehát a 3.sz.PÉNZ és a 4.sz.PÉNZ). Mindkét esetben 300-300 angol
fontot küldött. Gary Ryan a pénzek felhasználási módját a szerzők belátására
bízta. Ezt a pénzt egy elkülönített számlán ő (Szűcs Károly) kezelte, a felhasz
nálás ellenőrzésével Kernács Györgyöt bízták meg.
3 0 .2010. szeptember 25-én Szűcs Károlynak írt válasz-E-mailemben a
következőket írtam (idézem): ,Jtáost azt kell mondanom, hogyha ez az „elszá
molás ” valamikor is megjelent volna, akkor nem „ kevertelek” volna bele ebbe
az ügybe. De ha nincs elég információm akkor... ”
3 1 .2010. szeptember 25-én Szűcs Károly azt írta (még egy második le
vélben), hogy szerinte feledékeny voltam, hiszen a szerzői megbeszéléseken
minden változás alkalmával megtárgyalták a pénzügyi helyzetet. (R.A.: én so
ha semmi papírt nem láttam, konkrét összegekre nem emlékszem, csak arra,
hogy „van Ryan-támogatás”.) De azt is leírta, hogy (idézem): „Elszámolással
viszont senkinek sem tartoztunk róla, ilyet még az adományozó sem kért tőlünk,
ezért jelent meg írásainkban csak általánosságban, konkrét számok nélküF.
(Ide kell beszúrnom azt, hogy számtalan magánbeszélgetés során több szak
osztályi tagunk meg kifejezetten elvárta volna a PBHBM-könywel kapcso
latos részletes pénzügyi beszámolót már csak azért is, mert véleményük sze
rint Gary Ryan nem korábbi egyéni baráti vagy rokoni kapcsolatban volt a
szerzőkkel, hanem a pénzt kifejezetten szakosztályi illetékbélyeges munka
kiadásának támogatásaképpen küldte, de mivel a szakosztály nem önálló jogi
személy, így került sor arra, hogy a pénznek konkrétan megnevezett címzettje
lett, de semmi esetre sem annak szabad privát feljhasználására.)
3 2 .2010. szeptember 26-án Voloncs Gábor reagált 23-i levelemre. Azt
írta, ho^y (idézem): „Az üggyel kapcsolatos érintettségem a Londonból való
hazaérkezésünkkor a pénz bankba helyezésével végétért. Mindezt nyilvánosan
le is írtam az OKMÁNYBÉLYEG-c. lap20Ö8/2.26. oldalán.”
33.2010. szeptember 26. Szűcs Károly E-mail-levele Voloncs Gábor
nak. Azt írta, hogy (idézem): ,,Erről a tíz évvel korábban bankszámlára he
lyezett összeg létezéséről mi is csak az általad hivatkozott 2008-as cikkedből
értesültünk. Sajnos, az nem derült ki belőle, hogy a bankszámlát hol vezették,
és azt sem említetted' hogyfelette ki(k)nek volt rendelkezésijoga”
3 4 .2010. szeptember 26-án összefoglaltam mindazt, ami addig kiderült,
és E-malben elküldtem Gulyás Lászlónak, Szűcs Károlynak, Visnyovszkí
Gábornak és Voloncs Gábornak. Leírtam azt, hogy eddig Gulyás László
(sajnos ez az E-mailje véletlenül végképp törlődött, nem találom) és Voloncs
Gábor jelezték vissza nekem azt, hogy az ő szerepük a pénz bankba tételével
megszűnt. Visnyovszkí Gábor viszont úgy emlékezett, hogy a pénz a szer
kesztőbizottsághoz került. De az eredeti összeg felvételéhez - állítólag - 2
aláírás volt szükséges!!! Lehet hogy a pénz még mindig a bankban van? tettem fel ismét a kérdést
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35.2010* szeptember 26. Voloncs Gábor E-mailje: (idézem): „ G

á b o rk a

m e g g y ó g y u l , s z í v e s e n e l m e g y e k V e le a b a n k b a t á j é k o z ó d n i a s z á m l a h o g y l é t e
fe lő r .

36.2010. október 1. Gulyás László ismételt reagálása E-mailben: (idé
zem): ^ M e g á l l a p í t á s a i d h e l y t á l l ó a k v a l ó b a n a z é s ú g y t ö r t é n t , a h o g y a z t v é g s ő
ö s s z e g z é s e d b e n m e g ír ta d .A z ó ta c s a k a r r a v a g y o k k ív á n c s i, h o g y m i a to v á b b i
te e n d ő e s e tle g n e k e m . H a b á r k i ig é n y li, s z iv e s e n /e lm e g y e k v e le a b a n k b a ,
f e lv ilá g o s í t á s t g o n d o lo m k ü lö n - k ü lö n b á r m e ly ik ü n k n e k a d n a k .”

37. 2010. december. A MABÉOSZ I-emeleti nagytermében szervezett
gyerekkarácsonyi ünnepség befejeződése után hármasban beszélgetni kezd
tünk. Ismét rákérdeztem Visnyovszki Gáborra, hogy mi van a pénzkivételi
bizonylattal, megtalálta-e már. Először azt mondta, hogy emlékei szerint azt a
pénzt a szerkesztőbizottság megkapta. Ajelen levő Szűcs Károly azonnal tilta
kozott és azt válaszolta, hogy a PBHBM más és későbbi pénzeket kapott, a
Burján Andor által keresett pénzről ő semmit sem tud. (2.sz. PÉNZ). Vis
nyovszki Gábor megígérte azt, hogy utánanéz a papíroknak.
38.2011. február 3-án, a MABÉOSZ Hagyományos Szakosztály összejöveteli programjának végén ismét rákérdeztem Visnyovszki Gáborra. Azt vá
laszolta, hogy nem biztos az, hogy a papír előkerülne, de úgy emlékszik, hogy a
pénzt felvették és azt a szakosztály kapta meg, és hogy az benne van a közös
szerzőjű katalógusban.
39. Az előző pontban ismertetett beszélgetést 2011 február 6-án megírtam
E-mailben Szűcs Károlynak.
40. 2011. február 6-i válasz-E-mailjében Szűcs Károly azt írta, hogy
(idézem): „ T i l t a k o z o m , h o g y m i n d e n a l a p n é l k ü l i s m é t e l t e n b e l e r á n g a s s o l y a n
p é n z z e l k a p c s o la t o s ü g y b e , a m it é v tiz e d e k k e l e z e lő tt m á s o k v e tt e k á t R y a n t ó l,
d e m a g u k s e m t u d n a k r ó l a e l s z á m o l n i , h o g y h o v á t e t t é k De kijelentette azt is,
hogy eddig egyetlen közgyűlésen nem hallott arról, hogy a szakosztály valaha
a katalógus céljára jelentősebb összeget kezelt volna. Ennek a pénznek a köz
gyűlési jegyzőkönyvekben nyomának kellene lennie (R.A: nem lehet utána
nézni, mivel csak az elnöki teendők átvétele óta meglevő jegyzőkönyvek van
nak jelenleg a szakosztály birtokában, sőt ezek mind megjelentek az
OKMÁNYBÉLYEG-ben is).
41.2011. február 7. Válaszom Sztics Károlynak (idézem): , J L z t a „ b e l e r á n g a t á s t ” m á r k o r á b b a n i s e m l e g e t t e d . T a lá n n e m f o g o d f e l a z t , h o g y m á s o k
m e g ú g y t u d j á k h o g y a z a p é n z ( e s e t le g ) n á l a d l a n d o l t K é p v i s e l n e d k e l l s a j á t
é r d e k e d e t is . É n t a l á n b e n n e v o l t a m a d o l g o k b a n ? F r á s z t D e h i v a t a l b ó l f o g 
la lk o z n o m k e l l v e le .”

42. Visnyovszki Gábor valamikor szóban azt mondta, hogy a pénz
(2.sz.) érkezése utáni időben szétesett a Dr. Floderer katalógus megújítására
alakult szerkesztőbizottság (Voloncs Gábor Hobbyfila helyiségében lezajlott
tárgyalás-vita után), és valószínűleg emiatt nem került a pénz a szakosztály
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hoz, hanem az vissza lett küldve G ary Ryan-nak. Majd utánanéz.
43. 2011. április 4-én levelet kaptam Burján Andortól, Dokumentummásolatok voltak benne. Többek között egy OTP 11773133-00049373 számla
költségelszámolása. Többek között az alábbi tételek szerepeltek benne:
2004.03.26. Devizacsekk, G erryR yan(sic.)
500GBP 360 Ft/GBP 180.000,- Ft
2004.05.19. Devizacsekk, G erryR yan (sic.)
1000GBP368Ft/GBP 368.280,-F t
2004.11.16. Devizacsekk, G.Ryan (sic.)
1000GBP346Ft/GBP 346.180,-F t
(ezek szerint G ary Ryan nem kettő, hanem három alkalommal küldött
pénzt a PBHBM-könyvhöz, így összesen 5 pénzküldési alkalomról tudok je
lenleg. Az itt szereplő és a levelezésekben szereplő összegek sem egyeztek.)
44.2011. szeptember 22-én reggel hárman (Voloncs Gábor, Gulyás Lász
ló mint egykori pénzbetevők és meghatalmazottak, valamint Rill Attila mint
tanú) bementünk a Váci-utca és az Irányi utca kereszteződésénél levő elegáns
és vajsárgára festett hatalmas banképületbe, majd a 9. ablaknál az alábbi
információkat kaptuk: A számla 2002-ben megszűnt, azaz a pénzt felvették. A
bank 8 év után leselejtezi az iratokat. Ugyanakkor Voloncs Gábor és Gulyás
László nevei nem szerepelnek a számítógépes nyilvántartásban. Annak elle
nére, hogy felmutatták a pénz betevésekor kapott egyik kártyát, a bank nem
adott ki semmiféle további információt, mondván, hogy azt a kis kártyát el is
lehetett veszteni és bárki felmutathatja, ők (a bank) csak az eredeti szerződés
felmutatása esetén adnak információt. Gulyás László és Voloncs Gábor kije
lentették, hogy a pénz betevésekor ők nem kaptak másolatot a szerződésről és
a pénz kivételénél nem voltak jelen, azaz a pénz sorsa számukra ismeretlen.
45, Itt tartok az információgyűjtésben, a kutatásban. Számtalan beszél
getés, E-mailváltás, levélváltás, periodikaátnézés után arra jutottam, hogy
közzéteszem az eddigi adatokat, és részemről ezt a témát lezárom, de ha bárki
bármit hozzá akar tenni, az szabadon megteheti az OKMÁNYBÉLYEG lapj ain és a maga nevében.
2011 július 25.
Dr. R ill A ttila

22

A kubai okm ánybélyegekről
V. rész
A cikk ábrái a hátsó színes oldalon találhatóak 70%-ra kicsinyítve
Több éves nyomozás után sikerült megszereznem a kubai okmány
bélyegek katalógusát. Tíz évvel ezelőtt a kérdésemre még mindenütt azt vála
szolták, hogy ilyen nem létezik. Sikerült azonban barátaim segítségével kide
ríteni, hogy bizony létezik és már két kiadást is megért. A második kiadáson az
évszám már 1998, tehát nem a közelmúltban készült. Európai könyvtárakban
is van két példány (egyik Nümbergben), de ott azt a választ kaptam, hogy „ma
gántulajdon”, tehát másolatot sem lehet készíteni róla.
Néhány hónappal ezelőtt azonban sikerült megtudni annak az amerikai
bélyeg- ill. könyvkereskedésnek a címét, ahol ez a katalógus megvan és meg is
vásárolható. Ez után egy Amerikában élő régi barátom megrendelte, és elkül
dette nekem. Karácsonyi ajándéknak szánta, húsvétra megérkezett. Ára 75 US
Dollár, a postaköltség 25 US Dollár volt.
Nagyon örültem az ajándéknak, hiszen a kubai okmánybélyeg-anyagomat régen, 1975-ben hoztam, amikor két év ottani munka után feleségemmel
hazatértünk Kubából. A szép anyagot magyar konzervekért cseréltem, ami ott
sokkal többet ért, mintha csereként magyar okmánybélyegeket tudtam volna
felajánlani.
A katalógus címe: Specialized Catalog-Handbook of the Revenue
Stamps of Guba* Két szerzője, ill. szerkesztője van: W.McP. Jones és P.M.
Rodriguez. Rajtuk ldvül tíz fő szerepel név szerint munkatársként. Szövege
angol nyelvű, de van egy meglehetősen terjedelmes kétnyelvű bevezetése is
(Információn Básica). A fejezetek és alfejezetek címei is kétnyelvűek (spanyol
és angol nyelvűek). Akiadó: PMR Philatelists „Correo Mayor” Publications.
Printed in Miami, Florida, USA.
Nem kevés munkával készült a katalógus, de még így sem teljes, amit ap
róbb jelekből (finom kiegészítések golyóstollal) lehet észrevenni, A második
kiadás háromszáz példányban jelent meg. Az én példányom a harmincas szá
mot viseli, amiből arra következtethetek, hogy az Újvilágban sem sokan fog
lalkozhatnak okmánybélyegekkel.
A Szerzők nemcsak a szigorúan vett pénzügyi bélyegek katalogizálására
törekedtek, hanem számos egyéb, ezekkel rokon, az okmánybélyegek közé be
sorolható bélyeget, pl. a zárjegyeket is besoroltak (cigaretta, szivar, sör, bor),
amelyekkel a termék eredetiségét igazolták. Jelentős részt kaptak a különféle
anyakönyvezési - többnyire kettős - bélyegek is (iskolai bizonyítványok,
egyetemi és doktori indexek ill. oklevelek bélyegei).
A bélyegek katalógus-értékei - természetesen - nagyon különböznek
egymástól, zömmel 2-20 US Dollár között mozognak, de a ritkábbak elérik a
30- 50- 80 US Dollár értéket is.
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A katalógus tartalma a kubai történelmi szempontokat figyelembe véve
három fo fejezetre tagolódik:
1. A spanyol kormányzat gyarmatai: 1856-1881 (Cuba, Puerto Rico,
Fülöp szigetek, Femando Poo - Bioko)
2 . A spanyol Antillákon (Cuba és Puerto Rico) használt bélyegek:
1866-1876
3. Cuba: 1871-1959
(1959 után a Fidel-rendszer az okmánybélyegeket megszüntette)
Alaposan átnézve a katalógust rá kellett jönnöm arra, hogy az én gyűjte
ményemben a kubai okmánybélyegeknek milyen kis része van meg, ezzel
szemben vannak a birtokomban olyan bélyegek is, amelyeket a katalógus ké
szítői valószínűleg nem ismernek.
Szakosztályunk kiadványának (Okmánybélyeg) 2008-2010 számaiban
elkezdtem a kubai okmánybélyegek ismertetését. Jelenleg igyekszem ezt foly
tatni, és immár megnőtt ismereteim birtokában a lehetőség szerint befejezni.
Amely bélyegek az eddigi számokban már szerepeltek, ezekre a továbbiakban
csak utalni fogok.
Mielőtt a sorozatban az V. résszel folytatnám a kubai okmánybélyegek
ismertetését, előtte végigmegyek az eddig megjelent részeken. Ezt különös
képpen az indokolja, hogy megjelent cikkeimben az anyagot nem abban a
sorrendben tárgyaltam, amelyek szerint a katalógusban szerepelnek. A „hiva
talos” sorrendet nem ismerve, cikkeimben a különböző kiadások a magam
logikája szerint összeállított sorrendben szerepelnek és a kétféle sorrend nem
mindenben egyezik egymással.
Saját korábbi cikkeim tartalomjegyzéke:
I. rész: Okmánybélyeg (2008/3): Bevezetés, felosztás. Szignetták
(A katalógus a szignettákat nem tartalmazza)
II. rész: Okmánybélyeg (2008/4): Sellos judiciales (1856-1865), Papéi
sellado (1868-1897),
Sellos fiscales (1898-1899)
III. rész: Ománybélyeg (2009/2): Recibos y cuentas, Documentos de polícia
IV. rész: Okmánybélyeg (2010/2): MatanzasI.
I. rész (2008/3)
A katalógusban nem szerepelnek szignetták, az 1975-ben Havannában
látott kiállításon azonban az okmánybélyegek ezzel kezdődtek. Nagyobb ré
szüket meg tudtam szerezni (sajnos csak körbevágott példányokat), így beso
roltam ezeket az „előfutárok” közé és most is úgy gondolom, hogy ott van a he
lyük. Most már tudom, hogy ebben az időszakban (1856-1881) a spanyol kor
mányzat gyarmatai azonos okmánybélyegeket használtak, így a szignetták
mindkét fajtáját (Sello= bélyeg, Múlta= pénzbírság) ide soroltam.
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II. rész (2008/4)
Több különböző csoportot soroltam a „vágott bélyegek” közé.
1. Derecho judicial = Bírósági illeték. Az összes gyarmaton használt
bélyegek között két típus volt használatban: 1856-1864 között a cikkemben
1,1. számmal jelölt, spanyol címert ábrázoló bélyeg, valamint az 1,2, számmal
jelölt, Justiciát ábrázoló bélyeg. Ez utóbbi 1866-ban újra kiadásra került, de
akkor már csak a „Spanyol Antillák” (Cuba és Puerto Rico) területén voltak
használatban. Ez utóbbi több kiadást megélt, az utolsó kiadás 1881 -ben volt. A
pénznem 1871 -ben változott: korábban Reál, ettől kezdve Peseta volt a pénz, a
váltópénz a centavos volt.
2. A „vágott bélyegek” közé soroltam a nagyalakú Sello = bélyeg elneve
zésű bélyegeket. Érdekes, hogy ezekből a legkorábbiakat (1868, 1869, 1870,
1879) a katalógus nem ismerteti (nem ismeri?), ezért külön is felhívom a fi
gyelmet a 4a, 4b, 4c és 4d ábrákra. A katalógusban elsőként az 1881-ben
megjelent Sello szerepel (nálam 4e ábra), ettől az időponttól kezdődőden az
újabb kiadások 1898-ig jelentek meg. Ugyanezek a bélyegek, ugyanezekkel
az ábrákkal vám-illetékként is megjelentek (Documentos de aduana) 18941897 között. Ezek jól megkülönböztethetők a bélyegkép fölé írt szöveggel.
Nálam mindössze egy példány látható közülük, a Sello 1894 y 95 bélyegen a
bélyegkép fölötti szöveg a következő: Facturas segundas de exportadón =
másodlagos export számla (nálam 6g ábra).
III. rész (2009/2)
Ez a rész kétféle, különböző célú okmánybélyegeket tartalmaz.
1. Recibos y cuentas = nyugták és számlák. Ezek a bélyegek 1871-1886
között jelentek meg, a bélyeg rajza a spanyol címer, a bélyegeken a címer rajza
1878-ban változott meg, a címer körüli szövegbe 1882-ben Cuba neve is
felkerül.
2. Documentos de polícia= rendőrségi illetékek. Az első kiadás 1865-ben
jelent meg, az utolsó 1889-ben, Cuba neve a szövegben 1877-ben jelent meg.
IV. rész (2010/2)
Ez a rész egy helyi kiadást, a Matanzas tartományban 1903-ban megje
lent okmánybélyegeket tartalmazza, melyeknek számos változata, főként nyo
másbéli hibája van. Ezt a kiadást Matanzasban további kiadások nem követték.
A cikksorozat korábbi részeinek áttekintése után a következőkben rátérek
az eddigiekben szóba nem került okmánybélyeg típusokra.
l.Timbre móvil-Forgalm i adó (1886-1898).
Ezek a bélyegek (az előzőekkel ellentétben) csak Kubában voltak hasz
nálatosak. Kétféle típusuk van: a „nagyalakú” bélyegek 1886-1897 között je 
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lentek meg. Ezek minden évben újra (kivéve 1887) kiadásra kerültek. ( 1 .
s z ín e s á b r a ) . Mindegyik kiadásnak két értéke van: 5 c .de Peso és 2 5 c .de Peso.
A bélyegkép mindvégig azonos, de változó színekben: középen Cuba címere,
fölötte: Timbre móvíl Cuba és évszám, alatta az érték. A „kísaíakú” bélyegek
egy kiadást értek meg: 1898-ban. Ezeket, sajnos nem tudom bemutatni.
2. Libros de comercio - Kereskedelmi könyvelés (1871-1881).
Az előzőekhez hasonló bélyegek, a középen elhelyezkedő címer fölött a
szöveg: Libros de comercio és az évszám, alul az érték, amely 25 c.de Pesetas
és 15 Pesetas között mozog (kivéve az 1881-es kiadást, ebben az értékek 5
C.de Pesetas és 3 Pesetas között vannak). Minden évben új kiadás készült,
csak az évszám változott.
Ezekből a bélyegekből az 1879-ben megjelent 5 Pesetas értékűt (2. szín e s
á b ra ) és egy 1872-ben megjelent érdekes, nyomdahibás példányt (2a, s z ín e s
á b ra ) tudok bemutatni.
3. Impuesto de transportes - Szállítási illeték (1888-1894).
Ezeket a bélyegeket párosával, egyedi számozással használták. A víz
szintes pár mindkét része azonos számot viselt, a függőleges párok számozása
különböző (a párban lévők katalógus-értéke természetesen az egyedieknek
többszöröse). Ötkiadás volt, ebből egy „ideiglenes” kiadás is van közöttük, ez
1889-ben jelent meg mindössze két értékkel: 5 Pesos és 10 Pesos. Szövege:
Pagos dél estado Fizetség (tartozás?) az államnak.
A szállítási bélyegekből tudok bemutatni egyedit (3, sz ín e s á b ra ) és pár
ban lévőt is (3a* sz ín e s á b ra ) (kivéve az „ideiglenes” kiadást, ebből nincs
példányom).
M é s z á r o s Z o ltá n

M E L Y IK A Z E L S Ő ? ? ?
Többször lehetett azt olvasni vagy beszélgetésekben hallani, hogy vala
mikor egy-egy szerző leírt valamit, amit a későbbi szerzők változtatás nélkül
átvettek, majd amikor még később kiderült az, hogy az eredeti állítás nem tart
ható, akkor elkezdték szidni azokat, akik a tévedéseket részletes vizsgálat és
átértékelés nélkül átvették.
Ott a kérdés a címben. Utalnék a Surányi László által szerkesztett, Dr.
Flóderer István által összeállított és Voloncs Gábor hathatós közreműkö
désével létrejött MAGYAR OKMÁNYBÉLYEGEK KÉZIKÖNYVE szakirodalmi műre (ami számozott példányokban és keményfedelű kivitelben ké
szült, és a mai napig meghatározó szakkönyve gyűjtési területünknek), amely
nek 60. oldalának 2. bekezdésében az alábbiak olvashatók. „1854. novem ber
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1-én jelentek meg az első osztrák okmánybályegek, amelyek egyben a
világ első felragasztható okmánybélyegei” . Ezt az állítást egy másik
munka 42. oldalán kissé átfogalmazva találhatjuk meg: „Felragasztható
bélyegek korábban csak postaforgalomban léteztek. Ez a világ első
mai értelemben vett okmánybélyeg sorozata” .
Én ezen állításokat kétségbe vonom. Hogy
mikor melyik volt az igazán első, azt nem tudhatom.
De a mellékelt ábrán bemutatott darab (más össze
függésben szerepeit mar ebben a periodikában)
bélyegzése szerinti időpont: 1849. december 29. Van
persze még korábbi hasonló példányom is, de ez
dekoratívabb és elég ennek is bizonyító ereje. Az
egyértelműen látszik az ábrából, hogy az illeték
bélyeget itt előzetesen kék színű papírra nyomták,
majd azt a vastag, pergamenszerü papírra ragasz
tották, utólag ónfóliával jobban rögzítették és
legutoljára lebélyegezték, le h a t ezt az illetékbé
lyeget (mint már sokkal korábban is számtalan tár
sukat) RÁRAGASZTOTTÁK az iratra, azaz ezek is RÁRAGASZTHATÓ
illetékbélyegek.
Itt csak arra szerettem volna rámutatni, hogy nagyon vigyázni kell
kijelentésekre, axiómákra, dogmákra, akár definíciókra. Mindenki kreálhat
ilyeneket, de adott esetekben ezek nagyon messze lehetnek a valóságtól. Egy
természettudományos alapokon szocializálódott gyűjtő mindig nagyon vi
gyázz arra, hogy ne tegyen elhamarkodott, és felelőtlen kijelentéseket, hanem
egy állítás eseten bizonyítékot, de lehetőleg több, egymástól független bizo
nyítékot szed össze ahhoz, hogy nyugodt lelkiismeretű legyen. Felelőtlen és el
hamarkodott kijelentések, meghatározások esetén számtalan támadásnak teszi
ki magát a szerző. Lehet persze a természettudományok területén is tévedni, de
ez többnyire a mérési módszerek és a mérőműszerek technikai fejlődésével
magyarázható. Sokáig úgy gondolták, hogy a csillagok kis lámpásokként van
nak felfüggesztve egy félgömbre. Később arra gondoltak, hogy minden a Föld
körül kering. A távcső használata azután végleg megdöntötte ezeket a téve
déseket. Persze a Ellátóimban nem segíthetnek mindig műszerek. Az olyan
kijelentések, hogy „ez nem létezik”, „ebből csak 2 van”, minden átértékelés
hamis stb, csak magát a kijelentéstevöt járatja le, Szóval nem árt az óvatosság
és az egyértelmű bizonyítékok keresése és megtalálása.

Rili Attila
27

SZERVEZETI ÉLET
Előző lapszámunkban közzétettem a MABÉO SZ elnökének felhívását és
az arra adott választ a FIP delegált ügyében. Erre azt a választ kaptam, hogy:
„Okmány- és Illetékbélyeggyűjtő Szakosztály
Dr. Rill Attila elnök részére
Tisztelt Elnök Űr!
A MABÉOSZ hatályos Alapszabálya 12, § 3/e, pontjában foglaltak
szerint az elnökség dönt a Szövetség nemzetközi kapcsolatairól.
Az elnökség 2011. június 16-i ülésén megtárgyalta a magyar képvise
letek ügyét a FIP szakbizottságokban és döntött a magyar képviseletet ellátó
személyekről.
Tájékoztatom, hogy az elnökség a FIP Revenue Commissio-ban a ma
gyar képviselet ellátására Szűcs Károly gyűjtőtársat filatéliai munkássága
alapján alkalmasnak tartja, és ezzel a feladattal megbízza.
Kérjük, hogy az Okmány- és Illetékbélyeggyűjtő Szakosztály és annak
vezetősége támogassa Szűcs Károly gyüjtőtársat a FIP Bizottságában végzen
dő munkájában,
Budapest, 2011 .június 30.
Szívélyes üdvözlettel:
Tóth Csaba Kornél elnök”
Tóth Csaba Kornél MABÉOSZ elnök döntéséről azonban már előze
tesen tudtam szóbeli információ alapján. így én ezt válaszoltam a MABÉOSZ
elnökének:
„ElnökÚr!
Ha - mint arra Ön hivatkozik —"A MABÉOSZ hatályos Alapszabálya 12. § 3/e.
pontjában foglaltak szerint az elnökség dönt a Szövetség nemzetközi kapcsola
t a i r ó l akkor egyáltalán nem értem azt, hogy miért kérdezte meg ön szakosz
tályunkat a nekem címzett levélen keresztül. Ilyen alapon az Elnökség bárkit
megbízhat bármelyik szakosztály képviseletével akkor is, ha az illető abban a
szakosztályban abszolút semmiféle aktivitást nem fejt ki, mint arra példa van
jelenleg is. Tájékoztatom Elnök Urat arról, hogy a szakosztály vezetősége
nem ért egyet sem az Elnökség jelen döntésével, sem e feladatkör elmúlt 20 év
alatti kezelésével, és e témát napirendi pontként mindenképpen megtárgyalj uk
a következő szakosztályi közgyűlésünkön, mert a demokrácia szabályai ezt
kívánjákmeg.
Egyébként tájékoztatom elnök Urat arról is, hogy a demokrácia és a
tagság valós tájékoztatása érdekében e témában való előző levélváltásunkat
megjelentettük szakosztályi periodikánkban és ez ezen levélváltásunkkal is
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így fog történni, hiszen szakosztályi vezetőségünknek semmiféle titko
lódzásra nincs oka. Ezen alapelv alapján minden szakosztályi közgyűlésünk
JEGYZŐKÖNYVét is minden alkalommal megjelentettük Szakosztályunk
lapjában az OKMÁNYBÉLYEG-ben, hogy azt bárki szabadon olvashassa
vagy lemásolhassa.
Dr. Rill AttilaC.Sc. és PhD, szakosztályi elnök”
E jelen és az ezt megelőző E-mailes levélváltásoknak több mellékszála is
volt. így az illetékbélyeges FIP delegált hiánya, illetve az a tény, hogy Kurdics
Sándor felelősségteljes és öntudatos MABÉOSZ elnök regnálása alatt vagy 18
évig illetékbélyeges FIP delegáltként az a Voloncs Gábor volt megadva, aki
régóta nem is MABÉOSZ tag már (mivel anno mint MABÉOSZ ügyvezető
igazgató nem volt képes a szabálytalan és elfogadhatatlan pénzügyi manőve
reket megakadályozni, azonnal lemondott megbízatásáról, de lemondási leve
lét természetesen a BÉLYEGvilág-ból kicenzúrázták), megemlítésre került
már korábban is mind az OKMÁNYBÉLYEG-ben, mind levelező listákon. Ez
egyben azt is jelentette, hogy sem Kurdics Sándort, sem a MABÉOSZ elnök
ség „örökös” FIP delegáltjait (L.P., C.D.) soha nem is érdekelte ezen terület
valós és a követelményeknek megfelelő lefedése (csak a „saját pecsenyék
sütögetése”). Ezen problémakör megoldásának felmerülésekor Szűcs Károly
szakosztályi tagunk többször is kifejtette nekem azt, hogy ő mennyire szeretne
illetékbélyeges FIP delegált lenni. Én előzetesen konzultáltam egyes szak
osztályi vezetőségi taggal valamint néhány szakosztályi taggal erről a prob
lémáról, és e megbeszéléseinken arra jutottunk, hogy ideiglenesen én vállalom
el ezt a megbízatást, és a legközelebbi éves szakosztályi közgyűlésen megvá
lasztjuk majd ajánlások alapján a többség által támogatott jelöltet. Ezt továb
bítottam Tóth Csaba Koméi MABÉOSZ elnök felé is.
D r. R U lA ttila

M ULI
MULI egy valamikori indiai feudális állam neve és egyben egy mai indiai
város neve is. MULI feudális állam területe 344 km3volt. 20 település tartozott
hozzá. Lakossága 1921-ben 16.390 fő volt. Muli városa a mai indiai Gujarat
állam része, Surendranagar városától 21 km-nyire fekszik délnyugatra. Az
egykor szintén feudális állam Rajkot-tól 80 kilométernyire, Karachi-tól 220m
kilométernyire délkeletre, Mumbai-tól (Bombay) pedig 431 kilométernyire
van. A Nayka-Dam nevű hosszúkás tó és a Bhogavo folyó mellett helyezkedik
el. 150 km-es körzetében 5 repülőtér is található. A város lakossága 1941-ben
16.977 fo volt. A lakosság túlnyomó része hindi vallású.
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Muli történelméről nem lehet sokat tudni. Uralkodói titulusa a „Thakor”
volt. 1470-75 között alakult meg a Parmar-dinasztia, amely a Rajput-i Agnikula-családból származik. Ők eredetileg a mai Pakisztán területén található
Tharparkar-ból származtak. Muli urai a XVI. században harcok árán elfoglal
ták Kathiavar feudális állam területét. Muli alapító tagja volt az úgynevezett
„Chamber of Princes”-nek, ami 1920-ban az angol király proklamációjának
hatására alakult meg és az indiai feudális államok uralkodói számára ez volt az
a fórum, amelynek segítségével szavukat, véleményüket és kérésüket eljut
tathatták Angol India kormányához. Ennek a Chamber of Princes-nek 120 tag
ja volt. Muli-t 1943 júniusában Manjpur-hoz, majd 1943 decemberében
Dhrangadhra-hoz csatolták. Muli 1947 augusztus 15-n csatlakozott a Brit
Koronához.
A jelenlegi uralkodó már a 22. thakor. Neve: Thakore Saheb Shri Jitendrasinhj i Dharmendrasinhj i.
A városnak turisztikailag 3 látványossága van: a Mandavrayjidada temp
lom, aLalji Jagya templom és a Swaminarayan templom.
Csak érdekességként megemlítem azt, hogy a „MULI” név a világ több
részén előfordul. Muli egy város neve a kínai Shandong tartományban.
Ugyanez a neve egy tibeti autonóm területnek (Tibetet Kína 1951 -es években
elfoglalta és szállta meg, amihez az akkori egész világ asszisztált.). Muli a ne
ve a Maldiv szigetekhez tartozó Meemu atoll legnagyobb településének,
Faroe szigetén van Muli nevű falú. Egy izlandi városka is a Muli nevet viseli.
Tuvalu-n is található egy Muli nevű falu. A retek neve hindi nyelven muli.
Muli a címe egy maláj-fíilöpszigeteki TV-sorozatnak és egyben Muli a címe
egy Fülöp-szígeteki filmnek is.
Ugyancsak érdekességként megemlítem még azt is, hogy Muli a II.
világháború alatt szükségpénzeket (cash coupon) adott ki. Ezeken a szükség
pénzeken az 1940-1948 között uralkodó Thakor Dharmendra Singhji arcképe
látható. A szükségpénzek kivitele nagyon hasonló az illtékbélyegekéhez ( 3 .
á b r a ) . Álló téglalap alakúak. Úgy is nevezik őket, hogy: „Government Cash
Coupon Stamps”. Á pénzeken angol nyelvű felirat vagy értékjelzés nem volt.
Piros színben megjelent 1 ANNA és 4 ANNA, valamint szürkés színben 1
PAISAés 2 PAISAnévértékben,
MULI illetékbélyegei.
Muli illetékbélyegein Thakur Harish Chandra Singhji arcképe látható, de
más-más időpontban és eltérő beállításban.
COURTFEES (TÖRVÉNYKEZÉSI ILLETÉK)
Ráragasztható bélyegek. Fekvő téglalap alakúak. Mindegyik típust saj
nos nem tudom bemutatni (képet máshonnan átvenni nem korrekt).
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L Az uralkodó arcképe a baloldalon van, egy ovális körben elhelyezve.
Köröskörül négyzetes alakban négy részre osztott körök találhatók: bennük az
M, L, S és T betűk. Az uralkodó pikkelyes díszítésű ruhában látható és hasonló
módon pikkelyes díszítésű a turbánja is. 1 ANNA címlet vörösbama színben
ismert.
2. Az uralkodó nagy fehér tollal díszített sötét színű turbánban látható ( L
á b r a ) . A vállán két-oldalt hevederszerű díszítés megy át. Az ovális keretben
levő arckép már csak olyan négyzetes és díszített keretben van, ahol az előbb
említett és négy részre osztott és betűket tartalmazó körök már csak a 4 sa
rokban található: 1-1 nagyobb és 2-2 kisebb átmérőjű. 1 ANNA címlet lilásbama színben ismert.
3. Teljesen hasonló kivitelű bélyegek, de az uralkodó turbánja és mell
dísze más. A turbánon fehér toliforgó található, de a turbán maga négyzet
ráccsal díszített. Öltözékén, a gallér alatt collier-szerü díszítés látható (a collier
francia szó: nyakéket, nyakláncot jelent). Ismert címlet 1 Rupee sötétlila
színben.
4. Űj bélyegábra. Az uralkodó arcképe szintén a bélyeg baloldalán talál
ható, de egy olyan körön belül, amely fölött köralakban nyomtatott betűkkel
van kiírva az, hogy „MUL1 STATE; ugyanez alul helyi nyelven van kiírva. Az
értékjelzés is az arckép alatt található. Ismert címlet 1 Rupee feketés kék
színben.
5. Űj bélyegábra. Ovális körben az uralkodó arcképe, mely a bélyegkép
közepén helyezkedik el (2 » á b r a ) . A baloldalon a lovakat ábrázoló címer
látható; felette „MULI” és alatta „STATE” feliratokkal. A névértékek már
nincsenek angolul kiírva, így szakkatalógus hiányában nehézséget okoz annak
megállapítása. Sötétkék és barna színben ismert.
ÁLTALÁNOS ILLETÉKBÉLYEGEK (RE VENUE)
L Álló téglalap alakú bélyeg. Az uralkodó arcképe kör alakú keretben
található. Alatta 1ANNA felirat. Abélyeg színe piros.
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2. Álló téglalap alakú bélyeg. Az uralkodó arcképe ovális keretben talál
ható. Angol nyelvű feliratot vagy értékjelzést nem tartalmaz. A különböző
ismert bélyegek színe: sötétpiros, barna és zöld { 3 . á b r a ) .
ILLETEKBENYOMÁSOS ŰRLAPOKAT Muli nem adott ki.
R ilíA tt ila

2.ábra/Abb,
3.ábra/Abb.

M ULI
MULI ist dér Name eines Feudal-Staates in Indien, und gleichzeitig dér
Name einen heutigen Stadt in Indien auch. Das Gebiet von Muli Feudal-Staat
war 344 km2. 20 Siedlungen gehorten dazu. Die Bevölkerung waren im Jahre
1921 16.390 Personen. Die Stadt Muli ist ein Teil von den heutigen Gujarat
Staates. Liegt südwestlich 21 km weit von Surendranagar, Findet sich 80 km
entfemt von Rajkot, die einmal auch ein Feudal-Staat war, südöstlich 220 km
weit von Karachi und 431 km weit von Mumbai (Bombay). Liegt neben dem
Nayka-Dam See und dem Bhogavo FluB. lm Umkreis von 150 km finden sich
5 Flugplátze. Die Bevölkerung war im Jahre 1941 16.977, Dér überwiegende
Teil dér Bevölkerung ist religios indisch.
Über dér Geschichte Mulis kann mán nicht víel wissen. Dér Titel seiner
Herrscher war „Thakor”. Die Parmar-Dynastie wurde zwischen 1470 und
1475 begründet, die aus dér Agnikula-Familie aus Rajput stammte, Sie
stammten original aus Tharparkar, dér sich heutzutage in Pakistan findet. Die
Herrscher von Muli hatten das Gebiet des Feudal Staates Kathiavar mit
Kámpfe erobert. Muli war Gründer-Mitglied dér so genannte „Chamber of
Princes”, dér sich unter dem Einfluss dér Proklamation des englisches Königs
im Jahre 1920 konstituierte, und das war das Fórum fíir den Herrscher dér
indische Feudal-Staaten, ihren Stimme, ihren Meinung und ihren Bitté zu dér
Regierung von Englische Indiens übermitteln. Dér „Chamber o f Princes” hatte
120 Mitglieder. Muli wurde in Juni 1943 zu Manjpur, dann am Dezember 1943
zu Dhrangadhra angegliedert. Muli hat sich am 15 August 1947 zu dér
Englische Krone angeschlossen.
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Dér derzeitige Herrscher ist schon dér 22-ste thakor. Seine Name ist:
Thakore Saheb Shri Jitendrasinhji Dharmendrasinhji.
In Midi finden sich 3 Touristik interessante Sehenswürdigkeiten: die
Mandavrayjidada Kirche, die Lalji Jagya Kirche und die Swaminarayan
Kirche.
Als Merkwürdige erwáhne ich, das dér Name „MULI” kommt in mehreren Teile dér Welt vor. Muli ist eine Stadt in dér Provinz Shandong in China.
Derselbe Name hat ein autonomes Gebiet in Tibet (Tibet wurde im Jahre 1951
von dér chinesischen Armee erobert und besetzt, und dazu hat die damalige
ganze Welt assisiiért). Dér gröOte Siedlung in dér Meemu Atoll gehörend zu
den Maldive lnseln nennt mán auch Muli. An dér Faroe Insel findet sich eine
Muli Dorf. Eine kleine Stadt in Island heifit auch Muli. In Tuvalu findet sich
auch eine Muli Dorf. Den Rettich sagt mán auf indische Sprache muli. Muli ist
dér Titel einer malaischen-philippinenschen TV-Serie und sogar Muli ist dér
Titel eine philippinenschen Film auch.
Ebenfalls als merkwürdige erwáhne ich, das Muli hat wáhrend des II.
Weltkrieges Notgeld (cash coupon) ausgegeben. Auf diesen Geldem sieht mán
das Bildnis von Thakor Dharmendra Singhji, dér zwischen 1940 und 1948
herrschte. Die Ausstattung dieser Gelder ist ganz áhnlich zu dér Fiskalmarken
( s i e h e A b b . 3 * ) . Diese sind stehende Rechteckformig, Marni nennt diese auch
als „Government Cash Coupon Stamps‘\ Auf diesen Geldem finden sich keine
Aufschrift oder Wertangaben in englische Sprache. 1 ANNA und 4 ANNA in
rőten Farbe, 1 PAISAund2PAISAingrau.
Die Fiskalm arken von MULI
Auf die Fiskalmarken von Muli sieht mán das Bildnis von Thakur Harish
Chandra Singhji, obwohl immer von anderen Zeitpunkte und in anderen
Einstellungen.
COURT FEES (Gerichtsbarkeits-Gebühr)
Aufklebbaren Marken, Liegende Rechteck. Allé Typen kann ich leider
hier nicht zeigen (übemehmen von anderen Quellén würde nichtkorrekt sein).
1. Das Bildnis dér Herrscher findet sich an dér linké Seite in einen Óval
gestellt. Ringsherum finden sich quadratformig Kreise, die auf vier Teile geteilt sind, und darin sind M, L, S und T Buchstaben. Dér Herrscher trágt ein
Kleid mit schuppige Verzierung und seine Turbán ist áhnlicher weise schuppig. Bekanntist 1ANNArotbraun.
2, Dér Herrsche hat eine dunkle Turbán mit eine grófié und weifie Federbusch ( A b b * l * ) r A uf seine Schulter gehenbeide Seite Lasche-Verzierungen
über. Das Bildnis ist jetzt in eine solche Óval, wo die vorher erwáhnte Kreise
sich nur in dér 4 Ecken finden: 1-1 gröfiere und 2-2 kleinere, Bekannt ist 1
ANNAlilabraun,
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3. Ganz áhnliche Marken, aber dér Turbán und Brust-Omament ist ganz
anders. Auf den Turbán findet sich ein weiBer Federbusch, doch dér Turbán ist
jetzt mit Quadrat-Gitter verziert. Auf seine Tracht findet sich eine Collierformige Verzierung (Collier ist eine französische Wort; Halsschmuck,
Halskette). Bekanntist 1 RUPEEdunkellila.
4. Neue Markenbild. Das Bildnis dér Herrscher findet sich auf dér linké
Seite, aber innerlich in eine solche Kreis, wo kreisformig oben „MULI
STATE" und untén dasselbe aber in indische Sprache geschrieben ist. Die
Wertangabe ist auch unter dem Bildnis untergebracht. Bekannt ist 1 RUPEE
schwarzblau.
5. Neue Markenbild. Das Bildnis dér Herrscher in Óval, das sich in dér
Mitte dér Marke findet ( A b b . 2 . ) . Auf dér linké Seite Wappen mit Pferde, darüber „MULI“ und darunter „STATE" geschrieben. Die Wertangaben sind
jetzt auf Englisch nicht angegeben, so ohne Fachkatalog ist schwer diese fest
zu stellen. Bekannt sind in dunkelblaue und in braune Farbe.
ALLGEM EINE FISKALMARKEN (REVENUE)
1. Stehende Rechteckformige Marke. Das Bildnis dér Herrscher findet
sich in ein Kreis. Darunter 1ANNAAufschrift Rőt.
2 . Stehende Rechteckformige Marke. Das Bildnis dér Herrscher findet
sich in einen OvaL Aufschrift oder Wertangabe in englisch ist nicht
angegeben. Bekannt sind: dunkelrot, braun und grün ( A b b . 3 . ) .
FORMULAREN MIT EINGEDRUCKTE MARKENBILD hat Muli
nicht ausgegeben.
A tt ila R I L L

A 1 5 C E N T E S 1 M I lo m b a rd -v e J e n c e s z ig n e tta
Vizsgálgatva a 15 CENTESIMI lombard-Velence szigenettákat, találtam
egy érdekességet. Az L á b r á n 2 szignetta képét mutatom be. A jobboldali
szignetta CENTESIMI feliratának „T” betűjének talppontján egy megszakí
tott fehér kör látszik. Ezt a 2 . á b r á n kinagyítva mutatom be. Megjegyzem,
hogy a „C” betű felső részénél található V-alakű fehér festékhiány és az ezzel
párhuzamosan futó vonal ugyanott előforduló törése minden általam ismert 15
CENTESIMI szignettán előfordul.____________
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IL L E T É K B É L Y E G E K É S A P E R F IN
Rosszul teszi az* aki úgy kategorizál* hogy ha PERFIN gyűjtő, akkor csak
a postabélyegek érdeklik, A PERFIN lyukasztások megtalálhatók postabélye
geken* díjjegyeseken* illetékbélyegeken* de szerintem másféle objektumokon
is. Természetesen illetékbélyegeken többféle célú PERFIN található: el lehet
és kell is különíteni egymástól a cégek lyukasztásait (hogy az alkalmazottak el
ne lophassák azokat) az értéktelenítő lyukasztásoktól. Ezen utóbbiak méretben
nagyon változatosak. Kezdve a tüszúrások sokaságától az akár másfél centi
méter átmérőjű hatalmas lyukakig.
Itt egy francia illetékbélyeg párt muta
tok be, amit céges lyukasztással láttak el. A
két perfin fedi egymást akkor, ha a bélyege
ket összehajtjuk. Ez is bizonyítja azt, hogy a
lyukasztást az összehajtogatott bélyegsoron
végezték el.
A PERFIN-sor ferde a bélyegképhez
képest Mivel a felső bélyeg lyukasztásának
pontjai szép éles szélűek, az alsó már közel
sem olyan tökéletes, szőrös tépésnyomok
láthatók a lyukaknál* sőt egy lyuk át sem lett
rendesen ütve, biztosnak látszik az, hogy a
felső bélyeg a hajtogatás során is felülre
került az alsóhoz képest.
R illA ttila
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Kérdezik tőlünk: eltegyük az ilyen ésehhez hasonló leveleket?
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Egy 1882-es osztrák játékkártya zárszalag
Bemutatok egy 1882 kiadású osztrák játék
kártya zárszalagot (sajnos rövidebbre vágták).
Több érdekesség is előjön ezen darab vizsgálata
során. Először is a feliratok zöme latin betűs, de a
fő felirat gót betűs. Az uralkodó arcképe hasonló
kivitelű és ugyanúgy ovális keretben található,
mint az 1873-as távirda bélyegeknél és hasonló
benyomott bélyegképpel rendelkező nyomtatvá
nyoknál, valamint az 1875-ös és 1877-es kiadású
osztrák általános illetékbélyeg sorozat tagjainál.
A gót betűs felirat: „Verschluss-Marke für
Spiel K arién”. De ezen kívül többszörösen is ki
van Írva latin betűkkel és fehér illetve fekete
írással az, hogy ’VERSCHLUSS-MARKE \
Tehát mindenekelőtt itt egy „MARKE”-ről van
szó, ami egyértelműen BÉLYEG-et jelent. Tehát
ellentétben a mindenféle egyéb szempontok sze
rinti és/vagy önkényes definíciókat alkotó és ob
jektumokat aszerint besoroló gyűjtőkkel, ez a
játékkártya zárszalag azt mondja magáról, hogy
ő egy BÉLYEG. Én is annak tartom. Hogy aztán
mi mikor illeték, adó vagy illeték és adó is egy
ben, az a rendeletektöl függ, a szakszerű besoro
lásoktól függ, de meg kell jegyeznem azt, hogy a
megfizető szempontjából ez teljesen másodlagos
kérdés, hiszen mindenképpen állami „harács”ról van szó, akárhogyan nevezik is azt. Ez a zárszalag megvásárlásakor enyvezett állapotban volt, így még inkább állítható az,
hogy ez BÉLYEG. Ha meg hozzáveszem azt, hogy egymás mellett sorban lett
nyomtatva, és az elválasztó fogazat látható a zárszalag bal oldalán, akkor ez ab
szolút BÉLYEG. Akinek még ezek után sem BÉLYEG, annak ezután sem az,
de ez máraz ő dolga.
Az uralkodói arckép alatt a következő szöveg olvasható:
„WER ungestempelte oder mit dér ámtlichen Verschluss-Marke nicht geschlossene Karten feil halt, veráussert, vertheilt, erwirbt, solche wissentlich in
Gewahrsam hat oder mit ungestempelten Karten spielt, wird mit dem SOfachen
dér verkürzten Gebühr bestraft. Andere Uebertretungen des Gesetzes über den
Spielkarten-Stempel vöm lS.April 1881 werdenimSinneder§§.14,15und 16
dieses Gesetzes mit den darin festgestellten Strafen geahndet ”
Ez magyarra fordítva a következőkképpen hangzik: „AKI bélyegzetlen
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vagy hivatalos zárszalagbélyeggel nem lezárt Kártyát árúba bocsát, elad, szét
oszt, szerez, ilyet tudatosan birtokol vagy bélyegzetten kártyával játszik, az a
csökkentett illeték 50-szeresével lesz megbüntetve. Aki az 1881 április 15-én
elfogadott Játékkártya-bélyegről szóló törvényt más módon megszegi, az ezen
törvény 14., 15, és 16. paragrafusainak értelmében az ott megállapított
büntetéssel lesz büntetve.”
Tehát itt magára a zárszalag-bélyegre rányomtatták a törvényi büntetés
kilátásba helyezését a törvény megszegése esetén, azaz ha simliskedés, csalás,
szélhámosság esete áll fenn. A rányomtatott szöveg nem szól elévülési időről.
Hogy a törvény említett-e ilyet, azt nem tudom, mert eredetiben nem olvastam.
Azt tudom, hogy az állam nagyon súlyosan bünteti a pénzhamisitást és a hamis
pénz adás-vételét. A csekkhamisítást, a váltóhamisítást is súlyosan büntetik a
törvények, A Nemzeti posták is büntetik a posta kárára történő bélyeghamisí
tást, hamis bélyegek felhasználásának kísérletét, A hamis illetékbélyegek
használata is büntetést von maga után - ha felfedezik. Sajnos a gyűjtők kárára
történő hamisításokat, a hamis objektumokkal való széleskörű kereskedést a
törvény csak elvileg tiltja, a hatóságok ezzel a legkisebb mértékben sem fog
lalkoznak, hiszen abszolút nem is értenek hozzá, nem érdekli őket. A megká
rosított, átvert, becsapott gyűjtők érdekeit Magyarországon érdemben az
egyetlen monopolszervezet, a MABÉOSZ sem védi, egyes erőtlen és teljesen
hatástalan plakát és vagy közlemény megjelentetésén kívül. A MAFITT egy
kor folytatott ilyen jellegű feltáró vizsgálatokat és tényfeltárásokat, az adat
halmaz megvan ugyan, de alig érdekel valakit is, de ez végül is már a múlté, a
BÉLYEGVlLÁG-ban megjelent közös MABÉOSZ-MAFITT Közlemény ér
telmében ezzel és ilyen témával többé nem lehet és nem szabad foglalkozni. A
hamisítványok felismerése, azonosítása és azok hamisítványként történő fele
lősségteljes meghatározása valamint kitörölhetetlen megjelölése sajnos csak
egyes, háttérbe húzódó, sokszor támadott de a szakma által valóban elismert de
kisebbségben maradt szakértők részéről lenne lehetséges és ők hajlandók is
lennének erre, de emellett e területen szinte nagyüzemi méretben folyik a mel
lébeszélés, a titkolódzás, a probléma negligálása, és még a hamisnak minősitett és nagyban felvásárolt objektumok megjelölése sincs napirenden, ami
további jövőbeli visszaélésekre adhat lehetőséget. Mindezen gondolatkör ki
indulópontja egy érdekes, 1882-es kiadású osztrák játékkártya-zárszalag-bélyeg behatóbb vizsgálata volt csupán.
Rill Attila
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N A G Y V Á R A D -O R A D E A -N A G Y V Á R A D -O R A D E A
Én mindig nagy érdeklődéssel, és élvezettel olvasom Dr. Németh Kálmán
írásait. Szakosztályunk vezetőségi tagja kiváló és lelkes kutató, precíz tényfel
táró és tény leíró. Nemrég elkezdett sorozata nemcsak azért érdekes számomra, hi
szen sokak számára alig ismert területről van szó, hiszen az elcsatolt területek vá
rosi illetékbélyegkiadásairól eddig tudtommal Magyarországon magyar nyelvű
szakmunkát még nem adtak ki. Másrészt én messzemenően osztom Dr. Németh
Kálmán abbeli nézeteit, hogy aki egy város vagy település illetékbélyegeinek
gyűjtését tűzi ki céljául, annak elsődleges szempontjának kell lennie magának a
TELEPÜLÉS-nek. Függetlenül attól, hogy a történelem során ocsmány politikai
gengszterek a területet mikor hányszor hova kihez sorolták, csatolták, visszaad
ták, újra elvették stb. Tessenek csak Stal3burg= Stasbourg példájára gondolni,
hogy e város hányszor cserélt gazdát, hogy mikor milyen nemzetiségek lakták
többségében, mikor milyen csizmák trappoltak útkockáin, stb., de maga a város
mindig ugyanaz volt és a helyén maradt. így aki például csak StaBburg postatör
ténetét gyűjtené, annak sok fehér foltja lenne, és fordítva, aki csak Stasbourg pos
tatörténetét gyűjtené, annak is sok fehér foltja maradna. Tehát a politikai előíté
letek preferálása a filatéliában sokszor anakronisztikus. Miért lenne ez máskép
pen például Nagyváradnál?
Olvasva és tanulmányozva Dr. Németh Kálmán írását LAPUNK 2011/2 3-8
oldalain, azonnal elővettem saját anyagaimat. Három olyan városi illetékbélye
get is találtam, ami nem szerepelt a szóban forgó írásban.
Kálmán a nevezett lapszám 4. oldalán található 5. pont alatt ismerteti a Tulaj
don átruházási illetékbélyegeket (9. ábra ott). Kettő címletet említett. 5 Lei barna
és 10 Lei zöld. Az L ábrán bemutatott ilyen bélyeg 10 Lei névértékű, de lila színű.
Érdekes módon nagyon rossz minőségű fogazása van, többnyire csak a tépés
miatti szálas szakadási helyeket látni.
Ugyanakkor olyan típusú illetékbélyegeket is találtam (2. és 5* ábrák), ame
lyekről Kálmán nem tett említést. Ezek felirata fent: BÁRÓUL ADVOCATILOR ORADEA, baloldalt kisebb betűkkel pedig: TAXA BENEVOLÁ A BAROULUI ORADEA. Az értékszám és pénznem megadása mindkét esetben piros
színnel történt. A alapbélyegek színe: a 10 Lei bélyeg tejkék, 20 Lei bélyeg lila.
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Sopron - városi bélyegek
A soproni városi bélyegekről már nagyon régen akartam egy tisztázó
jellegű eszmefuttatást írni, erre végül most került sor. Az elmúlt években sok
gyüjtőtársammal beszéltünk azokról a bizonytalanságokról, vagy katalogizá
lási hibákról, amiket észleltünk
Mivel eddig a gyüjtőtársaim nem írtak ezekről - pedig ezt vártam - így
veszem a bátorságot, hogy azt a bizonyos “tiszta vizet” én öntsem a pohárba.
A soproni városi bélyegek jelenleg legvalószínűbb helyes besorolását az
itt következő Rendszerezés cím alatt látjuk. A számozással megkülönbözte
tett kiadásokkal, tételekkel kapcsolatos megállapításokat viszont pontonként a
Megjegyzések részben külön írom le.
A 15.ábra képét Szűcs Károly gyüjtőtársamtól kaptam, akivel több kér
dést is megvitattam, köszönöm szívességét.

1.

1914.
50 f
1K
2K

Rendszerezés
Városi illeték
vörös (Lábra)
zöld (2. ábra)
narancs (3, ábra)

4.ábra

2.

1920-23,
5 K /5 0 f
10K/1 K
10 K /2 K
10K /2K
1 0K /2 K
200 K/2 K

3-

1924-26. Korona átértékelések kézibélyegzővel
200 K /2 K
(5 ábra)

K orona átértékelések tintával, kézírással
fekete,
“5.-” a felső szövegen
piros,
“ 10” a címer képben
piros,
“ 10.-” a felső szövegen
fekete,
“ 10” a felső szövegen
fekete,
“ 10.-” a felső szövegen
fekete.
“200 K” a felső szövegen fLábra)
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S.ábra

7.ábra

6.ábra

2000 / 50 f
5 0 0 0 /2 K
6.000/50 f
10000/50f (ó.ábra)
10000/50 f
a “0”-kaz F’-nél kisebbek
4.

8.ábra

(7.ábra)

1927. Korona/pengő átértékelések
40 / 50 f “-.40” fekete tintával (8 ábra)
40/50 f kézibélyegzővel, 5 mm (9.ábra)
80/1 K
kézibélyegzővel, 5 mm
4 0 f/5 0 f kézibélyegzővel, 7 mm (lÖ.ábra)
8 0 f/2 K kézibélyegzővel, 7 mm
8 0 f ./lK kézibélyegzővel, 7 mm (az “f” után pont van!)
40f ./5 0 f kézibélyegzővel 7,5mm (szélesszámok!)(1Lábra)
8 0 f./5 0 f kézibélyegzővel, 7,5 mm (széles számok!)
80 f. / 50 f kézibélyegzővel, 7,5 mm (széles számok!)
FORDÍTOTT fhy. (1 lá b ra )
80. f/2 K kézibélyegzővel, 7.5 mm (13.ábra)
P-.80/2K kézibélyegzővel (14.ábra)
8 0 f/5 0 f nyomdai fny. fekete, 5 mm (15.ábra)
1P /1K
nyomdai fny. fekete, 5 mm
2 P / 2 K nyomdai fny. fekete, 5 mm
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13.ábra

14.ábra

IS.ábra

16.ábra

5.

1944.
Érték nélküli bélyeg (acímletmező üres!)
Acímeralatt “Cl VITÁS FIDELISSIMA” felirat.
Az érték jelzést szükség szerint, utólag nyomták rá a felső szövegrészre.
50 f, IP, 3 P(lólábra), 15 P
Megj.:Az 1945 szept, 15.-én legyártott 300 db 3 P 20 filf-esés 200 db 4 P
60 fill.-cs bélyeg nem került használatba, ezeket 1945. szept. 22.-én (Kaptay
adata) megsemmisítettek.
6.

Két átértékelés
3 P 2 0 f/5 0 f tintával(lJ.ábra)
4.60 P/ 50 f nyomdai átért.(IS.ábra) (a régi érték nincs áthúzva!)

7.

1945. (dec. 5.) Pengő átértékelés vörös felülnyomás a címeren
Az 1 P regi értéket 17 mm hosszú vastag, vörös vonallal áthúzták.
50P/1 P / I K
82 db
100P/I P /l K
461 db
200 P / 1 P / 1 K
952 db (19.ábra)
Megj.: a bélyeget 1945. dec.-tői 1946. febr. 27.-lg használták.
h %;
kíh,
ni"-...........
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17.ábra

KÍIROMA 1
19.ábra

18.ábra

8. 1946. Forintértékű kiadás
80 f, (2ö.ábra)
1.50 Ft, (2Lábra)
3 Ft (22.ábra)
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20.ábra

21.ábra

9.

23. ábra

22.ábra

24.ábra

1948, F o rin t átérték elés

50 f / 3 Ft (23.ábra)
1 F t/3 Ft (24.ábra)
2 F t / 1.50Ft (25.ábra)
Megj.: Ismert az 1 Ft-os felülnyomás olyan
alapbélyegen, amelyen a fekete szín
nyomatahiányzik!

25.ábra

Megjegyzések
ad 1) A soproni alapsor, ebben nincs semmi bizonytalanság.
A sorozat érdekessége, hogy a felső szövegben lévő TÖRVÉNYHATÓSÁGI
szóban minden bélyegnél H betű van az N betű helyett. Az első két sort kina
gyítva jól látszik a H betű (26.ábra)

Következnek a korona átértékelések. Itt célszerű külön tárgyalni a kézí
rásos, és akézibélyegzős átértékeléseket.
ad 2) Kézírásos átértékelések fekete és piros tintával.
Kaptayék csak a 10 K-s (fekete és piros tintával), és a 200 K-s (fekete tintával)
átértékeléseket említik, de azt már nem, hogy melyik milyen alapbélyegen
van. Flóderer ezt veszi át szó szerint, Szűcs meg sem említi őket. Vitaindítónak
bemutatok itt 6 féle átértékelést, a leírás alapján egyértelműen azonosíthatók,
így csak egynek a képét mutatom a 4. ábrán.
Gondolom egyetértünk abban, hogy “10 K átértékelés piros tintával” ez a
gyűjtőknek kevés információ, hiszen látjuk ez létezik az 1 K-s és a 2 K-s alapbélyegen egyaránt, viszont fekete tintával 1 K-s bélyeg átértékelését eddig
nem ismerjük.
ad 3) Kczibélyegzős átértékelések
Egy érdekes megfigyelést tehetünk ennél a csoportnál. Kaptayék katalóguÓ

sukban az ezres számokat mind úgy írták, hogy az ezres helyértéknél kitették a
pontot, pl,”2.000”, ezzel szemben a Flódcrerben kettőtől tizezerig minden
szám pont nélkül szerepel, tehát így pb “2 000”, A Szűcs féle könyvben nincs is
lehetőség a helyérték jelzésére, mert minden értéket részben betűvel írták, azaz
pt. 2eK így. Szerintem egyik sem jó, mint látjuk a felsorolásból, a hatezres átér
tékelésben a 6 után van pont, a többinél viszont nincs. Kérdés, van-e olyan
6000-es átértékelés, amelyikben nincs pont. A 10000 K nagyobb és kisebb nul
lái jól láthatók a 6. és 7.ábrán.
ad 4 ) Korona/pengő átértékelések
Három típusa van ezeknek, kézírásos, kézibélyegzős és nyomdai. Kézírásos
átértékelést csak egyet ismerünk (8.ábra) ezért nem külön csoportban tár
gyaljuk. A kézibélyegzős átértékelések már elég változatos képet mutatnak: 40
és 80 (fillér) 5 mm-es számokkal (9.ábra), 40f és 80f 7 mm-es számokkal
(1 G.abra), 80f. szintén 7 mm-es számokkal, de az f betű után pont van, 40f. és
80f. 7.5 mm-es számokkal, széles nullákkal (1 Lábra), 80f. mint az előző, de
fordítva nyomták (12.ábra), végül két eltérő forma, 80.f(13.ábra) és P-.80 (14.
ábra), mindkettő 7.5 mm-es számokkal. Egyenlőre ezeket a változatok ismer
jük, a k atalógusokból ezek nagy része hiányzik.
A három nyomdai átértékelést 80f, 1P, 2P a katalógusok ismerik. Csak a
80f-es képét mutatom (15.ábra), mert a későbbiekben fontos szerepe lesz.
Mindháromnál az új értéket a felső szövegrészre nyomták fekete, vastag szá
mokkal.
Lényeges, hogy az összes eddigi átértékelés az I) pont alatti három alap
bélyeg valamelyikén van, tehát ezeknél nincs a címer alatt a “CIVITAS
FIDELISSIMA” szöveg, és természetesen H betű van az N helyett.
ad 5) 1944-ben új típusú, érték nélküli alapbélyeget nyomtak, amelyen a
címer alatt a CIVITAS FiDELLSSIMA szöveg olvasható, azt meg mondani
sem kell, hogy a TÖRVÉNYHATÓSÁGI szóban gyönyörű N betű van és nem
H. Fontos jellemzője ennek az alapbélyegnek, hogy az alsó értékmező üres.
Nem tudok róla, hogy bárkinek lenne ilyen alapbélyege. Több féle pengő érté
ket nyomtak a bélyegre, jellemzően mindig a felső szövegre, nem pedig az
alul levő értékmezöbe. Az 50f-es bélyeget alapformájában nem tudom bemu
tatni, senkinek sincs ilyen (ha van, remélem beküldi a képét lapunknak!), a 17.
és 18.ábrákon az átértékelt változatát látjuk, Az alapérték - 50f - a felső
szövegrészen van!
Az 1 és 15 P-s bélyegek képét sem tudom megmutatnf, nekem nincs meg,
ezeket meg nem is láttam, de hiszek Kaptayéknak, ők katalogizálták mindket
tőt, elég nagy példányszámokat adtak meg hozzá, ezért érthetetlen is számom
ra, hogyan lehet, hogy nem találkozunk ezekkel a bélyegekkel.
A 3 P-s bélyegképét látjuk a ló.ábrán, ez egy szép kivágás, a felhasználás
dátuma tisztán olvashatóan 1944. szept. 23. Figyeljük meg, hogy az érték itt is
a felső szövegrészen van.
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ad 6) Ebbe a csoportba az 5.pont alatti bélyegek átértékeléseit tárgyaljuk.

Sajnos csak két ilyent ismerünk, ezeket látjuk a 17. és 18.ábrákon. A 3 P 20f /
50f-es átértékelés rendkívüli érdekessége, hogy a régi értéket nyomdailag húz
ták át két vonallal, ez tintás átértékelés esetében teljesen szokatlan. (A bélyeg
nem hamisítvány, a párja megvan Szűcs Karcsi gyűjteményében is!) A4.60P /
50f es átértékelésnek az érdekessége pont ellentétes, itt ugyanis a régi értéket
nem húzták át, nem takarták le, pedig ez nyomdai nyomás.
Ezzel a 3.20-as tintás átértékeléssel katalógusaink nem tu d ta k m it kez
deni! Az összes soproni bélyeg között ez a legrejtélyesebb! Kaptayék (97.
old.) 300 db 3.20-as megsemmisítéséről beszélnek, de nem mondták, hogy
ezek átértékeltek voltak, a kerek szám arra utal, hogy ezeket használatba sem
vették. Ezért felvették ugyan a listába, de nem á ra z tá k be. A Flóderer kataló
gus (241 .old.) 27. ssz. alatt szerepelteti magas, 200 pont értékeléssel, de itt úgy
szerepel, hogy az értéket nyomdai úton nyomták rá, vagyis ez az a bélyeg,
amiből 300 db-ot (feltehetőleg az összesét!) megsemmisítették, ha ez igaz,
akkor ezekből egy visszatartott, “megmentett” példány nem 200 pont, hanem
6-800 pontot is érne, ha valakinek is lenne ilyen bélyege. A tin tá v al á té rté k e lt
3.20-as bélyegről pedig nem tu d egyik k atalógus sem! Mi lehet itt az igaz
ság? De jó lenne tudni!
A 4.60 P / 50 f-es nyomdai átértékelést Kaptayék ismerték, elég magasra
árazták, ugyanakkor 200 db 4.60-as bélyeg megsemmisítését írták. Ezek akkor
szerintem nem átértékeltek voltak, hanem alapértékek. Itt sem tudjuk ma már,
hogy mi az igazság.
a d 7) Pengő átértékelés {19.ábra)
Aközölt három értéket 5 0 ,100,200P akatalógusok ismerik. Mindháromnál a
régi, zöld lK-s az alapbélyeg. Értekenként 1000 db-ot nyomtak, majd 1946.
febr. 27.-én a maradékot megsemmisítették, mert az illeték bélyegben való le
rovását a törvényhatóság megszüntette (a felgyorsult infláció miatt ezen érté
keknek már nem volt realitásuk!). A megsemmisítéssel alakultak ki azok a db
számok, amit feltüntettem (Kaptayék adata), mint látjuk az 50P-s a legritkább,
így legdrágább bélyeg.
ad 8) Forint értékű kiadás (20.,2 1 22.ábra)
Kaptayéktól kezdve a katalógusok csak az 1.50 és 3Ft-os értékeket ismerik.
FIol volt akkor eddig a 80f-es? Kaptayék 24. sorszámmal az 5. sz. csoportban,
vagyis az új alapbélyegre nyomott pengöértéküek között szerepeltetik (Fló
derer és Szűcs azonos sorszámmal átvették).
Az 5. ponthoz elmondott elemzés alapján egyértelmű, hogy ez nem lehet
pengő-fdlér, csak forint-fillér, tehát itt a helye a 8. pontnál. így válik teljessé
az 1946. aug.-i első kiadás, hiszen a két Ft névérték mellől hiányzott egy fil
léres névérték. A sorozat abban is egységes, hogy mindhárom bélyegen a névértéket a bélyeg alsó értékmezöjébe nyomták.
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A 27,ábrán mutatok egy anyakönyvi kivonatot Sopronból, a kiállítás dá
tuma 1947.jan. 18, Az iraton 2x3 Ft városi illetékbélyeg, amit egyszerű dátumbélyegzővel érvénytelenítettek.
ad 9) Forint átértékelések(23., 24., 25.ábra)
Egységes formátumú sorozat. Figyelemre méltó, Fogy az 50 f / 3Ft os bélyeget
Kaptayók NEM ISMERTÉK, ezért Flódererbcn sem szerepel (akárcsak az elő
ző pontban tárgyalt 80f-es bélyeg!), dicséretes viszont, hogy Szűcs Karcsi
könyvében helyesen szerepel.
Ugyancsak érdekes, hogy Kaptayék ennél nem tudtak példányszámot
sem megadni.
A soproni városi bélyegek kiadás-történetét nagyon érdemes lenne a Sop
roni Városi Levéltárban megkutatni, azt hiszem kérdéseinkre ott található a
válasz.
Székesfehérvár,.2011. szeptember 15.
Dr. Németh Kálmán

13 kr, 19 kr, 32 kr, 63 kr, 94 kr
Statisztikai vizsgálatok
Az illeték lerovásokat sokféleképpen lehetett megoldani. Voltak olyanok,
akik igyekeztek ezt a lehető legkevesebb címlettel elérni, és ha olyan volt a ta
rifa, akkor csak 1címlettel. Voltak olyanok, akik igyekeztek egy kisebb címlet
től megszabadulni, és ezt többszörösen ragasztották az iratra. Persze a többség
különösebb megfontolások nélkül végezte el ezt a munkát, de lehetőleg mini
mális kézi munkával. így például az 50 kr illetéket általában 1 bélyeggel rótták
le, de 50 kr sokféle kombinációval is előállítható. Ezek egymáshoz képest való
előfordulási gyakorisága eltérő.
Voltak olyan illctéktarifák, amelyek gyakoriak voltak ugyan, de egyetlen
címlettel nem lehetett leróni őket. Én tetszőlegesen kiválasztottam 5-féle ilyen
tarifát, amelyeket minimálisan 2 bélyeggel lehetett csak leróni. Kutattam az
előforduló variációkat és megvizsgáltam azok előfordulási gyakoriságát.
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Természetesen az általam itt közreadott adatokból nem lehet abszolút kö
vetkeztetéseket levonni, de minimális igényként megmutatja azt, hogy adott
illetéktarifa lerovásakor mely kombinációk számítanak gyakorinak és melyek
ritkábbaknak. Vizsgálatom területe részben az osztrák birodalom volt 1858tól az 1893-as kiadásig bezárólag, részben a magyarországi krajcáros kiadá
sok. Lehetett volna hatalmas és részletes táblázatokat alkotni, ahol külön osz
lopokban jelentkezett volna a magyar kiadásoknál a szín (év) és a vízjelek sze
rinti felosztás, külön figyelembe véve a határőrvidéket és a hirdetményes bé
lyegeket, az osztrák területeken pedig az összes különböző kiadás, a papír tí
pusától függően, a felirattól függően, az évszámoktól függően és természete
sen itt is figyelembe véve a hirdetési bélyegeket is. Itt azonban - a rendel
kezésre álló anyag terjedelme okán - téves megállapításokra alkalmas résza
datokat is fel kellett volna tüntetnem. Ezért az adott tarifalerovási típusoknál
csak 3 adatsort adtam meg: az előforduló darabok a magyar területeken, az
osztrák területeken és összesen.
A vizsgált illetéktarifák a címben szereplő 13, 19, 32, 63 és 94 kr.
Mindegyik gyakori illetéklerovási típust jelent.
A táblázatokban az “A” = Ausztria, “H” = Magyarország
L á b ra

13 kr
4+4+3+1+1
4+4+4+1
5+5+1+1+1
5+5+3
7+1+1+1+1+1+1
7+3+3
7+4+2
7+5+1
10+1+1+1
10+2+1
10+3
12+1/2+1/2
12+1

A.
-

1
11
1
1
2
1
-

2
12
2
13

H.
1
2
-

5
7
2
8
1
4
219
79
10

O ssz.
13 kr-ra összesen
1
373 kom bináció (46
2
osztrák és 327 magyar)
1
adatai szerepelnek a táb
16
lázatban. Az eg y ér
1
telműen látszik, hogy a
8
10 + 3 k r é s a l 2 + l k r
4
kom binációk m essze
9
gyakoribbak, m int a
1
többi. Ahol '/2 kr-osok
és/vagy több 1 kr-os
6
231 , szerepel, azok ritkának
számítanak.
2
92

A 191(r (2. ábra)

A.

19 kr
10+5+3+1
10+5+4
10+7+1+1
10+7+2
12+3+3+1
12+3+2+2
12+7
15+2+1+1
15+2+2
15+3+1
15+4

H.
1
3
1
1
1
1
126
1
6
2
189

m

-

-

6
-

1
19

O ssz
1
1
1
1
1
1
132
1
6
3
208

A32 kr (3.ábra)

32 kr
12+10+10
12+12+5+3
15+7+6+4
15+10+7
15+12+5
15+15+1+1
15+15+2
20+12
25+4+3
25+5+2
25+7
30+2

2,ábra

19 kr-ra összesen 358
kombináció (26 osztrák és 332
magyar) adatai szerepelnek a
táb-lázatban. Az egyértelműen
látszik, hogy a 12 + 7 k r é s a l 5 +
4 kr kombinációk messze gya
koribbak, mint a többi.

3.ábra

A.
1
1
1
1
1
5
2
-

10
10

H.
m

1
5
46
2
3
73
-

Ossz.
1
1
1
1
1
6
7
46
2
3
83
10

32^kr-ra összesen 162 kombináció (32 osztrák és 130 magyar) adatai
szerepelnek a táblázatban. Az egyértelműen látszik, hogy a 20 + 12kr és a 25
4-7 kr kombinációk messze gyakoribbak, mint a többi.
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A 6 3 kr (4.ábra)

4.ábra

63 kr
10+10+10+10+7+7+5+4
12+12+12+12+12+3
25+25+7+6
36+20+7
50+7+6
50+10+2+1
50+10+3
50+12+1
60+1/2+1/2+1/2+1/2+1/2+1/2
60+2+1/2+1/2
60+2+1
60+3

A-

7

H.
1
1

Ossz.
1

-

7
1
9
1
17
5
1
1
1
77

-

1

9
1
2

-

w

1
1
1
14

-

15
5
-

63

1

63 kr-ra összesen 122 kombináció (36 osztrák és 86 magyar) adatai szere
pelnek a táblázatban. Az egyértelműen látszik, hogy a leggyakoribb a 60 + 3
kombináció, hiszen ezt a legegyszerűbb összehozni. A hárombélyeges kombi
nációk száma összesen 33.
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A94kr (S.ábra)

94 kr
50+69+7+1
75+12+7
75+15+4
90+4

A.
-

4
4

H.
1
1
-

10

! O ssz
1
1
4
I 14

94 kr-ra összesen 20 kombináció
(8 osztrák és 12 magyar) adatai
szere-pelnek a táblázatban. Sajnos
ez kevés adat arra vonatkozóan,
hogy bármi lényegest megállapít
sunk. A 90 + 4 kr tűnik a leggya
koribbnak.

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy igen sok illetéklerovási tarifára le
hetne ilyen táblázatokat összeállítani. A táblázatokban szereplő variációk szá
ma semmi esetre sem tekinthető abszolútnak, hiszen logikailag még sok variá
ciót ki lehetne találni. Ezek közül bizonyára vannak olyanok, amelyek léteznek
vagy létezhetnek. Mennél nagyobb lerovási variáció- illetve kombinációhal
mazt vizsgálunk annál jobban megközelíthetjük a valóságot, amit azonban
sosem lehet elérni. Itt kell megemlékeznem néhai Vadász József szakosztályi
tagunkról, aki például a korona-fdlér időszaknak összes vízjelállását vizsgálta
a kiadások és a címletek függvényében. Elmondása szerint mintegy 600.000
db illetékbélyeg halmazát vizsgálta meg darabonként és gondosan. Azt mond
ta, hogy jellemző gyakorisági adatokhoz lehetett így jutni, de természetesen
még ennyi bélyeg messze nem elegendő igazán objektív megállapításokhoz.
Akinek kevesebb bélyege van, az nagyobb hátrányt élvez. Tanulságként
azt szoktam hirdetni, hogy nekem nem keletkeznek felesleges bélyegek az ál
talam gyűjtött területeken belül, mert sosem lehet a halom akkora, hogy abból
igazán objektív összefüggéseket lehessen kapni. Az igazsághoz mindig csak
közelítünk. így aki felelőtlenül kisebb halmokból állapít meg összefüggéseket
és azokat megkérdőjelezhetetlen axiómaként próbálja meg világgá kürtölni, az
csupán buta cs rövidlátó, de nagyravágyó.
Dr. RiUAttila
13

MABÉOSZ Okmány és Illetékbélyeg Gyűjtők
Szakosztálya elnökének
Dr. Rill Attila úrnak
Budapest Városmajor u. 3/b. 1122

Ajánlott

Tisztelt Szakosztályi Elnök úr!
Köszönettel megkaptam az Okmánybélyeg szakosztályi közlöny
2011/2-es számát.
Ön ebben a számban írt egy cikket a MABÉOSZ szakosztályairól, így a
képeslapgyüjtők szakosztályáról (helyesen: Képes levelezőlap gyűjtők sza
kosztálya).
Abban egyetértünk, hogy Ön igen kevéssé ismeri ezt a szakosztályt.
Szóbeli információk és az Önhöz közel álló egyének értékelő véleménye téves
és teljesen hamis véleményt fogalmazott meg.
Mivel érintett vagyok és ott voltam a szakosztály tavalyi tisztújító gyűlé
sén, a leghatározattabban visszautasítom, hogy „aljas puccs” történt. Engem
az említett gyűlésen kértek fel, hogy vállaljam el a jelöltséget a szakosztály el
nöki tisztségre. Ez engem lepett meg akkor a legjobban, mert az utolsó pillana
tban derült ki, hogy egyáltalán el tudok menni az ominózus gyűlésre.
Előtte senki, sem a MABÉOSZ elnöke, sem elnökségi tagjai nem keres
tek meg. E szakosztály egykori alapítója vagyok - Müller károly gyűjtőtárssal
együtt - ott, akkor javasoltak régről ismert gyüjtötársaim (és nem alakok!),
hogy vállaljam el a jelölést Ezt a megmérettetést elvállalva, titkos szavazáson
a szakosztály elnökévé választottak Dalmadi Sándor ellenében.
A tavalyi tisztújító MABÉOSZ küldöttgyűlésen Ön már az „egyebek”
tárgyalásánál felszólal - beavatkozva a szakosztályunk ügyeibe - „puccsnak”
minősítve (azóta az „aljas” jelzőt is megkaptuk) a választást. Ugyanezen alka
lommal Hatvani Márk is felszólalt- ö a szakosztály tisztújító gyűlésén ajelölő
bizottság tagja v o lt- és a leghatározattabban visszautasította az Ön vádját.
Sajnálom, hogy ez nem volt elég Önnek, így megismétlem: semmilyen
puccs, előzetes befolyásolás nem volt. Etikátlan véleményét a szakosztály és a
magam nevében visszautasítom. Egyben kérem, hogy az okmánybélyeg leg
közelebbi számában ezen levelet leközölni szíveskedjen, álláspontunk ismer
tetése végett.
Üdvözlettel
2011, július 25.
A Képes levelezőlap gyűjtők szakosztálya nevében:
Deák Endre
elnök
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HANUS 170-WI SZIGNETTA
II. József császár illetéktörvénye 1802 október 5-én lépett életbe. Az
alább ismertetett szignettatípus 1803 -1818 időszakban volt forgalomban. Ab
ban az időszakban kétféle formájú és célú szignettasorozat volt: az úgyneve
zett VORRATSSTEMPEL-ek, amelyek köralakúak voltak és üres iratpapí
rokra előzetesen lettek rányomtatva. A másik típusú sorozat az úgynevezett
„ERFÜLLUNGSSTEMPEL,,; azaz elégtelen ílletéklerovás esetén ezeket kie
melt városok hivatalaiban nyomtatták az iratra. Ezek alakja élére állított négy
zet volt, és mindegyiken betűjeleket (1 vagy 2 betű) találunk, amelyek j élezték
a hivatal városát. A címletek mindkét sorozat esetében 3 Kreutzertől 100
Gulden-ig terjedt
A következőkben a 15 Kreutzer-es EREÜLLUNGSSTEMPEL-böl a
Bécsben használtakat vettem vizsgálat alá (Lábra), Erre utal a szignetták
tetején található „W ” betű. A baloldali szignetta mellett egy köralakú
KONTROLL-Stempel is látható. Karakteres különbség a két szignetta között
az, hogy a baloldalinál a színtelen dombomyomású kétfejű sasos címert
tartalmazó középrész körbe van fogva egy fekete körrel, ami a jobboldali
szignettánál teljesen hiányzik. Ugyanakkor karakteres különbség látszik a
„W”-betűknél is.

A2.ábrán a baloldali szignetta értékjelzése van kinagyítva. Jól látszik az,
hogy a W-betü magassága megegyezik a zárójelek magasságával, de a betű
kissé felfelé van csúszva. A 3.ábrán látható szignetta W-betüjének alakja,
magassága és szárainak vastagsága teljesen eltérő. A W-betünek legalább
harmada felfelé kilóg a zárójelekből.
Jellegzetes különbség van az 5-ös számok alakja között is.
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Eltérések mutatkoznak a (W) alatt kétoldalt és az alul található díszítő
elemek alakja, méretei között is.
Ez csak egy kiragadott példa volt arra, hogy ez a kiadás is rengeteg érde
kességet, felfedezni való variációt tartalmaz, bár mondjuk egy igazi vizsgálat
hoz szükséges 15-20 db 100 Guldenest elég nehézösszeszedni.
Rill Attila

A MABÉOSZ OKMÁNY- ÉS ILLETÉKBÉLYEG GYŰJTŐK
SZAKOSZTÁLYA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
(Tervezet)
Aszakosztály neve:
MABÉOSZ Okmány-és llletékbélyeggyüjtők Szakosztálya
Aszakosztály címe:
MABÉOSZ székház; Budapest VJ, Vörösmarty-u. 65.
Aszakosztályjogállása: A szakosztály a MABÉOSZ Alapszabálya sze
rint önállóan működő, az illetékbélyegeket és azok tágabb rokoni körét gyűjtő
tagok szakmai szervezete, amely gyűjtői kezdeményezésre alakult.
L §. Aszakosztály gyűjtési ésérdeklődési területei, céljai.
1. A szakosztály a hazai és a külföldi illetékbélyegek minden formájá
nak, valamint a rokon területek kutatásával és ezzel összefüggésben szakmai
előadások, bemutatók, kiállítások támogatásával és propagálásával foglalko
zik.
2. A szakosztály összefogja a hazai és a külföldi illetékbélyegek minden
formájának, valamint azon rokon területek gyűjtőit, amely területekkel a
MABÉOSZ egyetlen más szakosztálya sem foglalkozik. Szervezi azok össze
jöveteleit, szakmai kapcsolatait, adott esetekben cserelehetőségeit
3. A szak o sztály önál ló szakm ai p e rio d ik á t je le n te t m eg
OKMÁNYBÉLYEG címmel.
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II. §. Aszakosztály szervezete.
1.A szakosztály szervezete:
• A szakosztályi taggyűlés
• A szakosztályi vezetőség
2.Aszakosztályi taggyűlés:
• A szakosztályi taggyűlés a szakosztály legfőbb szerve, amely a szakosztályt
érintő kérdésekben szavazással dönt, amit a MABEOSZ Elnöksége tudomásul
vesz.
• A taggyűlést legalább évente egyszer a szakosztály elnöke hívja össze.
• Rendkívüli taggyűlést kell Összehívni akkor, ha a szakosztályi tagok 1/3-a,
vagy a vezetőség tagjainak 2/3-a azt írásban kéri, illetve az elnök az ok megje
lölésével azt indítványozza.
3. Aszakosztályi taggyűléskizárólagos hatáskörébe tartozik:
• A szervezeti és működési szabályzat megalkotása, és esetlegesen előzetesen
meghirdetett napirendi pontként annak módosítása.
• A vezetőség megválasztása f5 fö/.
• Az éves elnöki és titkári beszámolók elfogadása.
• A szakosztály előző évi és következő évi programjainak és költségvetéseinek
elfogadása.
• A kitüntetési j avaslatok és döntések meghozatala
• Az OKMÁNYBÉLYEG periodika sorsának meghatározása
4. Aszakos/tálvi taggyűlésműködése:
• A taggyűlés akkor határozatképes, ha a tagok legalább 51%-a jelen van.
Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, akkor a meghívóban előre rögzítetten
megadott időpont után egy órával az újra megnyitott taggyűlés határozatké
pessé válik, de kizárólag az előre meghirdetett napirendi pontok tekintetében.
Az újra megnyitott taggyűlésen egyszerű többség szükséges a döntéshez.
• A szakosztály taggyűlése 4 évenként új vezetőséget választ. Választások ese
tén az elnökség Jelölőbizottsági tagokra tesz javaslatot, de tagnak helyben bár
ki más is javasolható. Ajelölőbizottsági tagokról a taggyűlési szavazás dönt. A
jelölőbizottság a választásig eltelő időszakban megkeresi a jelölteket és a tiszt
ségviselést vállalók beleegyezése után javaslatokat tesz új vezetőségi tagokra,
de helyben bárki más is javasolható. Aki javaslatot kapott, és a jelöltséget vál
lalja, azt fel kell venni a jelölőlistára függetlenül attól, hogy hányán javasolták.
A szavazás titkos. Annak eredményét a taggyűlésen előzetesen megválasztott,
legalább háromtagú Szavazatszámláló Bizottság összesíti, és a Bizottság által
választott elnöke ismerteti. Adott választáson csak olyan tag lehet jelölt, aki
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már legalább 1 éve tagja a szakosztálynak. A taggyűlésre a szakosztály tagjain
kívül meg kell hívni a MABÉOSZ elnöksége képviselőjét és a tiszteletbeli
tagokat.
• A megjelent tiszteletbeli tagoknak és a MABÉOSZ elnökségi képviselőknek
felszólalási és javaslattevési joga van. A helyben megjelent és addig nem tag
nak számító személynek csak jelenléti joga van, felszólalási joga nincs.
* A taggyűlésről jegyzőkönyv készül, amelynek egy másolatát el kell küldeni
a MABÉOSZ elnökségének. Jegyzőkönyvvezetőre és a 2 hitelesítő személyé
re a közgyűlés kezdetekor az elnök tesz javaslatot, vagy bárki önként jelent
kezhet erre a feladatra, de a jelölteket a taggyűlés nyílt szavazással választja
meg.
5. Aszakosztály vezetősége/5 fő/:
• Szakosztályi elnök
• Szakosztályi titkár
• Elnökségi tagok 3 fő, közöttük egy periodika főszerkesztő és egy pénztáros
A szakosztály vezetőségéta szakosztály taggyűlése választja meg 4 éves
időtartamra. A lemondott, vagy elhalálozott vezetőségi tagok helyére maxi
mum 1 főt lehet kooptálni a választások közötti időszak alatt. Új vezetőség
választást kell tartani akkor, ha az elnök lemond, vagy elhalálozik, illetve ha a
vezetőség tagjainak több mint fele tartósan nem vesz részt a munkában.
6, Aszakosztály elnöke:
a* Szavazati, felszólalási és javaslattevési joggal képviseli szakosztályát a
MABÉOSZ Szövetségi Küldöttgyűlésén (amíg a MABÉOSZ Alapszabálya
így rendelkezik). A szakosztályi periodikában beszámol a küldöttgyűlésről és
egyéb eseményekről, ahol a szakosztályt képviselte.
b. Irányítja a szakosztály tevékenységét. Érvényt szerez a szakosztályi tag
gyűlés határozatainak. Évente legalább egyszer taggyűlést hív össze.
c. Képviseli a szakosztályt a hasonló területen tevékenykedő nemzetközi fílatelista szervezetek felé, a MABÉOSZ vezetősége felé, a társszakosztályok
felé.
d. A szakosztályi taggyűlés elé terjeszti az éves beszámolót, a következő évi
programot és költségvetési tervezetet.
e. Tisztségét társadalmi munkában látja el.
f. Az OKMÁNYBÉLYEG főszerkesztőjével együtt a periodika szerkesz
tőbizottságának tagja.
g. A MABÉOSZ Elnökének vagy Elnökségének felkérésére beszámolót küld
az elvégzett munkákról, a programokról és a MABÉOSZ-tól kapott támoga
tások felhasználásáról.
h. Felelős a szakosztály tagnyilvántartásáért. A MABÉOSZ tagságot és a
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MABÉOSZ tagdíj befizetését a tag szóbeli nyilatkozata alapján fogadja el, azt
megfelelő nyilvántartás hiányában nem ellenőrzi.
7. Aszakosztály titkára:
Szervezi a szakosztály munkáját, elvégzi az adminisztratív feladatokat. Az el
nököt helyettesíti akkor, ha arra megbízást kap az elnöktől. Az elnök tartós
távolléte vagy akadályoztatása esetén az elnöki jogköröket gyakorolja. írásbeli
meghatalmazás mellett teljes joggal helyettesítheti az elnököt a MABÉOSZ
küldöttgyűléseken.
8. Aszakosztály pénztárosa:
Elvégzi a pénzügyi elszámolásokat, kezeli a számlákat és a pénzt.
1IL §. Aszakosztálytagsága.

1. A szakosztálynak tagja lehet minden olyan bélyeggyűjtő, aki tagja a
MABÉOSZ-nak, és befizeti a szakosztály periodikájának éves díját.
2. A felvétel iránti kérelmet a szakosztály elnöksége bíráljad.
3. A szakosztály meghívhat tagjai közé tiszteletbeli tagként kiemelkedő
szaktudásuk alapján olyan hazai és külföldi gyűjtőket, akik nem tagjai a
MABÉOSZ-nak. E személyek felvételét a szakosztályi taggyűlés elé kell ter
jeszteni jóváhagyásra. A tiszteleti tagok tisztségre nem választhatók, de a szak
osztály taggyűlésén tanácskozási és felszólalási j oggal részt vehetnek.
4. A szakosztályi tagokjogai és kötelességei:
• A szakosztályi tagok a taggyűléseken szavazati joggal rendelkeznek a szak
osztály tevékenységi-működési körén belül és élnek a szavazati jog adta lehe
tőségekkel és kötelességekkel. Joguk van egyéni gyűjtői véleményüket szóban
vagy a periodikában írásban közzé tenni.
• A szakosztályi tagok kötelesek az általános erkölcsi és polgári jogi köteles
ségeiket betartani. Nagymértékű csalás, hamisítás, szélhámosság észlelése
esetén erkölcsi kötelességük ez ellen fellépni, és a tudomásukra jutott esetektől
a szakosztályt tájékoztatni.
5. A szakosztályi tagság megszűnik:
• A szakosztályból való kilépéssel
• Atag halálával
IV. §. Aszakosztályszakmai periodikáj a.
A szakosztály OKMÁNYBÉLYEG címmel önálló szakmai periodikát
ad ki évente. Az előirányzott gyakoriság évi 4 lapszám, a beérkező szakcikkek,
beszámolók, tagi vélemények, hírek, hirdetések mennyiségének függvé
nyében. Az OKMÁN YBÉLYEG-ben minden szakosztályi tag szabadon, min
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den korlátozás nélkül publikálhat, nyilváníthat véleményt, a megjelent írá
sokra szabadon válaszolhat. A cikkeket, írásokat a szerkesztő bizottság lek
torálja szakmailag és nyelvileg, és azt a szerzővel megjelenés előtt egyezteti.
Erre a feladatra szakértőket is bevonhatnak. Az OKMÁNYBÉLYEG a tagság
folyamatos szakmai és szervezeti tájékoztatásán kívül a tagok legújabb kuta
tási eredményeihez és olvasói véleményéhez is szabad publikációs lehető
séget nyújt. Az OKMÁNYBÉLYEG előállítási és postázási költségeit a tagok
befizetései biztosítják, akik ezért megkapják a periodikát és ezzel egyidejűleg
teljes jogú szakosztályi taggá válnak. A periodika megmaradó példányai az el
nökség által meghatározott áron meg is vásárolhatók.
Áz OKMANYBÉLYEG-ből tiszteletbeli példányt kap a MABÉOSZ
Könyvtára és a BÉLYEGMÚZEUM.
Budapest

Tisztelt Szerkesztő Űr!
Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy az "OKMÁNYBÉLYEG" köz
lönybe meg kéne jelentetni egy-két dolgot, érdekességet A szöveget melléke
lem, és hozzá a fotókat is küldöm.
1: Ilyen is van! 1870-es 1Ft-os hármas csík (l.ábra) a két középső függő-

Az első fogazatlan rész(l kép) teljesen éppen marad a
felragasztásnál, a másodiknál félig beszakadva(2kép) de
így is látni hogy összefüggő darabról van szó. Sajnos igen
^|4fí
1a.ábra Ib.ábra

fenn az idők folyamán.

2: 1873. lFt-os egy oldalon fogazatlanul
maradt ívszéli bélyeg. Az alnyomat és a bélyeg
szél közötti sáv mérete 3,5 mm és 4,5 mm között
változik. Fentszükebb, lent bővebb. (I.ábra)
3: Csalárd felhasználás iraton. (3.ábra) Jól
látni, hogy a 25kr-os bélyeg már korábban fel
volt egyszer használva, sőt még a 2F1 -nak se ez
volt az első irata.
Szárazbélyegző régebbi használata látható
25 kr.-os felső részén, előző stempli nyomai 2 Flon .(3 a. ábra)
Csépán István
y
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Kuba okmánybélyegei
VLrész
Kuba leghosszabb időn át forgalomban lévő okmány bélyegei a „Nemzeti
bélyegek”
T im bre nációnál-N em zeti bélyeg (nemzeti okmánybélyeg)
Ezek a bélyegek 1917 és 1959 között számos kiadástértek meg, amikor is (az
ottani „rendszerváltás”, vagyis Fidel hatalomra kerülése után) Kubában meg
szüntették az okmánybélyegek használatát. Eddig az időpontig mindenhez,
amihez állami okmánybélyegeket kellett használni, ezeket a bélyegeket hasz
nálták.
1917.
Kisalakú négyszögletes bélyegek, a bélyegrajz Kuba „térképe” (körvo
nalai). Rajtuk felülnyomás: Timbre nációnál. Ezek a bélyegeket sajnos nem
tudom bemutatni.
(A cikkhez tartozó ábrákat színesben a középsőkét oldalon taláhatjuk!)
1919-1932.
Bélyegrajz nélküli bélyegek, a rajzot a bélyeg közepén a bélyeg értékszá
ma helyettesiti. A katalógus ebből az időszakból négy kiadást ismertet, a ne
gyedik (utolsó) kiadás 1932-ben jelent meg. A sorozat első részei (1 ,2 ,5 ,8 ,1 0
és 50 centavos) kisalakúak, a második rész bélyegei(l, 5 és 10 Pesos) meg
nyúlt vízszintes alakúak, A centavos értékűek között ismerek fogazottakat és
vágottakat is, a Pesos értékűek között csak vágottakat ismerek. Egy értéken
belül is ismeretesek színváltozatok (nagyrészt az újabb kiadásoknak megfele
lően).
1937-1958.
Kisalakú, vízszintes és függőleges téglalap alakú bélyegek, mindegyik
bélyeg más-más rajzzal. A rajzok Kuba nevezetességeit és jellegzetességet
ábrázolják. A bélyegkép fölött a szöveg: Republica of Cuba, a kép alatt a bé
lyeg értéke.
1 centavo: Maceo szobra
2 centavos: Elnöki palota
5 centavos: Capitolium
10 centavos: Havannai egyetem épülete
50 centavos: Havannai katedrális
1 Peso: Cukorgyár
5 Pesos: A Test véri ség fája
1937. Első kiadás, a felsorolt rajzokkal
1939. Felülnyomás: Recargo 10%
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1940. Felülnyomás: Recargo 20 % 1940
1941. Felülnyomás: Recargo 20 %
1946. Felülnyomás: Recargo 20% Ano 1946
1947. Felülnyomás: Recargo 20 % Ano 1947
1948. Felülnyomás: Recargo 20 % Ano 1948
1949. Felülnyomás: Recargo 20 % Ano 1949
1949- 1950. Felülnyomás: Recargo 20% 1949-1950
1950- 1951. Felülnyomás: Recargo 20% 1950-1951
1951- 1952. Felülnyomás: Recargo 20% 1951-1952
1952- 1953. Felülnyomás: Recargo 20% 1952-1953
1953- 1954. Felülnyomás: Recargo 20 % 1953-1954
1954- 1955. Felülnyomás: Recargo 20% 1954-1955
1955- 1956. Felülnyomás: Recargo 20% 1955-1956
1956- 1957. Felülnyomás: Recargo 20 % 1956-1957
1957- 1958. Felülnyomás: Recargo 20 % 1957-1958
Minden érték eltérő színű, élénk színekkel A színek először 1953-1954ben, másodszor 1956-1957-ben, harmadszor 1957-1958-ban változtak meg. A
felülnyomások kör vagy tojásdad alakúak, alakjuk minden évben kissé eltér az
előzőekétől Abélyegek nagyobbik részétbe tudom mutatni.
1959.
Kuba utolsó okmánybélyeg kiadása. Abélyegek (a forradalom előtti, de
már önálló) Kuba történelmi személyiségeitábrázolják.
A bélyegek közepén kör alakú keretben az arcképek láthatók, az arcképek
fölött a szöveg: Republica de Cuba, a képek alatt Timbre nációnál és a bélyeg
számozása. Valószínűnek tartom, hogy a bélyegek négyesével (vagy íven
ként?) viselnek önálló szám ot
1centavo: JoséM.G.Montés
2 centavos: Salvador C. Betancourt
5 centavos: Pedro F.Cisneros
10 centavos: F.deAranjoyParreno
50 centavos: Tomas R. Chacón
1 Peso: GasparB. Cisneros
5 Pesos: FraciscodeFrías
10 Pesos: Miguel J. Gutierrez
A legnagyobb érték (10 Pesos) kivételével minden bélyeget be tudok mutatni.
Mészáros Zoltán
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Ú J E L N Ö K S Z A K O S Z T Á L Y I K E R E S T E T IK
Tisztelt Szakosztályi Tagok!
A 2011 -évi (2012 első negyedévben tartandó) közgyűlésünkön napirendi
pontként szerepel egy jelölőbizottság megválasztása, tagjainak megszava
zása. Ennek a jelölőbizottságnak feladata lesz egy, a következő, menetrend
szerinti tisztségválasztásig az ügyeket vivő szakosztályi elnök megtalálása,
jelölése. Én a szakosztályelnöki teendőket maximum a 2012-évi közgyűlésig
viszem, és lemondási szándékom végleges.

D ö n t é s e m n e k t ö b b o k a v a n . Igyekszem ezekre rámutatni.
1, Alkalmatlan vagyok megfelelő nemzetközi kapcsolatok kiépítésére,
ápolására, ahogyan erre már többen rámutattak. E téren egy olyan új elnökre
van szükség, aki bírja a MABÉOSZ Elnökség azon tagjainak (Dr Lippai Pál,
Czirók Dénes, Glatz István és természetesen Tóth Csaba Kornél) bizalmát,
akik meghatározók a nemzetközi kapcsolatokban, a FEPA-nál, a FlP-ben, hi
szen ők hosszú évtizedek óta tevékenykednek közmegelégedéssel a nemzet
közi szervezetekben.
E téren a MABÉOSZ elnöke illetve Elnöksége abszolút negligálta felké
résükre írt szakosztályelnöki javaslatomat és véleményemet, és az illetékbé
lyeges képviseletet ellátó személy kinevezését a maga hatáskörében tudva
másképpen intézkedett. Ez is bizonyítja azt, hogy érdemi kapcsolatokat a
szakosztály - jelenlegi elnöke mellett - nem ápolhat a MABÉOSZ elnökével
és az Elnökség szavazati többségű kemény magjával, hiszen ennek szemé
lyem alapvető akadálya. Tehát olyan személyt kell megválasztani - ez is külön
napirendi pontként szerepel a 2011-évi közgyűlésünkön - a MABÉOSZ-t a
nemzetközi fórumokon az illetékbélyegek területén képviselő Összekötőnek,
aki megfelel a MABÉOSZ elnökének és az Elnökség szavazati többségű ke
mény magjának és aki egyben jeles kiállító, azaz gyakran fordul meg nem
zetközi kiállításokon. Jelen helyzetben én Szűcs Károly szakosztályi tagtársat
fogom erre a posztra javasolni, hiszen élvezi nevezett MABÉOSZ elnökségi
tagok bizalmát, kiállító és el is vállalná ezt a kiemelt feladatot.
2. Nemcsak a MABÉOSZ elnöke, Tóth Csaba Kornél, hanem más tagok
véleménye szerint is feszültségkeltő vagyok, konfliktusokat generálok,
MABÉOSZ küldöttgyűléseken feleslegesen felszólalok, csupa rossz javasla
tom van, hergelem a legitim többségű küldötteket, és mivel a jelenlegi
MABÉOSZ Alapszabály a legdemokratikusabb módon csak a MABÉOSZ
elnökének engedi meg a helyettesítést, másoknak nem, és így egy szakosztály
elnöke egyben szavazati joggal rendelkező küldött is (amíg az Alapszabály ezt
írja elő, de tervbe van véve az, hogy a szakosztályi elnököknek csak kis része
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legyen küldött), éppen a szakosztályunk érdekében jobb lenne egy olyan új el
nököt választani, aki egyben küldöttként nem kritizálja a MABÉOSZ elnöksé
gének egyetlen tagját sem, aki nem kritizálja a mindig felelősségük teljes tuda
tában szavazó küldötteket, aki képes olyan konstruktív és előrevivő javasla
tokat előterjeszteni, ami elnyeri az Elnökség többségének egyetértését éppen a
béke, a barátság és a konstruktív együttműködés érdekében.
3. Egyre több kritikát kapok szakosztályi periodikánk, az OKMÁNYBÉLYEG tekintetében is. Részben olyanokat, hogy cenzúrálatlanul jelentet
tünk meg korábban is tagi írásokat, miközben legutóbb éppen cenzúrázással
vádoltak meg engem, ami ellen természetesen tiltakozom, de ez mit sem von le
a tényből Hogy megjelentettem egy kifejezett felkérésre elindított hosszú
vizsgálat eredményét, amivel egyetlen, abban megnevezett volt vagy jelenlegi
tagunk nem volt elégedett, hiszen a nézetek és vélemények éppen annyifélék,
ahányan akármilyen formában belekerültek a beszámolóba, miközben majd
nem mindegyikük elzárkózott attól, hogy maga írja le a maga verzióját és ér
veljen a „maga igaza” mellett. Többek szerint felesleges, sok és bosszantó a
sok szervezeti írás, és a periodikának csak és kizárólag szakcikkeket kellene
megjelentetni (még a közgyűlési meghívókat is külön mellékletként kellene
közzétenni), különösen azért is, mert engem elfogultnak, feszültséggerjesz
tőnek tartanak. Bár mivel minden mindennel összefügg és véleményem szerint
lehetetlen kristálytiszta „SZAK” cikket írni bármiféle utalás, áthallás, filozó
fiai-politikai-történelmi utalások nélkül, felül kell vizsgálnom cikkírási aktivi
tásomat is, Hiszen azt látom, hogy míg ilyeneket sokan szabadon megtehetnek,
másoktól - személyemtől is - sokan nem tűrik el ezeket. E kettős mérce viszont
sok számomra.
4. Kritika ért amiatt, hogy eddig nem léptem fel a belügyi hatóságoknál
az iratmegsemmisítések ellen, Valóban nem tettem ilyen lépéseket, mivel erre
személyemet alkalmatlannak tartom. Ezt a feladatot természetesen a MABÉ
OSZ Elnökség tagjai közül sem a nemzetközileg ismertek és elismertek, sem a
szaktekintélyek, sem a jogi végzettségűek nem fogják átvállalni. Én sem nem
zetközileg ismert nem vagyok, sem szaktekintély nem vagyok, jogi végzettsé
gem nincs, nincsenek kiváló politikai és/vagy belügyi kapcsolataim (ha csak
ide nem számítom azt, hogy hosszú éveken keresztül megjelölt és maximálisan
ellenőrzendő és bosszantandó állampolgárként szerepeltem a vámhatóságok
nál), ezért teljesen feleslegesnek ítéltem azt, hogy bármely miniszternél vagy
főkapitánynál bejelentkezzek, de különben sem méltatnának engem válaszra.
Tehát olyan új szakosztályi elnökre van szükség, aki képes érdemben tárgya
lásokat folytatni magasabb belügyi szervekkel.
5. Kritika ért engem abban is, hogy nem foglalkozok megfelelő utánpót
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lássál, ifjúságneveléssel. Pedagógusibb hajlamú új elnökre van szükség, aki
képes sokkal hatékonyabb propagandaeszközöket is bevetni az ország egész
területén (hiszen ha bármilyen szórólapon vagy plakáton ott a nevem, a
MABÉOSZ funkcionáriusai azonnal összeszedik és megsemmisítik azokat).
Hiszen amikor legutóbb a közös jubileumi szakosztályi cserenapon ismét
kitettem a l ó propaganda-poszteremet, köztük számos illetékbélyeges posz
tert is, csak negatív kritikát kaptam hivatalos részről, hogy pár negyedmil
liméter átmérőjű lyukacska megmaradhat a székház adott termének falán,
amely falat - máskor, más által véleményezve - állapota miatt a téglákig le
kellene verni.
6. Kritika ért engem amiatt is, hogy nem fáradozok a BÉLYEG
MÚZEUM okmány- és illeték-bélyeggyűjteményének felépítésén. Míg má
sok maguktól adományoztak már igen értékes darabokat e kialakitandó gyűj
teménybe, addig én semmit sem léptem a Burján Andortól kapott anyag meg
felelő feldolgozásán.
7. Kritika ért engem abban is, hogy nem szervezek elég találkozót. Hogy
a jelenlegi havi összejöveteli napok hatékonysága, látogatottsága elégtelen,
nem hatékony. Bezzeg más szakosztályok gyüjteménybemutatókat, előadáso
kat is szerveznek. Igaz, a BÉLYEGMÚZEUM-ban volt már több illetékbé
lyeges előadásom is, de azok iránt a szakosztályi érdeklődés minimális volt.
Sikeresebb és ügyesebb szervező, jobb propagandista nagyságrendekkel több
eredményt ért volna el.
8. Kritika ért engem abban is, hogy sok mindent rosszul gondolok a szak
osztályi SZMSZ tekintetében. Mivel a kritikusaim egy része magasabb MA
BÉOSZ funkcionárius, más része valóban demokratikus gondolkodású, ismét
más része másképpen fogalmazna, megint más része jogászibb szemmel fo
galmazna, mások szerint több „szakma” kellene bele, így személyem alkal
matlan ezen összes, alkalmanként még egymásnak ellentmondó szempont
olyan összefésülésére, amivel mindenki elégedett lenne-lehetne.
9. Már odajutottunk, hogy egyre nő a kilépők száma. Volt, aki egykor
amiatt lépett ki, mert egy általa nem szeretett személy bekerült a vezetőségbe.
Volt aki amiatt lépett ki, mert elege lett a szervezeti kérdésekből. Volt aki ami
att lépett ki, mert elégedetlen volt elnöki tevékenységemmel, stílusommal.
Voltak olyanok, akik általam nem ismert okok miatt léptek ki. Ez így tovább
nem mehet. Olyan új szakosztályi elnökre van szükség, aki képes egyre több
tagot toborozni és miatta senki sem lép ki a szakosztályból.
10. Egyáltalán nem látom megnyugtató módon megoldottnak a szakosz
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tály tulajdonát képező tárgyak, dokumentumok, értékek helyzetét. Szakosz
tályunk kapott ugyan egy szekrényt a III. emeleten, de ott tartjuk a összejö
veteleket, mert nem ott tarthatjuk, így az összejöveteli napokon el vagyunk
vágva mindenféle szakosztályi anyagtól.
11. Szakosztályunknak nincs a MABÉOSZ elnöke és/vagy elnöksége ál
tal is elfogadható költségvetése, így megfelelő igények szerinti pénzügyi be
számolót sem tudok készíteni. A jelenlegi helyzet nem tekinthető szabályos
nak, hiszen a szakmai érvek, a törvényi háttér és a MABÉOSZ elnökségi gya
korlat és szándék között óriási hármas szakadék van. Bár van olyan MABEOSZ szakosztály, ahol a periodika kiadása megoldottnak tekinthető, hiszen az
átalakult magánkiadássá, amibe sz érv ezeti 1eg-s zö véts égi lég már nem lehet be
lekötni és amely megoldás elnyerte a MABÉOSZ elnökének és Elnökségének
majdnem maximális támogatását, és ezt az utat nem tartom járhatónak, való
színűleg konzervatív nézeteim miatt. Ajelenlegi szakosztályi vezetésben olya
nok a hangadók, akik ellenzik a MABÉOSZ emlékivek megvásárlását, ami fel
háborító. Ezen is változtatni kell,
12. Ha csak a sok mérgelődést, sikertelen egyeztetést, visszhangtalan fel
hívást, érdektelenséget (hol vannak az egymással vetélkedő cikkírók?), uta
zást, cipelést, írást, stb. nézem, az még messze benne lett volna a „pakliban”,
hiszen ez egy elnöknek feladata, De a felsorolt számtalan és jogos kritika mi
nőségi változást követel és én ezt messzemenően beláttam.
Tehát adott a feladat: új szakosztályi elnököt kell találni és megválasztani,
aki sokkal sikeresebb, sokkal hajlékonyabb, sokkal tárgyalóképesebb, sokkal
j óbb szervező és nem ismeri a negatív kritikát (Mándi Tibor után szabadon).

D k Rill Attila
M A G Y A R PO STA - ES IL L E T E K B E L Y E G K A TA L Ó G U S

2 0 1 2 -2 0 1 3
Nemrég megjelentés minőségéhez, kiviteléhez, tartalmához, teijedelméhez képest előnyös áron, mondhatnám olcsón megvásárolható. Mondom
mindezt bélyeggyűjtőként, filatelistaként, katalógusvásárló polgárként, de
semmi esetre sem a PHILATELIA HUNGARTCA Kft fizetett vagy nem fize
tett propagandistájaként.
A Katalógus kemény kötésű, majdnem 600 oldalas, fényes papíron ké
szült, sok színes ábrát tartalmaz. Nekem nem feladatom a teljes katalógus mél
tatása, az egyes részfejezetek szakmai véleményezése. Bár díjjegyes gyűjtő
ként már régebben értékeltem és üdvözöltem a díjj egyesekről szóló kiegészítő
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részek megjelenését. De most az illetékbélyeges részről írnék megjegyzé
seket.
Az MPIK 2011 34 oldalon foglalkozott a magyar és a Magyarországon
használt illetékbélyegekkel. Ez az MPIK 2012-2013-ban 80 oldalra emel
kedett: több mint kétszeresére. Sajnos a katalógusban nincs feltüntetve a kia
dási példányszám, de az biztos, hogy az évek során sok ezer gyűjtőnek fog a
kezébe kerülni, azaz sok olyan bélyeggyűjtő (közöttük többszörös a nem MABÉOSZ tagok száma!?!) találkozhat talán először olyan újabb illetékbélye
gekkel, akik azelőtt ilyenekről nem is hallottak, ilyeneket soha nem láttak. Ez
a kiadvány talán - várhatóan, elképzelések szerint - olyan új gyűjtők jelentke
zését is hozhatja, akiket a „szokásos” MABÉOSZ szakosztályi szinten vagy
akár BÉLYEGVILÁG-ilag nem lehetne megtalálni. Hiszen a korábbi illetékbélyeges katalógusok korlátozott példányszámban jelentek meg, akár borsos
áron is; szakosztályi periodikánk, az OKMÉN YBÉLYEG is csak 70 példány
ban jelenik meg, a BELYEGVILÁG olvasótábora meg messze nem fedi le
még a MABÉOSZ tagok negyedét sem.
Idén az MPIK illetékbélyeges része kiegészült Magyarország községi és
városi okirati illetékbélyegeinek ismertetésével. Ha összevetem a szakterület
eddigi egyik legnagyobb tekintélyű és igencsak megbecsült katalógusával, a
mindössze 500 példányban kiadott Dr. Floderer István MAGYAR OKMÁNY
BÉLYEGEK KÉZIKÖNYVE kiadvánnyal, akkor azt láthatjuk, hogy az ott
felsorolt települések száma 9-el nőtt: Csávoly, Fehérgyarmat, Györgyös, Köröstarcsa, Mindszent, Nagyszalonta, Pancsova, Solymár és Újvidék. Az
MPIK2Q12-2013 Magyarország községi ésvárosi okirati illetékbélyegei rész
sok olyan információt tartalmaz, ami nem szerepelt sem a Dr Floderer István
kézikönyvben, sem annak előzménykatalógusaiban. Természetesen erre a
részre sem mondhatjuk azt, hogy az egy teljesen befejezett, hiány nélküli adat
halmaz, hiszen minél többen foglakoznak e terület gyűjtésével és tanulmá
nyozásával, annál több, korábban még nem ismert vagy egykor elfeledett in
formáció kerülhet elő. Itt az a lényeg, hogy ezzel a kiadvánnyal igen sokan
megismerkedhetnek a számukra kibővülő lehetőségekkel és e gyűjtési terület
szépségeivel.
Most már csak az illetékbélyegek és azok különböző fajtái díjjegye
seinek szakszerű és bővített kiadásaival adósak azok, akik megfelelő mennyi
ségű és minőségű anyaggal, és a hozzájuk tartozó ismeretekkel rendelkeznek,
hiszen azok is szerves részei a fiskális fllatéliának.
Tehát köszönet a szerzőnek és segítőinek, köszönet az MPIK 2012-2013
kiadójának. Mindenkinek csak ajánlani tudom megvásárlását, mert hihetet
lenül sok új információhoz juthat a vevő. E kiadvány kivitelezése, súlya, tar
talma, minősége, információtartalma okán joggal foglal helyet legfeltettebb
és legfontosabb fdatéliai irodalmi kiadványgyüiteményünksorában.
Dr. RiUAttila
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Magyar katalógus városi bélyegekkel!
Nagy örömmel, még nagyobb kíváncsisággal vettem kézbe a november
végén megjelent MAGYAR POSTA- ÉS ILLETÉKBÉLYEG KATALÓGUS
ez évi új kiadását.
Felfokozott érdeklődésem elsősorban az illetékbélyeges rész új, 46 oldal
terjedelmű fejezetére irányult, amely a községi és városi okirati illetékbélye
geket mutatja be. Afejezetet összeállította Voloncs Gábor.
V ÉG R E M EG ÉR TÜ K E Z T IS, hogy a városi illetékbélyegek is beke
rültek a magyar katalógusba! Kedves Gábor! Ezúton írásban is megerősítem
amit már élőszóban is elmondtam remek munkát végeztetek, ez a rész régi,
alapvető hiányt pótol, kezdő, haladó gyűjtő, bélyegkereskedő, börzenapok
minden résztvevője számára nélkülözhetetlen már ez a katalógus, őszinte szív
vel gratulálok ehhez a szép és igen hasznos fejezethez.
Amikor Gábornak jeleztem, hogy ezt az új fejezetet nagyon meg fogom
az újságunkban dicsérni, kifejezetten kérte, hogy a dicséret mellett azért kriti
kai észrevételeimnek is örülne, és ha hibás dolgokat találok, azt nyugodtan
szedjem össze, írjam meg, és ígéretét bírom arra, hogy azokat majd a követke
ző kiadásnál ki fogják javítani.
Erre hivatkozom tehát, amikor a következőkben néhány általánosabb és
konkrétabb észrevételemet egyaránt közreadom.
Katalógusnál alapvető az árazás kérdése. Összességében jónak tartom az
árakat, persze ez majd a napi használat során derül ki, hogy így van-e, vagy
nem. Telj esen feleslegesnek érzem példákat hozni, hogy ez a bélyeg miért nem
több, amaz meg miért nem kevesebb, az természetes, hogy lehetnek eltérő vé
lemények, a döntő szót mindig a piac fogja kimondani. Ha egy ritkább bélyeg
kerül elém, ami nekem nincs meg, és árveréseken tíz éve sem találkoztam vele,
akkor azt akár a katalógus ár többszöröséért is megveszem, míg egy köznapibb
példányért lehet, hogy a katalógus ár felét sem adom meg. No ezt kár is volt le
írnom, mert ezzel semmi újat nem mondtam, gondolom más gyűjtő is így van
vele.
Találtam viszont kirívó aránytalanságot, amit szóvá kell tennem.
Valószinüsítem, hogy csak sajnálatos elírásról van szó a kaposvári két
nagy ritkaság értékénél. A 20.000/200 K-s átértékelés téglalap alakú takarással
25 000 Ft, míg a címemyomat nélküli 80 f-es bélyeg 1,5 mFt! 1973-ban
Kaptayék azt írták katalógusukban, hogy az előbbiből 3, míg az utóbbiból 5
példány ismert, ez a példány szám azóta 1-2 darabra csökkent. Javaslom tehát
ezen jelentős aránytalanság megszüntetését.
Nagyon örültem abevezető szöveg következő mondatának:
MA katalógus összeállításakor az egyes kiadásoknálfelhasználtuk az Okmánybélyeg c. szakfolyóirat évfolyamaiban megjelent újabb kutatási eredményeket
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adatközléseket. ” Abszolút pozitívumként említem, hogy a szerkesztés során
ez valóban így történt, ezért tartalmilag sokkal jobb az anyag, mint a koráb
bi katalógusok, szakkönyvek vonatkozó része. Azt azért megállapítottam,
hogy maradtak ki fontos bélyegek, változatok, ismert tévnyomatok, ezeket a
későbbi kiadásoknál remélem pótolják.
Nagyon helyeslem, hogy sok bélyegnél árazva lettek a különböző tépés
változatok is, így például 5x4-es, vagy 5x5-ös vágott szélű íveknél a 4 oldalon
fogazott változat, és a 2 oldalon vágott sarokpéldányok érdemelnek felárat.
Több helyen becsúszott a hiba, így pl. Kalocsa 1948 évi sorozatnál (502.old.),
ahol az 1 oldalon vágott tépésváltozat kapta a 30 % felárat a 4 oldalon fogazott
helyett! Ugyanígy hibás 2xl0-es ívnél az 1 oldalon vágottakat felárral értékel
ni, hiszen itt minden bélyeg 1 vagy 2 oldalon vágott, és nincs minden oldalon
fogazott példány. Ez történ a hódmezővásárhelyi bélyegeknél.
Következő észrevételem a tévnyomatokra, nyomási hibákra vonatkozik.
Meglehetős következetlenséget, mondhatom úgy is, hogy nagyfokú lazaságot
észlelek több városnál.
Szombathelyi példákkal illusztrálom a kérdést. Az 1946. januári sornál
(527. o ld ) helyesen hozza a katalógus a 30. ívhelyen az R - P (VÁROSVÁPOS) hibát, miből állt volna beírni a 2. ívhelyen lévő Á - A (VÁROS
VAROS) és a 15. ívhelyen lévő E É (SZOMBATHELY-SZOMBATHÉLY)
régen ismert és publikált hibákat is.
Hasonlóan ehhez örülök, hogy az 1924. évi sornál látjuk a 10 és 100 ezres
névértékeknél az un, “zászló nélküli** 1-est 300 %-os felárral, hiányzik viszont
a jóval ritkább un. “kalapácsfejü” 1-es, amit már ugyancsak jó régen publikál
tak, de csak a 100.000-es felüinyomatnál ismerjük.
Ugyanígy hiányolom az 1928. januári sornál a “ 116 fillér’-es tévnyomatot, valamint az 1932. évi 1 Pengő felülnyomásnál (40. ssz.) is a “zászló nél
küli” 1-es nyomathibát.
Tessék már elfogadni, hogy ezek régóta közismert (ez azt jelenti, hogy
publikációban megjelent), tehát alapinformációnak minősülő dolgok, a hiá
nyuk jogosan felróható egy olyan kitűnő, remek munkánál, mint katalógusunk
most tárgyalt fejezete.
A fejezet szerkesztése nagyon jó, nyomdai hibát alig találni benne. Saj
nálatos, mondhatni elavult megjelölés azért akad, erre példa Gyula város 1948.
évi hídbélyegei, ezek ugyanis nem segélybélyegek, ezt majd javaslom pénz
ügyi bélyeg megjelölésre változtatni. Nagyon nem sikerült viszont Hódmező
vásárhely bélyegeinek katalogizálása. Itt ugyanis ömlesztve annyi bakit és
hibát találtam, hogy ezeket muszáj tételesen végig venni.
Hódmezővásárhely
A legkorábbi, dombomyomású bélyeg időpontjaként “ 1924. január”
olvasható, ez szerintem rossz, a helyes dátum 1926. dec. 1.
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A bélyeg Budapesten készült, és a megrendelt mennyiség felét 1924. j anuárjában le is szállították a városnak (számla van róla!), a városi illeték sze
dését elrendelő helyi szabályrendeletet azonban az 1926. nov. 29-i közgyűlés
fogadta el, amely 1926. dec.l-én lépett hatályba. Ettől kezdve vették haszná
latba az 1924-ben már részben elkészült bélyegeket.
A városi bélyegilleték 35 különböző ügyirat esetében volt kötelező, eze
ket a szabályrendelet tételesen felsorolta, az illeték nagysága az aktuális állami
bélyegilleték 50 %-a volt. A bélyeget tehát üres értékmezővel, vagy “ 10000”
korona érték megadással a korona-infláció legvégén, mindössze egy hónapig
használták!
A pengő pénznem bevezetésével az értékmezőbe “80 fillér”-t írtak, szin
tén kézírással. Ennél a bélyegnél szintén helytelen az “ 1926-28” évszám mega
dása, helyesen 1927-28.
A 2,, 3. és 4. sorszám alatti kék és fekete 80 filléreseknél azt olvassuk,
hogy “Egy oldalon vágott +30% felár: Két oldalon vágott sarokpéldány +50
%felár, ” Ezek a bélyegek 2x 10 es ívekben készültek, tehát négy oldalon foga
zott példányok NINCSENEK, ezért csak a sarokpéldányok felára az indo
kolt!
Az 5., 6, és 7. sorszám alatti bélyegeknél, nyilván elírás miatt “ 1 P/ 80
fillér” szerepel, azaz mintha ezek nyomdai felülnyomások lennének, pedig
ezek új kiadású, 1 P névértékű bélyegek.
Mindhárom bélyegnél van négy oldalon fogazott, tehát ezeknél jogos az
egy és két oldalon vágott tépésváltozatok felára!
Az 1942. szept.-i 1 P-s (11. ssz) bélyegnél a szám és betű méret 2 mm,
nem pedig 2,5 mm, 3 mm-es (12. ssz.) változata a bélyegnek nincs, ez valószí
nűleg elírás miatt került ide. Az 1937 évi 1 R s bélyeg szám és betű mérete 3
mm (és nem 3,5 mm!). Itt is van viszont egy és két oldalon vágott tépésváltozat,
ami felárat érdemel.
Az 1947 évi bélyegeknél feltétlen javasolnám az ívszélszegélyes példá
nyok felárral történő szerepeltetését. Ritkaságukat tekintve jogosnak vélem a
100% felárat
A közelmúlt egy érdekes felfedezése volt a zöld csíkos (20. sszám) felül
nyomással ellátott példány. Addig azonban, amíg ennek keletkezéséről semmit
nem tudunk, arról semmi publikáció eddig nem jelent meg, tehát nem tudjuk,
hogy mind az 5 típusban létezik-e vagy nem, így javaslom törölni, mint 1948
évi külön kiadást.
Befejezésként minden kedves Olvasónknak azt kívánom, hogy a kará
csonyfa alatt találjon egy példányt ebből a remek fejezettel bővült katalógus
b ó l Boldog Karácsonyt mindenkinek!
Székesfehérvár, 2011, december 17.
Dn Németh Kálmán
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H E L Y E S B ÍT É S
Okmánybélyeg Újságunk 2011/2-es számában szerkesztési hibából nem
teljesen egyértelmű a Dr. Németh Kálmán “Bihar vármegye helyhatósági bé
lyegei^ című cikkének 3.pontja. A hibákért személy szerint elnézést kérek, és
most újra közöljük a nevezett cikk javított 3.-as részét.
3. Kövezetvám
felirata: JUDETUL BIHOR / TAXA DE PAVAJ (középen,
két sorban), bélyegkép nincs, az érték alul felülnyomással. Több kiadást isme
rünk, az alapbélyeg szürke, kékeszöld, sötétkék, lila, vörös és sárga színű le
het.
3*1 Az érték fekete felülnyomással, az alapbélyeg szürke.
1 L e i~ b .,2 L e i-b .,2 L e i5 0 b .,7 L e i5 0 b ., 12L ei50b.T20 Lei-b.,
37 Lei 50 b.
(2 3.ábra-sz. hátlap)
3.2 Az érték vörös felülnyomással, az alapbélyeg szürke.
Lei 1.-, Lei 1,25, Lei 2.50, Lei 5.-, Lei 7.50, Lei 10.-, Lei 20.-, Lei 25,-,
Lei 37.50, Lei 50. -, Lei 75. -, Lei 200. - (,24.ábra-sz. hátlap)
3.3 'Spec, V és az érték fekete felülnyomással
3.3.1 az alapbélyeg szürke
(25.ábra-sz*hátlap)
-L e i 50 b.
3.3*2 az alapbélyeg kékeszöld
(26.ábra-sz-hátlap)
5 0 b .,2 Lei 50 b ., 25 L ei-b., 25 Lei b. (vonalnélkül!)
3.4 'Spec. II.' és az érték fekete felülnyomással
3.4.1 az alapbélyeg szürke
(2 7. ábra-sz* hátlap)
1 Lei 25 b.
3.4.2 az alapbélyeg sötétkék (28.ábra-sz-kátlap)
1 Lei
3*4.3 az alapbélyeg lila
(29.ábra-sz. hátlap)
25 b,? -L e i 25 b , , 1 Lei 25 b ,,
2 Lei 5 0 b ., 12 Lei 50 b., 25 Lei, 25 L e i- b.
3.5 ’I.T(Spec, nélkül!) és az érték fekete felülnyomással
3.5.1 az alapbélyeg szürke
(30. ábra-sz.hátlap)
2 L e i-b ,
3.5.2 az alap bélyeg vörös (3 Láhra-s:^ hátlap)
2 L ei, 20 Lei - b . , 20 Lei b. (vonal nélkül!), 100 Lei - b ., 200 Lei - b.
3.6 'III/ (Spec, nélkül!) és az érték fekete felülnyomással
3.6.1 az alapbélyeg szürke (32.ábra-sz*hátlap)
37 Lei 50 b.
3.6.2 az alapbélyeg sárga
(33.ábra-sz>hátlap)
15 b ., 3 Lei 75 b., 7 Lei 50 b,
Szerkesztő
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Iratmustra I.
Várjuk a hozzászólásokat írásban a szerkesztőség címén!
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Iratmustra la*

Várjuk a hozzászólásokat írásban a szerkesztőség címén!
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MEGHÍVÓ
A MABÉOSZ OKMÁNY- ÉS ILLETÉKBÉLYEG GYŰJTŐ
SZAKOSZTÁLY 2011-ÉVI ÉVADZÁRÓ TAGGYŰLÉSÉRE

A taggyűlés ideje: 2012 február 11
Kezdési időpont: 9 óra 30 perc
Határozatképtelenség esetén a megismételt taggyűlés kezdési idő
pontja: 10 óra
A taggyűlés helye: MABÉOSZ székház, Budapest, 303-as terem
Napirendi pontok:

1. Megnyitás, üdvözlés, létszámellenőrzés
l/a Jegyzőkönyvvezetőre javaslatok, majd megszavazás
1/b jegyzőkönyv hitelesítőre javaslatok, majd megszavazás
2. Szakosztályelnöki beszámoló; beszámoló a 2011-es évről
3. Szakosztálytitkári beszámoló
4. Hozzászólások a két beszámolóhoz
5* Válaszok a hozzászólásokra
Az elnöki és a titkári beszámolók elfogadása.
6* A2012-évi tervek. Ezen belül az elnök lemondásának indoklása.
Hozzászólások a 2012-évi tervekhez.
A 2012-évi tervek elfogadása; szavazás
7. Jelölőbizottság választása új elnök jelölése tárgyában
8. Az OKMÁNYBÉLYEG-ben megjelent, a korábbi hozzászólások
figyelembevételével módosított „SZMSZ” megszavazása csomagban.
9. A szakosztályi képviselet kérdése a FEPA illetve a FIP felé.
10. EGYEBEK.

Dr Rill Attila
szakosztályi elnök
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Tim bre N áció n á l - N em zeti B élyeg 1925-ös kiadás

Tim bre N áció nál - Nem zeti B élyeg 1937-es kiadás

Tim bre N áció n á l - Nem zeti B élyeg 1939-es kiad ás

Tim bre N áció n á l - Nem zeti B élyeg 1940-es kiad ás

Tim bre N áció nál - Nem zeti B élyeg 1941-es kiad ás

T im bre N á ció n ál - N em zeti B élyeg 1946-os kiad ás

Tim bre N áció n á l - Nem zeti B élyeg 1948-as kiad ás

T im bre N áció n á l - N em zeti B élyeg 1949-50-es kiad ás
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Tim bre N áció n á l - N em zeti B élyeg 1951-52-es kiad ás
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Tim bre N áció n á l - N em zeti B élyeg 1952-53-as kiad ás
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Tim bre N áció nál - Nem zeti B élyeg 1953-54-es kiad ás

Tim bre N áció n á l - Nem zeti B élyeg 1954-55-ös kiad ás

Tim bre N áció n á l - N em zeti B élyeg 1955-56-os kiad ás

Tim bre N áció n á l - N em zeti B élyeg 1956-57-es kiad ás

Tim bre N áció n á l - Nem zeti B élyeg 1957-58-es kiadás

Tim bre N áció n á l - Nem zeti B élyeg 1959-es kiad ás
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JEGYZŐKÖNYV
Új adatok a városi illetékbélyegek
Szeged felöl
Hódmezővásárhelyi városi.....
AHANUS 115 szignetta......
Pótlás a kubai okmánybélyegekhez
PÁLYÁZAT
Oklevélgyűjteményemről
Tisztelt Szakosztályi Tagság!
IBK-közgyülés

elnökség
Dr Németh Kálmán
Petneházy Zoltán
Makó Imre
Dr. Rill Attila
Mészáros Zoltán
elnökség
Szűcs Károly
Dr; Rill Attila
Csatlós Árpádné

MEGHÍVÓ
AMABÉOSZ Díjjegyes-Gyűjtők Szakosztálya, Ragjegygyűjtő
Szakosztálya, Okmány- és Illetékbélyeg Gyűjtők Szakosztálya, az
Emlékív és Levélzáróbélyeg Gyűjtő Szakosztály és a Magyar Perfin
Klub

2012. április 28-án, szombaton
9 és 14 óra között tartja közös tavaszi cserenapját.
A rendezvényre, amelyre a budapesti MABÉOSZ székház 303as termében kerül sor a szakosztályok tagjait és az érdeklődőket
szeretettel várja a
Szakosztályok vezetősége.
2012/1 (2012. április)
A MABÉOSZ Okmány- és Illetékbélyeg Gyűjtők Szaklapja
Megjelenik negyedévente
Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Dr. Rill Attila szakosztályi elnök, Székely László szakosztályi titkár
Gidófalvy Péter szerkesztő
Szerkesztőség címe: 4461 NYÍRTELEK József Attila út 41.
Mobil: 06-70/317-7315
E-mail: gidofalvy@t-online.hu
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JEGYZŐKÖNYV
A MABÉOSZ Okmány- és Illetékbélyeggyűjtő Szakosztály
2011-évi évadzáró taggyűléséről.
2012 február 11, szombat 9óra 30 perc MABÉOSZ székház III. emelet
1. Napirendi pont: Üdvözlés, létszámellenőrzés. A jelenléti ív tanúsága sze
rint 17 fő van jelen, tehát a taggyűlés nem volt határozatképes.
A megismételt taggyűlés kezdési időpontja: 10 óra. Jelen volt aláírásával
igazolva 22 fő. Ez a taggyűlés 2. órájában 23 főre gyarapodott. A MABÉOSZ
Elnökséget hivatalosan senki sem képviselte.
l/a. Jegyzőkönyvvezetőnek egyéb önként jelentkező hiányában hagyo
mányosan Székely László szakosztályi titkár lett felkérve,
1/b. Jegyzőkönyv hitelesítők személyére pedig Földházi Sándor veze
tőségi tag és Voloncs Gábor alapító tag lett felkérve.
E három személy 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül meg lett vá
lasztva,
2, Napirendi pont: Rill Attila Szakosztályclnöki beszámolója (felolvasva)
Tisztelt Szakosztályi tagok!
Elnöki beszámolómat ismét inkább felolvasom, mert minden szónak je 
lentése van. Ismét eltelt egy év. Mondhatnám, semmi különleges nem történt.
A havi szakosztályi összejöveteleket megtartottuk, ahol nagyon változó lét
számban jelentek meg tagjaink: 3-tól 12 fő. Egy kivételével ezeken mind sze
mélyesen részt vettem, A 2011-es évben megjelent 4 OKMÁNYBÉLYEG lap
szám. Ezzel teljesítettük előzetes terveinket. Kiállításokat, kiállításokon való
részvételt, előadásokat szakosztályi szinten nem terveztünk cs nem szervez
tünk. Akiállításokat már korábban is egyéni ambíciók megjelenési formájának
tekintettem és mivel a nemzetközi bélyegkiállításokon szereplő magyar zsürorok és komisszerek a MABÉOSZ Elnökség szűk körén belül találhatók cs
így a szakmai szempontok alkalmanként összekeverednek egyéb, általuk fon
tosabbnak ítélt szempontokkal, és mivel önálló cs független MABÉOSZ Kiál
lítási Bizottság nem létezik, a kiállítóknak maguknak kell önmagukat mened
zselni minden szinten. Ettől függetlenül szakosztályunk tagjai több helyen
tartottak bemutatókat. Előadások sok helyen tarthatók, több szervezetnél is,
így azokat sem tekintettem soha önálló szakosztályi rendezvénynek. Csak
megemlítem azt, hogy a BÉLYEGMÚZEUM-ban hosszú evek óta szervezett
Múzeumi Délutánok előadás-sorozatban előfordulnak kifejezetten illetókbclycges témák is, de ezeken a szakosztályi tagság megjelenése rendkívül gyér
nek minősíthető. E téren a BÉLYEGVILÁG elegendő információkkal szolgál,
ha egyáltalán. Voltak nagyon sikeresnek minősíthető közös csercnapjaink a
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baráti szakosztályokkal való közös rendezvényeken. Itt is ki hang súlyozná na
azt, hogy a sikeres közös szakosztályi rendezvények előfeltétele a tagságok és
a vezetések közötti kölcsönös bizalom és a szakmai szempontok mindenen
felül való figyelembevétele, mindenféle egyéb, hatalmi vagy érdekszempon
tokkal szemben.
A Szakosztály a 2011 -es évben sem kért de nem is kapott a M ABÉOSZtól egyetlen fillért sem. Amit kapunk, az a terembiztosítás. Az OKMÁNY
BÉLYEG előállítása és postázása teljes mértékben a tagok befizetéseiből és a
kapott tagi támogatásokból történt. Itt kell megjegyeznem azt, hogy a
MABÉOSZ elnöke felkérést küldött a szakosztályi elnökökhöz a periodi
kákkal kapcsolatos adatszolgáltatás bekérése ügyében. Én e téren a részletek
tekintetében nem tettem eleget a felszólításnak, csupán azt mondtam, hogy a
MABÉOSZ Könyvtára mint eddig is, ezután is megkapja az ajándék példányát
és az ott levő periodikákból sok adat megszerezhető. Az adatszolgáltatás meg
tagadásának indokai között említettem azt, hogy miközben a MABÉOSZ Pos
tatörténeti Szakosztálynál a szakosztályi titkai; aki egyben MABÉOSZ elnök
ségi tag, önkényesen, önhatalmúan, szakosztályi döntés nélkül megszüntette a
szakosztályi periodikát és azt magánkiadvánnyá minősítette át csak azért,
hogy engem bosszúból, egy teljesen független levelezőlistán megjelent írá
somban található néhány mondatomért, amelyekben egyébként az általa kez
deményezett agresszív támadásra reagáltam, kirckesszen abból. Ehhez a
MABÉOSZ elnöke, Tóth Csaba Kornél és az Elnökségi tagok zöme készsé
gesen asszisztált. Ilyen körülmények között nem lehet szó kölcsönös és bizal
mon alapuló együttműködésről, még speciális adatszolgáltatást illetően sem.
Az egyéb, szokásos szakosztályelnök! dokumentumküldési feladataimnak
eddig értelemszerűen mindig eleget tettem, Ennyit kívántam elmondani.
3. Napirendi pont: Székely László Szakosztály titkári beszámolója
Tisztelt Szakosztályi Tagok!
A múlt évben eltávozott körünkből Kölbli József gyüjtőtársunk. Nyu
godjék békében. (Emlékére 1 perces néma felállással tisztelegtünk)
Idén is sikerült a periodika mind a négy számát megjelentetnünk, hála
Gidófalvy barátunk hathatós munkájának.
Folytattuk jó hagyományunkat, és két börzenapot is szerveztünk tagja
inknak, a ragjcgyesekkel, díjjegycsekkel és perfincsckkel együtt.
Acsütörtökönkénti összejöveteleink változó intenzitással folytak.
Tagjaink is szerepeltek a Sindclfingeni őszi bélyegbörzén.
Ősszel kedves ajándékot kaptunk. Megjelent az új MPIK, amiben meg
lepetésre már szerepeltek a városi illetékbélyegek is. Hála Voloncs Gábornak
és Zentai Jánosnak és segítőinek! Köszönjük.
Az őszi MAFITT ülésen a Bélyegmúzeum vezetőjével beszélgetve
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felvetettem azt, hogy mivel a múzeumnak nincs okmánybélyeges anyaga, leg
alább egy törzsanyaggal ezt is be kellene mutatnia. Ennek begyűjtésére fel
ajánlottuk segítségünket a szakosztály nevében is. Nikodém Gabriella na
gyon örült a felvetésnek és támogatta azt. Most rajtunk a sor, hogy ki-ki lehe
tősége szerint anyagából felajánljon a törzsanyag összeállításához. Előző
elnökünk, Burján Andor jóvoltából kaptunk egy alapanyagot, ami egy kapolcsi gyüjtőtárs, Kiss József hagyatékából származott. Ez az anyag későbbi
kutatások alapjául is szolgálhat majd. Várjuk a gyüj tőtársak nemes felaján
lásait a múzeumi törzsanyag felállításához. Ezt a munkát megpróbálom a to
vábbiakban majd koordinálni.
4, Napirendi pont: Hozzászólások a két beszámolóhoz
Mészáros Zoltán: Mi a jogi helyzet a Bélyegmúzeumnál? A Magyar
Postáé vagy egy alapítványé?
Voloncs Gábor: ha eladják a Magyar Postát, akkor hova kerül a Bélyegmúzeum? Egy csapat kell a feldolgozásra.
Szűcs Károly: Csatlósné Mariann és Kékesi János 1BK Tagok tettek már
felajánlást és ezt kellene kiegészítenünk. Eddig illetékbélyeges kiállítóként 9
oklevelet kapott. Nagyra értékeli az MPIK városi illetckbélycgcs anyagát, de
sok az aránytalanság az értékelésben. Változtatni kellene a bélyegkép mére
tében.
Voloncs Gábor: A piac alakítja az árakat. A képméretekről annyit mon
dott, hogy az új rész terjedelmére 50 oldal volt engedélyezve. Az ismertetés
volta főcél.
Filep László: reméljük azt, hogy ettől fellendül az érdeklődés a magyar
okmánybelyegek iránt külföldön is.
Székely László: újra indult a PHILATEL1CA.
Mészáros Zol tán:.de hol található vagy hol kapható?
Szűcs Károly: a MAFITT honlapjáról letölthető.
Többen: kik legyenek a munkacsoport tagjai, Székely László, Zentai
János és ki még?
Dalmadi Sándor: ő is szívesen besegít. De ismerjük meg először a
Csatlósné Mariann által felajánlott törzsanyagot és mutassuk azt be az
OKMÁNYBÉLYEG-ben.
Rill Attila: a kiállítókra reagálva elmondta azt, hogy az eredmények elé
rése nagy dicsőség, de elsősorban egyéni ambíció kérdése. Különösen olyan
időszakban, amikor a magyar zsürorok és komisszerek, amelyek elsősorban az
Elnökség tagjai között találhatók, más szempontokat részesítenek előnyben.
Megemlítette azt az egykori esetet, amikor a komisszer MABEOSZ elnökségi
tag elbánt Burján Andor és Zentai János kiállítási anyagaival, amikor magá
ra hagyta azokat az angol repülőtéren és a kibomló bőröndből kihulló lapokra
5

még cipőnyomok is kerültek (Szűcs Károly közbeszólása: ezek csak le
gendák).
5. Napirendi pont: Válaszok a hozzászólásokra
A felmerült kérdésekre menet közben hangzottak cl a válaszok. Ezután
szavazásra került a beszámolókelfogadása.
Az elnöki beszámoló elfogadása: a taggyűlés a beszámolót egyhangú
szavazással elfogadta.
A titkári beszámoló elfogadása: a taggyűlés a beszámolót egyhangú sza
vazással elfogadta
6. Napirendi pont: 2012-cvi tervek.
Rill Attila (felolvasta): A 2012-cs terveket illetően sok olyan feladat is
lenne, amiket csakis a szakosztályi tagok aktív segítségével lehet megoldani.
Havi rendszerességü összejöveteleinket változatlanul tervezzük megtartani.
Vannak, akik arról panaszkodnak, hogy nincs hol Gyűjteményeiket gyarapí
tani, miközben a szakosztályi összejöveteleken alig-alig jelenik meg kínálat.
Továbbra is cél évi 4 OKMÁNYBÉLYEG lapszám megjelentetése. Már a
2011-es évre évi 1500,- Ft-ot kértünk a 4 lapszámért és a postázási költségek
fedezésére. Felgyorsuló infláció esetén ezt kénytelenek leszünk esetleg emel
ni. Unalomig szoktuk itt is - más szakosztályoknál is - emlegetni, hogy a
szerkesztő nem válogat sok beadott íráskcrclem között, hanem általában kö
nyörög írásokért. Változatlanul érvényes az, hogy aki akar, az kiállít, aki elő
adást akar tartani, az előad. A körülbelül negyedévenkénti megjelenés sajnos
nem elegendő minden ilyen alkalom megfelelő időben történő propagálására.
Bár az utóbbi években a BÉLYEG VILÁG sokat fejlődött a szakosztályi
programok propagálása terén, a változatlanul érvényben maradt egyoldalú
tájékoztatás cs cenzúra miatt sokan nem hajlandók abban megjelenni, még
hirdctcsileg sem. Változatlanul lelkes hívei vagyunk a baráti szakosztályokkal
közösen rendezett cserenapoknak. Adott a lehetőség, hogy mindenki elhoz
hassa feleslegeit és beszerezhesse hiányait.
A 2012-cs év feladata lesz az, hogy önként jelentkező szakosztályi tagok
- az előző évi taggyűlésünkön elhangzott egyik javaslatnak megfelelően érdemi tárgyalása a belügyminisztérium magas rangú tisztségviselőivel a
selejtezésre kerülő illetékbélyeges anyag megmentése érdekében. Én ebben
nem kívánok részt venni, mert személyemet alkalmatlannak tartom erre a
feladatra, valamint a korábbi 15 évben az általam folytatott vámdiktatúra
elleni küzdelem azt mutatta, hogy a hatóságokkal szemben az állampolgár ab
szolút kiszolgáltatott és lesöpörhető.
A 2012-es év feladata lesz a Burján Andortól továbbadott illetve odaó

adott, sok bcrakóban levő illctckbclycges anyag sorsáról dönteni, azt megfe
lelő módon osztályozni, feldolgozni. Erre is önként jelentkező, de ehhez a kor
szakhoz értő gyüjtőtársak segítségét várom. Egyedül ezt a munkát nem fogom
és nem is akarom elvégezni, már csak ajövőben várható támadások miatt sem.
Az elnök lemondásának indoklása: A 2012-es tervekhez szorosan
tartozik elnöki megbízatásom alóli lemondás. Az elnöki teendőket végérvé
nyesen a 2012-cs év végéig kívánom csak vinni. Az OKMÁNYBÉLYEG
2011/4 lap-szám 24-27 oldalain már részletesen kifejtettem ennek indokait.
Ahhoz csak néhány kiegészítést tennék.
Az 1. pontban a MABÉOSZ Elnökkel illetve elnökséggel való kapcsolat
minősegéről írtam. Ez a helyzet azóta rosszabbodott. A MABÉOSZ elnöke
olyan egyoldalú, szolgálatkész, alázatos „együttműködést” követel tőlem,
aminek - hosszú évek óta - soha semmiféle ellentételezése fel sem merült a ré
széről, persze alkalmanként elnökségi döntésnek feltüntetve azt. Egyoldalú
szeretetet és tiszteletet várnak el tőlem, miközben szavazati jogú küldöttként
minden javaslatomat, hozzászólásomat nemhogy abszolút negligálták, hanem
a BÉLYEGVILÁG-ban alkalmanként gonoszul meg is hamisították, de a helyreigazítási kérelmeimet minden esetben mereven elutasították. így nem lehet
együttműködni.
A 3. pontban részletezés nélkül leírtak vezettek végül is elhatározásom
hoz. Ennek a szakosztályon belüli konfliktusnak eredeti kiinduló pontja az
OKMÁNYBÉLYEG 2011/2 lapszám 38-47. oldalain írt írásomnak a Képes
lapgyűjtő Szakosztályról írt része. Én ott akkor arról írtam, hogy az akkori
MABÉOSZ elnök, Kurdics Sándor „baráti köre” betódult a taggyűlésre és
erős kritikával nekiesett a szakosztályt újra szervező Dalmadi Sándornak.
Ennek is köszönhető az - de ezt csak itt és most hangsúlyozom - hogy
javaslatként felmerült egy újabb név cs megválasztásra került kis többséggel
az a Deák Endre, aki erre nem is számított, előre meg sem kérdezték. Én
írásomban Deák Endre nevet le sem írtam. Ennek ellenére, talán mert fogalma
sem volt, vagy nem akar tudni Kurdics Sándor akkori MABÉOSZ elnök
számtalan, simlisnek minősíthető választási manőveréről, magára vette a
„puccs” vádját cs levelet írt nekem. Ezt jelentettük meg - utólag - legutóbbi
lapszámunkban. Engem annyira meglepett e nem várt támadás, valamint a
levél annyira magánlevél megszólításé cs tartalmú, hogy figyelmesen végig
sem olvastam azt, hanem azonnal hosszú levélben reagáltam rá. Deák
levelének végen levő keres tehát nem is jutott el a szememig. Emiatt Deák
Endre vádját kiterjesztette arra, hogy én cenzúrázom a periodikát. Ehhez
olyan támogatót is talált, aki szinten mindezt fejemhez vágta és közölte azt,
hogy emiatt kilép a szakosztályból. Igaz, Deák Endre nem kérte részletes
válaszlevelem megjelentetését. A kettős és véleményem szerint igaztalan vád
cs az, hogy bárki miattam lép ki a Szakosztályból, sok nekem. Nekem nincs
erre szükségem. Hogy Deák Endre legutóbbi levelében megtiltja nekem azt,
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hogy olyan szakosztályokkal foglalkozzak, aminek nem vagyok tagja, az meg
kifejezetten ccnzúrális tiltás, ami ellen éppen ő maga tiltakozott. Ez kettős
mérce.
Végül csak azt tenném hozzá, hogy közben a MABÉOSZ Küldöttgyűlése
megszavazta azt a Fegyelmi Szabályzatot, aminek létjogosultságát sokan
megkérdőjelezték, és amellyel a MABÉOSZ elnöke és/vagy Elnöksége bárkit
bármikor tetszése, akarata, óhaja szerint megbüntethet, hiszen az a veze
tőinkre nem vonatkozik, de ha csak az Alapszabály tagi kötelességeinek egyet
len mondatát vizsgálom, mely szerint a tag köteles a szövetség céljait támo
gatni, valamint az elnök és az elnökség szerint a szövetség célja mindenkor
azonos az éppen regnáló elnökség céljaival, belátható az, hogy az egésznek a
célja csupán az volt, hogy az elnök és/vagy elnökség bármely kritikusát
kigolyózzhassa a szövetségből. Mivel egyetlen MABÉOSZ szakosztály sem
tud teljesen törvényesen és szabályosan működni, éppen a rossz, erkölcstelen,
hibákkal teli olyan Alapszabály miatt, amit éppen ez a majdnem változatlan
összetételű Elnökség szavazott meg nem is olyan régen, bármely szakosztályi
vezető azonnal fegyelmivel büntethető, kivéve akkor, ha az illető egyben
MABÉOSZ elnökségi tag, mert akkor fel van mentve. Hát én ebből sem kérek.
Végezetül azt kell bejelentenem, hogy mivel írásaimnak, azok tartal
mának cs/vagy stílusának oly sok kritikusa van, hogy lemondásommal egyi
dejűleg érdemi némaságot kell bevezetnem az OKMÁNYBÉLYEG-ben és
más megjelentetési fórumot fogok keresni. Énmiattam senki se szenvedjen,
senki se lépjen ki a szakosztályból. Hátra fogok ülni ismét a legutolsó székre,
és maradok egyszerű szakosztályi tag.
Hozzászólások a 2012-évi tervekhez:
Dalmadi Sándor: Furcsa történet a Deák Endre - Csatlósné Mariann
- Rill Attila közötti méltatlan konfliktus. Az ügy 2009-2010-re datálódik. A
MABÉOSZ Képeslapgyüjtő Szakosztályt Kucza Péter vezette, de Kurdics
Sándor rábeszélésére átvettem a szakosztály vezetését. Én és Balázs Károly
közösen adtuk ki a KÉPESLAP HÍRMONDÓ-t, korlátozott pcldányszámban.
Megfelelő színvonalon Balázs Károly vitte a munka dandárját, de a költségei
meghaladták a több tízezer Ft-ot. O ezt tovább már nem vállalta, cs még a gyű
lés alatt elhagyta a termet. 2011 április 28-án már 50 tagja volt a szakosz
tálynak, de csak 3 1-cn voltak jelen. A laptámogatás lehetőségének felvetése
miatt nagy felhördülés volt cs megtámadtak engem azért, hogy miért nem
lehet az újságot a MABÉOSZ eszközeivel kivitelezni. Nagy vita volt, majd
következett a tisztújítás. Deák Endre hozzászólt cs vitatta az eddigieket. A
jelölési folyamat alatt többen erősen szervezkedtek ellenem és közben merült
fel lehetséges elnökjelöltként még Deák Endre neve is. Neveket nem mon
danék, de a szervezkedők között voltak olyanok, akik korábban semmiféle
aktivitást nem fejtettek ki. A szavazáson kis különbséggel Deák Endre nyert
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cs így ő lett a szakosztály elnöke. De ő nem befolyásolta a szavazást, mások
viszont igen. Én meggyőződéssel vállalom az itt elhangzottakat.
Voloncs Gábor: nem kellene foglalkozni más szakosztály dolgaival. Az
az újságban már megjelent. Csatlós Mariann kilépett a szakosztályból. Ez az
ő dolga. De kérdés: lesz e még tagság 2014-ben? A szakosztály Attila alatt
erősödött meg. Gondolja meg lemondását cs szavazzunk meg neki bizalmat
2014-ig.
Filep László: csatlakozom Gáborhoz. Hogy mikor ki lép ki, azzal ne
foglalkozzunk. Attila töltse ki a ciklust. Bizalmi szavazással erősítsük meg őt
és a bizalmunk kötelező érvényű lesz rá!
Mészáros Zoltán: Ö is csatlakozik a javaslatokhoz és maradjon Attila a
ciklus végéig. Maradjon meg a lapunk is, hiszen az ajovö része.
Gidófalvy Péter: Csendesebbek vagyunk. Ha lemondás lesz, akkor mi
lesz az újsággal, Az elnökünk írja a többségét. Azt tapasztalom, hogyha nem
vesszük fel a labdát, akkor az jobban fogja őket izgatni. Nekünk hobbynk van
akkor is, ha másképp látják. Vigyük feljebb a színvonalat.
Filep László: Szégyenletes az, hogy ilyen elhangozhat, de a MABÉOSZ
Elnöksége nem válaszol. Ne hagyjuk a szakosztályunkat meggyengíteni! Itt
folyik az érdemi munka. Pléhpofával, diplomatikusan, de folytatjuk.
Szűcs Károly: ö maga rengeteg munkát végzett a szakosztályért. Pró
bálja elkerülni a megütközést, a konfliktust. Az elnök fogja vissza magát. Nem
tudom, ki pótolna a munkában. Szép Endre óta én írtam a legtöbbet az okmánybélyegekről.
Rill Attila: nekem Lazarovits Olgával semmi bajom sincs, vele együtt
tudok működni. Ha megkeres, megadok neki minden információt, de nem
MABÉOSZ elnöki felszólításra. A gazdasági kérdésekben szabálytalanok va
gyunk, Törvényileg pénzt nem szedhetünk, egyéni felajánlásokat nem fogad
hatunk cl. De a MABÉOSZ egyetlen szakosztálya esetében sem volt képes ed
dig ezt a problémakört elfogadható módon megoldani.
Ezután két szavazás következett.
Először A 2012-évi tervek elfogadása: a taggyűlés egyhangú szavazással
elfogadta a terveket.
Majd a szakosztályi elnök, Rill Attila bizalmi szavazással történő meg
erősítésére került sor: a taggyűlés egyhangú szavazással megadta a bizalmat a
szakosztályi elnöknek a 2014-es ciklus végéig,
Ezzel az előre meghirdetett 7. Napirendi Pont okafogyottá vált.
(7. Napirendi pont: Jelölőbizottság választása új elnökjelölése tárgyában)
8. Napirendi pont: Az OKMÁN YBÉLYEG-ben megjelentetett cs módosított
„SZMSZ” megszavazása csomagban.
Rill Attila felolvasása: Az OKMÁNYBÉLYEG 2011/4 lapszámban
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közzé tettük az egy éve csomagban megszavott SZMSZ-ünk módosított és
javított változatát. Igyekeztem minden javaslatot, módosítási kérelmet meg
vizsgálni, bedolgozni. Arra nincs sem idő, sem energia, sem kedv, hogy ezen
SZMSZ-t mondatról mondatra elemezve szavazzuk meg. Kérem azért a
tisztelt taggyűlést, ismét fogadjuk e! csomagban az egészet, és ha év közben
bárkinek kifogása van, vagy módosítani kíván, írja meg és megvizsgáljuk
annak beépíthetőségét, Meg kell jegyeznem azt, hogy a MABÉOSZ-nak nincs
minden szakosztályra érvényes általános SZMSZ-e. Másrészt egyes szakosz
tályokban sem az SZMSZ-t, sem az Alapszabályt nem érzi magára nézve kö
telezőnek néhány olyan vezetőségi tag, aki egyben MABÉOSZ elnökségi tag
is. így bármely szakosztályi SZMSZ-nck vajmi kevés érdemi fontossága van.
Gidófalvy Péter: csak Működési Szabályzatunk lehet, Szervezeti és
Működési Szabályzata csak a MABÉOSZ-nak van.
Rill Attila: ezt a változtatási javaslatot a jövő évi taggyűlésen fogja
beterjeszteni elfogadásra, és változatlanul kéri a mostani tervezet csomagban
történő elfogadását.
Voloncs Gábor: javasolta azt, hogy új belépőt 2 ajánlóval vegyünk fel és
legyen 1 év próbaidő, majd azután a taggyűlés véglegesitse a tagjelöltet.
Gidófalvy Péter; a mindenkori MABEOSZ Alapszabály érvényes.
Dalmadi Sándor: Ez az ELGYÜSZ-ben is felmerült, de még nem lehe
tett véglegesíteni.
Visnyovszki Gábor: ez óvodai gondolkodásra vall. Meg kellene szün
tetni azt, hogy bérszavazók megbuktathatják az elnököt. Érdemi dolgokkal
kellene foglalkozni.
Földházi Sándor: jövőre majd módosítjuk újra a SZMSZ-ünket, és így
az jelenleg módosítás alatt áll.
A Taggyűlés az OKMÁNYBÉLYEG-ben megjelentetett SZMSZ-t
(most még így) 2 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül elfogadta.
9. N api rendi pont: Szakosztályi képviselet kérdése a FEPA illetve a FTP felé.
Rill Attila felolvasása: Az OKMÁNYBÉLYEG 2011/2. lapszám 36-37.
oldalain megjelentettem levelezésemet a MABÉOSZ elnökével, a FIP bizott
ságaiban levő képviseletek ügyében. Azt ígértem, hogy erre a témára tag
gyűlésünkön visszatérek. Azóta az én érdeklődésein eltűnt c téma iránt. Ennek
két oka van. Egyrészt a Kurdics Sándor vezette Elnökség 20 éven keresztül
abszolút érdektelen volt ezen téma iránt, hiszen szinte a mai napig az a
Voloncs Gábor volt feltüntetve képviselőként, aki hosszú évek óta nem is
MABÉOSZ tag már. Kurdics Sándort és utódját is csupán 3 elnökségi tag
FIP-beh illetve FEPA-beli jelenléte érdekelte, és azok minden ilyen esemé
nyen részt is vettek - többnyire bújtatott vagy átnevezett MABÉOSZ költ
ségen. Ugyanakkor kiderült az, hogy jelen szakosztály elnöke bármit javasol
hat, az eleve elutasításra van ítélve. Mivel a kérdés eldöntése-alapszabályilag
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- elnöki-elnökségi jogkör, én az eredeti, hozzám is eljuttatott felkérést kénytélén vagyok bohóckodásnak értékelni. Éppen ezért szabad kezet adok jelen
taggyűlésnek. Bárki bármit javasolhat, A szavazásokat levezetem, de tőlem c
témában nem várjanak semmiféle javaslatot.
Voloncs Gábor: én voltam a FIP látens képviselője, mert egykor Gary
Ryan engem javasolt. Több mint 10 éven keresztül semmiféle értesítést nem
kaptam, vagy nem juttattak el hozzám. Nem volt kapcsolatom velük. Attila
két nyelven kommunikál cs habitusánál fogva megmozgatja az állóvizet Én őt
javaslom.
Sziics Károly: Voloncs Gábor miért van itt? (erre több bekiabálás volt a
reakció). Csak alapító tag. A FIP illetékbélyeg szekciójának elnöke finn. Ez a
megbízott próbálja a világ illetékbélyeg gyűjtőivel felvenni a kapcsolatot.
Voloncs Gábor nem csinált semmit sem. A FIP nemzetközi kiállításokat támo
gat, zsürorokat képez. De Attila támadja a zsürorokat és a kiállításokat, A
MABÉOSZ elnökének felkérésére önmagát delegálta volna, pedig tudhatta
volna azt, hogy az Elnökség nem ért vele egyet, nem küldik oda. Engem kértek
fel. Nagy gyakorlatom van a kiállításokban, a nemzetközi kapcsolatra be
vagyok jelentve. Ha a szakosztály nem ért egyet ezzel, cn visszalépek. A
MABÉOSZ elaludt, nem érdeklődött a szakosztály iránt. Negligálták eddig.
Tabularáza kell, mert a delegáltak nem működtek. Rájöttem arra, hogy nincs
delegáltunk.
Rill Attila: a zsürorokat általában nem támadom, ha például svájciakról,
lichtensteiniekről, luxembourgiakról van szó. De kifogásaim vannak Lippai,
Glatz és Czirók MABÉOSZ elnökségi tagokkal szemben, mert a kiállítók ese
tében gyakran nem szakmai szempontok szerint járna cl. Lisszabonban a
MABÉOSZ elnökségi tag komisszer nem vette észre azt, hogy az egyik ma
gyar kiállító lapjait fordított sorrendben tettek fel, holott neki kötelessége lett
volna felügyelni, és ezért az anyagot lepontozták. Hol volt a komisszer? Az
elnökség nem veszi figyelembe a szakosztályi elnök véleményét.
Gidófalvy Péter: A FIP nemzetközi szervezet. Jelenleg a MABÉOSZ-t
ismeri cl. A MABÉOSZ joga az, hogy kit küld a FlP-bc. De olyan küldött is
van, akinek semmi köze sincs az adott szakosztályhoz. Szakosztályunk érte
sítése csak gesztus volt, mert már előre eldöntötték azt, hogy ki lesz a delegált.
Voloncs Gábor: Miért kér a MABÉOSZ elnöke véleményt akkor, hanem
veszi azt figyelembe?
Rill Attila: ő nem akarjavasolni senkit sem.
Gidófalvy Péter: Filep Lászlót javasolja.
Filep László: nem vállalja.
Visnyovszki Gábor: a szakosztály javaslata a FIP delegáltra Rill vagy
Sziics? A taggyűlés döntse cl.
Rill Attila: ő visszalép Szűcs Károlyjavára.
Visnyovszki Gábor: megkérdezte Szűcs Károlyt, hogy ebben az eset11

ben hajlandó-e készségesen együttműködni Rili Attilával.
Szűcs Károly: természetesen igen, ő csak a szakosztállyal együtt
működve.
Kovács László: fogadjuk el titkos szavazással és az eredményt java
soljuk a MABÉOSZ elnökének.
Szűcs Károly: szabad-c, célravezetö-e ilyen hangnemben beszélni a
többiekkel?
Visnyovszki Gábor: van, aki a MABÉOSZ elnökség hangnemét elfo
gadja, van aki nem.
Szűcs Károly: nem lehet létezni magyar bélyeggyűjtőknek a MABEOSZ nélkül. Mikor visz előre a kompromisszum?
Visnyovszki Gábor: megnyugtató lenne az, ha Szűcs Károly nyilatko
zik a közös együttműködésről s azt a szakosztály elfogadja.
Szűcs Károly: ha nem vagyok méltó a szakosztály képviseletére, vissza
lépek, megígérem.
Dal macii Sándor: mérettessék meg a két gyűjtőtárs!
Ezután titkos szavazás történt cédulákon. 3 szakosztályi tag spontán sza
vazatszámláló bizottsággá alakult. S szavazás eredménye a következő volt:
Rill Attilára szavaztak 12-cn
Szűcs Károlyra 4-en
2 érvénytelen szavazat is volt
10. Napirendi pont: Egyebek
Gidófalvy Péter: A MABÉOSZ Elnöksége kitüntetésre javaslatot kér,
Dalmadi Sándor: Szűcs Károly tudása elvitathatatlan. A véleménykülönbség ellenére is javaslom őt.
Szűcs Károly: aranyra, mert ezüstje már 3 évvel ezelőtt volt,
Gidófalvy Péter: Mészáros Zoltánt szakosztályi kitüntetésre javasolta,
Zentai Jánost meg bronzra.
Ajelöléseket a taggyűlés egyhangúan elfogadta.
Dalmadi Sándor: javaslatot tett egy vándordíjra.
Szűcs Károly: ennek neve legyen Floderer-díj,
Filep László: a díj alapításának kidolgozása, pontosítása történjen meg
később.
Ajavaslatot a taggyűlés egyhangú igen szavazással elfogadta.
Beszólás: lehet felajánlani díjnak valamit.
Szűcs Károly: felajánl egy herendi vázát.
További hozzászólások hiányában a taggyűlést az elnök 13-órakor berckcsztctte. Majd csere, beszélgetés következett.
J kv .
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Új adatok a városi illetékbélyegek területén
Sopron
Az 1945. decemberi kiadású, vörös nyomdai átértékelés négy különböző
értékét ismerjük. Ezek a 30, 50, 100 és 200 P értékek. Ezt az átértékelést a
feketével felülnyomott 1 P/ 1 K bélyegen végezték úgy, hogy az új pengő
értéket középre, a címerre nyomták, míg a régi 1 P értéket egy vastag, vörös
vonallal áthúzták.
A kezdő, 30 P-s érték (L színes ábra) viszont megkülönböztetett figyel
met érdemel! Kaptayék nem ismerték ezt az átértékelést, nem szerepel a bé
lyeg a Flódercr katalógusban sem, de a Pénzügyi bélyegek c. szakkönyvben
sem. Újabb dicséret illeti Voloncs Gábort, aki viszont felvette a katalógusba
(517. old.), cs az 50 P-s bélyeggel egyezően árazta, csak elkövette azt a hibát,
hogy a bélyeget egy sorba helyezte a többi hárommal.
A közelmúltban került csak a birtokomba egy ilyen 30 P-s bélyeg, és a
legnagyobb megdöbbenéssel láttam, hogy alapvető különbségek vannak a
30 P-s és a másik három átértékelés között. A számérték és a P betű mérete itt
5 mm, szemben a többinél látható 6 mm-rel. A számok és a P betű alakja is más
(2, ábra). Sokkal szembetűnőbb ennél az, hogy a regi ’1 P’ értéket itt három
vastag vörös vonallal húzták át (3. ábra), míg a többinél csak egy vonallal.
Ez tehát egyértelműen egy önálló kiadás, amely nyilván korábbi a másik há
romnál, tehát 1945, dec. előtti.
Wi I »i>
.— -------i
SOPOl * Ví « Kitt.
t i TÓRVr
V 'Á fil
JQGiim
ruMirinkOIT
U
VÁROS KÖZdMSCGE
3.ábra

i

Orosháza
A lakáshivatali bélyegek közül az 1936. évi I. kiadással (Katalógus 513.
old.) foglalkozom a következőkben. Ezek a bélyegek 4 fillér névértékkel, fe
hér, kék cs narancs színű papíron ismertek. Mindegyik bélyegen alul, a keret
vonal alatt az OROSHÁZI FRISS ÚJSÁG KÖNYVNYOMDÁJA nyomdajel
olvasható. Katalógusunk a nyomdajel betű mérete alapján megkülönböztet két
típust, az egyiknél 1 mm, a másiknál ennél kisebb, 0,7 mm. Nincs is ezzel sem
mi baj, a kétféle betű méret valóban létezik, jól látható a bélyegeken. A baj ott
van, hogy úgy tünteti fel, hogy minden színváltozatnál létezik mindkét típus,
ezt az árazással is jelzi. Ez így véleményem szerint teljesen hibás. Nincs annyi
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bélyeg a gyűjtők tulajdonában, hogy megállapítható lenne, hogy egy színnél
használták mindkét betű nagyságot, ezt egyébként nem is tartom valószí
nűnek, egyszerűen nem logikus. Itt is valószínűbb az, hogy nem egyidejű nyo
másokról van szó, és az egyiknél az egyiket, míg a másiknál a másik méretet
használta a nyomda. Az meg végleg rejtély számomra, hogy mitől értékeljük
az egyiket többre, mint a másikat.
Van viszont a 4 filléreseknek egy olyan jellemzője, ami alapján valóban
mondhatjuk, hogy ez egy másik típus. Ez pedig a bélyeg keret díszítésének a
sarkain látható, A katalógusban a kék és a narancs színű 4 f-es képe látható,
egyforma sarkokkal, a 4. színes ábrán a hiányzó fehér színű 4 f-es képét mu
tatom be, legyen ez az I. típusa a bélyegnek. AII. típust látjuk az 5., L és 7.
színes ábrákon, azaz mindhárom szóváltozatnál. A sarkok különbözősége jól
látszik.
Nem tudjuk viszont megmondani, hogy melyik nyomat előzte meg a má
sikat, vagy melyikből mennyi készült. Épp ezért majd a katalógusban javas
lom azonos értékkel szerepeltetni mindkettőt.
Miskolc
Két hibát is találtam az MP1K 2012-2013 katalógusunkban a miskolci
városi bélyegek tárgyalásánál. Az 1921 évi lakáshivatali bélyegeknél 20, 50,
100 és 500 K névértékek szerepelnek. Megjegyzésként ezt olvashatjuk; „A 20
és 50 koronás bélyegek 2-3 Jé/e antikva vagy groteszk típusú énekszámokkal
ismertek, a ritkább előfordulásoknál afelár indokolt. " No, itt van a hiba! Nem
csak a 20 cs 50 K-s értékeknél van eltérés az énekszámok formájában, hanem
a sorozat minden tagja 2 féle változatban, azaz típusban ismert.
A sorozat I. típusát a 8, 9, Í0, 77. ábráké a II. típust pedig a 72, 75, 74,75.
ábrák mutatják.
A másik hiba az 1923 évi ínség bélyegeknél látható. Itt ugyanis a ó mm-cs
számmagasságú 250 és 500 K-s bélyeget egy sorozatban találjuk a 8 mm-es
500 és 1000 K-s bélyegekkel, mondván, hogy „az előző kiadással azonos
bélyegkép ”-ről van szó. Ezzel szemben a ó mm-es számmagasságú 250 és 500
K-s bélyegeknél MISKOLC a városnév, az eddig használt MISKOLCZ he
lyett. Szerintem ez a különbség megérdemli, hogy ezt a két értéket önálló kia
dásként szerepeltessük, és időben feltétlen a MISKOLCZ-i bélyegek után.
Vác
Az 1945. évi 10 P-s bélyeget az OKMÁNYBÉLYEG 2008/2. számában
részletesen ismertettük, A bélyeget 8x2-es vágott szélű ívekben nyomták.
Katalógusunk az 529. oldalon rendesen fel is sorolja a lehetséges nyomási vál
tozatokat és eltéréseket. Ezek között van a négy különböző részleges for
dított nyomat. A katalógus helyesen meg is adja, hogy ezek a 7., 8., 15. és 16.
ívhelyen fordulnak elő. Hiányzik azonban innen egy nagyon fontos, nélkü14
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lözhetetlen kiegészítés, mégpedig az, hogy ezek a részleges fordított nyoma
tok csak néhány íven fordultak elő, nem pedig az összesen. Az elején emlí
tett cikkben be is mutatunk egy teljes 16-os ívet, amelyen jól látszik, hogy az
utolsó négy bélyeg normál alapváltozat. Sokat segít egy kis fejszámolás is. Az
eredetileg gyártott 50000 db bélyeget 3125 db 16-os ívben szállították le. Ha
minden íven lettek volna ezek a részleges fordított nyomatok, akkor mind
egyikből 3125 db került volna forgalomba, mai előfordulási gyakoriságuk
egész biztos, hogy nem ilyen lenne, amilyen valójában.
Ez a magyarázata annak, hogy pl. Kaptayék ezeket nem is ismertek, isme
reteim szerint pár darab van csak a gyűjtők kezében, ezt az értékelésnél is fi
gyelembe kellene venni.
Katalógusunkban meglepődve olvastam ezekről a fordított nyomatokról,
hogy „csak használatlanul ismcrtck,\ Ezt javaslom majd elhagyni, mert nem
megalapozott állítás. Gyűjteményemből bemutatok egy 15. ívhclyről szár
mazó részleges fordított nyomat használt példányát (címlap-felső kép).
A kettősnyomatoknál is pontosítást javaslok, mert nem derül ki a kataló
gusból, hogy van az alapbélyegnek teljes kettősnyomata (ezt ismerték Kap
tayék is, 5 példány létezéséről tudtak) és mind a négyféle részleges fordított
nyomatnak létezik a kettősnyomata is. A cimlapon-alul az alapbelyeget
mutatom be olyan párban, ahol az egyik kettősnyomat.
Székesfehérvár, 2012. január 1].
D k Németh Kálmán
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Szeged fe lő l...
Néhány gondolatomat szeretném megosztani Szeged 1920-ban kiadott
anyakönyv kivonati díj bélyegeivel kapcsolatban.
A kérdéses bélyegeket megrendelésre az Egri Nyomda Rt. gyártotta le
5*5-ös ívekben. A „sorozat” három címletet foglal magába: 10K, 20Kcs 40K.
Nyomtatást követően az íveket soronként elvágták és 13 ’/ 2-es fogazatátütéssel
könnyítették meg a bélyegek szétválasztását. Az ív első oszlopában szereplő
bélyegek bal oldalát 11 Vi-es sorfogazással választották cl az ívszcltől; az
ívszél része volt az fiizcttömbnek. Ezt követően a nyomda 20 - jelenlegi ada
taim szerint - egyező ívhelyről származó sort egybefogott, ellátta védőborítássak majd összetűzte tömbbé (L és 2. ábra). A bemutatott fíizettömb
elülső oldaláról hiányzik a fehér selyempapír, amely a bélyegek megóvását
szolgálta. A fentiekből következik, hogy címletenként 5 különböző bélyeg
füzet létezik, amelyek közül - a 10 K címlet esetében - külön-külön füzetbélyeg csíkkal rendelkezem.

k áb ra

Tekintettel arra, hogy ennél a kiadásnál függőleges összefüggő darabok
ról nincs tudomásom, ezért csak az adott bélyegek füzetbelyeg csíkban el
foglalt helyét lehet meghatározni, teljes ívrekonstrukcióra nincs lehetőség.
A 25-ös ívben két helyen, az alsó keretben lévő szöveget eltérő betűtí
pussal készítettek, amely mindhárom címlet esetében megtalálható. Az eltérő
betűtípus legjellemzőbb ismérve az, hogy az első „A” betű nem hegyes, ame
lyek a J. ábrán megfigyelhetőek. (Megjegyzem, hogy az ábrán szereplő füzet
lap csíkok azonos ívhelyról származnak) A két eltérő betütípusú bélyegnek a
ló

bal oldala-tekintettel arra, hogy ezek a füzetlap csíkok első bélyegei - 11 lAcs sorfogazású, míg a jobb oldalukon 13 Vi-cs fogazatátütcsscl kapcsolódnak a
„szomszédjukhoz''. A 4. ábrán bemutatom azt a két, különböző ívhelyről szár
mazó bélyeget, amelyek eltérő betűtípussal készültek.
Petneházy Zoltán

3,ábra

4.ábra
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HÓDM EZŐVÁSÁRHELYI VÁROSI ILLETÉKBÉLYEGEK
További észrevételek a 20122013* évi katalógushoz
Magam is örömmel fedeztem fel, hogy a legújabb kiadású Magyar Postaés Illetékbélyeg Katalógus már tartalmazza a községi és városi illetékbélye
geinket is, Az imponáló szakmai tudással, hatalmas ismeretanyag birtokában
összeállított fejezet után, mely Voloncs Gábor munkáját dicséri, szintén nagy
érdeklődéssel olvastam az Okmánybélyeg 2011/4. számában dr. Németh Kál
mán jobbító szándékú észrevételeit. írása részletesebben is kitér a hódmezővá
sárhelyi vonatkozásokra. Mindezek után magam is kedvet kaptam arra, ponto
sabban szükségét éreztem annak, hogy tollat ragadjak, és közreadjak néhány
pontosítást, illetve kiegészítést az általam is gyűjtött és kutatott vásárhelyi bé
lyegekkel kapcsolatosan. A számok a katalógus sorszámait jelölik.
1: A katalógus szerint Vásárhelyen a legkorábbi, dombornyomásos
„bélyegeket eleinte értékbeírás nélkül, majd a nevérteket fekete tintával beírva
az üres mezőbe, használták”. Iraton való számos előfordulásuk alapján vi
szont az állapítható meg, hogy abélyeget kezdetben leginkább a 10.000 (már
mint korona) érték feltüntetésével használták (az általam ismert legkorábbi
dátum 1926. december 6-a), és az értékmezőt - némileg meglepő módon többnyire már a Pengő korszakában hagyták üresen. Előzetesen beírt 10.000
crtckjelzéssel egyébként még ekkor is felhasználták. A filléres értékszámot a
tisztviselők többféleképp tüntették fel: - 80 f., 80 fill., 80 fillér, 0.80 stb. Azt
sem lehet kategorikusan kijelenteni, hogy a tinta színe fekete, hiszen emellett
olykor lila, máskorpedig kék.
2 - 3 : Hódmezővásárhely város illetékbélyegeiről szólva az Okmánybé
lyeg 2001/1. számában már próbáltam felhívni a figyelmet arra, hogy a 80
filléres bélyegből mind a kék, mind a fekete értékjelzés esetében az 1931.
október 28. és 1932. április 1. közötti időszakban ismertek kézzel átértékelt
példányok is. A városi árvaszék iratain fordulnak elő, fekete tintával felvitt,
dőlt 1 P felirattal. Ezek sajnálatos módon kimaradtak a katalógusból, holott
ezek a létező (L f 2. ábra-színes hátsó borítón) változatok tovább gazdagíthat
nák városi bélyegeink palettáját.
A katalógus csupán a kék értékjelzcsü 80 filléres bélyegnél különbözteti
meg a sötét- és világoskék változatot, holott a fekete számú esetében talán még
szembetűnőbb a különbség. De általánosságban is elmondható, hogy a helyi
nyomdákban 1928 - 1944 között, kezdetlegesebb technikával előállított vá
sárhelyi bélyegek közt rendszerint találhatók a világostól sötétig terjedő
árnyalatok, a festékezettscgtől függően.
5,6,7: Az 1932,1935 és 1937. évi kiadásoknál, miképp azt Németh Kál
mán is kifogásolja, az 1 P/80 FILLÉR crtckjclzés nyilvánvaló elírás, a 4-cs bé
lyegnél leírtak figyelmetlen átvétele. Az crtékjclzés 1 P mindhárom esetben.
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8: Abélyeg színe nem kékeszöld, hanem egyszerűen zöld.
9: Abélyeg értékszáma fekete, nem pedig kck.
20: Számomra legizgalmasabb, a katalógusba új felfedezésként felvett,
zöld csikkal felülnyomott 6 Ft-os bélyeg. Ennek kapcsán ismételten átnéztem a
vásárhelyi levéltár ide vonatkozó hatósági iratanyagát, de semmi utalást nem
találtam ennek alkalmazására. (Igaz, a kézi átértékelések sem dokumen
tálhatók, azokat írásos rendelkezés nélkül a gyakorlati szükség hozta.) Lenne
rá több elképzelés, hogy mi célt szolgálhatott a jelölés (pl. kiadmányozás).
Éppenséggel próbanyomatról is szó lehet. Érdemlegeset akkor lehetne rá mon
dani, ha iraton, iratokon láthatnánk. Addig szerintem is csak fenntartással sza
bad kezelni, miközben létezése cl nem vitatható, több gyűjteményben meg
található.
A meglévő véleménykülönbségek miatt is érdemes kitérni az úgyneve
zett tépésváltozatokra. A legkorábbi, dombornyomású bélyegeinkből csak
fogazott darabok ismertek, ívszélszegély nélkül. A 2x10-es ívekben legyártott
24. számú bélyegek - miképp Németh Kálmán is felhívja rá a figyelmet - 1,
ritkábban 2 oldalt vágottak. A továbbiakra nézve ezúttal az eddigi, esetleg egé
szen nem is helytálló megfigyeléseimet írom le:
5: Kétoldalt vágott, alul-felül az ívszclszcgclyen belül fogazott. Az egyes
bélyegek így többnyire mind a négy oldalán fogazottak, ritkábban I oldalon
vágottként fordulnak elő. Ritkán ívszclszegéllyel.
6: Alul-felül és kétoldalt (tehát többnyire 1, sarokpéldány esetében 2 ol
dalán) vágott. Négy oldalán fogazottan is előfordul, amikor az ívet a szclszcgélyen belül végigfogazták. ívszél szegéllyel általam nem ismert.
7: Alul-felül és kétoldalt vágott, négy oldalán fogazva nem ismert. ívszél
szegély nem keletkezhetett.
8: Négy oldalán fogazott, de ritkábban ismert 1 oldalán vágott változat
ban is. ívszclszegéllyel is.
9: Négy oldalán fogazott, vágott oldallal nem ismert. ívszclszegéllyel is.
10 : Csak korbefogazva ismert, ívszélszegély nélkül.
11: Alul-felül cs kétoldalt vágott, négy oldalán fogazva eddig nem is
mert. (3.ábra)
13: Csak korbefogazva ismert, ívszélszegély nélkül.
14 - 15: (1943. szeptember) Négy oldalán fogazott, vágott oldallal nem
ismert. ívszélszegéllycl is előfordulnak. (4.ábra)
16 - 20: Az 5-Ös csíkokban nyomott bélyegek négy oldalon fogazottak.
Ezeket olykor ívszélszegéllycl ragasztották fel az iratra, különösen az 1 és 2 Ftos esetében, amikortöbb, egybefüggő darabot használtak fel (5., 6.ábra)
21: Az anyakönyvi bélyeg mind a négy oldalán fogazott. Néhány fentebb
említett bélyeg mellett ebből sem ismert ívszélszcgclycs példány, nyilván az
eljáró hivatalnok precizitása folytán. Amennyiben mégis előfordul belőlük
ilyen egy gyűjteményben, az igazi ritkaságnak tekinthető.
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4.ábra

6.ábra

A cikk megírása után egy gyűjtőtárs volt kedves, és megküldte a neki
meglévő zöld csíkos 6 Ft-os bélyeg képét. A bélyeg sarkán látható bélyegző
lenyomatról egy jól ismert bélyegző köszön vissza: az 1940-es években a
városi tanács központi iktatójában az érkezett beadványokra felragasztott bé
lyegeket érvénytelenítették vele.
(Teljes szövege: H.M.VÁSÁRHELY VÁROS TÖRVÉNYHAT.
KÖZIGAZG. BIZOTTSÁGÁNAK IGTATÓI HIVATALA 1876.) 1948 előtt
az ehhez használt bélyegzőfesték zöldes, illetve kékes színű, 1948-tól pedig
valóban lilás, mint a bélyegen.
Jó 10 éve már, hogy hódmezővásárhelyi levéltárosként, éves munka
tervem keretében ügyirat szinten rendeztem a fenti iratanyagot, de akkor nem
figyeltem fel ilyen csíkos bélyegre, pedig már akkor nagy érdeklődést tanúsí
tottam a vásárhelyi bélyegek iránt. Most nem kis izgalommal újból átpörget
tem ezt a nem is csekély anyagot. 1947-től 1949 májusáig, a városi bélyeg
készlet kifogytáig számtalan aktán, különböző ügyfajtákon megtalálható az
1947-es 6 Ft-os érték, többnyire az előbbi bélyegzéssel, viszont kivétel nélkül
csík nélkül. Elgondolkodtató lehet az is, hogy a korábbi katalógusok nem
említenek ilyen változatot, de tudomásom szerint korábban gyűjteményben
sem volt fellelhető. Szemben a korábbi kiadásokkal, a levéltári források sem
tesznek említést nyomdai megrendeléséről, házipénztári kifizetésről. Mielőtt
esetleg még ráfognánk, hogy mindez egy ügyes csalás, jó lenne látni iraton is.
Az előbbiek alapján annyi máris megelőlegezhető, hogy az újdonságként be
robbant bélyeg - bármilyen sajnálatos is számunkra - véleményem szerint
külön kiadásnak semmiképp nem minősithető.
Makó Imre

AHANUS 115 SZIGNETTA VIZSGÁLATA
Mária Terézia császámő uralkodása alatt Az 1762-ben megjelent pátens
megreformálta az illetéktörvényt. Ennek megfelelően 1762-ben új típusú illetékszignetták jelentek meg, amelyek egész Ausztria területén 1803-ig marad
tak használatban. Négyféle címletet készült: 3 K(Kreutzer), 15 K(Kreutzer),
1F (Gulden) és 2 F (Gulden). Ezek lényegében véve kétféle kivitelben ké
szültek: az úgynevezett egyszerű formák, amelyeket J.A.Toda vésett, valamint
az úgynevezett díszített formák, amelyeket Mannsfeld vésett. Utóbbi egy egy
szerű 2F-es címletet is készített, így Hanus az egyszerű sorozatban 5-féle szignettát említ, míg a díszített sorozatban meg csak 4-félét. Én a díszített 15 K-es
címletet (Hanus 115) vettem vizsgálat alá.
A továbbiakban az ábráknak háromféle számozást adtam. A normál szám
(1., 4.) a teljes szignettát mutatja be. A szám és a mellé írt „a,!,-betű a szignetták
értékjelzését mutatja be kinagyítva. Míg a szám és a mellé írt „b”-betü a szig21
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netták tetejét mutatja be kinagyítottam Sokféle részletet lehetne tüzetesebb
vizsgálat alá venni. Én e cikkben csak 3 részletre koncentráltam: a címer balol
dali alsó és függőleges vonalkázásból álló része feletti vízszintes vonalra, a
szignetták értékjelzésére és végül a szignetták tetejére.
A teljes szignettát az 1. és a 4. ábrákon mutatom be okiratkivágásokon.
Az /. ábrán látható szignetta fölé írt 1758-as évszám természetesen utólagos
és téves gyűjtői ráírás. Ez a szignetta egy egyenletes, nem túlfestékezett nyo
mat, amelyen sok részlet kiválóan tanulmányozható. Ha ezt összevetjük a 4.
ábrán látható teljes szignettával, akkor ott egy kevésbé tiszta, helyenként rész
lethiányos nyomatot láthatunk.
A míg az L ábrán látható szignetta vizsgált és a címerdarab feletti víz
szintes vonala egyenes, de meg van szakadva, addig a 4. ábrán látható szignettánál ez a vonal az elején (baloldalon) egy hullámot tartalmaz, A 2G,, 3K, és
15K, szignettáknál a vonal egyenes és nincs szakadása.
Sok különbséget lehet felfedezni az értékjelzésnél,
mégpedig mind a 15-ös szám esetében, mind a „K” betű
esetében. Az La.ábrát tekintettem kiinduló pontnak. Itt
egyrészt jellegzetes az 1-es szám felső ferde szára, ami
máshol vagy hosszabb vagy hiányzik. Az 1-es elülső és alsó hosszú szára a
talpponthoz képest 180-190“-nyira végződik. Az 1-es alsó jobboldali ferde
vonala kisebb szöget zár be a szárhoz képest, mint az hasábra esetében. Az 5ös és a K-utáni (és feletti) pont alakja amorf. Az 5-ös felső vízszintes szára kb.
fele olyan hosszú csak, mint a kiöblösödő rész és e lejtés végén csak kissé kunkorodik felfelé. Az 5-ös alsó öblösödése abbamarad a körív mentén. A „K”
jobboldali alsó vízszintes szára összeér az alsó díszítőcsigával. Érdekes kü
lönbségeket lehet találni az 1-es felett kissé jobbra elhelyezkedő és a K-bal
oldali felső vízszintes vonala felett elhelyezkedő csigák esetében is.
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A 2.a. ábra esetében sajnos egy nem tiszta nyomatról van szó. Ennek elle
nére az 1-es szám felső ferde és előrenéző vonalkája lényegesen más alakot
mutat, mint az La. ábrán látható esetben, de formája mellett még sokkal véko
nyabb is. Az 1-es elülső és alsó hosszú szára már majdnem 270°-nyira csavaro
dik befelé. Az 5-ös felső vonala eléri az öblösödés %-ed részét és a vége mere
deken felfelé hajlik. Az 5-ös alsó öblösödése már befelé hajlik. Az 5-ös és a Kutám pontok kicsik és formátlanok. A K-betü jobboldali alsó vízszintes vonala
nem érintkezik a keretdíszítéssel.
A 3m . ábrán látható esetben jelentős mértékű változásokat észlelhetünk.
Az 1-es felső és előre néző ferde vonala átalakult egy domború kidudorodássá.
Az 1-es elülső és alsó hosszú szára is kb. 27(f’-nyira csavarodik befelé, de a
vége jellegzetesen megvastagodott. Az 5-ös felső függőleges szára törött. Az 5ös alsó beöblösödese a végén festékdús pontban végződik. Az 5-ös felső víz
szintes szára a szára a szám állásához képest vízszintesen indul és jó magasra
hajlik felfelé. A K-betü első alsó vízszintes szára majdnem hozzáér a 15-utáni
ponthoz. AK-betü jobbra és felfelé néző szára törött.
A 4.a. ábrán látható szignettánál az 1-es felső és előre néző ferde vonala
gyengén hullámos és hosszú lett. Az 1-es elülső és alsó hosszú szára - bár a
nyomat kissé elmosódott - már 360-38Cf-nyira csavarodik befelé, és a vége
megvastagodott. Az 1-es alsó jobboldali ferde vonala is hosszabb, mint az
előbb bemutatott 3 példa esetében. Az 5-ös utáni pont nagyon megközelítette a
számot. A K-utáni pont majdnem szabályosan köralakú. Az 5-ös alsó beöblösödése sokkal mélyebben csavarodik befelé, mint az előző 3 esetben. A „K”
jobboldali alsó vízszintes szára megközelíti a díszítő keretet. A K-betü ebben
az esetben a „legtökéletesebb11.
Az 5. ű. ábrán látható szignettánál mind az 1-es, mind az 5-ös előrenéző
beöblösödése nagyobb méretű betekeredést mutat, mint az előző 4 esetben. Az
1-es csigavonala majdnem szakadt a függőleges szár mellett. Az 1-es felső és
előre néző ferde vonalának vége felé egy vonalkaszerű kitüremkedés látszik. A
K-betü felső vízszintes vonalai összeolvadtak. A jobboldali ferdén felmenő
szár szinte eltűnt, míg a jobboldali lefelé mutató szár megvastagodott. Az 1-es
felett jobbra látható csigavonal jobban csavarodott, mint a másik 4 esetben.
Érdekes különbségeket láthatunk a szignetták legfelső részén is, külö
nösen akkor, ha a felső középső területet vizsgáljuk. Az Lb. ábrán felül közé
pen egy üres, hármas osztású „fejdísz”-szerü és kereszt alakú képződményt
láthatunk, A 2.b. ábrán ez jellegzetesen kiszélesedett és részben a túlfestéke25
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zés miatt is egy háromszirmú stilizált virágot mutat.
Ezzel szemben a J.ó. ábrán látható esetben teljesen más képet láthatunk:
mintha két kéz fogna egy golyót. Az 5. szignetta esetében ehhez hasonló a kép
de a „golyó1’ csak tömött festékpont lett, ami nem magasodik a két tartó „kéz"’
fölé.
HANUS az itt részletezett különbségekről nem tesz említést. Gyakran
nem érthető az, hogy egyes szignettáknál megkülönböztet típusokat és altípu
sokat, máskor meg nem említ ilyeneket. Ennek egyik oka az is lehet, hogy ö
más „készletet” vizsgált, azaz sok olyan címlet és típus került a kezébe, ami
lyeneket a mai gyűjtő szinte soha nem fog látni, máskor egy-egy címletből ta
lán csak 1-2 példánya volt, míg például jelen írás szerzőjének egyes címle
tekből nagyobb mennyisége gyűlt már össze eddig, ami alkalmat ad tüzete
sebb vizsgálatokra.
RiUAttila*12

Pótlás a kubai okmánybélyegekhez
(Kuba okmánybélyegei,VILrész)
Cikksorozatom legutóbbi, VE részében (Okmánybclycg, 2011/4) befe
jeztem a szigorúan vett „pénzügyi bélyegek” ismertetését, melyeknek megje
lenése az ottani „rendszerváltozásig”, 1959-ig tartott. Fidel Castro sok egyéb
bel együtt az okmánybélyegeket is fölöslegesnek tartotta, így megszüntette.
Mielőtt azonban rátérnék ismertetésem utolsó részére, beiktatok néhány
kisebb pótlást, amelyek még a szigorúan vett okmánybelyegek közé sorol
hatóak, Ezek a következők:
1. Pagos al cstado („Gross business tax”) Fizetség az államnak
Érdekes kettős bélyegek egyedi számozással, két egymás melletti függő
leges bélyeg, csak ollóval választhatók szét. A két rész egyike a „Parte superior” Felsőrész, a másik rész a „Parte inferior” Alsó rész. Mintegy tíz éven át,
1886 és 1896 között voltak használatban. A katalógus árakból ítélve ritkák le
hetnek. Egy példányt tudok bemutatni: 1890 y 91,5 c de Pcso, fekete. (Lábra)
Szerkesztői megjegyzés: minden ábránk a belső színes oldalon található!
2. Dercchos consulares

Konzuli illeték
Vízszintes bélyeg, baloldali részén a kubai címer egy kiterjesztett szár
nyú sas-madárban, jobboldali részén a szöveg: „Derechos consulares”, a szö26

vég alatt az értékjelzés. Ezek a bélyegek a katalógusban nem szerepelnek. Két
értéket ismerek:
SerieA, lOPesetasoro,piros
Serie D, 2 Pesetas oro, sötétzöld. (2. ábra)
3.MinisteriodeAsuntosExteriore$ Külügyi illeték
Nagyméretű függőleges bélyeg, közepén a rajzolat három nőalak, alattuk
Kuba címere. Fölül a szöveg: „Ministerio de Asuntos Exteriores”, a címer vo
nalában: „Decreto 6.XI.9 3 1 ”, alatta szöveg: „Voluntario sin valor postai”
postai érték nélkül. Abélyeg felső harmadában az értékjelzés: 2 Pts. Színe vilá
goszöld. Ez a bélyeg sem szerepel a katalógusban. (3.ábra)
A rendelkezésemre álló anyagban találtam a Timbre nációnál - Nemzeti
bélyegek között „előzetesen érvénytelenített” bélyegeket.
1. Az 1919-ben kiadott sorozat 5 centavos értékeinek egyes példányain és az
1937-ben kiadott sorozat szintén 5 centavos értékeinek egyes példányain nagy
fekete betűkkel van rányomva: SÁRRÁ, ami valószínűleg az 1853-ban Ó-Ha
vannában alapított gyógyszergyár és később drogéria (is) érvénytelenítő jele
volt (alapító és tulajdonos: Dr. Jósé Sárrá). (4tábm)
2. Szintén a Timbre nációnál Nemzeti bélyegek között találtam olyan bélye
geket is, amelyeket piros színű „Cuban Tel. Co.” (Kubai telefon társaság) feli
rattal előzetesen érvénytelenítettek. Ezek a következők:
1949.
10 centavos
1949-1950 2 centavos és 10 centavos
1950-1951 5 centavos
1951-1952 2 centavos (Stábra)
Okmánybélyeg-gyüjtők társaságában gyakran folyik vita arról, hogy
valójában mit is tekintsünk „okmánybélyegnek”, mit „pénzügyi bélyegnek”
és mik is azok az „egyéb” bélyegek, amiket az okmánybélyeg-gyüjtők gyűjte
ményeikbe valóknak tartanak.
Én most befejezésül abból indulok ki, hogy okmánybélyégnék tekintem
mindazokat a bélyegeket, amelyeket W.Jones és P.M.Rodriguez katalógu
sának második kiadásában (1998) a szerkesztők és a specialista szerzők ebbe a
katalógusba besoroltak.
A katalógusban szereplő „másfajta” okmánybélyegek (?) közül a
következőket tudom bemutatni.1
1. Casa de los Tribunales - Bíróságok Háza
27

Nagyalakú vízszintes bélyeg, az 193Ö-ban kiadott: Venta bruta-Nagybani vá
sárlás bélyegeinek 1939-bcni felülnyomása. A felülnyomás piros vagy fekete,
szövege a következő: 1839 1939 / Casa de los / Tribunalcs / 10 10. A kö
vetkezőket tudom bemutatni (nem mindegyik szerepel a katalógusban).
1 centavo zöld, felülnyomás piros
2 centavos piros, felülnyomás fekete
20centavoskék, felülnyomás fekete (b.ábra)
2. Archivo Nációnál - Nemzeti Levéltár
A Nemzeti Levéltár megnagyobbításának segítségére kétféle bélyeg je
lent meg Kubában.
- 1937-ben a Timbre Nációnál 1937. évi 10 centavos (zöld) értékén fe
kete színű felülnyomás: Archivo /Nációnál
- 1940-ben erre a célra kiadtak egy nagyobb méretű (25 X 30 mm) bélye
get, mely a Levéltár épületét ábrázolja a következő szöveggel: 1840 Rcpublica de Cuba 1940 / Dicz /1 0 / centavos / Edifíción dcl / Archivo Nációnál 10
centavo, narancs vörös. (7*ábra)
3. Palacio de Justicia- Bírósági palota
Bélyegek az új Bírósági palota segítésére.
- 1937-ben a Timbre Nációnál 1937. évi (felülnyomás nélküli), de attól
eltérő színű 1 centavo értékű bélyegén feketeszínü felülnyomás: Palacio / de /
Justicia / Lcy.Dect.25/52 /20 ctvos 20. (8.ábra)
-1 953-ban erre a célra kiadott nagyobb alakú (25 X 30 mm) felülnyomás
nélküli bélyeg, mely az épületet ábrázolja. Szövege: Palacio de Justicia /1800
1952/25cts 25 cts/Rcpublicade Cuba. (9.ábra)4
4. Organizáción Nációnál de Bibliotecas Ambulantes y Populares - Vándor és
Népi Könyvtárak Szervezete
Az 1937-ben kiadott Timbre Nációnál 10 centavo értékű bélyegén feke
te színű felülnyomás. Szövege: Dect-Lcy 843-1936 / O.N.B.A.P, / LcyDecto/25ctvs, 25, (lO.ábra)
- 1956-ban erre a célra kiadott kisalakú piros színű álló bélyeg. Középen
az épület, mellette szöveg: Casa Continental de la Cultura. A bélyegen továb
bi szövegek: O.N.B.A.P. / 25 / Republica de / Cuba / Institucioncs culturales /
Organizáción Nációnál / de Bibliotecas/Ambulantes y Populares, (1 Lábra)
Mészáros Zoltán
Irodalom:W.McP. Jones és P.M. Rodriguez (1998): Specialized CatalogHandbook of the Revenue Stamps of Cuba (Second Edition). P.M.R.
Philatelists. Miami, Florida, U.S.A.
28

PÁLYÁZAT
20 db különböző budapesti városi okmánybélyeget nyerhet az a pá
lyázó, aki a debreceni Déri Múzeumban megtalálja és dokumentálja az 1930ban a Filatéliai Kurírban megjelent tájékoztatás szerint adományozott ok
mánybélyeg gyűjteményt és beszámol annak jelenlegi, megtekintett állapo
táról. Lehet, hogy találunk olyan példányokat, nyomási, fogazási stb. válto
zatokat, amelyeket ma még nem ismerünk és katalógusainkban nem található.
Pályázati beszámolókat az Okmány bélyege, újságunk főszerkesztőjének
kell elküldeni 2012.06.01-ig interneten vagy levélben (Gidófaívy Péter 4461
Nyírtelek József Attila út 41, vagy e-mail-en: gidofalvy@t-online.hu), aki egy
ben a beérkezés sorrendjében regisztrálja azokat.
A legjobb pályaműnek megítélését a szakosztály elnöksége végzi eh A
beérkezett pályázatok színvonalától függően a második és harmadik helyezett
részére is díj ítélhető oda. A nyertes pályázat közlésre kerül.
A pályázaton nem szakosztályi tag is részt vehet!
Szakosztály elnöksége
ÍFlUTfeLUI kupik

b. szám

0KMÁNYBÉLYE6.
Kérjük olvasóinkat, hogy ha köz féményelükben meg nem említett bélyeg van
birtokukban, azt közlés végett lehetőleg
pontos adatok ismertetésével esetröl-esetre
tudatni szíveskedjenek.

Okmánybélyeg gyűjtemény a Déri
Néhány hónappal ezelőtt országos
ünnepség keretében nyitották mega deb
receni Déri Múzeumot. A fi latéi isták
különös érdeklődésére tarthat most
számot azon Debrecenből kapott érte
sülésünk, hogy Békés Istvánná és Kiss
Ernő a Debreceni Bélyeggyűjtők Egye
sületének kiváló tagjai felajánlották a
múzeum igazgatóságának, hogy egy
okmány-illeték és városi bélyeggyüjtemértyí díjtalanul szerveznek meg ííletve
gyűjtenek össze a Déri Muzeum szá
mára. Tekintve, hogy hazánkban az

77. oldÁ

eddigi múzeumi bélyeggyUjtemények
kizárólag a levélbélyegeket ölelik fel,
a Déri Muzeum igazgatósága örömmel
vette a felajánlást és Ecsedy István dr
egyetemi magántanár, múzeumi Igaz
gató meleghangú levélben közölte az
alapítókkal, hogy az első hazai múze
umi okmánybélyeggyttiteményt, mint
„Békés István né és Kiss Ernő fék
gyűjteményi fogja a muzeum kezelni.
A lelkes és önzetlen felajánlók re
mélik, hogy a magyar okmány bélyeg
gyűjtők hathatósan fogják munkájuk
ban támogatni s úgy ajándékozás, mint
csere utján eredményesen járulnak
hozzá a Déri Muzeum okmánybélyeggyüjteményének mielőbbi kiépítéséhez.
Rövidesen hiánylistát is kibocsátanak a
Déri Muzeum gyűjteményének kitűnő
szervezői.

Q A á f t darabból álló speciális
w
f v
gyűjteményemet 1930-u
Michel alapon B o s z n i á i é r t c s e 
r é l n é m , vagy egy tételben riadnám.
Csapé László, Debrecen, Pénzügy*
Igazgatóság.
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Oklevélgyűjteményemről
Hogy tagjaink első kézből szerezzenek tudomást róla a szakosztály feb
ruári közgyűlésén bemutattam az elmúlt öt évben keletkezett alábbi oklevél
„gyűjteményem”, mellyel a magyar illetékbélyegek gyűjtésének ismertségét
és rangját sikerült öregbítenem hazánkban és a nagyvilágban,
A mérleg eddig: két nemzeti arany, egy nagy aranyérem, nemzetközi FIP
szinten pedig egy aranyozott ezüst- és egy nagy aranyozott ezüstérem,
Az okleveleket időrendi sorrendbe közöljük, minden kommentár nélkül,
mivel az Oklevelek magukért beszélnek. - szerk.

30

31

32

33

ftalia

T aia zio deí Congressi

2 0lBH0I»W9I>
FiHlviiliniwíarioiwl«il>

'Romé, 2i to 25 OctoBer 2009

JC ároC y S z ű c s

ac fiie v e d go jjo in ts, aruCa

QoCd
medál in r/U

L í t e r a t u r e CCass
a) JíandBoofts andSjpecíoístudies
f ó r

T é n z ü g y í 'BéCyegek a JíaB sfrurg
:E írodaCom Ban és M a g y a r o r s z á g o n

1 /

■ jáJdl*

Jtuiuls!Kiddlé

Qiancario Marciii
Tresident oftf\e Jury

Secretary of the Jury

34

35

í

/

\\
\

!

\
/

f

\

/
(

\

\\

36

r r r r rrrrr rrrrr

r r r r

Organizáció

-ffc
^ ctt

rrrrrrrrrrrrrr

r r r r r r

ücpositíon Mondiale de Phiiatétte
VVorJ philatelfc Eahibition
Ptótatelie Weltausstollung

^

r

«

r

Lisbon, 1 to 10 October 2010

r

r
r
r
r

SZŰCS, Károly

r
r
r

Won a

r
r

VERMEIL

r
r
r
r

In the Class

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

Revenues
Fór the Colleclion
The way to the Hungárián Revenues
1686 1879

r r r r r r r r r r r r r r 'r r r r r r r r r r r r r r r ^ r r r r r 'r r
r

r
r
r

Secretary of theJuiy

Pmldent of theJuiy

37

ÍNDIPEX

39

ÖSTERREICHISCHER
PHILATELISTENCLUB VINDOBONA

O
fM

EINRAHMENSCHAU
6. bis 8. Október 2011 In Wien

DÉR VORSTAND DÉR VINDOBONA SPRICHT

Szűcs Károly
BESTEN DANK UND VOLLE ANERKENNUNG
FÜR DAS GEZEIGTE OBJEKT AUS.
MIT IHREM EXPONAT

Bogenkonstruktion
dér 1-Kreuzer-Stempelmarke
von (Jngam 1868 - 1889
HABÉN SIE WESENTLICH ZUM GUTEN GELINGEN UND
GROSSEN ERFOLG DÉR AUSSTELLUNG BEIGETRAGEN.

/•

J
^

Obmann

-

Ausstellungslelter
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Mivel eddig erről újságunkban csak elvétve és hézagosán esett szó, sze
retném a szakosztály tagjait tájékoztatni, hogy a fentieken túl évente okmánybélyegekkel rendszeresen bélyegbemutatókon való részvétel, különböző
helyeken közölt szakcikkek és előadások „elkövetője” is voltam* Mindezek
közül jó néhány az interneten is hozzáférhető és tanulmányozható a következő
helyeken:
www.mafitt.hu/org/flscal/pdf/index.html (Szakosztályunk honlapj án)
www.mafltt.hu , majd itt Bemutatók (http://www.mafitt.hu/fooldal/
bemutatok/01krhu/01kr.html)
http://www.japhila.cz/hof/index hungarv.htm (az Exponet - Virtual
Exhibition magyar szekciója)
Ezentúl folyamatosan gondozom a szakosztály mintegy másfél évtized
del ezelőtt létrehozott weboldalát, amelyen többek közt Szakosztályi újsá
gunk, az OKMÁNYBELYEG valamennyi korábbi száma elérhető.
Többévi felkészülést és gyakorlatot követően 2011-ben zsürorvizsgát
tettem, mely nemzeti 1. rangú kiállításon illetékbélyeg osztályban való zsűri
zésre jogosít és reményeim szerint erre néhány éven belül nemzetközi szinten
is lehetőségem nyílik.
A Mafitt 2011-ben megválasztott titkáraként - többek közt a Philatelica
újraindítása és a társaság weboldalának naprakészen-tartása is feladatom ahol az elmúlt évben szintén eredménnyel törekedtem egyúttal a pénzügyfilatélia elismertségének fokozására is.
Mindezek elismeréseként a Szakosztály 2012-es éves közgyűlése immár
másodszor javasolt MABÉOSZ kitüntetésre, amely megtiszteltetést ez úton
szeretném megköszönni.
Budapest, 2012-02-11
Szűcs Károly
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Tisztelt Szakosztályi Tagság!
2011 október 2 1-i keltezéssel levelet kaptam előző elnökünktől, Burján
Andortól. Több témáról irt nekem, amiket szóban nem tudott elmondani, hi
szen korábban leírta már azt, hogy tagja marad ugyan a Szakosztálynak, de
személyesen nemjön el többé.
Levelének vége felé egy kéréssel fordult hozzám. Én szó szerint idézem
ezt a részt, hiszen nem tudom azt, hogy én milyen formában tudnék kérésének
eleget tenni. Ugyanakkor tájékoztatom erről a tagságot, hátha tud valaki olyan
megfelelő megoldást, ami sem személyiségi jogokat nem sért, sem cégügyek
be való beleszólásnak sem minősül. Várom tehát Szakosztályi tagjaink közül
azok segítségét, akik érdemben tenni is tudnak ez ügy érdekében.
Tehát Burján Andor levelének idézett része:
,Jingem, mint az egyik szerzőt zavar az hogy az árverési katalógusokban
úgyjelenikm ega tételek leírása után, hogy „Szűcs Katalógus r\
Tudom, hogy a katalógus pontos leírása, címe itt nem használható, de az
igen, hogy „Szűcs és társai”! Sokat aludtam én ezen időszak alatt a
M ABÉOSZpríccsena VII. Emeleten!
A többi szerzőtárs nem tudom mit gondol erről, de a Szűcs Karcsi is
„kikérhetné ” ezt azért! Így ez sem tisztességes F'
Ennyi az idézet. Én nem érzem feladatomnak azt, hogy végiglátogassam
a magyarországi árverező cégeket és megkérjem vagy utasítsam azokat arra,
amire Burján Andor engem megkért. Óhaja ugyanakkor jogos és abszolút
akceptálható. Viszont milyen minőségben léphetnék én fel az árverező cégek
kel szemben? Nem állnának velem szóba. Azért tettem mindezt közzé, mert
végül is Szakosztályunkat, annak több tagját is érinti, és ezek közül az egyik
tagunk, volt elnökünk az cn segítségemet kérte.
Rill Attila

42

Tisztelt Egyesületi Tagok és Érdeklődők!
Az IBK egyesület elnöksége a 2012.02.27-én tartott elnökségi ülésén ha
tározatot hozott, hogy összehívja az egyesület közgyűlését.
Időpont: 2012,05.19. 09:00.
Határozatképtelenség esetén ugyanazon napon 9:30-tól megismételt közgyű
lést tartunk változatlan napirenddel, amely a jelenlévők számától függetlenül
határozatképes lesz.
Helyszín: Bélyegmúzeum 1074 BUDAPEST, VII. Hársfa u. 47.

A közgyűlés nyilvános.
Napirendi pontok:
1. Levezető elnök és jegyzőkönyvvezető megválasztása
2. Az IBK egyesület nevében magyar illetékbélyeg-gyűjtemény ajándé
kozása a Bélyegmúzeumnak /Csatlós Árpádné/
3. Beszámoló a 2011. évben elvégzett feladatokról /Csatlós Árpádné/
4. Gazdasági beszámoló a 2011. évről /Csatlós Árpádné/
5,2011. év közhasznúsági jelentéséről beszámoló /Csatlós Árpádné/
6. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2011. évről /Erőss Tamás/
7. Hozzászólások az előző napirendi pontokhoz
8. Beszámolók egyenkénti elfogadása a közgyűlés által
9* Tájékoztató a 2012. év gazdasági helyzetéről és feladatairól /Csatlós
Árpádné/
10. Egyebek
A közgyűlés 9:00 órakor akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal
rendelkező tagok több mint fele jelen van.
A közgyűlés után, délután 14:00 órától két ünnepi előadásra kerül majd
sor a Bélyegmúzeumban, melyek a magyar okmánybélyeg gyűjtemény átadá
sához kapcsolódnak:
Szűcs Károly: Az önálló magyar pénzügyigazgatás okirati illetékbé
lyegei
Csatlós Árpádné: A Pénzügyi Értékcikkek Webmúzeuma. Egy virtuális
múzeum szerepe kulturális értékeink megőrzésében
Kérem egyesületi tagjainkat, hogy feltétlenül jelenjenek meg a közgyű
lésen! A közgyűlésre alkalmi emlékívet, kiadványt tervezünk!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a közgyűlésre és a délutáni
előadásokra!
Csatlós Árpádné
Budapest: 2012.03.18.
IBK egyesületi elnök
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Segítsünk
nyomorgó magyar
testvéreinken!

Orosháza község
Szegénygondozo
Hivatala.

4.ábra

I.á b ra

Segítsünk
nyomorgo magyar
éremkert!

6.ábra

5.ábra

Színes ábrák Dr. Németh Kálmán
Új adatok a városi illetékbélyegek területén
című cikkéhez (13-15.oldal)

•rostuiza község
Szegénygondozó
Hivatala.

7.ábra

I.áb ra

2.ábra

Színes ábrák Makó Imre
Hódmezővásárhelyi Városi Illetékbélyegek
című cikkéhez (18-21 oldal)

MABÉOSZ OKMÁNY- és ILLETÉKBÉLYEG GYŰJTŐK
SZAKOSZTÁLYÁNAK KÖZLÖNYE
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Budapest Székesfőváros 5 filléres illetékbélyegének típusváltozata
Voloncs Gábor
BEJELENTÉS
Rill Attila
A hárompengős váltói Heték bélyeg felülnyomásai
Szűcs Károly
MI LESZ AMABÉOSZ SZAKOSZTÁLYAINAK A SORS A?
Dr. RiUAttila
Dr. Rill Atila
Egyiptomi cigaretta illetékbélyegek
CSÁSZÁRI NYÍLTPARANCS
Dr. RiU Attila
POLÉMIA PROVOKÁLÁS
RiU Attila
Rill Attila
SINGAPORE
HÍRLAPILLETÉK SZIGNETTÁK 1789-1792
RiU Attila

Minden Tagtársunknak kellemes nyaralást kívánok!
Ne felejtsük el, hogy a következő OKMÁNYBÉLYEG Újságunk tervezett
megjelenése szeptemberben várható.
így ki lehet használni a lehetőséget a nyári pihenés mellett - kipihenten és
szellemiekben is felfrissülve - arra, hogy minél többen cikk formájában is
beszámoljanak nyári Okmánybélyeges élményeikről.
Várjuk a cikkeket a szerkesztőség címén.
S zert

2012/2 (2012. június )
AMABÉOSZ Okmány- és Illetékbélyeg Gyűjtök Szaklapja
Megjelenik negyedévente
Szerkeszti a szerkesztőbizottság;
Dr. Rill Attila szakosztályi elnök, Székely László szakosztályi titkár
Gidófalvy Péter szerkesztő
Szerkesztőség címe: 4461 NYÍRTELEK József Attila út 41.
Mobil: 06-70/317-7315
E mail: gidofalvy@t-online.hu
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Budapest Székesfőváros 5 filléres illetékbélyegének
típusváltozata
Az okirati illetékbélyegek gyűjtésének izgalmas volta abban is rejlik,
hogy - a postabélyegekkel ellentétben - ezt az igen gazdag filatéliai területet
részleteiben gyűjtő elődeink még nem teljesen derítették fel. Ezáltal rengeteg
érdekesség maradt még rejtve, amely arra vár, hogy a gyűjtők rátaláljanak és
nyilvánosságra kerüljön,
1927-ben a pengő-fillér pénznemváltozás keretében a Székesfőváros új
rajzú illetékbélyegeket terveztetett, amelyeken megjelennek Budapest neve
zetes épületei és szobrai. írásunkban ennek a sorozatnak az 5 filléres bélyegét
helyeztük nagyító alá. A bélyegívek kőnyomással, ötszínnyomással készültek
a főváros nyomdájában. Először a halványszürke hálós alnyomatot nyomták a
papírra, utána a világos vörösesbarna keretnyomatot, majd a sötétebb szöveget
és városcímert magába foglaló részt, ezután a Halászbástya mögötti halvány
kék pontokból álló háttérfelhőt, és legvégül a bástya képét kék színnel. Több
bélyeg átnézésekor először az tűnik fel, hogy a Halászbástya képe két eltérő
kék színárnyalatban fordul elő abélyegeken, (Lábra)
Nagyító alá helyezve a vi
lágosabb türkizkék középrészü
bélyegnél előtűnik, hogy a Ha
lászbástya bal oldali tornyának
kontúrvonala hiányzik vagy
részlegesen jelentkezik, és a fő
épület bal oldali részei, illetve a
tornyok előtti épület homlok
zata kevésbé árnyékoltak, a bás
tya mögötti háttér felhő csak
halványkék pontokból áll, (I,
l.ábra
Típus)
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Ezzel szemben a IL típusnál a sötétkék színű épületegyüttes gazdagon
árnyékolt. A bal oldali torony kontúrvonala megvan, valamint a tornyok mö
götti háttér részét képező felhő apró sötétkék pontokkal, ívelt vonalakban ren
dezve látható, amely alatt szintén megtalálható a halványkék háttérpontozás.
Miután meggyőződtem arról, hogy az általam ismert nagyobb összefüg
gésekben kétféle típusú bélyeg együtt, egy íven belül nem fordul elő, nagy va
lószínűséggel kijelenthetjük, hogy a Halászbástyát ábrázoló középrész nyo
mására két, nem azonos nyomóeszközt használt a nyomda.
A vizsgált közel 30 db. I. típusú bélyeg többségén 1931-ből való, illetve
ez előtti dátumbélyegzö szerepel. AII. típusúak ennél későbbi felhasználásúak
és nagyságrendileg nagyobb számban fordulnak elő.
AII. típusú bélyegnél még néhány mutatós, ismétlődő lemezhibára hív
nám fel a figyelmet:
a BUDAPEST szó előtti fehér pont hiányzik (4, ábra)
a BUDAPEST szó előtti fehér pont közepén pici színes pont (5. ábra)
a SZÉKESFŐVÁROS szó utáni pont hiányzik (6. ábra)
az értékjelző tábla bal oldali végén lévő kör felső ívrésze hiányzik
(7. ábra)
Voloncs Gábor

4.ábra

S.ábra

G.ábra

7.ábra

BEJELENTÉS
Nem fenyegetés
Mint az évek óta látható, hallható vagy olvasható volt az OKMÁNYBÉLYEG-ben közzétett jegyzőkönyvekben is, komoly MABÉOSZ ügyekben
jelentős véleményeltérés van a MÁBÉOSZ elnöke, a MABÉOSZ elnöksége
és sok MABÉOSZ tag között, így közöttem is. Sokan csak magukban morog
nak, többen csak négyszemközt nyilatkoznak, kevesek írnak is. Én igyekez
tem sokat írni és természetesen nyilvánosan, hiszen közügyről van szó, a de
mokráciáról illetve annak hiányáról. A MABÉOSZ legfelső vezetése intole
ranciában, hatalma tudatában elbizakodottságában odáig jutott, hogy külön
böző jelzések, elnöki megnyilatkozások, ügyvezető igazgatói BV-írások,
elnökségi elővezetések alapján arra lehet következtetni, hogy a MABÉOSZ
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Fegyelmi Szabályzatát kizárólag azért alkották meg és szavaztatták meg a
küldötti szavazógépezettel, hogy a kemény ellenvéleményen levőket, az elnök
és/vagy az elnökség kritikusait megbüntethessék, fegyelmivel terhelhessék,
akár ki is zárhassák a szövetségből, amely szövetség egyébként egy abszolút
önként szerveződő hobbyegyesület lenne, ha demokratikus vezetése lenne.
Amennyiben bekövetkezne az, ami előre látható vagy várható, hogy
ellenvélemények miatt bármiféle csúsztató indoklással fegyelmit adnának ne
kem (is), ami ellen teljesen felesleges fellebbezni, hiszen a fellebbezést el
bíráló maga az, aki a fegyelmit adja vagy adatja, azaz MABEOSZ elnöke, úgy
abban az esetben én többé egyetlen sort le nem írok egyetlen MABÉOSZ
szakosztályi periodikában, így az OKMÁNYBÉLYEG-ben sem, és kénytelen
lennék aMABEOSZ-tól abszolút független filatéliai fórumot keresni. Hason
lóképpen az eddig a szakosztálynak jutatott anyagi támogatásom is ahhoz a
másik, független laphoz kerülne. Sajnálnám, ha ez bekövetkezne, de ez elvi
kérdés. Mint ahogyan az is, hogy a legutóbbi taggyűlésünkön megszavazott
bizalom ellenére ebben az esetben kénytelen lennék elnöki megbízatásom alól
azonnali felmentésemet kémem és a következő taggyűlésig az ügyek további
vitelére a vezetőség többi tagját felkérnem.
Nyomatékosan kihangsúlyoznám azt, hogy egy fegyelmi határozathoz normális, etikus, demokratikus körülmények között - valami súlyos fegyelmi
vétséget kellene elkövetnem, valami súlyos alapszabálysértést, de legjobb
tudásom szerint ilyet eddig nem követtem el. A szakosztály periodikájának
működtetéséhez ugyan kénytelen vagyok én is bizonyos törvényi szabály
talanságot elkövetni, de ebben egyáltalán nem vagyok egyedül, hiszen szinte
minden MABEOSZ szakosztály ugyanabban a „cipőben jár”, többek között a
Postatörténeti Minta-Szakosztály is. De hogy 2012-ben korlátozzák a szabad
véleményalkotást, hogy szankcionálják az elnökség döntéseinek vagy akár
személyeinek kritizálását (amennyiben erre tények és súlyos, akár bíróság
előtt is védhető indokok állnak fenn), hogy szankcionálják azon küldöttek
kritizálását, akik biztosan nem a őket küldőket képviselik, hogy ne lehessen a
szövetség állítólagos „szaklapját” kritizálni, az nonszensz, az tűrhetetlen.Ha
ilyen bekövetkezne, akkor annak beláthatatlan következményei lehetnek.
DrRill Attila
szakosztályi elnök
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A hárompengős váltóilleték bélyeg felülnyomásai
A hárompengős váltóilleték bélyegnek kétféle felülnyomása ismert a
filatéliai szakirodalomban. Az egyik az 1945-ös,1VÁLTÓ ILLETÉK" a másik
az 1946-os, kétsoros "100/ adópengő" szövegű, melyek az alábbi kép jobb és
bal oldalán láthatók.
1945

1946

A katalógus-számmal már rendelkező két bélyeg között látható bélyeget,
amin az első után a második felülnyomás is szerepel, Görög Tibor numizmatikus fedezte fel és küldte el hozzám véleményezésre ez év áprilisában.
A felülnyomatok fekete színe azonos, a betűk alakja pedig pontosan
egyezik. A MABÉOSZ-ban tartott áprilisi összejövetelünk alkalmával szak
osztályunk néhány nagy tapasztalattal rendelkező tagjával együtt e bélyegeket
így együtt összehasonlítva nagyító és UV lámpa alatt is vizsgáltuk és hami
sításra utaló jelet nem találtunk. Ez e nyilvánvalóan kettős felülnyomás szá
munkra nagy valószínűséggel eredetinek tűnt. Ebben azonban csak akkor le
hetünk majd teljesen biztosak, ha ilyen bélyeg több megvizsgálható pél
dányban is előkerül. Remélem, hogy gyüjtőtársaink e közlés nyomán meg tud
ják majd erősíteni e változat előfordulását.
Ezek a váltóilleték bélyegek a hasonlóan adópengős felülnyomású
okmánybélyegekhez viszonyítva lényegesen ritkábbak. A nagyobb gyűjte
ménnyel rendelkező tagjaink segítségével készített felmérési statisztikánk
ban, mely 2007-es új katalógusunk árazásához készült, ebből az időszakból a megelőzővel ellentétben - alig néhány darab váltóilleték bélyeget tudtunk csak
regisztrálni!
Ilyen alacsony fennmaradási gyakoriság esetén azt hiszem, hogy a jelen
leginél sokkal magasabbak katalógusárak is indokoltak lehetnének. Az új
katalógus készítése során többek között e kiadások értékelését emiatt egyszer
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már jelentősen meg is emeltük, {különösen a forgalmi és gyűjtési körül
ményeket figyelembe véve kisebb arányban fennmaradt 1945. évi kiadásnál)
de ebben az időszakban valószínűleg sok más esetben esetén is indokolt
lehetne a további áremelés.
A jelenleg ismert/használt katalógus-árak a következők
Ssz.
33.
46.

Floderer {1991)
50 pont
40 pont

PfíM (20071*________ MPIK {20121
35€/~2.000Ft
700Ft
15 € í -900 Ft
1.800 Ft

* A PMB Euro-áránál —után egy ennek alapján javasolt piaci nettó ár
szerepel
Bp.2012. június

Szűcs Károly

MI LESZ A MABÉOSZ SZAKOSZTÁLYAINAK
A SORSA?
1. 2012 május 3-án, a megyei elnökök, a bizottsági elnökök és a szak
osztályvezetők értekezletén kiosztásra került a MABÉOSZ 2012 május végére
tervezett küldöttgyűlés érdemi szavazásaihoz elengedhetetlenül szükséges
írásos dokumentumok halmaza. Ezeket a jelenlevők - feltételezések szerint - a
legszélesebb körűen ismertetik a tagsággal. Én ezek közül jelen írásban a Tóth
Csaba Kornél MABÉOSZ elnök vezette Alapszabálymódosító szekció által
kidolgozott ALAPSZABÁLY tervezetről és a Czirók Dénes MABÉOSZ
elnökségi tag vezette MABÉOSZ korszerűsítési szekció által kidolgozott
korszerűsítési JAVASLAT-ról fogok gondolatokat leírni. Ezen az értekezleten
érdemben hozzászólni nem lehetett, elnöki szándék szerint ez csupán információömlesztés volt.
2012 május 12-én jelen voltam a MABÉOSZ Budapesti Küldöttgyű
lésen, ahol sok témáról részletes polémia alakult ki és amelynek során sok min
denre fény derült.
2* A jobb megértés érdekében bevezetőmben idéznék ezen dokumen
tumokból,
ALAPSZABÁLYTERVEZET
A MABÉOSZ célja és feladatai témakörben
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11*4. 4. bekezdésben: „Támogatja a filaíéliai tudományos és kutató
munkát, az irodalmi tevékenységet... ”
IL5. 3* bekezdésében: „rendszeres szakmaifolyóiratokatjelentet meg”
AMABÉOSZ tagsága témakörben:
IV.3. A tag kötelességei
a*) „A MABÉOSZ célkitűzéseinek elősegítése, programjainak tá
mogatásan
b.) „A MABÉOSZ érdekeinek képviselete, szervezeten belül és kívüP'
A szakosztályokról:
VII. 9.2. rA szakosztályok a filatélia és az ehhez kapcsolódó területek
gyűjtésére, továbbá az ifjúság gyűjtési tevékenységénekelőmozdítására létre
hozottszervezetek. Megalakításukat legalább 10fő kezdeményezheti
VII.9.3. ,A szakosztályok szervezeti és működési szabályzatát és a
szakbizottságok ügyrendjét a MABÉOSZ elnöksége hagyjajóvá ”
JAVASLAT A MABÉOSZ SZERVEZETÉNEK KORSZERŰSÍTÉSÉRE
II/A.7. ,A szakosztályok működési feltételeit felül kellene vizsgálni. Mi
vel egy szakosztályi tagtól elvárható a filaíéliai tevékenység magasabb szintű
végzése, így a tagsági feltétel ebben az esetben a harmadik szintű tagsági
viszony (8400,- Ft/év) lenne. A szakosztály kérésére a szakosztályi periodika a
központi újsággal együtt kerülne kiküldésre. A szakosztály esetleges egyéb
költségeit a szakosztályi tagoktól beszedettpénzből lehetne megoldani
Az említett Budapesti Küldöttgyűlésen többek között Szűcs Károly is
felszólalt, és a többek között ezt mondta: ,jSok a látens szakosztályi tag és ezek
csak a periodika miatt fizetnek Ő ezt lecsökkentem: egy plusz szakosztályi
tagdíj bevezetésével csökkenteni lehetne a látens, inaktív tagok számátA
Később Angyal Erzsébet szakosztályvezető is ezen a véleményen volt.
A plusz szakosztályi tagdíjak fizetését a megbeszélésen jelen levő Glatz
István MABÉOSZ elnökségi tag oly módon képzelte el, hogy azért elvileg
sem jár semmi, hiszen rákérdezésemre és a Postatörténeti Szakosztályra hivat
kozva azt mondta, hogy csak fizessek én is plusz szakosztályi tagdíjat ott is, de
nekem a Czirók által önkényesen megszüntetett szakosztályi periodika nem
jár, kizárólag a többieknek.
Jakab Géza azt mondta, hogy legalizálni kellene a szakosztályok pénz
ügyeit, ami azt jelentené, hogy a befizetések a MABEOSZ-hoz kerülnének és
a szakosztályoknak onnan kellene visszaigényelniük szükségleteik szerint,
természetesen szigorúan csak számlák ellenében.
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3. Rill Attila szakosztályelnök véleménykifejtése.
Első sorban sérelmezem azt, hogy a szakosztályok belső életéről, pénz
ügyi gondjairól az a tagságot képviselő küldötti többség döntsön, amelynek
nagy vagy túlnyomó része a szakosztályi munka és tevékenység tekintetében
érdektelen, illetve alkalmanként kifejezetten szakosztályellenes.
Maga a MABÉOSZ elnöke és az elnökség szavazati többségű kemény
magja bármiféle propagandisztikus és a tagságot félrevezető módon pozitív
nak látszó üres kijelentései ellenére szakosztályellenes. Az is igaz, hogy van
nak úgynevezett „kedvenc szakosztályok”, amelyek vezetői (elnök, titkár)
vagy maguk is MABÉOSZ elnökségi tagok, vagy annak holdudvarában levő
„belső” tagok, akiknek mindent szabad, akikre a MABÉOSZ Alapszabálya és
a szakosztályok SZMSZ-e egyáltalán nem érvényes, azt azok bármikor sza
badon áthághatják és ehhez még MABÉOSZ elnöki támogatást is kapnak.
Ilyen kirívó eset volt az, amikor Czirók Dénes elnökségi tag önkényesen, ön
hatalmúan, bármiféle alapszabályi vagy szakosztálytaggyülési határozat nél
kül, kicsinyes és aljas bosszúból szétvert egy szakosztályi kiadványt, a
POSTATÖRTÉNETI SZEMLE-t (ami ugye ellentétes a mostani alapszabáíytervezet eszmeiségével!!!), és abból engem egyedüliként kirekesztett.
Ezzel az önkényeskedő döntésével maga Tóth Csaba Kornél magát annyira
demokratikusnak tartó MABÉOSZ elnök és az elnökség testületileg maxi
málisan egyet értett. A MABÉOSZ-nak jelenleg és egy jó ideje ilyen
/ILYEN!!!/ elnöksége van. Természetesen e kiadványt Czirók Dénes csak
utólag minősítette át magánkiadvánnyá, ami a továbbiakban további fontos
kérdéseket is felvet (lásd alább).
Szakosztály ellenes volt egykor maga Kurdics Sándor, aki többször sza
vakban sokszemközt fájlalta azt, hogy minek oly sok és olyan terjedelmes
szakosztályi kiadványt megjelentetni, hiszen sokan csak azért lettek szakosz
tályi tagok, hogy ezt kapják, és minden írás belegyömöszölhető lenne az általa
cenzúrázott BELYEGVILÁG-ban. Kurdics Sándor és a MABÉOSZ elnökség
szakosztályellenességének másik cáfolhatatlan bizonyítéka volt a legutóbbi
választás előtt alulról szerveződött Ifjúsági Szakosztály megalakulásának és
elismerésének megtagadása - választáspolitikai megfontolások alapján (egy
itt és most meg nem nevezett, de ismert és meg határozó hatalmú elnökségi tag
fájdalmas felkiáltásával: „nehogy még egy ellenszavazatot engedélyez
zünk!!!”).
Aki magát igazi fílatelistának tartja, az annak is örül, ha egy szakosztályi
szakmai kiadvány iránt olyan érdeklődő olvasók is vannak, akik maguk nem
kívánnak aktív munkát végezni. Ha ezeket kirekesztenénk - mint azt több
javaslat tartalmazta - akkor tovább szűkítenénk a már amúgy is abszolút
visszavonulóban levő gyüjtőtábort és annak érdeklődését. Én ezt élből eluta
sítom. Elvem: amíg én vagyok a MABÉOSZ Okmány- és Illetékbélyeggyűjtő
Szakosztály megbízott, megválasztott elnöke, addig minden olyan szakosz
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tályi tag kapja az OKMÁNYBÉLYEG periodikákat, aki fizet azért, függet
lenül, attól hogy egyébként aktív-e vagy sem.
Trend mutatkozik a szakosztályi pénzügyi kérdések, azaz a periodikák
előállítási költségeinek legalizálása érdekében. Ugyanakkor felmerül az a kér
dés - amire fentebb utaltam - hogy mivel Czirók Dénes erőszakosan önké
nyeskedő szakosztályi titkár önhatalmúan megszüntette a POSTATÖRTÉ
NETI SZEMLE kiadványt, és azt magánkiadványként zsebből zsebbe elis
mervény nélküli pénzbeszedéssel finanszírozza, akkor a többi kiadvány lega
lizálása mellett Czirók Dénes EGYENLŐBB polgártárs továbbra is szabadon
„feketézhet” bármiféle MABÉOSZ főkönyvelői ellenőrzés nélkül? Hiszen
jelenleg - más kiadványok mellett —az OKMÁNYBÉLYEG is abszolút ha
sonló módon van finanszírozva, mint a POSTATÖRETÉNETI SZEMLE,
azzal az óriási különbséggel, hogy én (eddig) nem rekesztettem ki olyan, pél
dául MABÉOSZ elnökségi szakosztályi tagot, akinek sok véleményével és
döntésével meg elnökségi szavazatával nem értek egyet és ezért nem szere
tem. Csak hát én nem akarok, nem illik és MABÉOSZ elnökségi hatalmam
nem lévén nem is tudok erőszakosan önkényeskedni.
A MABÉOSZ elnökség szakosztályéi lenessége időnként abban is meg
nyilvánul, hogy rendszeresen felvetik a szakosztályi periodikákban megjelenő
szakírások belegyömöszölési szándékát a BÉLYEGVILÁG-ba. Én már
sokszor és sok helyen kijelentettem és leírtam azt, hogy amíg a BÉLYEGVILÁG-nál antidemokratikus erőszakos cenzúra uralkodik, amíg annak fele
lősnek tuitulált szerkesztője tudatosan valótlan állításokat enged megjelenni,
és/vagy gonosz meghamisításokat enged meg magának a helyreigazítási
kérelmek pimasz negligálásával, és amíg speciális fílatéliai szakanalfabé
taként vaskosan beleszól adott szakterülethez értők szakmai vitáiba és alkal
manként önkényesen lezárja azokat, és amíg a BÉLYEGVILÁG-ban hem
zsegnek a nyelvtani, a szerkesztési és szakmai hibák, addig nem támogatom
egyetlen szakcikknek megjelentetését sem a szervezet központi propaganda
bulvár-lapjában.
Én azt látom, azt érzékelem, hogy kezd ellehetetlenülni az önálló szak
osztályi élet. Természetesen egy etikus, minden döntésében abszolút becsü
letes, igazán demokratikus személetű és egyéni érdekektől mentes MABÉ
OSZ Elnökség megléte esetén egyáltalán nem merülhetnének fel ilyen jellegű
problémák. De ilyen elnöksége a MABÉOSZ-nak nincs és vagy legalább 20
éve nem volt. A jelenlegi vezetéssel én elképzelhetetlennek tartok olyan
ésszerű és elfogadható együttműködést, kompromisszumot, amelyen belül
nem csorbul az önálló szakosztályi szakmai fílatéliai érdek és amelyet nem a
MABÉOSZ elnökség hatalommegtartási szándéka motivál. A következő
MABÉOSZ küldöttgyűlésen talán (egyáltalán nem biztos) megtörténnek a
szavazások, az elfogadások, a szakosztályok ügyében az ellenérdekelt többség
véleményének megfelelően, de én a részemről nem vagyok hajlandó engedni a
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szakosztályi szakmai fílatéliai szempontok elsődlegességéből és nem vagyok,
hajlandó mindenféle egyéb szempontnak alávetni az általam vezetett szak
osztályt Ha a szakosztályellenes tagsági többséget képviselő szakosztályelle
nes küldöttek a szakosztályellenes MABÉOSZ elnökség (Czirók szakosztálya
persze kivétel, hiszen ő az „ő kutyájuk kölyke,,5 és bár miféle szigorítás oda
nem lesz érvényes) „rövidpórázra” fogási tervezeteit megszavazza, akkor én
is megteszem részemről a megfelelő lépést, és már másnaptól mindent átadok
egy másik szakosztályi vezetőségi tagnak, és én többé a kisujjamat sem fogom
megmozgatni akár ezen szakosztály érdekében sem. Persze tehet, hogy a jelen
legi önkényuralmi vezetési stílust megtestesítő MABÉOSZ elnökség kemény
magjának tagjai csak erre várnak és táncra fognak perdülni. De nem szabad
elfelejteni azt, hogy a küldöttek ELVILEG (hiszen egy részük abszolút illegi
tim!!!) a teljes MABÉOSZ tagságot, annak vágyait, szándékait, véleményét,
terveit képviselik, és Tóth Csaba Kornél MABÉOSZ elnök általam dema
gógnak minősített szavaival a többségi küldötti vélemény maga a megtestesült
demokrácia akkor is, ha a MABÉOSZ elnöksége abszolút simlis szavazási
matematikát alkalmaz permanensen.
Ezen utóbbi állításomat szeretném bebizonyítani. Az említett, 2012
május 12-i Budapesti Küldöttgyűlésen a jelen levő MABÉOSZ elnökségi tag,
Glatz István polgártárs emelt hangon és kissé kivörösödött fejjel azt fejtegette,
hogy a MABÉOSZ elnökség matematikája szerint például a szakosztályi kü
lön tagdíjra vonatkozó szavazás 9 IGEN, 2 NEM és 8 TARTÓZKODÁSA a
javaslat elvetését jelenti, mert a TARTÓZKODÁS (és a nemszavazások—mint
az gyakran előfordul MABÉOSZ küldöttgyűlésen, amikor a küldött agyilag
oda kerül, hogy neki sem az IGEN, sem a NEM, sem a TARTÓZKODÁS nem
elegendő választék, és lapul, mint „tehán,,.. a fűben ”)NEM-nek számít. Ugyan
Szűcs Károly ugyanott elmondta azt, amivel én akkor és ott egyet értettem,
hogy minden a kérdésfeltevéstől függ. Glatz István ezt is élből visszautasította.
Ezért kénytelen vagyok egy zelkzoltánosra haj azó mesét elmondani a
nyuszikáról:
Adott egy nyuszika, 1/3 szavazási tagság szereti és megmentené életét.
1/3 tagság utálja és ki akatja tekerni a nyakát. 1/3 tagság abszolút közömbös a
nyúl sorsa iránt.
Válasszunk ki egy mondjuk szavazási levezető elnöknek egy Dr. Lypay
Péter nevű fimyákos baccalaureus-t. Nyuszika sorsa baccalaureus barátunk
szándékától függ. Ugyanis:
Ha Dr. Lypay Péter ki akarja tekertetni nyuszika nyakát, akkor így fogja
feltenni szavazásra a kérdést: Szavazzon IGEN-el az, aki meg ákaija menteni
nyuszika életét. Mivel csak 1/3 van nyuszika élete mellett, és MABÉOSZ
elnökségi matematika szerint viszont 2/3 ellene, így nyuszika nyakát ki fogják
tekerni.
Ha azonban Dr. Lypay Péter meg akarja menteni nyuszika életét, akkor
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így teszi fel a kérdést: Szavazzon IGEN-el az, aki ki akarja tekerni nyuszika
nyakát. Mivel csak 1/3 akarja kitekerni nyuszika nyakát és a MABEOSZ
elnökségi matematika szerint 2/3 ellenzi ezt, nyuszika élete meg van mentve.
Mindennemű áthallás a MABÉOSZ szavazás és a levezető elnök gyakor
lata tekintetében aljas csúsztatásnak minősítendő és minősíthető, és fegyelmi
vel büntetendő.
Dr. Rill Attila

Egyiptomi cigaretta illetékbélyegek
Az 1872 és 1914 között kiadott egyiptomi postabélyegek és illetékbé
lyegek ábrái egységesen 2 motívumot tartalmaztak: egy egyiptomi piramis
képét és a szphinx képét. Utóbbi mindig a kép baloldalán helyezkedik el,
mégpedig a háttérben látható piramis előtt.
Egyiptom korai illetékbélyegei között voltak cigaretta illetékbélyegek is.
Ezeknek több kiadása is ismert. E kiadások ugyanazokat a színeket alkal
mazták a különböző cigarettamennyiségek illetékének befizetését igazoló
bélyegekhez: 8 db cigarettáig lila
10 db cigarettáig halványpiros
16 db cigarettáig lila
20 db cigarettáig kék
25 db cigarettáig narancs vagy sárga
50 db cigarettáig zöld
100 db cigarettáig piros
200 db cigarettáig piros
500 db cigarettáig lila
1000 db cigarettáig barna
A bélyegek alakja álló hosszú téglalap. A bélyeg keretében felül a ciga
retták darabszáma látható. Alul a fizetendő illeték Milliéme-ben megadva (1
egyiptomi £ = 100 Piaster = 1000 Milliémes). 25 cigarettáig 1/8 Milliéme-t,
100 cigarettáig !4 Milliéme-t kellett fizetni.
1* A legkorábbi kiadásnál (1893) az ovális keretben található bélyegkép
hátterében kétoldalt 1-1 piramis látható és középen oldalra néző szphinx
(1.ábra-színes hátsó borító). A szphinx feje fölött a török félhold látható és
tőle jobbra 3 kisméretű csillag, A bemutatott bélyegek fogazottak, de vannak
fogazatlanok is. A zárójelbe tett dátum arra vonatkozik, hogy egyes irodalmi
hivatkozások ezt a kiadást 1892-re teszik.
Abélyegek mérete és feliratai:
A 20 db illetve a 25 db cigarettára szóló bélyegek mérete: 60 x 28 mm,
míg a 100 db cigarettára szólóé 62x38 mm.
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A 20 db illetve a 25 db cigarettára szóló bélyegek esetében a bélyegkép felett
ívelten a DOUANES EGYPTIENNES, alatta ívelten a SERVICE DE
TABACS írás látható. Alatta vízszintesen: CIGARETTES EGYPTIENNES.
Legalul középen van feltüntetve a fizetendő illeték összege.
A 100 db cigarettára szóló bélyegek esetében a bélyegkép körül két
sorban találhatók feliratok. A külső íven felül. DOUANES EGYPTIENNES,
alul SERVICE DE TABACS, és a belső íven ARRÉTÉ MINISTERIEL DU 4
DECEMBRE 1983. A feliratok alatti fehér mezőbe lett nyomtatva a cégek
neve és címe. Különböző típusú és nagyságú szöveg fekete festékkel. A nyo
matok sok esetben részlegesen vagy erőteljesen átnyomódtak az eredetileg
enyvezett felületre is.
2. Megváltozott bélyegképü kiadás. Ennél a kiadásnál a bélyegkép vagy
oválison belül vagy körön belül található. Itt dominál hátul jobboldalt egy nagy
piramis, balra csak egy másik piramis kicsi részlete látható és a szpinx-nek
csak a feje látszik, ami majdnem szembe néz. Itt is megvan középen felül a tö
rök félhold és a 3 csillag, de ezen utóbbiak mérete sokkal nagyobb, mint a ko
rábbi kiadásnál. Ezek a bélyegek fogazottan és fogazatlanul is formalomba
kerültek.
A bélyegek mérete és feliratai:
A 10 (2.ábra), 20 (3.ábra) és 25 db (4.ábra) cigarettára vonatkozó bélye
gek mérete: 71 x 34 mm. Az egyenetlen fogazások miatt az egyes bélyegek
méretei felfelé-lefelé 0.5 mm-t változhatnak. Az ovális bélyegkép feliratai
felül ívelten: DOUANES EGYPTIENNES, alul ívelten pedig: SERVICE DE
TABACS. Az alsó ívelt felirat alatt vízszintesen: CIGARETTES
EGYPTIENNES.
A bélyegek színe variábilis. A 10 db cigarettára vonatkozó bélyegek álta
lában halványpirosak. A 20 db cigarettára vonatkozó bélyegek között van

2.ábra
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ultramarín színű, kék és szürkéskék is. A 3.ábrán láthatjuk azt is, hogy ugyan
az a cég használt fogazott és fogazatlan bélyegeket is, mégpedig egymástól el
térő színárnyalatban is.
Az 50 db (5*ábra-színes hátsó borító) cigarettára vonatkozó bélyegek
mérete lényegesen nagyobb: 71x53 mm. Itt is bemutatok fogazott és fogazat
lan példányt. A fogazott bélyeg színe smaragdzöld, míg a fogazatlané sötét
zöld.
A 100 db (6.ábra-színes hátsó borító) cigarettára vonatkozó bélyegek
színe sötétpiros. Mérete, bélyegképe és feliratai megegyeznek az 50 db ciga
rettára vonatkozó adatokkal.
Az 50 db és a 100 db cigarettára vonatkozó bélyegek bélyegképe kör ala
kú. A feliratok két körben találhatók. A külső körben nagyobb betűkkel felül:
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DOUANES EGYPTIENNES, alul: SERVICE DE TABACS. A belső körben
kisebb betűkkel: ARRÉTÉ MINISTERIEL DU 4 DECEMBRE 1893. Alatta
vízszintesen: CIGARETTES EGYPTIENNES.
3. Külön típust képvisel a 7 ábrán bemutatott darab. A körben található
bélyegkép a 2. pont alatt ismertetettel azonos, azaz a szpinx-nek baloldalon
látható feje majdnem előre néz. Azonban a kettős körben található feliratok
eltérnek. A külső körben felül: DOUANES EGYPT1ENNES nagyobb betűk
kel, alul viszont érdekes módon a jobboldalon: TABACS, de a baloldalon
fordított irányban: POUR (kisebb betűkkel) SYSTEME. A belső kör felirata is
eltérő: ARRETÉ MINISTERIEL DU 4 DECEMBRE 1878. Ugyanakkor arra
nem találtam adatokat, hogy már 1878-ban kiadtak volna ilyen bélyegeket, így
ez a dátum és jelentése további kutatásokat igényel.4

4. Szintén eltérő típust képvisel a S.ábrán bemutatott bélyeg. A bélyeg
nek felső részre sajnos hiányzik. Az ovális körben levő ábrában a piramisok és
a szpinx alakja a 2. sz. alatt ismertetetthez hasonló, de a felettük levő török fél
hold mellett csak egy db nagy csillag található. A felirat is eltérő. Felül ívben:
CIGARETTES EGYPTIENNES , alul ívben: SERVICE DE TABACS. Az
alatta levő vízszintes sorban ismét: CIGARETTES EGYPTIENNES.
Ismerni kellene az összes cigaretta-kereskedő céget ahhoz, hogy teljes
képet kaphassunk az alsó üres fehér mezőbe nyomtatott nevekről és címekről.
A teljesség igénye nélkül felsorolom az általam eddig ismerteket:
- ANGLO-EGYPTIAN CIGARETTE AND TOBACCO COMPANY
CAIRO
- A.G. COUSIS & C°. CAIRE
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-ISMAILCROITERIU&CT. CAIRE
-D .G . GEORGACOPULO CAIRE
-CONSTANTGERMON1 CAIRO EGYPT
- NESTOR GIANACLIS CAIRE
-KYRIAZIFRERES CAIRE
- LIAPOPOULO FRÉRES CAIRE
- LOULOPOULO & Cie CAIRE
- THÉODORE VAF1ADIS & C°. CAIRE
- MffleVvcE. VAMBOURELLIS CAIRE
-E D . LAURENS ALEXANDRIE-LECAIRE
A bemutatott cigaretta illetékbélyegek mellett vannak természetesen
egyéb célból kibocsátott és eltérő rajzolatú és méretű egyiptomi illetékbélyegek is, de ezek egy másik írás témái lehetnének. Ugyanakkor kiválóan
beilleszthetők egy motívum vagy tematikus gyűjteménybe is.
Remélem írásommal sikerült felkeltenem a figyelmet egy eddig csak ke
vesek által ismert gyűjtési területre.
D k R i l l A t til a

CSÁSZÁRI NYÍLTPARANCS
1850-dik évi Augusztus 2-rói az Ideiglenes törvénnyel a'
Jogügyletek, okiratok, irományok és hivatalos
cselekvényekről Fizetendő illeték tárgyában
Budán, a' cs. k. egyetemi nyomdából 1850
(Lábra)
Az 1848-as forradalmat és szabadságharcot annak rendje és módja sze
rint, szükségszerűen leverték. Volt abban uralkodói árulás (uralkodócserével),
voltak abban hazai szervezetlenségek és vezetői személyi ellentétek, volt ab
ban olyan önkényuralmi félelem, hogy ha eldől egy dominó, akkor dőlnek a
többiek is, és így olyan akkor önzetlen szomszédi besegítés is érkezett vagy
200.000 muszka katona bevetésével, amit az osztrák hatalom soha meg nem
hálált, és az egymást kisegítő hatalmak nemsokára egymás ádáz ellenségei
lettek.
A rebelliót meg kellett torolni. Az ilyenkor nagy kedvvel alkalmazott
kivégzéseket, bebörtönzéseket, vagyonelkobzásokat elvégezték. A később élt
és aktívan tevékenykedő diktátorok ismeretében még nagyon is szerény
módon. Viszont bevezetésre került a magyar rendek illetve a Magyar ország
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rész részleges fiskális önállóságának felszámolása, ami a kincstár teljesebb
feltöltésének örömével párosult. Ezt a fiskális terrort és annak részleteit ismertette a Császári nyíltparancs.
1 ábra
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Az első bekezdés (2*ábra) részletesen Ismerteti azon vidékeket, ország
részeket, területeket, amelyeken az illetékfizetési kötelezettséget bevezetik. A
Habsburg birodalom más területein 1686-tól kezdve került bevezetésre az
illetékfizetés, természetesen tartományonként eltérő módon szabályozva.

Császári

nyiltparues

1850-dik évi Augustusi 2-ról.
a lia l H am ar-. Slervál-. T ó torvaji; *»iá mára a 'T e n «^rm oltékkele«w 1U t/H A' Szerfc vajdaság, lem esi Hanság.
E rd ély és a f katonai határőrvidék szórná rá a* jo g iig ? o k ira to k . irományok V h ivatalim eselek véiiyek liil fizetendő ille té k e k ífiraorákap ideiglen es törvény
adatik ki. ’s az IfüáO-líI oetubet I- t ő l kezdve hatályba.
lé p te tik .
.i' i ti,

»*s ;tV.,(iiiaii fsrrrflj- f t forrtam 'jlapfam 485Ö~k>f: * -V/ / *i&reÁ- rfy >x
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Üti E b i F e re n c z J é z s e f , ls tf n kegyelm éM l
aiLHiiriiti cs&s|ár: llagyar- és Csehország. Lombardia és Velencze. Dalmű-, Hurrát-. Tólország, Calíczia, iodouieria és Illíria
’s jtnizadtlem. ’» a l. királyai Ausztria ftíhérrze&ei Toskana és
lírai; kó uagyherctege: Látharingta, Salzburg. Sloyer. Karantén,
Kraj na és Bukovina herczege;, Erdély nagyfejeáelme; Morvaor
szág örgróíja: Fel- és Al-Slézia, Modena, Farma. Piaceuza és
tiuiLsUillu, Osyieczin és Zaíor Xeschen. Friaul, Ragnza és Zára
herciege: Habsburg, Tirol. Kyhurg. (imz. és Gradíska herezegitett grófja: Trient és Brixen fejedelme: Fél- és \l-kausitz. és
Isztria orgröfja: Ilohenembs, Feldkireh, Bregenz, Sonnenberg
W t grófja; Triest, Cattaro és a7szláv órgréfság ura: a’ Szerbvajdaság nagyvajduja, ’s a1 t. ’s a’ k
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A második bekezdésben (2.ábra) felsoroltaik Ferenc József császár
összes titulusa. Ebben a felsorolásban is találhatunk érdekességeket. O egyszemélyben Ausztria császára és főhercege egyben. Jeruzsálem Királya. Azért
ez érdekes. Jó lenne, ha egy történész ismertetné ennek hátterét, hiszen Jeru
zsálem a török szultán fennhatósága alá tartozott. Volt persze Palesztinában a
keresztes hadjáratok ideje alatt keresztény királyság, de a királyok többnyire
franciák voltak. 0 Erdély nagyfejedelme. Az Erdély története-c. háromkötetes
történészi szakkönyv csak erdélyi fejedelmekről írt. Persze ismerünk a törté
nelemből nagyvezéreket, nagymogulokat. Katonai vezetők nem annyira a
szavakkal, és különösen nem a fokozással játszottak, hanem a csillagaik szá
mával. Bár azután egyes diktátorok megelégedtek az egyszerű „Vezér” meg
nevezéssel, míg mások a „Generalisszumusz” titulust követelték meg maguk
nak.
A Császári Nyíltparancs három részre tagolódik. Első része magyarnyel
vű és 1-tői 133 oldalig számozott. A második része német nyelvű (gót betűkkel
írva) és 319-tól 456 oldalig számozott. A kettő között két, sötétkék színű lap
található.
A 7. oldal ismerteti az ideiglenes törvényt, melynek Első fejezete: „A*
bélyegadó illetékéről” szól. A szöveg értelmezése szerint ez a megfogalmazás
az „adó” formájára vonatkozik, hogy az „bélyegében nyilvánul meg. Hivat
kozhatnék itt korábbi nagy vitákra és különösen precíz definíciógyártási törek
vésekre, hogy mi a „BÉLYEG”. Az biztos, hogy kár bármiféle értelmező szó
tárra, bármiféle lexikonra hivatkozni, mert azokban nagy valószínűséggel spe
ciális szakanalfabéták fogalmazták illetve adták meg a „BÉLYEG” szó illetve
fogalom magyarázatát. Mások aszerint próbáltak meg definíciót megfogal
mazni, hogy ok mit tartanak annak. Én ennél sokkal megengedőbb voltam és
ma is azt állítom, hogy fílatéliailag lehetetlen egy olyan definíciót megadni a
„BÉLYEG” szóra, ami mindent lefed és amivel minden gyűjtő elégedett lenne.
Ugyanakkor azt is meg kell említenem, hogy a Császári nyíltparancs 1. oldalán
az „ILLETÉK” fogalommal találkozunk, míg a 7. oldalon már megjelenik az
„ADÓ” is. A császári nyíltparancs nem tesz különbséget a kettő között. A lé
nyeg a kincstár feltöltése volt és természetesen a magyarországi részek lakosa
inak megbüntetése. Manapság sokan élesen különválasztják egymástól ezeket
a fogalmakat, sőt ezek mellett beszélnek vámról, kötelezettségekről, adomá
nyokról stb. Ugyanakkor éppen ezen viták eredménytelensége miatt is java
soltam egykor a „H ARÁCSBÉLYEG” fogalom bevezetését, mert abban benne
van a hatalom önkénye, a kötelező de nemkívánatos fizetés is. Hiszen van, aki
tudományos igénnyel kategorizál és vannak olyanok, akik csak saját gyűjtési
területüket veszik figyelembe és azt próbálj ák meg általánosítani.
A 11. oldalon (3*ábra) található 14.§.-ban azt olvashatjuk, hogy a
„BÉLYEGILLETÉK”-et 20 fokozatban szedik be, és ezen fokozatokat
„BÉLYEGOSZTÁLY”-nak nevezik.
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3.ábra

A 13. oldalon a „BÉLYEGKÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK
NEMEK-ről van szó. Azaz a „bélycgilleték”, a „bélyegadó” illetve a „bélyeg
kötelezettség1 ebben a nyíltparanesban azonos fogalmakat takarnak akkor is,
ha ma ezeket speciális szakemberek megkülönböztetnék egymástól. Ezen
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fejezet elején a 2 L§.-ban megfogalmazzák a vezérlő elvet, mely szerint „min
den bélyegkötelezett iromány vagy okiratnak ... törvényes bélyeggel ellátott
papírosra kell írva lennie”. Ugyanakkor a 22.§.-ban szó van „UTOBÉLYEGZES”-ről is.
A 16, oldalon találgató 30.§. arról rendelkezik, hogy lehetővé kell tenni
azt, hogy a bélyegzett papírokat bárki megszerezhesse, megvásárolhassa, de
arról is, hogy „mindenkinek szabadságában áll, saját papírosát, vagy nyomta
tott avagy kőnyomatu lapokat az illeték lefizetése mellett bélyegeztetni.”
Ide kívánkozik azon hasonlat említése, amely szerint az angol STO (Stamped
To Order = megrendelésre bélyegzett) borítékok, címszalagok és levelező
lapok papíranyagát szín, vastagság, vízjel, méret stb. tekintetében a beadó
tetszése szerint megválaszthatta.
A 26. oldalon található 60.§, arról rendelkezik, hogy „Arkiszabott illeték
azonnal befizetendő”. Azaz akkoriban nem lehetetett utólagos adóbefízetési
ígéret mellett szélhámos cégeknek (mai forintban számolt) milliárdos köztar
tozást felhalmozniuk, köddé válniuk és a sikkasztott pénzzel azonnal új vállal
kozást nyitniuk. E téren valamilyen értelemben voltak előnyei is az abszolút
diktatúrának, hiszen a „megengedő demokrácia” számtalan visszaélésre ad
alkalmat, amikor a törvények csak a kisembert fenyegetik és büntetik érdem
ben, a nagybani banditákat futni hagyják már csak azért is, hiszen azok egy ré
sze permanensen „fent” található. Itt egyesek akár a MABÉOSZ-ra is asszoci
álhatnának, de ezt csak a MABÉOSZ „ellenségei” terjesztik, én meg csak mint
hallott véleményt ismertetem.
A 33. oldalon található H arm adik fejezet 79.§.-a ,,A' törvény áthágá
sának káros következménye”-iről szól. A m érték,,A' rendesen kiszabott ille
tékösszegnek háromszoros mennyisége”. Ez enyhének minősíthető, ismerve a
mai hatósági büntetési tételeket és %-okat. Ugyanakkor meg kell jegyeznem
azt, hogy már Mózes megírta a Bibliában azt, hogy az elkapott tolvajnak az
eltulajdonított érték kétszeresét kell visszafizetnie, míg manapság legfeljebb
némi víg börtönéveket elehet kapni az eltulajdonított értékek visszafizetési kö
telezettségének negligálása mellett, azaz csak nagy összegeket érdemes rabol
ni, lopni vagy sikkasztani, csupán sikeresen le kell dugni azokat, és a kiszaba
dulás után élhet a disznó, mint Marci hevesen.
A 38. oldalon található 89.§. arról rendelkezett, hogy a „BÉLYEGPAPÍROS”-t a kiszabottnál drágábban árulni tilos. Azaz akkor nem lehetett a hiánygazdálkodással manipulálni, mint ifjú koromban a sorban állás kiküszöbölése
érdekében dupla áron vásárolt mozijegyekkel, hiszen ha végre bejött egy jobb
nyugati film, akkor a pénztáraknál elővételben feketéző kiskereskedők napok
ra előre felvásárolták az összes mozijegyet. Ilyenről a mai mozipénztárosok
csak álmukban találkozhatnak, de akkor is felébredésükkor bilibe lógna a
kezük.
A 39. oldalon található 94.§. arról rendelkezett, hogy a „TETTENKA21

PÓfC'-at jutalom illette. Az emberségesebb diktatúrák mindig is jutalmazták a
feljelentőket, a spicliket, az embertelenebbek már erre kényszeríttettek soka
kat, illetve sokan agyilag elzoknisodva dalolva és önként jelentgettek akkor is,
ha annak semmiféle alapja nem volt, vagy anyagi hasznuk származott belőle.
A 41. oldaltól a 131. oldalig a „DÍJSZABÁS” van részletezve. Itt oldala
kon keresztül hihetetlenül részletes felsorolás következik. Egy fiskális ügyvi
vőnek, bélyegzőnek igencsak felkészültnek kellett lennie és meg kellett ismer
nie, el kellett sajátítania a tudnivalókat akkor, ha nem akart az ügyfeleknek
problémákat okozni. Feltételezéseim szerint akkoriban biztosan nem fordul
hatott volna elő olyan, hogy az APEH ügyfélszolgálatainál adott alkalmakkor
maguk az ügyintézők sem képesek a paragrafusokat, előírásokat és a tételeket
értelmezni, és rosszul töltik ki az ügyfél kérésére az általa sem értelmezhető
adatokat, aminek következtében további tetemes büntetések kiszabása követ
kezik, de természetesen ilyenkor a rosszul értelmező ügyvivő nem visel sem
miféle felelősséget. De hát a mai kor egészen más, mint a XIX. század közepe
volt. Azóta permanens a fejlődés, nem?
A Császári nyíltparancs gyűjtői szemmel nézve legértékesebb része a
már emlegetett, a magyar és a német nyelvű részeket egymástól elválasztó két,
sötétkék színű papírlap, amelyek csak egyik oldalukon tartalmaznak nyomta
tást, mégpedig egymás felé nézve.
A jobboldali lapon (S.ábra) láthatjuk a „BÉLYEGOSZTÁLYOK”-at,
azaz azokon belül az úgynevezett „VORRATSSTEMPEL”-eket (Hanus meg
határozása), vagyis a nyomtatott szignettákat, amelyek a birodalom egész te
rületén (Lombard-Velence kivételével) azonosak voltak. Itt a 20 osztályból 19
van bemutatva: 3 KRLUZERtől 20 GULDEN-ig. Megjegyezném azt, hogy
nevezetteknek alapvetően kétféle típusa létezik. Az első sorozatot 1836-ban
jelentették meg, és azok Vorratsstempelkéntés Erfüllungsstempelként (a 9 tar
tományi hivatal betűjeleivel) 14 címletet öleltek fel: 3 KREUZER-től 100
GULDEN-ig. 1840-ben ujravésették a szignettákat, emellett egyes címleteket
elhagytak és újakat vezettek be: 15 címletet 3 KREUZER-től 20 GULDEN-ig,
A baloldali lapon (Stábra) láthatjuk a Magyarországon használt
„ERFÜLLUNGS$TEMPEL”-eket, azaz a bélyegzett szignettákat: 20 címlet 1
KREUZER-tól 20 GULDEN-ig. Az 1 KREUZER-es értéket csak 1850
február 9-ével vezették be a birodalomban. A magyarországi bélyegzett szignetták egészen különlegesek a maguk kategóriájában. Amíg a birodalom más
területein csak 1,2 vagy 3 betűvel jelezték a bélyegzett szignetták keletkezési
helyét, azaz a tartományi hivatalok városait (9 majd 11 város), addig a magyar
bélyegzett szignetták nemcsak 8 hivatal jelzéseit tartalmazzák, hanem azok
cserélhető dátumokat is tartalmaznak. Ebben egyedülállóak. Itt is meg kell
említenem azt a hasonlóságot, hogy az angol STO boríték-, címszalag és leve
lezőlap benyomások szintén tartalmaztak dátumköröket, hiszen a nyomó
formák ott is cserélhető dátumszámokkal voltak ellátva.
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Meg kell jegyeznem azt, hogy az 5. és a 6. oldalakon, a sötétkék színű
papírokra nyomtatott nyomdai és bélyegzett szignetták minősége kiváló. A bé
lyegzett szignetták esetében gyakori az elmosódott rajz, a csak felerészben ol
vasható rajzolat, hiszen sokszor egyenetlen felületekre vagy egyenetlen felüle
teken bélyegeztek. így több magyar bélyegzett szignetta esetében csak a dá
tumkörök árulkodnak magyar voltukról, illetve az „U” melletti I, II, 3 vagy 4
nem vagy csak nagyon nehezen olvasható.

A MABÉOSZ Okmány- és Illetékbélyeggyűjtő Szakosztály tulajdonában
levő CSÁSZÁRI NYÍLTPARANCS ismertetése és története.
E kiadványt Gulyás László egykori szakosztályi titkár vásárolta meg
2002. április 15-én a Budapest Múzeum-krt. 35.sz. alatti antikváriumban ak
kori 15.000,- Ft-ért. Megmaradt levelezésből tudható az, hogy amikor ő felfe
dezte ezt a példányt, kapcsolatba lépett az akkori szakosztályi elnökkel, Burján
Andorral, és vele egyeztette a vásárlás végrehajtását. Ugyanakkor érdekes
ségként megemlítem azt, hogy elmesélés szerint egy tagtársunk is felfedezte
ezt a kiadványt ugyanabban az antikváriumban, de mire megfelelő mennyi
ségű pénzzel visszament oda, azt már megvásárolták. Utólag tudta meg azt,
hogy éppen a szakosztályi titkár volt a vevő.
E kiadvány azután 2 éves távoliét után került vissza a szakosztály tény
leges tulajdonába.
Valamikor keménykötésü volt. A felső fedőlapja (7,ábra) már teljesen
elvált. Többrétegű kartonból készült, ahol az eredeti borító felület színes lehe
tett és pontok mellett virágmintákat tartalmazott, de e virágoknak már csak
kontúijai láthatók a megmaradt legfelső réteg töredékein. Az alatta levő vastag
karton piszkolódási jeleket mutat, sőt alul bogár-rágási nyomok, járatok is
találhatók benne. Az alsó borítólap (8.ábra) narancs színű alapon található fe
kete és kék színű mintázatokat tartalmaz, ami láthatólag kevesebb fényt kapott,
így színes maradt. Ennen legfelsőbb rétegéből is hiányzik azonban 10-15%.
A „béltartalom” a korabeli papírok átlagos minőségét mutatja, azaz jónak
mondható, bár rozsdabarna penészfoltok majd minden lapon előfordulnak. A
„béltartalom” fontos információkat tartalmaz a szignettákkal kapcsolatban.
Mint említettem már, igazi gyűjtői értékét azonban a középen található 2,
sötétkék színű szignettás lap adja, hiszen bemutatja az itt alkalmazott
szignetták képét (kivételt képez a 2 KREUZUR-es érték, ami később került
kiadásra).

További megjegyzések és megfontolnivalók
A MABÉOSZ Okmány- és Illetékbélyeggyűjtő Szakosztály a MABÉ
OSZ szakosztálya. Megalakulása ugyan kis gyűjtői csoport kezdeményezé
sének köszönhető, hiszen elvileg, MABÉOSZ alapszabályilag a szakosztályok
alulról jövő kezdeményezések alapján jönnek-jöhetnek létre, szemben a bi25
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zottságokkal, amelyek létrehozásáról és vezetőinek kinevezéséről a MABÉOSZ Elnöksége dönt. Azaz a szakosztályok önkéntes alapon szerveződő szak
mai közösségek. De nem önálló jogi személyek. Ugyanakkor természetesen a
szakosztályok „normális”, azaz a gyűjtői igények és a kor szakmai feltételei
nek való megfelelő működése érdekében kénytelenek sajnos nem mindig és
nem mindenben szabályosan, nem mindig alapszabályszerűen, nem mindig
„törvénykövetően” működni. Ennek sok oka van. Részben a MABÉOSZ ve
zetőinek és küldötteinek személyi összetétele, azoknak a filatéliától eltérő
szándékai, érdekei, felfogása miatt a MABÉOSZ eddig képtelen volt egy jó,
egy általánosan elfogadott, egy demokratikus szellemiségű, egy filatéliai
szakmai szempontokat előtérbe helyező ALAPSZABÁLY-t létrehozni. A je 
lenlegi (alig 2 évvel korábban a mostani elnökség „kemény magja” által beter
jesztett, megszavazott, megszavaztatott) és éppen most módosítandó Alap
szabály sajnos elsősorban a jelenlegi elnökség „bebetonozódott kemény mag
ja” hatalmának túlélését hivatott biztosítani, és éppen ezért tele van elfogad
hatatlan antidemokratizmussal, önkénnyel, értelmezhetetlenségekkel, adott
esetben hülyeségekkel. Ennek ellenére vagy ezek mellett választások előtt és
alatt a permanensen „bebetonozódott elnökségi kemény mag” gyakran még a
maga által alkotott és elfogadtatott alapszabályi elveket sem tartja be, soha el
nem fogadott, küldötti szavazással nem törvényesített dokumentumok szerint
járt el. A küldöttek zöme és emiatt feltételezhetően az abszolút jól informált
tagság zöme (Ugye? Hiszen ezt sugallja a cenzúrázott BÉLYEGVILÁG) meg
nyilatkozásai és megnyilvánulásai alapján szakosztályellenesnek minő
síthető. A korábbi és a jelenlegi MABÉOSZ elnök meg az Elnökség „kemény
magja” kettős mércével méri a szakosztályokat, és ha a választáspolitikai ér
dekei úgy kívánják, akkor elhalasztják egy alulról szerveződő szakosztály
elismerését (Ifjúsági szakosztály. Nehogy már legyen még egy ellenszavazat így el elnökségi tag kifakadása!!!), vagy éppen egyéni bosszúszomjtól vezé
relve szétvernek egy szakosztályi periodikát (Czirók Dénes).
Ezen hosszú helyzetértékelés azért volt szükséges, hogy rámutassak arra,
hogy a MABÉOSZ elnöke(i) vagy Elnöksége sosem szakmai szempontok
mentén áll a szakosztályok kérdéséhez, azok problémáihoz. Éppen Kurdics
Sándor egykori MABÉOSZ elnök fejtette ki többször és több helyen azon
„filatéliatámogató” nézetét, hogy nincs szükség tartalmas és szép kivitelű
szakosztályi periodikákra, az ottani írások megjelenhetnének az általa szigo
rúan cenzúrázott BÉLYEGVILÁG-ban is.
Egy megfelelő szakmai és kivitelezési színvonalú szakosztályi periodika
előállítása és szétosztása pénzbe kerül. Semmi sincs ingyen. Ezt a tevé
kenységet a MABÉOSZ elnökei és elnöksége érdemben sosem támogatta,
legfeljebb szavakkal. Azaz a szakosztályok kénytelenek pénzügyileg önállóak
lenni akkor is, ha ehhez a hazai fiskális törvények nem polgárbarátok, hiszen a
MABÉOSZ elnökére és elnökségére nem lehet számítani, sőt adott esetben
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kifejezetten ellenségesen viselkednek.
Hogy jön ide a CSÁSZÁRI NYÍLTPARANCS? Roppant egyszerűen.
Ami a szakosztály tulajdona, az elvileg a MABÉOSZ tulajdona. Ugyanakkora
MABÉOSZ-nak sajnos nincs igazi, hiteles, megbízható, etikailag kikezd
hetetlen vezetése, aki jó tulajdonosként kezelné a szövetség vagyonát. Elbe
szélések, hírek szerint a MABÉOSZ könyvtárának állománya évtizedek óta
csökken, illetve úgy változik, hogy adott objektumai eltűnnek (ellopják azo
kat) és persze újak is érkeznek. Sok kiadványból lelketlen és szemét tagok ki
téptek lapokat, oldalakat, részeket egyéni ordas érdekeik szerint (nem a mos
tani könyvtáros alatti helyzetről beszélek!!!). Ha a MABÉOSZ vezetése úgy
döntene, hogy ami a szakosztályok tulajdona, az az övé is egyben, és ezt a ki
adványt erőszakkal a MABÉOSZ könyvtárába vezényelné, a közepén levő két
szignettás lapnak nem sok élete lenne ott, valaki biztosan kitépné azokat és be
adná saját zsebre árverésre, hiszen többek véleménye szerint sokan (bennfen
tesek, bizalmasak, „feudálbirtokkal” rendelkezők) hozzáférnek a kulcsokhoz
vagy birtokolnak is ilyet.
Évek óta szó van arról, hogy nem az a kérdés, hogy eladják-e a székházat,
hanem az, hogy mikor (Leitold alelnök többszöri kijelentése). Hogy ez esetben
jutna-e hely a jelenlegi könyvállománynak, az kérdéses. Többek már egyene
sen arról vizionálnak, hogy a székház eladásakor az éppen regnáló elnökségi
„kemény mag” nemcsak a geopolitikailag itt megszokott és általánosan elter
jedt sikerdíjat vágja zsebre, hanem a könyvtárat is haza viszi vagy eladja helyhiányra hivatkozva.
Van ugyan szakosztályunknak egy szekrénye a 303-as teremben, de an
nak zárja gyenge és primitív. Ott biztonságtechnikai szempontok miatt nem
tárolnám e kiadványt. Könnyű kifeszíteni, és a terem permanens és megbízható
őrzése is illuzórikus.
Mint jelenlegi szakosztályi elnök jelenleg saját lakásomban tárolom e
kiadványt, de ez a megoldás sem megnyugtató. Hiába van megjelölve, ha
velem történne valami, semmi sem garantálhatja azt, hogy az örökösök észre is
veszik ezeket a jelzéseket. Nem illene itt személyeskedni (sem saját családom
tekintetében, sem más konkrét nevet említeni), de szakosztályunk történetében
is előfordult már olyan eset, hogy egy vezető elhalálozása után az örökösök
semmit sem adtak ki, még szakosztályi iratokat sem.
Egyetlen jó, elfogadható és biztonságos megoldás az lehetne, ha szakosz
tályunk önálló jogi személlyé alakulhatna és gondoskodhatna egy megbíz
hatóan elzárható és permanensen őrzött kis irodáról (páncélszekrénnyel), ahol
a szakosztályi értékeket tárolni lehetne. De ennek realitása jelenleg 0.
Ezért nekem az a véleményem és az a javaslatom, hogy nem célszerű
szakosztályunknak komoly értéket, szakmailag fontos értéket birtokolnia.
Ugyanakkor a szakosztály szakmai működtetése érdekében szükség van az
önálló, a MABÉOSZ jelenlegi vezetésétől független pénzügyi műveletekre is.
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Ezért is, meg a már említett biztonságtechnikai és a MABÉOSZ vezetés sze
mélyi összetétele miatt is javasolható e kiadvány értékesítése és a befolyt
Összeg felhasználása kiadványunk tartalmi és kivitelbeli színvonalának bizto
sítása érdekében. Ugyanakkor jól meg kell fontolni egy ilyen jellegű lépést is.
Egy esetleges értékesítésnek csak árverés lehet a formája. Ugyanakkor ellen
zem az árverező házakat, hiszen akkor e kiadvány biztosan - mint az meg
szokott - gazdag külföldiek tulajdonába kerülne. Tehát csak a szakosztályon
belüli zártkörű árverésről lehetne szó annak a követelménynek érvényre jutta
tásával, hogy az esetleges nyerő vevő a tagság előtt ünnepélyesen kijelenti azt,
hogy az objektumot kizárólag magának vásárolta meg és nem játssza azt át kéz
alatt külföldi gyűjtőnek. Ha ez előfordulna, akkor az illető nyilvánosan legazemberezhetö lenne, a tagság megvetésétől kísérve. Hiszen bizonyos nemzeti
értékeknek itthon kell maradniuk!
Ehhez várom a tisztelt szakosztályi tagok véleményét, javaslatait, hozzá
szólásait. Kedvem szerint olyan formában, hogy e véleményeket megjelen
tetnénk az OKMÁNYBÉLYEG-ben és nem titkosítanánk, hiszen fontos köz
érdekről van szó. Szeretném remélni azt, hogy nemcsak lesznek érdemi hozzá
szólások, hanem majd mindeni vállalja nevét is véleménye mellé, hogy majd
egy taggyűlésünkön érdemben tudjunk e témában dönteni. Mert tagsági több
ségi döntés szükséges, és az esetleges értékesítésnek (árverésnek) is szakosz
tályon belül nyíltnak, de kifelé zártkörűnek kell lennie.
Dr* Rill Attila
Szakosztályi elnök

POLÉMIA PROVOKALAS
2012. május 4-6 országos ifjúsági bélyegkiállítás és bemutató volt a
MABÉOSZ székházban. Ezt a régóta hiányzó nagy eseményt a Kurdics Sán
dor volt MABÉOSZ elnök által választáspolitikailag elutasított, nem engedé
lyezett, de a MABÉOSZ választások utáni új MABÉOSZ elnök által tétnélkü
liség okán mégiscsak engedélyezett Ifjúsági Szakosztály szervezte.
A MABÉOSZ elnökség hozzájárulása a nagy eseményhez az alábbiak
ban merült ki: terembiztosítások, a kiállítási keretek és tartozékainak biztosí
tása, világításbiztosítás, a megnyitón és szinte csak a meg nyitón jelen levő
MABÉOSZ elnök, Tóth Csaba Kornél beszéde, és a MABÉOSZ Zsűribizott
sága által kiválasztott zsűrorok, annak a kiváló ifinevelö Józsa Mihálynak ve
zetésével, akinek volt OIB-os (Országos Ifjúsági Bizottság) vezérszereplése
alatt az ifjúsági gyűjtés csak üres szavakkal volt támogatva, valamint akinek
vezetési ideje alatt az iijűságra szánt alapítványi pénzek zöme eltűnt a
MABÉOSZ költségvetésében és akinek vezetési ideje alatt a Magyar Postától
az ifjúsági gyűjtőknek szánt pecsételt ívárúk zöme szinte azonnal megjelent a
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székház I., II. és III. emeletein eladásra szánva. Az a Józsa Mihály lett a zsűri
elnöke, aki a bemutató anyagokat meg sem nézte, és akinek komoly problémát
okozott a felnőtt kiállítókra érvényes FIP és FEPA szabályzatoknak az ifjúsági
kiállítókra vonatkozó és eltérő szabályokkal való összevetése és össze
keverése.
Az ifjúsági kiállítás versenyosztályában felkeltette figyelmemet egy díj
jegyes anyag: a 3-4. keretekben Kovács Vince: „Díjjegyesek Magyarországon
1867-1925” c. anyaga. A bemutatott 24 lap végén ott szerepelt az alábbi alcím:
„Kakukktojás a díjjegyesek között”. Itt a kiállító postai szállítóleveleket muta
tott be, de kiemelte azt, hogy ezek nem díjjegyesek, hanem illetékbenyomásos
űrlapok.
Dr Flóderer István MAGYAR OKMÁNYBÉLYEGEK KÉZIKÖNYVE
286-293 oldalai foglalkoznak a postai szállítólevelekkel. Az általam itt tárgyait
kiadások a 287-288 oldalakon találhatók, mégpedig „1880 Új kiadás” címmel
egészen 1898-ig. Sajnos a Flóderer könyv nem mutatott be ábrát, így én ezt
most utólag pótolom kivágások (Lábra) bemutatása révén. Bár a Flóderer
könyv adós maradt a postai szállítóleveleken található díjjegybenyomások ma
gyarázatával és rendeleti hátterével, ott szerepeltetésük és a Dr. Simády Béla
katalógusban való hiányuk azt bizonyítaná, hogy ezek „illetékbélyegek”.

Ugyanakkor, ha bárki figyelmesen megvizsgálja ezen postai szállítólevelek használt példányait, akkor a következő megállapításokat teheti:
1. Az illetékbenyomásokon vagy közvetlenül mellettük levő bélyeg
zések kizárólag POSTAI BÉLYEGZÉSEK (2+ábra\ sosem fiskális értéktelenítések.
2. A használt postai szállítóleveleken minden esetben POSTABÉLYE
GEKET (Lábra) találunk.
3. Apostai szállítóleveleket a POSTA használta.
Azaz ezen postai szállítóleveleket nem a fiskális hivatalok használták, hanem
a Magyar Királyi Posta, mégpedig postai célokra. Az igaz, hogy a benyomott
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érték fiskális célokat szolgált, de postai űrlapon, így én felhasználási területük
és céljuk alapján ezen objektumokat a filatéliai, postatörténeti és/vagy hagyo
mányos gyűjtemények szerves részeként értékelem és oda is sorolom be. Ezért
az ilyen típusú benyomott bélyegképü objektumokat is a postai díjjegyesek
közé sorolom és nem az illetékbélyeges gyűjtemények közé. Ezért számomra
ezek nem jelentenek „KAKUKKTOJÁSM-t. Ugyanez vonatkozik az 1898utáni Korona-filléres kiadásokra is. Az 1871 -ben kiadott és 1880-ig tartó kia
dások bélyegképeivel ellátott postai szállítóleveleket hajlandó vagyok én is
csak az illetékbélyeges űrlapok közé sorolni.
Tisztában vagyok azzal, hogy minden gyűjtő otthon azt gyűjt, amit akar
és úgy rendszerezi gyűjteményét, ahogyan akarja. Ilyen polémia beindításakor
mindig az általam merevnek, konzervatívnak és rögeszmésnek tartott zsinó
rokkal és mindig a szabatos definíciókat gyártó és azokat abszolútnak kikiáltó
gyűjtőkkel vitatkozom. Kiállítani nem kötelező, és a nem kiállító megsza
badul az alkalmanként akár totálidióta zsürori értékítéletek alól. Ugyanakkor
gondolatok felvetése érdekes polémiát indíthat be egy szükebb érdeklődésre
számottartó szakmai periodikán belül.
R ill Attila
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SINGAPORE
STRAITS SETTLEMENTS-nek természetesen voltak önálló illetékbélyegei is, de a többi angol területhez hasonlóan az Összes postabélyeget fel
lehetett használni illetékbélyegként is. Korábban már többször és több helyen
leírtam azt, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a postabélyegek na
gyobb címleteit a növekvő névértékkel egyre inkább csak fiskális célra hasz
nálták fel és egyre kevésbé postai célokra. STRAITS SETTLEMENT kiadásai
közül a 20 cent feletti névértékeket gyakran láthatjuk részleges piros bélyeg
zéssel, ami a fiskális felhasználást bizonyítja. A SCZWANEBERGER világ
albumokban például biztosan találhatunk ilyeneket a postabélyegek közé téve.
Az ábrán két, nagyobb címletű VII. EDWARD postabélyeget mutatok be,
de itt teljes fiskális bélyegzéssel. Mind a két példányt SINGAPORE-ban bé
lyegezték le. Ezek a fiskális bélyegzések dombomyomásúak, és nagyon ha
sonlítanak az angol területek és néhány angol gyarmat dombomyomású illetékrábélyegzéséhez. A hasonlóságot a rábélyegzésben található 3 dátumkor is
erősíti. De amíg ezen említettek önállóan jelezték a kiszabott illeték összegét,
és csak a korai időszakban tartalmaztak csak a dokumentum másik oldalán
speciális bélyeget, addig STRAITS SETTLEMENTS esetében a rányomtatott
érték megegyezett a postabélyeg névértékével.
A VII EDWARD $1 postabélyeg (Lábra) rábélyegzése narancsszínű;
felül: SINGAPORE, alatta balra és jobbra $1. Alul szöveggel kiírva: ONE
DOLLÁR. A lebélyegzés dátuma: 1914. október 6.
A VII EDWARD $2 postabélyeg (2*ábra) rábélyegzése narancsszínű;
felül: SINGAPORE, alul kétoldalt $2. és alatta: TWO DOLLARS. A lebé
lyegzésdátuma: 1912. július. 16.
RillAttila
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HÍRLAPILLETÉK SZIGNETTÁK 1789-1792
Tanulmányoztam az első osztrák hírlapilleték szignetták fék krajcáros
értékeit. Az L ábrán-következö oldal bemutatok egy ilyet újságon. Mivel a
külföldről behozott újságokat adóztatták, ebben az esetben egy magyar újsá
got a Habsburg birodalom területére vittek be, ami így adózás alá esett. Ezt je
lölték meg ezen szignettával.
A 2. ábrán a teljes újságon látható szignetta van kinagyítva. A koronát
felülről határoló, két félköríves gyöngysornak csak a bal- és a jobboldali kez
deményezése látszik. A szignetta nem egyenletesen lett megnyomva: a külső
körív jobb alsó része megvastagodott és megközelíti a címer jobb alsó részét.
A címert kettéosztó fehér sáv felső kettős vonalának baloldali végén kis fél
köríves megtörés látható. A korona tetején levő kereszt jól látható és vékony
vonalakból áll. Messze van a külső körtől.
A 3. ábrán látható szignetta esetében semmi sem látszik a felső gyöngy
sorból- Itt is megvastagodott a külső kör jobboldali fele. A címert kettéosztó
fehér sáv felső kettős vonalának itt a közepén látható egy kis hullámszerű
„felgyűrődés’\ A korona tetején levő kereszt kissé megvastagodott vonalakból
áll és messze van a külső körtől.
A 4. ábrán alapvetően eltérő képet láthatunk. A nyomat itt is egyenetlen:
a jobboldali külső körív túlnyomó része megvastagodott. Akorona tetején levő
kereszt azonban nagyon vastag vonalakból áll és hozzáér a külső borító kör
höz,
Az egyes esetekben alig látható gyöngysor (2. ábra) alatti koronarész el
mosódott ábrája mindhárom szignettánál kissé eltérő egymástól.
Ez a kiragadott példa is csak azt szeretné demonstrálni, hogy a Habsburg
birodalom területén használt összes okirati-, hirdetvényes- vagy újságszignetta esetében érdemes nagyobb mennyiségeket részleteikben tanulmányozni,
hiszen számtalan kisebb-nagyobb eltérést találhatunk. Kellő számú példány
esetén akár típus meghatározásokat is el lehet képzelni.
Rill Attila
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Hódmezővásárhely pengő-filléres bélyegeinek
ívrekonstrukciója és ívhely-meghatározása
A múltban törvényhatósági joggal felruházott Hódmezővásárhely 1926
és 1949 között összesen 18-féle városi illetékbélyeget használt. A legelső,
dombornyomással, imitált fogazattal még egyesével készült, egyetlen nyomó
eszközzel. A pengő-filléres időszakban ezt további 12,
ugyancsak a város címerével illusztrált bélyeg követte
1928 decemberétől 1943 szeptemberével bezárólag.
(Lábra) A már magasnyomással, a rendelkezésre álló
minta alapján a helybeli Roth-nyomda által legyártott
20 bélyeges nyomólemezzel, azonos bélyegképpel elő
állított kiadásokat a nyomat és a papír színe, valamint a
második menetben, az e célra szolgáló üresen hagyott
téglalapba benyomott értékjelzések különböztetik meg.
A város a könnyebb elszámolhatóság érdekében a
1 .áb ra
bélyegeket 100-as ívekben kérte legyártani, egy nyomdai ív így a 20-as klisé 5
lenyomatából állhatott össze.
Aklasszikus nyomási eljárás során a vésett nyomóformáról, a palócáról a
bélyegívnek megfelelő számban másolatot készítettek, ezek együtt alkották a
nyomólemezt. A sokszorosított nyomóeszközök óhatatlanul is, de a gyűjtők
örömére, apróbb részletekben egymástól többé-kevésbé eltérő bélyegképet
eredményeztek.
Hódmezővásárhely bélyegkészlete a város 1944 őszén történt kiürítését
követően nyomtalanul eltűnt, felhasználatlan ív, de talán eredeti gumizású
bélyeg sem maradt fenn. Iratokon, kivágásokon fellelt összefüggések segítsé
gével, illetve az egyes bélyegrajzok jellemzői alapján - elsődlegesen a városi
levéltár bélyeges dokumentumaira támaszkodva - újabban sikerült rekonst
ruálni az ívet, közel az összes kiadásra kiterjedően. A legelső és legfontosabb
megállapítás lehet, hogy a korszak bélyegei mindvégig egy és ugyanazon

nyomólemezzel készültek.
A 20-as ív egyes darabjainak, a 2 vízszintes sor
ban egymás alatt elhelyezkedő 10-10 ívhely beazo
nosításához leginkább az apróbb eltérések sokaságát
felkínáló címerrajz, annak is a Napot ábrázoló rész
lete kínálkozott fel. (2. ábra) A holdsarló 2 változa
tából (3. ábra) az egyik az 1-2., a másik pedig az eze
ket követő ívhelyekhez kötődik. A legtöbb ívhelynél
azonban kapaszkodóul leggyakrabban a szám szerint
32 napsugár szolgálhat. (4, ábra) A beazonosítást az
összefüggéseken túl megkönnyítheti a vágott ívszél
3
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és fogazásnál a le nem tépett szegély. Az előbbinél viszont megtévesztő lehet,
ami az 1928. és 1931. évi kiadásoknál ismert, hogy az 12. és 910. függőleges
sorokat perforáció híján vágással választották szét, ami „ál” sarokpéldányokat
eredményezett. így keletkeztek a több gyűjteményben megtalálható, 3 oldalon
vágott ívszéli bélyegek is.
A 20 ívhely főbb jellemzőit az alábbi leírás igyekszik összegezni. A
leírtakat az 1932. évi kiadás rekonstruált ívéből a Nap és a Holdkb. hétszeres
nagyítása illusztrálja. (2. ábra) Dőlt betűvel a csak az adott ívhelyre vonatkozó
ismérv olvasható. A megnyugtató beazonosításhoz olykor további részletek, a
napsugarak hosszának és állásának, az orrhoz tartozó vonalka állásának stb. az
összevetése is szükséges lehet. Egyes, mindenek előtt az 1939-es és az 1941-es
kiadásoknál az azonosítást olykor sajnos rendkívül megnehezíti, sőt helyen
ként lehetetlenné is teszi a bélyegkép durva rajzolata, ami a tulfestékezettségből vagy a festék minőségéből következett. Máskor az alulfestékezés miatt
hiányos sugarak okoznak bizonytalanságot.
Az egyes ívhelyek főbb ismertetöjelei
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I. sor:
ÓLA Hold szeme balra kiér az arc széléig, máskor vonal köti össze őket.
A napsugarak vonala folytonos, a 27. vastag (a 02-nél ugyanakkor vékony).
02. A Hold szeme szintén összeér az arc szélével, néhány kiadásnál a 6.
sugárhiányos.
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03. Kis folt anaparc bal oldalán, folytonos sugarak, a 17. és 18. (Lent kö
zépen) erőteljes, egymáshoz többnyire közel.
04. Kis folt az arc bal oldalán az 1943. előtti kiadásokon, utána folt nélkül,
a8. sugár hiányos. (1928: a30. sugár fölött pont.)
05. Folt az arc mindkét oldalán (mint 15-néI), folytonos sugarak.
06. Kis folt az arc bal oldalán, folytonos sugarak, az orrot ábrázoló vonal
és a felette lévő pont közelít egymáshoz, a pont többnyire ferde vonalka. (Az 5.
kiadásnál össze is érnek.)
07. Kis folt az arc bal oldalán, a 4. és 8. sugár hiányos, olykor a 10. is. A
32. sugár fölött pont.
08-Kisfoltaz arc bal oldalán az 1943. előtti kiadásokon, utána folt nélkül.
A 2.,4.,6., 16. és28. sugárhiányos,a32. fölött pont.
09. Folt nélküli arc, igen rövid 10. és 16. sugár, a 28. sugár hiányos, a 32.
fölött pont.
10. Folt nélküli arc, a 16., 30. és 32. sugár hiányzik, a 2., 4., 8. és 26. sugár
hiányos.
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II. sor:
11. Folt az arc jobb oldalán, sugarak hiányoznak (2., 6., 16., 18,, 30.) és
hiányosak (4., 6,, 28., 29.).
12. Folt nélküli arc, az orr pont része hiányzik, sugarak hiányoznak (16.,
30.) és hiányosak (2., 4., 6.).
13. Folt nélküli arc, az orr pont része hiányzik, a 30. sugár a 29. sugárral
egy tőből nő ki, rövid, tömör és hegyes, a ló . rövid.

5

14. Kis folt az arc bal oldalán az 1932-es kiadással bezárólag, utána folt
nélkül. A sugarak folyamatosak, a 17. ésl8. (lent középen) általában erőteljes,
egymáshoz közel, a 10. sugár rövidke, mint a 09-es ívhelynél, a 26. hiányos.
T öbb kiadásnál a bal szemet és a szemöldököt vonalka köti össze.
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15. Folt az arc mindkét oldalán, mint 05-nél, a 6. sugár azonban itt
hiányos.
16. Folt az arc bal oldalán, a sugarak folytonosak, a 17. és 18. sugarakat
az alsó részükön egy kinövés összeköti.
17. Folt az arc bal oldalán az 1932-es kiadással bezárólag, utána folt
nélkül. A 6. sugárból a napkorongtól távolabb csak egy rövid szakasz látható, a
8. és 26. sugár is hiányos.
18. Folt az arc bal oldalán, a 6., 8. és 28. sugár hiányos.
19. Folt az arc bal oldalán, folytonos sugarak, a 30.felett pont,
20. Folt az arc bal oldalán, folytonos sugarak, a 32. fölött pont, az orr
vonala jobb oldalon felfelé ível. (Az 1928-as kiadásnál a száj bal sarkából pipaszerü vonalka áll ki.)
Az 1941. évi kiadásnál az értékjelzés „P” betűje előfordul talppal, és talp
nélkül is. Az utóbbi, talp nélküli betű a 11., 12. és 13. ívhelyről származik, az ív
többi bélyege pedig kizárólag talpas betűvel létezik. Az előfordulási arány
tehát 3:17, ami nyilván figyelembe veendő egy újabb értékmeghatározásnál.
itt szeretném felhívni a figyelmet az 1943 áprilisában kiadott sárgászöld
50 filléres bélyeg vastag fekete értékjelzésének a szakirodalom által meg
nem különböztetett kétféle típusára (5 - 6. ábra).
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Az általam a legritkábban előforduló vásárhelyi bélyegnek tekintett kia
dás valamennyi ívhelyét ez ideig még nem sikerült fellelni. Az ívhely-azonosítást itt tovább nehezíti, hogy összefüggés, vagy akár ívszéllel fennmaradt pél
dány eddig nem került elő. Az eddigi megfigyelések szerint a felső sor bélyegei
benyomott értékjelzésük alapján az egyik (elegant betűtípus), míg a lenti soré a
másik (egyedi megoldásnak tűnő, kevésbé „elegáns”) típusba tartoznak.
Katalógusszámuk lehetne 12 és 12a, miután a MPIK által az értékjelzés állí
tólagos kétféle mérete (2,5 ill. 3 mm) alapján két különböző bélyegnek (11. és
12.) tulajdonított 1942. szeptemberi kiadás többünk meglátása és az ívhe
lyenként most elvégzett vizsgálat szerint is valójában egyetlen bélyeget ta
kar. Az értékjelzés „T’-es számjegyének a magassága valamennyi ívhelyen 2
mm, a „P” betűé pedig nem egészen 2,5 mm, az összes vizsgált bélyeg ese
tében.
A háborút követően, 1946 - 1949. között itt használt kétféle, Ft-os cím
letű városi bélyeg (illetékbélyeg és anyakönyvi bélyeg) fából faragott, egyen
ként 55 bélyeg rajzolatát tartalmazó nyomódúcának ívhelyei a fennmaradt
tervezetek, illetve teljes ívek révén régtől fogva ismertek. (Leírásukat lásd
Tárkány Szűcs Géza: Hódmezővásárhelyi városi bélyegek. Filatéliai Szemle,
1974. II.). A most bemutatott ívrekonstrukció, illetve ívhely-meghatározások
révén Vásárhely vonatkozásában tehát teljessé válhatnak ez irányú isme
reteink.

Makó Imre

Megalapítottuk a Bélyegmúzeumban az első magyar
illetékbélyeg gyűjteményt!
Négy-öt évvel ezelőtt látogattam meg először a Bélyegmúzeumot. Szá
momra akkor derült ki, hogy ott csak postabélyegeket láthatunk, illetékbélye
geket és egyéb, nem postabélyegeket nem. Mint megtudtam, más múzeumban,
közgyűjteményben sem lehet megtekinteni az illetékbélyegeket. Annak lehe
tőségét, hogy egy önálló közgyűjteményt, múzeumot tudjunk létrehozni az
illetékbélyegek bemutatására, teljesen esélytelennek tartottam, így elhatá
roztam, hogy legalább virtuálisan, az Interneten keresztül bemutatom ezt a
hatalmas területet. Rengeteg munkával sikerült is jelentős részüket képpel fel
tölteni egy honlapra, bár még sok-sok bélyeg vár feldolgozásra. A honlap
elérhetősége: http://pew.fw.hu/?q=hu
Azt hittem, hogy ennél többet nem is tudok tenni ezeknek a különleges,
sokak által nem is ismert bélyegek megőrzéséért.
2011 őszén azonban kaptam Szűcs Károlytól egy elektronikus levelet,
hogy egy magyar okirati illetékbélyeget ajándékozott a Bélyegmúzeumnak,
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amelyet a Bélyegmúzeum el is fogadott! Ennek a lépésnek szimbolikus
jelentősége volt, hiszen ezzel a Bélyegmúzeum jelezte, hogy befogad illeték
bélyegeket is. Az ebben rejlő óriási lehetőséget többen is felismertük, hiszen a
Bélyegmúzeum igazán méltó helyet, körülményeket tudna biztosítani az ille
tékbélyegek számára. Székely László is javasolta, hogy éljünk ezzel a lehe
tőséggel, így az Internetes Bélyeggyűjtő Klub egyesület elnökeként elkezd
tem a szervezését egy Bélyegmúzeumnak ajándékozandó magyar illetékbé
lyeg gyűjtemény összeállításának. Első lépésként a magyar okirati illetékbélyegek feldolgozását tűztük ki célul Az adományozásra előkészített gyűjte
mény két részből áll, egy A4-es albumlapokra feldolgozott okirati illetékbélyeg gyűjteményből és egy A3-as albumba elhelyezett, az egyes bélyeg
kiadások felhasználását bemutató okmány gyűjteményből.
Fél éves előkészítési munka előzte meg az átadást, szeretném itt meg
köszönni mindazok segítségét, akik támogatták ezt a kezdeményezést:
Kékesi János válogatta össze a gyűjteményemből az ajándékozásra szánt
alapgyüjtemény kiinduló bélyegeit és okmányait, ellenőrizte az albumla
pokat, helyezte el az albumlapokon fílacsíkokban a bélyegeket, és ki is egészí
tette azt hiányzó bélyegekkel.
Szűcs Károly az első lépésektől kezdve támogatta az ajándék gyűjte
mény létrehozását, részt vett a gyűjtemény kialakítási elveinek kidolgozá
sában. Biztosította hozzá a saját maga által készített albumlapokat elektroni
kus formában, amelyeket azután segített az ajándékozás céljainak megfele
lően átalakítani. A gyűjteményt több hiányzó darabbal egészítette ki.
Fodor István és Kernács György hiányzó, ritka bélyegeket és okmá
nyokat adományoztak a gyűjteményhez, ezáltal téve teljesebbé az aján
dékozást.
Gáspár Elemér és Makó Imre hiányzó, ritka bélyegeket adományoztak a
gyűjteményhez. Mindannyiuktól sok biztatást, segítséget kaptam, csak így,
közös munkával készülhetett el az átadott gyűjtemény, köszönöm, hogy mel
lettem álltak. Az adományozók neve szerepel az ajándék gyűjtemény nyitó
lapján, és az ünnepi közgyűlésen speciális, csak az adományozók részére ké
szült emléklappal és emlékí w el köszöntük meg fáradozásukat.
Agyüjtemény kialakításakora következő szempontokat követtük:
- Ez a gyűjtemény Magyarország első múzeumi illetékbélyeg gyűjte
ménye, így igen jelentős lépés az illetékbélyegek megőrzése terén, nagy fele
lősséggel és alapossággal kell eljárni, figyelembe véve a jelenlegi lehetősége
inket és ajövőbeni bővíthetőséget is.
- Agyüjtemény célja az illetékbélyegek bemutatása a Bélyegmúzeum lá
togatói számára, hogy népszerűsítsük, ismertté tegyük ezt a területet a kívül
álló, alapvetően nem gyűjtő érdeklődők számára. A gyűjtemény legyen
könnyen hozzáférhető minden látogató számára.
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- Ennek megfelelően alapgyüjteményt állítottunk össze, melyben nem
tértünk ki a vízjel- és fogazatváltozatokra, az előállítási eltérésekre és rendelle
nességekre, a színváltozatokra stb.
- Arra törekedtünk, hogy minden egyes bélyegkiadáshoz, sorozathoz
legyen legalább egy okmány is, amely bemutatja a felhasználást is, ezzel is
közelebb hozva a bélyegeket a látogatókhoz.
- Agyűjteményt önként, ellenszolgáltatás nélkül felajánlott bélyegekből,
okmányokból állítottuk össze.
Sajnos, minden erőfeszítésünk ellenére sem sikerült teljessé tenni az
alapgyüjteményt és az okmány gyűjteményt, a következők még most is hiá
nyoznak:

Hiányzó bélyegek:
1868/73.
7 Ft, 12 Ft
1880.
12 Ft
1891.
]A kr
1898.
1f
1921. évszám: 1920
25 f, 75 f
1922. évszám: 1922
4K
1931/34.
50P kék
1945. Átlós OKIRATI ILLETÉK felülnyomás
1945. Kossuth címer

20 f, 30 f, 50 f
50 f, 5 P

Hiányzó okmányok: (Azok a bélyegkiadások, amelyekhez egyáltalán nincs
okmány)
1945. Átlós OKIRATI ILLETÉK felülnyomás
1946. Uj kiadás adópengő értékkel
2004. Fémdíszítményes kiadás

Kérjük a gyű jtötársak segítségét a hiányzó darabok pótlásában!
Amennyiben valakinek rendelkezésére áll valamely hiányzó bélyeg vagy ok
mány, írjon nekem! Az ajándékozó neve felkerül a gyűjtemény nyitólapjára, és
a legközelebbi IBK közgyűlésen adományozói emlékívet kap.
Az összeállított okirati illetékbélyeg gyűjteményt 2012. május 19-én, az
Internetes Bélyeggyűjtő Klub (IBK) egyesület ünnepi közgyűlésén adtuk át a
Bélyegmúzeumnak. Az ajándékozási szerződés magában foglalja, hogy a
gyűjtemény nem értékesíthető, a múzeum esetleges megszűnése esetén sem
idegeníthető el, ez utóbbi esetben visszaszáll az IBK egyesület tulajdonába.
Ezzel az adományozással azonban nem zárult le a munkánk, mert az ille
tékbélyegek világa nem ér véget az okirati illetékeknél, A hatalmas területből a
következő IBK közgyűlésig terjedő időszakban újabb ajándék gyűjteményt
szeretnénk összeállítani a következő illetékekből: általános forgalmi adó,
értékpapír forgalmi adó, számlailleték, törvénykezési illeték, váltóilleték. Az
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egyes kiadásokhoz azonban még hiányoznak bélyegek:

Bélyegek hiánylistája a Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus
számozása alapján:
Általános forgalmi adó: 44.50,51
Értékpapír forgalmi a d ó : 63.81,82, 83,84, 85,86,87,90,91,92,93,94,
95,96,97
Számlailleték: 14, 16, 17, 19F, 20F, 22F, 23F, 27,30, 32, 35a,46, 54, 56,
57,83,97A, 101A, 102,103,104 (A :alsó3F:felső)
Törvénykezési illeték: 69,70,71,72,73,89,90,94,95,101,102
Váltóilleték: 8,28,31,32

Itt is kérjük a gvűjtőtárak segítségét, hogy egy közös összefogással telje
sebbé tehessük az adományozásra szánt gyűjteményt,
A felhasználás bemutatása kézzelfoghatóbbá teszi az illetékek alkal
mazását, célját, és bár ezen illetékbélyegeknél már nem célunk, hogy minden
kiadáshoz legyen okmány is az adott kiadás valamely bélyegével, de törek
szünk erre.
Az újabb gyűjteményt 2013 májusában fogjuk átadni a Bélyegmú
zeumnak, az 1BK egyesület következő éves közgyűlésén.
Minden gyűjtőtársunk megtekintheti a már odaajándékozott illetékbélyeg gyűjteményt a Bélyegmúzeumban, és hívunk is mindenkit, hogy jöjjön
el, nézze meg a fáradozásunk eredményét! Igyekeztünk szép, tetszetős
formában kialakítani a bemutatót, hogy laikus érdeklődők számára is érdekes
legyen, de azért hozzáértő gyűjtők számára is tartogat különleges szépségeket.
A jelenleg is érvényes okirati illetékbélyegek például ívsarki, vonalkódos
példányokkal, postatisztán kerültek be a gyűjteménybe. Az okmányok között
pedig megtalálható például egy különleges dokumentum is, egy 1867-es,
négyoldalas, soproni postamesteri kinevezés, számtalan okirati illetékbé
lyeggel.
Nagyszerű érzés, hogy leraktuk az alapjait az első múzeumi magyar ille
tékbélyeg gyűjteménynek, bízom benne, hogy sokan mások is átérzik ennek
jelentőségét, és csatlakoznak ehhez a nemes vállalkozáshoz! Ritka a mai roha
nó, válságos korban, hogy valami új és jó dolog létrejön, és nem megszűnik.
Azt szeretnénk, ha ezt az egyre bővülő gyűjteményt sok-sok nemzedék néze
gethetné még!

Csatlósné Mariann
az Internetes Bélyeggyűjtő Klub elnöke
email: arpadnexsatlos@sap.com
mobil: 06-20-344-4968
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HELYESBÍTŐ MEGERŐSÍTÉS
Az OKMÁNYBÉLYEG 2012/2 lapszám 30-32. oldalain „POLÉMIA
PROVOKÁLÁS” címmel kis írást jelentettem meg az 1880-1898 között hasz
nált Postai szállítólevelekről. A provokálás annyiban sikerült, hogy kaptam
olyan telefonhívást, amelyben felhívták a figyelmemet arra, hogy súlyos téve
déseket írtam le, amelyek félrevezethetik a gyűjtőket. Ugyanakkor én azt érez
tem, hogy az olvasó nem értette meg motivációmat, gondolataimat. Ezért most
helyesbítéseket, utólagos kihangsúlyozásokat és a korábbi megállapításaim
megerősitését teszem közzé.
Mit írtam? A 4. bekezdésben azzal kezdtem, hogy az általam megadott
időszak postai szállítóleveleivel Dr. Flóderer István kézikönyvének 287-288.
oldalai foglalkoznak. Azt is megemlítettem, hogy Dr. Simády Béla kataló
gusában ezek nincsenek megemlítve. Azt hittem, ez elég annak bizonyítékául,
hogy ezek az objektumok besorolásilag a magyar ILLETÉKBÉLYEGEK közé
tartoznak. Ezek ellenkezőjét nem állítottam.
Mit írtam? Az 1., 2. és 3. számozott bekezdésekben arról írtam, hogy
ezeket a postai szállítóleveleket a POSTA használta, a POSTA bélyegezte le és
a POSTA ragasztott rájuk POSTABÉLYEGEKET - a megfelelő tarifák
szerint. Tehát az illetékhivatalok nem használták ezeket.
Mit írtam? A 3. számozott bekezdésben azt írtam, hogy én ezeket az
objektumokat „FELHASZNÁLÁSI TERÜLETÜK ÉS CÉLJUKALAPJÁN a
filatéliai, postatörténeti és/vagy hagyományos gyűjtemények szerves része
ként értékelem és oda is sorolom be”.
Mit nem írtam? Mit nem állítottam? Nem állítottam azt, hogy a be
nyomott érték beszámított volna a postai tarifába. Nem állítottam azt, hogy
ezeket a nyomtatványokat a fiskális hatalom használta volna. Igaz, nem ismer
tettem részletesen azt a törvényi hétteret, amely szerint a benyomott érték a ki
rovott illetéket jelezte, és minden felhasznált postai szállítólevél után az 5 kraj
cárok a Magyar Kincstárba vándoroltak. A Dr, Flóderer István kézikönyvére
való hivatkozásomat elegendőnek tekintettem.
Miről nem írtam (részletesen)? Nem ismertettem azt a kiindulási hely
zetet, ami miatt én nem tekintem ezeket a Postai szállítóleveleket KAKUKKTOJÁS-nak, mint ahogyan azt az ifjúsági bélyegkiállítás egyik anyagában ol
vastam.
Akkor jöjjenek a kiegészítő megerősítések: A magyar illetékbélye
geket gyűjtők túlnyomó része nem gyűjti ezeket az objektumokat. Az illeték
benyomások különben is világszerte mostoha gyermekei ennek a területnek.
A bélyeggyűjtők (azaz csak postai objektumokat gyűjtők) viszont elő
szeretettel vásárolják és dolgozzák be anyagaikba ezeket a postai szállítóleveleket, hiszen a használtak mindegyikén krajcáros bélyegek vannak, túl
nyomórészt postai bélyegzésekkel ellátva.
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A magyar postai díjjegyeseket gyűjtők sem foglalkoznak ezekkel a postai
szállítólevelekkel, mert „nem postaiak”. Véleményem szerint ez többek kö
zött annak is köszönhető, hogy sok-sok évtized alatt szigorodtak a kiállítási
előírások, tökéletesedtek az irodalmi feldolgozások.
DEEEE!!! Én valamikor sokkal hamarabb jutottam sok száz darab díj
jegyes kivágáshoz, mint komplett díjjegyeshez. Elkezdtem gyűjteni a díjje
gyes kivágásokat, és már csak azért sem hagytam abba a mai napig sem, mert
oly sok neves gyűjtő és némely bélyegkereskedő olyan mélységes lefitymálással illette ezeket, hogy ezzel megacélozták bennem az ellenkezési dacot.
Hát csak azért is folytattam. Idővel elég sok előnyomott albumhoz jutottam.
Voltak közöttük postabélyegek és díjjegyes kivágások számára készültek, és
voltak csak díjjegyes kivágások számára készültek. Azt tapasztaltam, hogy az
én dédszüleim, nagyszüleim generációi (1850-1970) egykor gyűjtötték a díj
jegyes kivágásokat is (miután kivágták őket abból a célból, hogy beragaszt
hassák azokat az előnyomott albumokba). Ugyanakkor ezekben az albu
mokban - természetesen - nem szerepeltek a korai magyar (és osztrák) postai
szállítólevelek díjjegyes képei, hiszen azokat fiskális célból nyomtatták a pos
tai nyomtatványokra (POSTAI nyomtatványokra!). De szinte minden akkori
gyűjtő rendelkezett ilyen kivágásokkal is, így kényszerből az albumlapok szé
lére, aljára, tetejére ragasztották ezeket. Kezdő gyűjtő koromban nem is tettem
érdemi különbséget ezen kivágások között. És mivel a használt példányok
alkalmanként kiváló, szép postai bélyegzéseket tartalmaztak, automatikusan a
postai díjjegyes kivágások közé kerültek NÁLAM. Ma is ott vannak. Nem az
illetékbélyegek között. Éppen azért sem, mert ez egy elhanyagolt mostoha te
rület, ahol a fiskális értékbenyomást az illetékbélyeggyűjtők általában nem be
csülik, nem gyűjtik, és a bélyeggyűjtők meg „megtűrik”, azaz legszívesebben
úgy mutatnák be a rajtuk levő krajcáros bélyegeket, hogy az értékbenyomást
letakarnák, mint lenézett fiskális jelzést.
Tehát erről szólt írásom címe: „POLÉMIA PROVOKÁLÁS” Nem új
vagy átértékelő definíciót alkottam. Sosem volt ilyen célom. Csupán szem
léletemet, gyűjtési filozófiámat tettem közzé és rámutattam arra, hogy az „ille
tékes terület” érdektelensége miatt, meg a „másik terület” lenézése miatt nem
kellene ezeknek az objektumoknak perifériálisán kallódniuk, hanem bárki
szabadon, tetszése szerint beillesztheti gyűjteménye azon részébe, ahová
kívánja.
Nem adtam semmiféle tanácsot vagy útmutatást olyan gyűjtők számára,
akik kiállítani akarnának - ismervén a hazai és a nemzetközi kiállítási zsürorok látóhatárkorlátait, konzervativizmusát, szűklátókörüségét, merev értel
mezéseit. Aki kiállít és kiállítási babérokra vágyik, az engedelmeskedjen, az
alkalmazkodjon, az gazsuláljon, az vigyázzon arra, nehogy bármely kiállítási
zsüror „tyúkszemére lépjen”.
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Én a gyűjtés szabadságát, a besorolási szabadságot, a mit-mikor-hogyanmennyire-miért szabadságát hirdettem. Én ott vártam volna polémiát vagy vi
tát, hogy miért hanyagolják el ezeket a postai szállítóleveleket az illetékbélyeg
gyűjtök és illetékbélyeg-katalógusok szerzői.
Dr. Rill Attila

GB FISCAL POSTAL STAMPS
(In memóriám GB SZEMLE)
Az írás címe szabatosan az lehetne, hogy „NAGY BRITANNIA ILLE
TÉKBÉLYEGKÉNT HASZNÁLT POSTABÉLYEGEr. Én ezen írásomon
belül ezt részben tágabban, részben szűkebben kívánom értelmezni. Azért
szükséges ezt egyértelműen kifejteni, mert el akarom kerülni azt, hogy bárki
bizonyos definíciókra vagy azok monomániás gyártására hivatkozva félreért
sen dolgokat, megállapításokat és tévedése, értetlensége vagy figyelmetlen
sége okán utólag reklamáljon. A szükebb értelmezés jelen esetben azt jelenti,
hogy e területet kizárólag V. György angol királyig bezárólag kutattam és tár
gyalom itt. A tágabb értelmezés jelen esetben azt jelenti, hogy az Angol
Anyaországon (Nagy Britannia) kívül itt és most beleértem a teljes angol gyar
matbirodalmat is az előbb megjelölt időintervallumon belül. Az írás termé
szetesen nem az abszolút tökéletesség igényével készült, azaz biztosan vannak
olyan, ezen tematikán belüli bélyegek is, amelyekről nem tettem említést.
Az „In memóriám GB SZEM LE” meg azt jelenti, hogy ezen írásnak
helye lett volna az egykori GB SZEMLE folytatásában is, ha az előző
MABÉOSZ elnök, Kurdics Sándor az előző több mint fél évszázad tapasz
talatai alapján és továbbélő gyakorlataként erőszakkal és önkényesen be nem
tiltotta volna a MABÉOSZ Külföldi Bélyeggyűjtő Szakosztály Angol Szekció
periodikáját, a GB SZEMLE-t, és ezzel gyakorlatilag szétverte magát a szek
ciót is, amely a mai napig nem tért magához, mert abban a periodikában általa
ki nem cenzúrázható kritikai írások is megjelentek, és Kurdics Sándor volt el
nök és barátai, utódai meg hívei felfogása szerint a MABÉOSZ elnöki politi
zálás és kinyilatkoztatás mindenféle szakmai indokot messzemenően felülír —
szintén az elmúlt jó fél évszázad továbbélő gyakorlataként.
Tehát ezen íráson belül elsősorban illetve kizárólag olyan postabélye
gekről lesz szó, amelyeknek elvileg nincs helyük a bélyeggyüjteményekben
(postabélyegek gyűjteménye), de amelyeket az illetékbélyeg gyűjtők sem na
gyon ismernek és becsülnek. Itt kell megemlítenem azt is, hogy valamilyen
szinten nagyon nagy a különbség ezen objektumok nemzetközi megítélése és
hazai kezelése között. Angol területeken a postabélyegeket gyűjtők „SPACE
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FILLER”-nek („Helykitöltő”) is nevezik ezeket, arra célozva, hogy sok vala
mikori gyűjtő igyekezett a birtokában levő előnyomott albumokat a lehető leg
tökéletesebben megtölteni belevaló postabélyegekkel, de bizonyos világrit
kaságok mellett komolyabb gondot okozott egyes országok magas címletei
nek beszerzése részben a postatiszta példányok ritkasága és magas ára, rész
ben a valódi postai bélyegzések ritkasága vagy hiánya miatt. Ilyenkor tettek
bele gyűjteményükbe „SPACE FILLÉR”-t, azaz fiskális értéktelenítésü posta
bélyegeket.
A magyar gyüjtők-hándlerek-kereskedők túlnyomó része vagy nem is
meri ezt a területet, vagy nem akarja tudomásul venni, vagy kifejezetten vevőbecsapási szándékai vannak. Évtizedek óta látok a MABÉOSZ székház eme
letein fiskális értéktelenítésü postabélyegeket postabélyeg-katalógus áron kí
nálni, miközben a nemzetközi katalógusok több helyen is megjegyzik az angol
gyarmati kiadások magasabb címletei esetében azt, hogy a fiskális értéktelenítésü bélyegek a katalógus ár 1/10-éd érik csak. Az én figyelmeztetéseimet,
megjegyzéseimet meg rutinszerűen negligálni szokták - „ugyan ki ez az alak”
motivációval. Természetesen ezt az 1/10-es leértékelést sem szabad auto
matikusan érvényesíteni, mert sok fokozat van, de ezzel sem a MICHEL, sem
a ZUMSTEIN, sem az YVERT, sem társai nem törődnek. Angol területekről
szólva és általánosítva azt mondhatom, hogy a fél PENNY-s címletek esetében
a fiskális értéktelenítés biztosan ritkábbnak mondható a postainál, míg az 5
POUND feletti címletek esetében a postai felhasználás ritkább, mint a fehér
holló, de 100 POUND-nál már elképzelhetetlen.
A másik oldalt szemlélve meg azt tapasztaltam, hogy az illetékbélyeggyűjtők sem tekintették igazán gyűjtési területüknek a fiskális felhasználású
postabélyegeket, kivéve azokat, amelyek hivatalos felülnyomás révén váltak
illetékbélyeggé.
Ide tartozna még az a megjegyzés is, hogy a fiskális értéktelenítésü pos
tabélyegeket, de magukat az illetékbélyegeket is fitymálni szokták olyan ha
zai neves zsürorok, akik nemzetközi kiállításokon aktívan és nyüzsögve tevé
kenykednek és a postatörténet mellett még a használatlan postabélyegeket és a
leáztatott és pecsételt bélyegeket is undorkodva lenézik, leszólják.
Korábban már többször és több helyen említettem azt, hogy a magyar
„OKMÁNYBÉLYEG” elnevezés elterjedt ugyan, de szakszerűtlen. Az
„ILLETÉKBÉLYEG” is csak egy szükebb területe a fiskális felhasználású bé
lyegeknek, és ezért a defíníciómániákusok ebbe a fogalomba is szívesen bele
kötnek, illetve a világ összes kis bugyrára megpróbálnak precíz definíciókat
gyártani, ami nagyon ritkán sikerül úgy, hogy az széleskörű elfogadásra talál
jon. Az én definícióm elég jól kifejezi ugyan a valóságot (HARACSBÉLYEGEK), de sok túl finom lelkületű gyűjtő érzékeny fülének ez túlontúl sok
és elviselhetetlen különösen azért, mert kifejezetten keresztényi és hazafiúi
felebaráti módon szeretik és tisztelik a fiskális tisztviselőket akkor, ha azok
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csak és csupán másokat „izélgetnek”, de ha azok bármelyike éppen öt „izélgeti, akkor persze igazat ad nekem - utólag. Ezért az egyszerűség kedvéért
írásomban csak az ILLETÉKBÉLYEG fogalmat fogom használni, de ebbe
beleértem az összes, különböző célú fiskális bélyeget (és pecsétet) is.
Abból indulok ki, hogy ismertetni kellene az illetékbélyegek értéktelenítésének különböző formáit. Ezek elvileg az illetékbélyegként felhasznált pos
tabélyegekre is érvényesek lehetnek. De vannak persze egyedi különbségek is.
Itt és most ezért csak azokat az értéktelenítési formákat fogom megemlíteni,
amelyekről bármilyen módon tudomást szereztem, és amelyeket postabélye
gek esetében használtak. Tehát ha az alább felsorolt értéktelenítési formák bár
melyikét látja valaki angol vagy angol gyarmati postabélyegen, akkor az azt
bizonyítja hogy annak felhasználása fiskális célból történt.
Ugyanakkor a megértést segítő ábrákhoz kizárólag a saját birtokomban
levő objektumok közül válogattam azért is, mert idegen toliakkal nem illik
ékeskedni, de ha komolyra fordulna a helyzet, nagyon fontos a Jogtisztaság”
betartása. Ugye ismeretesek a világ legkülönbözőbb területein ezek a jogti
sztasági alapelvek. Polgárt (más tulajdonát stb.) nyilvános helyen (lap, könyv,
TV stb.) megjeleníteni csak engedéllyel lehet. Olyan eset is ismeretes, amikor
egy szerző azt szeretné, ha könyvét még kölcsönadni is csak az ő engedélyével
lehetne, ami persze abszurdum. Máshol még a megszólaláshoz is előzetes
engedélyt kell kérni - szóban, bár én ezt a csodálatos valamikori 2 év ''nya
ralást” (Kínában 4-5 év) szerencsésen kihagytam, „Közszemélyf ’ bárhol meg
lehet jeleníteni, még 10.000-szeres nagyítású fotopuskával is, bár hogy ki,
mikor és hol minősül közszemélynek, és ki mikor és hol egyszerű polgárnak,
azt mindig a „paparazzi”-nak a szerkesztőség által kellően megfizetett simlis
ügyvédje, és meggyőző mellébeszélő beszéde dönti el. Bárki kijelentheti a TVben 1-2-3-4-5 millió néző előtt például, hogy X.Y. miniszter vagy főtitkár
hazudott. Hiszen az illető közszereplő. Ez demokráciában jogtiszta, diktatú
rában kötél. De ha valaki csak burkoltan is kétségbe vonja az aktuális
MABÉOSZ elnök kinyilatkoztatásának tévedhetetlenségét, egyetlen igaz
ságát és követési kötelezettségét, az komoly fegyelmiadási szándék elé néz
het, Hát röviden ennyit a ,jogtisztaságáról.
A bemutatott ábrák nem jelentenek fajtakizárólagosságot. Csak ilyen tí
pusokkal rendelkezek. Az egyes értéktelenítési fajták elvileg bármely angol
vagy angol gyarmati postabélyegen előfordulhatnak, bizonyítandó azok fis
kális felhasználását.
Aki figyelmesen átnézi az angol és angol gyarmati postabélyegek fiskális
értéktelenítési módjait, az nagyobb katalógus értékű bélyegek esetében is nagy
valószínűséggel meg fogja tudni különböztetni a valódi postai felhasználást a
fiskálistól. Bár a postabélyegek területén szeretnék hivatkozni egy filatelista
barátomra, aki mindig hangsúlyozza azt, hogy nem elég a postabélyegző való
diságának megállapítása, annak körülményeit, típusát, felhasználási időszakát
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stb is ismerni kell, hiszen sok postabélyegző utóéletében időlegesen illeték
telenek kezébe kerül(het), és lelketlen szélhámosok mindent hamisítnak, amit
csak lehet és ami megfelelő haszonnal kecsegtet. És közismert az, hogy a Bal
kán ezen régiójában sem a hamisítók, sem a nagybani hamisítványterjesztők
és támogatóik nem kerülnek sem jogi, sem etikai, sem adminisztratív felelős
ségre vonás alá, hanem alkalmanként még nekik áll feljebb, de sokkal és még
ők tetszelegnek a hamisítások elleni harc éllovasaiként.
Természetesen sok minden elvet és megjegyzést nem itt kellett volna alkalmanként ismételve önmagamat - megírni, de nincs más megjelenítési
fórum, hiszen a BÉLYEGVILAG-nál (FILATÉLIA1 SZEMLE) több mint fél
évszázados cenzúra uralkodik nevezett évszázad szellemiségét tovább éltetve,
mert ha a szerkesztő, a MABÉOSZ elnöke vagy a MABÉOSZ Elnökség ke
mény magjának bármelyik tagja csak egyet füttyent, akkor bakfitty a lapba írni
szándékozónak, akkor cenzúra van éppen a tagság széleskörű félretájékoztatá
sának aljas szándékával, a demokratikus alapelvek lábbal típrásával amellett,
hogy nevezett urak a valamikori SZPK KB és a SZKP kongresszusainak né
zetegységét példaképül tekintve demokráciának tartják azt, amit keményen és
felülről vezérelve a markukban tartanak és ezzel 95%-os szavazási arányokat
biztosítanak, és amit az abszolút kisebbségbe kényszeritett kritikusok legfel
jebb democsokráciának nevezhetnek.
Az alábbiakban az angol és angol gyarmati postabélyegek fiskális értéktelenítésének fajtáit 8 nagyobb csoportba osztottam. Lehetőség szerint min
degyikre igyekeztem példákat bemutatni; némelyekre többet vagy sokat is
amiatt, hogy érzékeltessem azt, hogy itt csak kiemelt egyes példákat tudok
bemutatni ebből a hatalmas területből.
A korai időszakok de még a jelenkor angol forgalmi postabélyegein is
nem szerepel az ország megnevezése, de az uralkodó arcképe mindig. Emellett
a bélyegek feliratokat is tartalmaznak: „POSTAGE” (postai tarifa), vagy
POSTAGE AND REVENUE” (postai és fiskális tarifa), vagy POSTAGE
AND INLAND REVENUE” (postai és belföldi fiskális tarifa). Ez azt jelenti,
hogy ezeket a bélyegeket mind postai, mind fiskális célokra fel lehetett hasz
nálni, hiszen a bevétel a kincstárt illette. Ettől függetlenül a postabélyegek
megjelenése előtt már igen régóta voltak használatban illetékbélyegek és ille
tékbélyegzések és ezek gyakorlatilag ma is párhuzamosan léteznek egymás
mellett.
Az angol gyarmati kiadások korai forgalmi bélyegeinél általában sze
repel az uralkodó arcképe, de emellett megadják a gyarmat vagy egyéb füg
gőségi terület megnevezését is (alkalmanként felülnyomat formájában). Itt is
érvényes általánosságban az a szabály, hogy a postabélyegeket fel lehetett
használni fiskális célokra is. De emellett forgalomban voltak csak fiskális
célokra kiadott bélyegek i s.
Mind az angol, mind az angol gyarmati kiadások esetében a postai cé16

lókra használt fiskális bélyegek sokkal ritkábbak. Ezek használatát alkal
manként engedélyezték, eltűrték, ritkán hivatalosan előírták (például bélyeg
hiányok esetében).
Az iraton vagy iratdarabon megmaradt, és fiskális érvénytelenítésű angol
vagy angol gyarmati postabélyegek esete egyértelmű. Ezek meghatározása,
megállapítása nem okozhat gondot és nem ad alkalmat a postabélyeg-katalógusok szerinti értékelésre.
A leáztatott és fiskálisán használt postabélyegek azok az objektumok,
ahol mind postabélyeggyüjtésileg, mint fiskális bélyeggyüjtésileg (lehet) fon
tos annak szabatos megállapítása, hogy az adott bélyeget milyen célból hasz
nálták fel.
A használatlan postabélyegek általában a postabélyegek halmazához tar
toznak. Azonban itt is vannak kivételek, mint azt az alábbiakban látni fogjuk.

AZ ANGOL ÉS AZ ANGOL GYARMATI POSTABÉLYEGEK
FISKÁLIS FELHASZNÁLÁSAI:
1. Kézírásos értéktelenítések
1.1. Aláírások, értelmes szöveg vagy szövegrész
Az 1, ábrán 3 db MICHEL 65-ös bélyeget mutatok be. A 2. ábrán egy
iratdarabon látható a Mi.94-es bélyeg. A 3. ábrán a MÍ.103B bélyeg függőle
ges párja látható. A 4, ábrán a Mi. 127 függőleges párja látható iratdarabon. Az
5. ábrán a Mi. 128 két párja látható. A 6. ábrán a Mi. 130 látható iratdarabon,
míg a 7. ábra két baloldali bélyege lose Mi. 130 bélyeg.
Az angol gyarmati bélyegek közül a 8. ábra 2 db British South Africa
Company 1 penny-s bélyeget mutat be, A 9. ábra két, Britanniát ábrázoló Cape
of Good Hope bélyeget mutat be. A 10. ábrán a Ceylon Mi. 110. felülnyomatos
postabélyeg látható. A 11, ábrán egy Hong Kong-i bélyeg. A 12. ábrán négy
QUEENSLAND bélyeget mutatok be (a balról 2. sajnos kakukktojás maradt,
mert csak egy egyenes vonalat tartalmaz). Queensland Mi.67. bélyegét muta
tom be a 13. ábrán. Az 1 Pound-os bélyeg postai felhasználása lényegesen
nagyobb értékelést jelentene. A14. ábrán egy ír függőleges párt mutatok be.

2.ábra
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8.ábra

11.ábra

1.2.Dátumráírás
A 15. ábrán egy British Guiana bélyeget mutatok be. A 16,. ábrán két
Leeward Islands bélyeg következik. A 17. ábrán egy fél penny-s máltai bélyeg
van bemutatva. Ide tartozik az a korábbi megjegyzésem, hogy ennél a névér
téknél ritkábbak a fiskális felhasználások, A 18* ábra két Mauritius címeres
bélyeget mutat be. A 19. ábrán 4 Natal bélyeg van bemutatva. A szélesre foga
zott bélyeg ívszéles bélyeget jelent. Ilyen igen sok angol és angol gyarmati
bélyegnél általános. A gyűjtők jó része szereti ezeket, de nem jelentenek lé
nyeges árkülönbséget, ellentétben például az Osztrák Birodalom 1850-es kia
dású bélyegek ívszéles bélyegeivel. A 20. ábrán egy Saint Christopher bélyeg
látható. A 21. ábrán két Tasmániai bélyeg van bemutatva. Valódi postai bé
lyegzéssel ezek is magasabb értékelést j elentenek.
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1.3. X-ek és keresztek
A 22, ábrán ilyen angol bélyegeket mutatok be. Az X-el történő értéktelenítés az Osztrák birodalom korai illetékbélyegei (1854-1870) esetében a
legelterjedtebb mód volt.

22.ábra

1.4* Egyenes és hullámos vonalak
A 25* ábrán egyenes vonallal történő értéktelenítést mutatok be, míg a
24* ábrán hullámos vonallal történő értéktelenítést. Ezen utóbbi módszer saj
nos elterjedőben van napjainkban. Egyre több olyan angol küldeményt kapok,
amelyeket a postai feladáskor nem bélyegeztek le, de megérkezésükkor (vala
hol) „szép” golyóstollas „agyonvágást” szenvedtek el kacskaringós hullámos
vonalakkal attól függetlenül, hogy csak egyszerű forgalmi bélyegekről van-e
szó, vagy alkalmi képes bélyegekről. Ide kívánkozik az angol „KILLER”
(gyilkos) fogalom is, hiszen postai szemmel a golyóstollas értéktelenítés min
denben megfelel az előírásoknak, követelményeknek, hiszen ezeket a posta
bélyegeket mégegyszer felhasználni elvileg nem lehet. A postai alkalmazottak
világszerte egyre jobban és elterjedtebben ipari bérmunkástudatúakká válnak,
akiket nem érdekel sem az esztétika, sem a bélyeggyűjtők lelke, sőt egyre ke
vésbé értenek magukhoz a bélyegekhez..
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23.ábra

2, Gumi- vagy fémbélyegzős értéktelenítések
2.1. Dátumbélyegzések
A 25. ábrán két leáztatott angol ÉVIT bélyeget mutatok be. A 26. ábrán
ugyanezt a bélyeget iratkivágáson. Ilyen formában - mint említettem - nem
lehet kétség a felhasználás célját illetően. A 27. és a 28. ábrákon angol GV
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2.2. Szöveg vagy betűjelek
A 29* ábrán egy Victoria bélyeget fekete
színű szöveges vonal bélyegzéssel láttakel.

2.3, Kör-, ovális, szögletes, sokszőrű vagy egyéb alakú bélyegzések
2.3.1. Lila színű bélyegzések
A Jft es 31* abrakon angol postabelyegeket mutatok be. A.32* ábrán egy
British Guiana bélyeget iratkivágáson. A 33* ábrán British South Africa Corrv
pany két bélyegét mutatom be: Mi 10, és Mi75. Mindkét bélyeg egyben perfin
is, és így más kategóriába is besorolandó. Itt is ki kell hangsúlyozni azt, hogy
ezek a bélyegek, más magas névértékű társaikhoz hasonlóan valódi postai bé
lyegzéssel ritkák és magasan jegyzettek; általában angol területi nemzetközi
aukciók sztáijai. A 34* ábrán ceyloni bélyegeket mutatok be. A 35. ábrán East
Africa and Uganda Protectorates bélyegeket. Itt is ritkák és drágák a Rúpia
névértékű bélyegek valódi postai felhasználása. A 36. ábrán indiai bélyegek
láthatók. A 3 7. színes ábrán hat db Kenya and Uganda bélyeg látható. Ebből a
sorozatból még a MICHEL is jelzi azt, hogy az 5,10,25 és 50 pound-os címle
tekből nem ismert postai felhasználás. A 38. ábrán 4 db, Victoria királynőt
ábrázoló Natal bélyeg van bemutatva. A 39. ábrán ugyancsak Natal bélyegek
szerepelnek, de az EdVIl kiadás kisebb méretű és névértékű címleteiből. A 40*
ábrán Natal Mi. 72., 73., 74. és 75. sz bélyegei szerepelnek. Ezekről a bélye
gekről annyit érdemes megjegyezni, hogy háromféle típusuk létezik a feli
ratok szerint: POSTAGE és REVENUE, POSTAGE és POSTAGE valamint
REVENUE és REVENUE. Az utóbbiak természetesen egyértelműen illetékbélyegek. Az előző kétféléből lehetnek postai és fiskális felhasználások, Az
azonos címletek más-más színkombinációt tartalmaznak, típusuktól függően.
Még a MICHEL is felhívja arra a gyűjtők figyelmét, hogy szégyentelen hami
sítók kémiailag „tisztították1' a fiskális felhasználású bélyegeket, és azokat
utólag lebélyegezték postabélyegzővel. Ezek a példányok általában kifakult
színűek. Ezekben az esetekben kizárólag a csak postabélyegeket használtan
gyűjtőknek vannak problémái. Nekik kell meggyőződniük a postabélyegzés
valódiságáról és megfelelő időbeliségéről, A 4L ábrán egy Uj-Zéíandi bélyeg
van bemutatva. A 42. ábrán két nigériai bélyeg látható, A 43* ábrán egy nagy
alakú Nyasaland Protectorate bélyeg látható. A 44* ábrán egy kis névértékű
Orange River Colony bélyeg látható. A 45. ábrán két Saint Lucia bélyeg van
bemutatva. A 46* ábrán Straits Settlements egy GV bélyege látható iratda
rabon.
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30.ábra

31 .ábra

38.ábra
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40.ábra

41.ábra

42.ábra

43. ábra

45.ábra
46.ábra
2.3.2. Fekete színű bélyegzések
A 47. ábrán rombusz és köralakú, de fekete színű fiskális bélyegzések
láthatók. Az 48. ábrán egy magasabb névértékű Natal bélyeg van bemutatva.

47.ábra

48.ábra
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49.ábra

2.3*3. Piros színű bélyegzések
Illetékbélyegen ismert, postabélyegen nincs példányom

2.3.4. Zöld színű bélyegzések
Illetékbélyegen ismert, postabélyegen nincs példányom

2.4 *Egyéb jelek rábélyegzése
Az 50. ábra jobboldali bélyegén
(ami egyben perfin is) egy rápecsételt
Jel látható lila színben.

3. Lyukasztások (PERFIN-ek)
3.1. Nagyméretű lyukasztások
3*1.1. Kor alakú, nagyméretű lyukasztások
Az 57. ábrán két GV indiai bélyeg látható. Itt azt az esetet mutatom be,
amikor a bélyegeket az irattal együtt kilyukasztották, de emellett még lila
sorbélyegzővel le is bélyegezték. Ugyancsak nagyméretű lyukasztást mutat be
az 52. ábra. Ennél a bélyegnél nem sokat lehet kivenni a bélyegzésből, de a
lyukasztás a fiskális felhasználást bizonyítja.

51.ábra

52.ábra

3.1.2. Háromszög, négyszög, ötszög, csillag alakú lyukasztások
Ilyeneket eddig csak illetékbélyegeken ismerek, de nem lehet kizárni lé
tezésüket postabélyegeken is.

3.1.3. Szabálytalan alakú lyukasztások
Ilyeneket elsősorban egyes délamerikai országok bélyegein ismerek, de
nem lehet kizárni létezésüket postabélyegeken is.

3.1.4. Tűszúrásos lyukasztások
Ilyeneket eddig csak indiai illletékbélyegek esetén ismerek, de nem lehet
kizárni létezésüket indiai postabélyegeken is.
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3.2. Szöveg vagy szimbólum lyukasztások („igazi’*FÉRFIN)
A PERFÍN-ekrőI annyit kell megjegyezni, hogy az postabélyegeken is
előfordul úgy, hogy felhasználásuk postai. A PERFIN-ek előállításának célja
kisebb mértékben a propaganda, nagyobb mértékben az alkalmazotti lopások
kiküszöbölése. Ezért használatlan PERFÍN-es postabélyeg esetében nem egy
szerű annak megállapítása, hogy azt milyen célra kívánták felhasználni: csak
postabélyegként, posta és/vagy illetékbélyegként vagy csak illetékbélyeg
ként. Ehhez ismerni kellene az angol területeknek csak és kizárólag fiskális
felhasználásra készített perfines postabélyegeit, ha voltak ilyenek. A használt
perfinek esetében a fiskális felhasználást az ezen írásban ismertetett jelek
bármelyike bizonyíthatj a.
Az 53. ábrán angol GV bélyegeket mutatok be. Az 50. ábrán szintén
olyan perfines angol GV postabélyegek láthatók, amelyeket fiskális célra
használtak fel. Az 54. ábrán egy későbbi kiadású angol GV bélyeget, de most
iratdarabon. Itt jól látható a fiskális felhasználást bizonyító kézírásos
értéktelenítés, amit alátámaszt az iratdarab is. A 33. Ábrán látható British
South Africa Company bélyegeket korábban már bemutattam. Ebben az eset
ben a perfin nagy valószínűséggel a fiskális felhasználás erősítésére szolgált,
és azt mutatja, hogy ezeket szintén nagy valószínűséggel ezért is látták el perfinnel, hiszen ezen névértékek postai felhasználása igen ritka vagy kivételes.
Az 55. színes ábrán látható postatiszta Natal postabélyeg igen nagy névérté
kű. A MICHEL szerint ismert postai felhasználása is. Ebben az esetben a hasz
nálatlan postabélyeg igen magas katalógus áron áll. így azt kell valószínűsí
teni, hogy ebben az esetben a lyukasztásokat kizárólag fiskális célból készí
tették. Hiszen az elképzelhetetlen, hogy egy ép postatiszta 20 fontos postabé
lyeget utólag hamisítók perfinnel látták volna el, mert ezzel mintegy nagyban
értéktelenítették volna „kincsüket". Mert lyukasztani utólag nem nagy művé
szet. Ennek ellenére ez a darab az illetékbélyeggyűjtők megbecsült darabja. Itt
kell megemlítenem azt, hogy ezen bélyeg esetében a beszerzési hely a korrekt
Anglia volt, ahol meg sem próbálták ezt használatlan, de lyukasztott postabé
lyegnek feltüntetni és postabélyegárat érvényesíteni.

26

4. Értékjelzéses fiskális felülbélyegzések
Az OKMÁNYBÉLYEG egy korábbi számában már bemutattam ilyen
darabokat iratkivágásokon. Egy ilyen piros bélyegzés akármilyen kis részlete
egyértelműen igazolja a fiskális felhasználást, Ezekben az esetekben a piros
színű fiskális bélyegzés mindig tartalmazza a felhasználás dátumát (3
dátumkörben) és a felhasznált bé
lyeg névértékét is. Az 56. színes áb
rán két Kenya and Uganda bélye
get mutatok be. Az 57. ábrán pedig
3 db Straíts Settlements bélyeget
mutatok be.
57.ábra

5. Privát rányomtatások
Igen érdekes és bizonyos szempontból különálló csoportot képviselnek a
privát rányomtatást tartalmazó postabélyegek. Bár meg kell jegyeznem azt,
hogy ilyenek az angol illetékbélyegek területén is elterjedtek, Ilyenkor a még
használatlan bélyegekre rányomtatják a cég nevét, esetleg címét, mindezt
esetleg rövidítve vagy részlegesen betűkkel jelezve. En régóta terjesztem
öntudatosan azt a „téveszmét”, hogy ezek a rányomtatások ugyanazt a célt
szolgálták, mint a PERFIN-ek, azaz a PERFIN-ek mellett továbbélő elődökről
(PREPERFIN) van szó, A hasonlatom olyan, hogy véleményem szerint a nean
dervölgyi emberek ugyanúgy ősemberek voltak, mint a cromagnoníak, de
származásilag korábbiak. A tudomány mai állása szerint (nekünk egykor per
sze ezt még nem így tanították, hiszen a Darwinizmus marxista felfogása sze
rinti törzsfejlődésben csak egymás után következhettek és egymásból) vagy
100.000 évig egymás mellett élt ez a kétféle emberfajta, amíg a neandervölgyi
ki nem pusztult (bár társadalomfílozófikus nézeteim szerint a mai emberi
ségnek legalább 70%-a kifejezetten neandervölgyi tulajdonságokkal bír).
A privát rányomtatások esetében a használt példányoknál elvileg az ezen
írásban felsorolt összes egyéb értéktelenítési forma vagy azok kombinációja
előfordulhat. A privát rányomtatásokat is két csoportba kell osztani.

5.1. Az egyik forma tulajdonképpen kézi rábélyegzés.
Ilyet mutatok be a 55. ábrán. Ebben az esetben a négyestömb kiválóan
mutatja azt, hogy mindegyik indiai postabélyeget lila színű kézi bélyegzővel
előzetesen lepecsételtek.
Nagy valószínűséggel ugyan ez a helyzet az 59. ábrán látható posta
bélyeg esetében is, ahol fekete színű kézíbélyegzöt alkalmaztak. A bélyeg
zések mindkét esetben postabélyegzők vagy annak tűnnek, de ez nem biztos.
Ennek pontos megállapításához egyrészt sokkal nagyobb anyaggal kellene
rendelkezni, másrészt tanulmányozni kellene egy indiai bélyegzés szakköny
vet, ha létezik ilyen.
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59, á b ra

5,2* Privát nyomdai rányomtatások
A 60Lábrán egy használatlan postabélyeget láthatunk. Mivel privát rá'
nyomtatású angol postabélyeget még nem láttam valódi postai felhasználást
igazoló postabélyegzővel, egyenlőre feltételezem azt, hogy az összes privát
rányomtatás fiskális célból történt, ezért a használatlan darabokat az illetékbélyegek közé sorolom. A 61, ábrán Victoria királynőt ábrázoló postabélye
geket mutatok be (MI, 65), amelyeket fiskális módon értéktelenítettek. A 62,
ábrán EdVII bélyegen mutatok be privát rányomtatást. A 63, és a 64. ábrákon
használatlan angol GV 1 penny-s bélyegeket mutatok be, A 65, ábrán pedig
egy sorozat GV 2 pence-s bélyeget.
Természetesen később is készültek privát rányomtatások, de ezek egy
másik írás témája lenne. Ugyanakkor meg kell jegyezni azt, hogy az Angol
Posta több cégnek engedélyezte azt, hogy a postabélyegek hátoldalára nevét,
esetleg címét rányomtassák, még a gumizás előtt. Ezek a postabélyegek közé
tartoznak akkor, ha felhasználásuk ténylegesen postai célú volt.
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6. Többszörös j elek

6.1. Két elem együttes alkalmazása
6.1.1. Kézi ráírás és kézi dátumozás
A 66. ábrán egy angol Mi. 81 bélyeget mutatok be. Ezen 1 shillinges bé
lyeg postai felhasználással nem egy olcsó bélyeg. De itt egyértelműen fiskális
felhasználásról van szó. A 67. ábrán egy ciprusi bélyegpárt mutatok be. A 68.
ábra 2 Fiji bélyeget mutat be. A 69. ábra egy magasabb névértékű, Victoria
királynőt ábrázoló Natal bélyeget (egyik sarka sajnos hiányzik). A 70. ábrán
három darab magasabb névértékű, VII. Edwardot ábrázoló Natal bélyeget mu
tatok be. A 77. ábra egy Új-Zéland-i bélyeget mutat be. A 72. ábra egy Saint
Lucia bélyegpárt, a 75. színes ábra egy Mandated Territory of Tanganyika bé
lyeget, a 74. ábra 3 db Victoria királynőt ábrázoló Victoria bélyeget mutat be.

69.ábra

70.ábra
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71.ábra

72.ábra

74.ábra

Ö a r l i s l e / R aj l w a y . C g m f a n y

'.j- A r s /
75.ábra

6.1.2. Kézírásos szöveg(rész) és dátumos gumi bélyegzés együtt
A 75. ábrán egy angol GV Downey-fejes bélyeget mutatok be iratkivá
gáson. Amikor VII. Edward király halála után 1911-ben V. György (Georg)
jutott az angol trónra, akkor először ilyen típusú bélyegtervet fogadtak el
Ebből két címlet jelent meg (ezekből ábra és vízjel tekintetében többféle típus
létezik). De az uralkodónak nem tetszett arcképének ilyen ábrázolása, ezért
még 1912-ben kiadtak egy 14-értékes sort, amelyeknél V. György ugyanúgy
oldalnézetben van ábrázolva, mint Victoria királynő és VII. Edward az angol
bélyegeken.

6.1.3. Kézi X-rajzolás és lila gumibélyegzés
A 76. ábra öt darab, VII, Edward királyt ábrázoló British Central Africa
Protectorate bélyeget mutat be, közöttük nagyobb névértéküeket.
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6.2. Három elem együttes alkalmazása
Itt nem tudok példát bemutatni. Bót ide lehetne sorolni azokat a privát rá
nyomtatással rendelkező postabélyegeket, amelyeken legalább 2-féle fiskális
érték te 1en Itésijel található.

7. Illetékbélyegekkel együttes használat
Ezt a fajta postabélyegfelhasználást értelemszerűen csak iratokon vagy
iratkivágásokon lehet bemutatni, hiszen a leáztatott darabok már semmit sem
mutatnak eredeti funkciójukról. Nem is jelentenek problémát azonosításuk az
illetékbélyeggyűjtők számára, de érdekességként és a teljesség kedvéért be
mutatok pár példát.
A 77. ábrán egy angol, Victoria királynőt ábrázoló, 2 pence névértékű
bélyeget (Mi. 88) mutatok be. A 78. ábrán egy angol, VII. Edwardot ábrázoló,
2 pence névértékű bélyeget (Mi, 106) mutatok be, A 79. ábrán pedig egy angol
gyarmati példa: egy 6 pence Natal bélyeg (Mi. 13) két illetékbélyeg mellett.
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8. Hivatalos rányomtatások
Ez a kategória nem tartozik szorosan írásom eredeti tematikájához, de
mivel ezek esetében is postabélyegekről van szó, mely bélyegeket hivatalos
felülnyomással alakítottak át illetékbélyeggé, és amely bélyegek is gyakran
szerepelnek „Space fillef’-ként előnyomott albumokban, itt röviden meg
említem őket néhány példa bemutatása segítségével.

8.1. MEDICINE DUTY
A 80L ábrán egy 1915-ben kiadott felülnyomatos gyógyszerilleték
„címke’*van bemutatva. Ebben az esetben a Mi. 129 bélyeg lett felülnyomva
és átalakítva illetékbélyeggé. Alul a szöveg a következő: „NŐT AVAILABLE
FÓR POSTAGE”, azaz nem használható fel postabélyegként. Ezzel ennek a
bélyegnek megszűnt a kettős felhasználhatósága.
Angliában a gyógyszerészeknek 1783-tól kezdve éves működési enge
délyt kellett kiváltaniuk, ami 1 £-ba került. De emellett illetéket vetettek ki
mindenféle, a gyógyszertárban kapható dobozra, csomagra, üvegre, fiolára
stb.”. Ez nem is volt kevés, hiszen ennek mértéke 2/6d-ig (azaz 2w shilling 6
pence) 3d, 2/6d-5/- között 6d és 5/- (azaz 5 shilling) felett 1/-. A MEDICINE
STAMP DUTY-k zárszalagok voltak, amelyeknek igen sok
változata és típusa volt. Az illetéktarifák időközben többször is
változtak. így 1785-ben, 1802-ben. 1915-ben megduplázták az
1802-es illetéktarifákat, m égpedig a hadi-kiadások
megnövekedése miatt. Éppen emiatt vált szükségessé egy
másfél d-s (1 Yi pence) kiegészítő bélyeg forgalomba hozatala.
80.ábra

8.2. REVENUE felülnyomások
8.2.1. Málta kiadásai
A 81. ábrán az 1899-ben készített felülnyomatos bélyegekből mutatok
be három darabot. Ekkor 5 címletet adtak ki V2 penny-től 5 Shillingig. A rá
nyomtatott szöveg: „Revenue”. A 82. ábrán az 1901-es felülnyomásokból
mutatok be 6 darabot, A teljes sor 12 értékből áll: !4 pennytöl 10 Shillingig. A
rányomtatott szöveg: „REVENUE”. A 83. ábrán az ugyanazon típusú felülnyomatot tartalmazó, de 1904-ben kiadott és ED Vll-t ábrázoló bélyegekből
mutatok be kettőt. Ez a sorozat 9 értékből áll, melynek egyes címleteit 1906bán illetve 1908-ban adták csak ki.
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83.ábra

84.ábra

85.ábra

8*2*2. Barbados
A 84. ábrán Barbados 1916-ban végzett felülnyomási sorozatából mu
tatok be egy darabot. A teljes sorozat az összes variációval 23 értéket ölel fel.

8*2.3. Dominica
A 85. ábrán egy Dominica-i felülnyomást mutatok be. 4-féle címleten ké
szült ez a felülnyomás, és ha a vízjeleket is figyelembe vesszük, akkor 6-féle
változat készült.

8.2.4. Saint Kitts and Nevis
A 86. ábrán Saint Kitts and Nevis 1884-ben kiadott felül nyomásos ille
tékbélyeg sorát mutatom be. Ebben az esetben Saint Christopher postabélye
geket nyomtak felül részben az ország megnevezésével, részben a REVENUE
szöveggel.

86 .ábra

8.2.5. Saint Lucia
A#7* ábrán az 1882-es felülnyomásokból mutatok be két darabot. Ekkor
a felső sorban az értéket írták ki és az alsó sorban a szöveget; REVENUE. 6féle címlet készült. Ugyanezekre a bélyegekre 1883-ban a „Revenue” szöveget
nyomtatták. A 88. ábrán az újabb típusú postabélyegekre 1884-ben végzett
felülnyomatos bélyegekből mutatok be egy darabot.
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87.ábra

88.ábra

89. ábra

8.2.6. Saint Vincéit*
Saint Vincení-nek 7 különböző alkalommal nyomták felül egyes postabé-yegeit. A 89. ábrán az 1882-es felülnyomásokból mutatok be két példányt,
ahol a rányomtatott szöveg „Revenue” volt, Ekkor 8 címlet készült, a vízjel
változással együtt összesen 14 bélyeg. A 90. ábrán az 1884/97-es kiadásból
mutatok be két bélyeget A szöveg ekkor „REVENUE”. 1888-ban ideiglenes
felülnyomást végeztek más típusú betűket használva: 91* ábra. Azután
1885/1888-ban három 1884-es kiadású bélyegre piros színnel rányomtatták az
értéket is: 92. ábra.

8.2.7* Sierra Leone
A 93, és a 94, ábrákon Sierra Leone 1884-es felülnyomatos kiadását
mutatom be. Kettéosztottam, mert alapvetően kétféle típusú bélyegekről van
szó: a 6d címletet egyszerűen felülnyomták, míg a másik három címlet
esetében a bélyegek eredeti POSTAGE feliratát egy fekete vonallal letakarták.
Ugyanakkor ellentmondás van a MICHEL és a J. BAREFOOT illetékbélyeg
katalógusok között, J. Barefoot a kiadást 1884-re teszi és azt mondja, hogy a
vízjel CAés korona, de a 6d címlet esetében CC és korona. A 94. ábrán látható
alap-postabélyegeket a CA és korona vízjellel 1883-ban adták ki, de különbö
ző színekben. Itt mindegyik bélyeg lila és csak a felirat színe változó. Ugyan
akkor a 6d bélyeget 1859-ben, majd 1872-ben adták ki, de vízjel nélküli pa
píron, és a CC és korona vízjeles papíron csak 1885-ben. így a MICHEL 1885ös évszáma és Barefoot 1884-es évszáma vagy ütik egymást, vagy az adott
bélyeget csak később hozták postai forgalomba.
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93.áb ra

8.3. FOSTÁL SERVICE
A 95atf 95b., 96. és 97, ábrákon felülnyomott indiai postabélyegeket
mutatok be. Ezeket az illetékbélyegeket a postahivatalokban használták pél
dául nyugtaadáskor vagy egyéb illetékköteles szolgáltatások végzése során.

8*4, CUSTOMS DUT Y (vám)
A 98. ábrán egy Cape of Good Hope felülnyomott
bélyeget mutatok be. Itt Dél-Affika ezen tartományában
1902-ben adtak ki vámbélyegeket, amikoris 5 postabé
lyeget felül nyomtak.

9 8 .á b ra
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8.5* PASS (útlevél)
A 99. ábrán Transvaal 1900-ban készült egyik felülnyomatos bélyegét
mutatom be. Az alap-postabélyeget 1896/97-ben adták ki, amit azután 1900ban V.R.I. (Viktória Regina Imperatrix) felülnyomattal, majd 1901/2-ben
E.R.I. (Eduardus Rex Imperator) felülnyomattal láttak el. Az általam bemu
tatott bélyeg tekintetében ismét ellentmondás van a MICHEL és J. BAREFOOT között. A MICHEL szerint az E.R.I. felülnyomás 1901-ben készült,
hiszen akkor lett a Brit Birodalom királya Ed.VII. A bemutatott bélyegen
E.R.I. felülnyomás van. Ugyanakkor J.BAREFOOT e kiadást katalógusában
1900-ra teszi. A 100. ábrán már az új postabélyegekre 1902-ben végzett felül
nyomást mutatom be.

9 9 .ábra

8.6. FEE (illeték)
A 101. ábrán Trinidad 1887-ben kék színnel végzett FEE felülnyomását
mutatom be. A 102. ábrán az 5 Shillinges érték 1887-es (kék) és 1890-es
(piros) felülnyomásait mutatom be.

102.ábra

101 .ábra

8.7. JUDICIAL (bírósági)
A 103. ábrán East Africa and Uganda Protectorates EdVII-t ábrázoló
bélyegeinek 1905-as felülnyomásából mutatok be egy példányt. A sorozat 1Atól 50R-ig megy. A 104. ábrán három Jamaika-i bélyeget mutatok be.
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8.8. R-felülnyomat (illetékbélyeg)
A 105. ábrán két Fiji bélyeget mutatok
be. 1910 és 1922 között többször végeztek Rfelülnyomásokat, ami mellett a POSTAGE
szót függőleges fekete vonallal letakarták.

105.ábra
Befejezésül vissza kell térnem az „In memóriám GB SZEMLE” gondo
lathoz. Ugyanis ezen írást tulajdonképpen és elsősorban abban kellett volna
megjelentetni. A fiskális felhasználású postabélyegekkel a postabélyegeket
gyűjtőket lehet átverni és verik is át. A fiskális bélyegeket gyűjtőket nem érheti
átverési ár-kár. Mert én sem voltam kivétel. Sokkal hamarabb kezdtem el an
gol- és angol gyarmati bélyegeket gyűjteni és vásárolni, mint ahogyan illetékbélyegeket, ezért részben nem figyeltem fel a magasabb névértékű bélyegek
fiskális értéktelenítéseire, részben nem is szóltak nekem erről. Utólag - név
szerint - senkit sem fogok megnevezni és szidni ezért, de az ember tanul a múlt
hibáiból és én most ezzel az írással tulajdonképpen szeretném azok figyelmet
felhívni erre a veszélyre, akik „csak” postabélyegeket gyűjtenek vagy csak
postabélyegeket szeretnének gyűjteni. Persze ha bárki tudatosan „SPACE
FILLÉR”-! vásárol megfelelő áron és tisztességes kereskedőtől vagy gyűj
tőtől, akkor nincs baj. De a simlisek, a szélhámosok, a hamisítók, a hamisítvá
nyokkal kereskedők sajnos egyre jobban elpofátlanodtak, egyre szemérmet
lenebbek lettek. Igazából ezek ellen csak annak lehet abszolút védelme, aki
tömeganyagban turkál egységárért. Nekem alapetvem az, hogy általában nem
adok ki pénzt akkor, ha egy felülnyomott bélyeg lényegesen értékesebb az
alapbélyegnél akkor, ha nem vagyok annak a területnek szakértője. Hasonló
képpen nagyon kell vigyázni akkor is, ha a postatiszta bélyeg lényegesen ol
csóbb a bélyegzettnél. Aki kiállítási darabokra vágyik, és nem igazán szakér
tője egy területnek, az ne utólag tiltakozzon, hanem fizesse meg a szakértést.
És aki sokadszor lett átverve, mert hosszú időn keresztül nem vett észre a
hamisítványokat (és ezt maga állítja), akkor az illető soha nem volt szakértője
az adott területnek. Ha viszont ő vert át hosszú időn keresztül sokakat, és köz
ben azt állítja, vagy azt állították róla, hogy szakértője az adott területnek, ak
kor szélhámos, nyerészkedő simlis gazember. Ez egy csiki-csuki j áték.
Mindig is voltak és lesznek balekok, átvertek és mindig is lesznek szél
hámos és lelketlen átverők. De ha egy nemzeti szövetség nem lép fel érdemben
a simlisségek ellen, a hamisítások ellen, a hamisítványok nagyipari terjesztése
ellen, hanem ellenkezőleg lesöpör, elhallgat, odavág, fegyelmikkel fenyeget,
vezetőik adandó alkalmanként tudatosan valótlan dolgokat állítanak, akkor ott
nagyon nagy baj van. Akkor az az abszolút erkölcsi züllés állapotába való zu
hanás folyamata. Persze ennek a folyamatnak is vannak haszonélvezői.
Dr.Rill Attila
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Nagyon reménykedtem benne, hogy előbb vagy utóbb Szerkesztőségünk
levelet/ket fog kapni Olvasóinktól, amelybe kérdéseket tesznek fel nekünk.
Eddig nem igen volt ebből problémám, hiszen nemjöttek ilyen kérdések. Most
megtörni látszik ajég, mert igenis érkeztek kérdések hozzánk, melyet meg is
osztunk Olvasóinkkal. Teszem ezt azért, mert egyedül nem vagyok képes min
denre válaszolni, sőt sok esetben nem is tudnék. így kérek mindenkit, hogy
segítsen nekem ebben.
Szerk
O lv asó i

,^lévéK

Városi illeték különlegesség ?

Az alábbiakban bemutatott 1 K-s szombathelyi
(még Vasvárvármegyei) villamosjegy érdekessége a
jegyen lévő kétsoros, piros szíben készült felülnyo
mat „10 fillér városi illeték/B 51”. Ki látott már
ilyet, vagy hasonlót, esetleg másfajta jegyen?
Kérdezi egyik olvasónk tőlünk. Kérem, ha vala
ki tud erről valamit, legyen olyan kedves, és szerkesz
tőségünknek írj a meg, akár levélben, akár E-mailban,
hogy tudjunk válaszolni olvasónknak.
Előre is köszönöm: szerk

Mitől különleges?
le v e t

Következő levélben is kérdéseket tesznek fel,
“mitől különleges” cimmel. Nem titkolom, hogy ol
vasónk ezt olyan feladványnak szánta. Gondolom én abból, hogy pont a meg
felelő iratrészeket másolta le nekünk.
Kérem a válaszolat Szerkesztőségünk címére juttassák el.
Következzen a feladvány: magát az iratot (Meghatalmazást) 1854. no
vember 4-én állították ki az ausztriai Mauthausen-ben. A lerótt illeték 15 kr
C.M. + 30kr az 1858. évi kiadásból. Mitől különleges az irat?
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Olvasói
tévéi

Számlailleték érdekesség
A képen látható villanyszámlát az
1943, évi augusztus hóra állították ki.
Érdekessége a jobb alsó sarokban található
gumibélyegzö „Számlabélyegilleték/ a

46.700/1943. K.M. sz. rend. alapján/ $
fillér,/ mely a számlaösszegéhez hozzá
adandó” szöveggel.
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AM AFITT ajándéka
Egy szakosztály életében az egyik legfontosabb esemény az éves tag
gyűlés. Ennek fontosságát sajnos nem mindenki látja át. Vannak ugyan a havi
összejöveteli napok, de ott elsősorban a „szakmáról*1van szó és nem szerve
zeti kérdésekről. Ugyanakkor a szakosztály csak az előre meghirdetett taggyű
léseken képes érdemi döntéseket hozni, akkor rendelkezünk csak határozat
képességgel. Legközelebbi éves taggyűlésünk 2012 első negyedévében lesz a
MABÉOSZ székház lll.emcleti termében.
A MAF1TT jelenlegi elnökétől 60 db, karácsonyi ajándékká átalakított
korábbi MAF1TT emlékívet kaptunk ajándékba azzal, hogy ezen cm lék íveket
„saját belátásunk szerint” osszuk ki, vagy a legaktívabb tagok között arányo
san terítsük. Arra gondoltam, hogy ezen emlékívcket azon tagjaink között
osztjuk ki, akik a 2013 évi éves taggyűlésünkön megjelennek. Mivel többféle
emlékívct kaptunk, a megjelenő szakosztályi társak kis „gyűjteményt” vihet
nek haza magukkal. A kevés darab által képviselt emlékívekct pedig a jelenléti
íven szereplő érkezési sorrendben adjuk át.
RillÁttila
2012/4 (2012. december)
A MABÉOSZ Okmány- és Illetékbélyeg Gyűjtök Szaklapja
Megjelenik negyedévente
Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Dr. Rill Attila szakosztályi elnök, Székely László szakosztályi titkár
Gidófalvy Péter szerkesztő
Szerkesztőség címe: 4461 NYÍRTELEK József Attila út 41.
Mobil: 06-70/317-7315
E-mail: gidofalvy@t-online.hu
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Az ÜGYVÉDI MEGHATALMAZÁSOK új rendszere
A korabeli pénzügy minisztérium 193 8-ban vezette be ezeket a szép, szí
nes illeték-díjjegyes nyomtatványokat, amelyek a későbbi időkben a gyűjtők
érdeklődését is felkeltette. Szakosztályi közlönyünk régi számait átnézve azt
tapasztaltam, hogy az utóbbi évtizedben egy cikk sem foglalkozott ezzel a té
mával, mindössze két “olvasói levéf’-ben kérdeztek róluk. (Az egyiket azóta
sem válaszoltuk meg erre majd visszatérek!) Indokolt tehát, hogy áttekintsük,
mit tudunk, és mit nem tudunk ezekről a díjj egyesekről.
A Kézikönyvben a 272-274 oldalakon találjuk az Ügyvédi meghatalma
zás űrlapokat. A részletesebb feldolgozásra, típusok meghatározására első
ként Hodobay Andor gyüjtőtárs vállalkozott. Remek cikkét az OKMÁNYBÉLYEG 1996/3, számában olvashattuk. Jelentős kiegészítést tett a feldol
gozáshoz Fodor István közlönyünk 1997/2. számában, majd azóta sehol sem
mi közlés.
Elsődleges célom az volt, hogy a fenti két tanulmányban fellelhető ren
geteg információt egy egységesjói áttekinthető rendszerbe foglaljam, termé
szetesen a saját kutatási eredményeimet is beépítve.
A Kézikönyv 6 csoportban 33 űrlapot sorol fel, lineáris számozással. Ez a
rendszerezés ismeretterjesztés! célra jó, de gyűjtő számára teljesen használha
tatlan. Elég példaként felhozni, hogy a Kézikönyvben 5. ssz. alatt találjuk az
előnyomott szöveg nélküli 50 f névértékű űrlap 1938, évi kiadását, 20 pont ér
tékkel. Kérdezem, mire lehet ezt a sort használni, amikor valójában ezt az 50 fes űrlapot 17 változatban ismerjük 1938-ban még kétszer utánnyomták, majd
1939-43 években még 14-szer.
Alapvető követelmény tehát az első kiadást és a későbbi utánnyomá
sokat egyértelműen megkülönböztetni.
A másik sarokpont egy jól használható rendszernél a számtalan átérté
kelés helyes kezelése. Ilyen átértékelésekről kérdez a bevezetőben említett
olvasói levél is, az ábrák az OKMÁNYBÉLYEG 2006/3, számában láthatók.
Akét iraton lévő bélyegeket számoljuk össze:
B e n y o m o tt bg.

F e lra g a s z to tt bg.

Ö ssz e se n

O k m . B g.

Jó lé ti b g .

O k in . B g.

Jó lé ti bg.

2 P

40 f

1P

2 x 1,30 P

3 P + 3 P

1P

20 f

50 f

2 x 65 f

1,50 P + 1,50 P

A bélyegek összértékéből egyértelműen látszik, hogy egy 2 P névértékű
űrlapot 3 P-re, és egy 1 P-set 1,50 Pdíjtételre értékeltek át. Akét űrlap ábráján a
dátumozás nem látható, de mivel a jóléti bélyegeket az illetékkel azonos érték
re egészítették ki, ebből látjuk, hogy mindkét irat 1943. nov. 18. után keletke
3

zett. A meghatalmazásokon szükséges jóléti bélyegek értéke 1938-tól az ille
tékérték 1/5-öd része volt
Ezt az 5.170/1943. M.E. sz. rendelet változtatta meg úgy. hogy a szüksé
ges érték az illetékértékkel egyező mértékű. A rendelet a Budapesti Közlöny
260. számában jelent meg 1943. nov. 18-án.
Az átértékeléseket vagy a Kir. Járásbíróságok központilag végezték (L
ábra), vagy maguk az ügyvédek (2. ábra), ha fiókjukban volt régebbi díjtételű,
üres nyomtatvány. Mindkét bemutatott iraton 2,25 P / 1,50 P átértékelést
látunk.
1 .ábra

Az infláció következtében bevezetett egyre magasabb díjtételeknek
megfelelő új űrlapok nyomdai előállítása és használatba vétele többnyire ké
sett, sőt több esetben nem is nyomtak új meghatalmazási nyomtatványokat.
Általános gyakorlat volt az új díjtétel alkalmazásakor a régebbi űrlapok átér
tékelése. Megállapíthatjuk, hogy az érvényes díjtételnek megfelelő új űrlapok
használatával párhuzamosan is használták a régiek átértékelését.
Az általam kidolgozott és most közzétett rendszeremet már évek óta
használom, és állítom, hogy jól bevált. Tapasztalatom az, hogy kellően rugal
mas is ez a rendszer. Ez azt jelenti, hogy ha egy űrlapnál egy olyan rendelési
szám kerül elő, ami új, nincs a jelenlegi felsorolásban (ilyen már előfordult!)
akkor ennek beillesztése nem borítja fel az egész sorszámozást, hanem egy
következő alszám bevezetésével a helyére tehető. így pl. ha egy 1939 évi 2 P-s
olyan utánnyomás bukkanna fel, amelynél a rendelési szám az eddig ismert két
4
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változattól eltérő, akkor ennek sorszáma 17.3 lesz és minden más marad vál
tozatlan.
Remélem, hogy rendszeremet a gyűjtötársak is eredményesen tudják
majd használni. Nagyon örülnék, ha tapasztalataikról újságunkban is beszá
molnának.
Székesfehérvár, 2012. november.
D k Németh Kálmán
Szerkesztő megjegyzése: D k Németh Kálmán cikkében említett rendszerhez
a “KATALÓGUS” Újságunkban, mint melléklet jelenik meg A/4-es form á
ban* Jelen számunk középén található!
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KÖZÖS SZAKOSZTÁLYI CSERENAP
2012 december 2, vasárnap
(ürügyén kis eszm efuttatás)
Igen sikeresnek mondható közös szakosztályi cserenapot tartott a követ
kező öt baráti szakosztály:
-MABÉOSZ DÍJJEGYES SZAKOSZTÁLY
- MABÉOSZ RAGJEGYGYÜJTŐ SZAKOSZTÁLY
- MABÉOSZ PERFIN SZAKOSZTÁLY
- MABÉOSZ ELGYÜSZ
-M A B É O SZ OKM ÁNY- ÉS ILL K E T É K B É L Y E G G Y Ű JT Ö
SZAKOSZTÁLY
A sikerességet azon mértem le, hogy az egyetlen székházbeli III. emeleti
bélyeges teremben 10 óra körül nem volt üres asztal és az asztalok között is
alig lehetett elöretülekedni, olyan sokan voltak- Nevezett szakosztályok bár
mely olyan tagja, aki cserefeleslegekkel rendelkezett, vagy valamit keresett,
és el is jött kihasználni az alkalmat, az nem csalódhatott. Szerencsénkre termé
szetesen azon a napon egyetlen alternatív filatelista rendezvény nem vonta el a
tagság egy részét
Egyvalaki volt ugyan, aki belekötött a meghívóban olvasható „baráti
szakosztály" értékelő megfogalmazásba, és ebből mindenképpen egy gonosz
barát-ellenség gépet szeretett volna láttatni, de lényegében arról van szó, hogy
ezen öt szakosztály gyűjtési területe régebben, sokaknak manapság is idegen
nek számít a postabélyegek világától, nem becsülték ezeket, lenézték, „fikáz
ták" (ez sem tetszett valakinek, pedig ez önmagában nem csúnya szó, legfel
jebb az akadémikusok ritkán alkalmazzák) az ilyeneket. Olyan jelenségekről
beszélnék például, mint amikor jeles postatörténeti gyűjtők arról értekeznek,
hogy a postatiszta postabélyegek nem számítanak (persze rontják a kiállítási
postatörténeti pontokat), amikor jeles postatörténeti gyűjtök arról értekeznek,
hogy az illetékbélyegek olyan komolytalan dolgok, amikor jeles postatörté
neti gyűjtők arról értekeznek, hogy a ragjegyek kis értéktelen papírdarabkák,
és természetesen amikor jeles postatörténet! gyűjtök arról értekeznek, hogy a
levélzárók és propagandabélyegek (vignetten, Siegelmarken) aztán végleg
abszolút értéktelenek, de amikor egy „barát" kiállítási gyűjteményében meg
látnak egy levélen egy ajánlási bélyegzést vagy címkét, különösen ha díjje
gyesen, akkor nagy sóhajtozások közben majd elájulnak a gyönyörtől. De
ilyenkor a magasztos dicséret a postatörténetis barátnak szól és nem e területek
gyűjtőinek, hiszen csak meg kell nézni azt, hogy a múltban hány HUNFILAról voltak kizárva ezen területek. Azt is meg kell jegyeznem, hogy ezen öt
MABÉOSZ szakosztály tagjai - átfedésekkel persze - zömében postabé
ó

lyegeket is gyűjtenek, azaz ezen az oldalon szinte soha semmiféle „visszafikázás“ nem volt tapasztalható. A „fikázók“ túlnyomó része azért is képviselt
ilyen álláspontot, mert abból indultak ki, hogy csak azt gyűjtenek, ami a
katalógusokban benne van, és ami abban nincs benne, az nem számít, az érték
telen. Sok hazai gyűjtő számára a MAGYAR BÉLYEGEK ÁRJEGYZÉKE-n
kívül szinte kizárólag a ZUMSTE1N, a MICHEL és az YVERT létezett. To
vább nem láttak. Azaz, ami ezekben nincs, az nem érdeklik őket.
Meg kell jegyeznem azt is, hogy sajnos ez a szemlélet még az ílletékbélyeggyűjtők táborán belül is eluralkodik néha, amikor megjelenik egy-egy
új katalógus vagy kézikönyv vagy csak szakkönyv, és az, szekesztöje-szerzője
akaratából, annak korlátos nézetei miatt kihagy bizonyos részterületeket, ami
így és ezért a gyűjtök számára „gyors átlapozássaL nem található meg. Akkor
azokat elkezdik a gyűjtőfogalom alá nem tartozó objektumnak tekinteni. De az
is tudható, hogy még ez az öt szakosztály sem fedi le az összes olyan területet,
amit rugalmasabb szemlélettel fílatéliai objektumnak lehetne tekinteni. Hiszen
egy postatörténetis gyűjtő általában nem tekinti filatéliának az illetékbélyegek
világát, és egynémely illetékbélyeg gyűjtő nem tekinti filatéliának például a
tagdíjbélyegek világát, miközben persze az illetékbélyegek ilyetén besorolását
nagy vehemenciával követeli, stb.
De térjünk vissza a katalógusokra. Érdekes azt is vizsgálni, hogy
mennyire eldeformálja az általános gyűjtői szemléletet a „KATALÓGUS”.
Induljunk ki a MICHEL-ből és a MAGYAR BÉLYEGEK ÁRJEGYZÉKEbőL Az utóbbiban például 1985-ben (napjaink magyar katalógusa már egészen
más szemléletű) a209. oldalon megtaláljuk a távirdabélyegeket, a 210. oldalon
pedig a hírlapilleték bélyegeket. Az 1941-es MJCHEL-ben az 1093. oldalon
előbb vannak a hírlapilleték bélyegeink, majd ugyanazon az oldalon követ
keznek a távirdabélyegek. Az 1996/97-es MICHEL-ből mindezek már hiá
nyoznak, hiszen azok nem postabélyegek. Az átlagos magyar gyűjtő, aki min
den magyar bélyeget gyűjt, a magyar katalógust követve minden ott fellelhetőt
gyűjt. De el nem gondolkodnak azon, hogy mit keresnek a magyar klasszikus
bélyegeink között a hírlapilleték bélyegek, hiszen azok lényegében véve fis
kális bélyegek, azaz harácsbélyegek. Ja, de benne vannak a katalógusban!?!
De nézzük Ausztriát. A MICHEL 1941-ben a 670. oldalon találhatjuk az
osztrák hírlapilleték bélyegeket, és a 672. oldalon az osztrák távírda bélyege
ket. A MICHEL 1996/97-ben a 2162. oldalon először jönnek az osztrák távírda
bélyegek, majd ugyanazon az oldalon a hírlapilleték bélyegek. Mi történt?
Miért lettek ezek a kategóriák Magyarországnál kihagyva és miért maradtak
ott Ausztriánál? Logika biztosan nincs benne. A holland távirdabélyegek is
benne maradtak a katalógusban (1965. oldal). A franciák is benne maradtak:
683.oldal. Az angolok is benne maradtak. De ha távolabbra tekintünk, akkor
azt láthatjuk, hogy például Ceylon és India egyébként igazán szép kivitelű
távirda bélyegei nem szerepelnek sem a MICHEL 1941-ben, sem a MICHEL
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1994-ben, Tehát egyrészt a nemzetközi katalógusok keverik az almát a körté
vel, a postabélyegként használt postabélyegeket az illetékbélyegként használt
hírlapilleték bélyegekkel, másrészt díszkrímínálnak.
Hasonló a helyzet a távirda bélyegekkel is. Én azt szoktam hirdetni,
hogyha - angol példával élve - én Angliát gyűjtöm és például Victoria király
nő időszakát, akkor ezen korból MINDENT gyűjtök: postabélyegeket, fiskális
bélyegeket, távirda bélyegeket, portó bélyegeket, hivatalos bélyegeket, díjje
gyeseket, azon belül a hivatalosakat és a magán díjj egyes eket is. Nem szelek
tálok, nem diszkriminálok. Hallottam, hogy Baja egy ideig magyar volt (gyűjt
hető), majd a szerbek megszállták (nem magyar, azaz elhagyható), majd ismét
magyar lett (tehát ismét gyűjthető), azaz például egy szemlélet (vagy könyv)
alapján gyűjtve Baja lyukas marad. De térjünk vissza kicsit Angliára, Egy an
gol postatörténeti anyagban bemutatott, postabélyegként felhasznált illetékbélyegekkel bérmentesített levélküldemény nyálcsorgásra íngerli a postatörténetiseket, akiknek jó része fitymálva nézi ugyanazon illetékbélyegek lose
vagy iraton levő példányait. Én azonban biztosan egy illetékbélyeg gyűjte
ménybe tenném bele az ilyen leveleket, és nem a postabélyeges küldemények
közé. Legfeljebb megver az, aki a postai funkciót tartja elsődlegesnek velem
szemben, aki a bélyegek eredeti funkcióját, és ez esetben illetékbélyegekről
van szó. Itt is lehetetlen egyértelmű és mindenki által elfogadott definíciót,
besorolást adni, legfeljebb az erőszakosabbak hangosabban követelik a maguk
vélt igazának kényszerű elfogadását. Én ilyet sosem tettem: a gyűjtői szabad
ság híve voltam mindig is.
Akkor ismét vissza a közös cserenaphoz. Ezeket a közös cserenapokat
arra is kiválóan ki lehet használni, hogy baráti vagy szakmai beszélgetéseket
folytasson bárki olyanokkal, akik az évközbeni szakosztályi Összejövetelekre
nem szoktak elmenni.
A nagy létszám azt mutatja, hogy van még igény ilyen csereösszejöve
telekre annak ellenére, hogy az előző MABÉOSZ elnök regnálása alatt folya
matosan történt a cserenapokat látogatók számának csökkenése és egyben
azok kiszorítása (az egyik folyamat erősítette a másikat), részben termekből,
részben napokról, így többnyire már csak a csütörtöki napok érnek valamit, de
ott is már csak 2 teremben. Persze a vezetőség felelőssége mellett érthetetlen
számomra az a nyugdíjas szemlélet, amely szerint sokan már akár fél négykor
felkelnek és távoznak, miközben az aktív dolgozók jó része 5 és fél ő előtt kép
telen bejutni a székházba.
Ha az ilyen csereélet is teljesen megszűnne, akkor be lehet zárni a kaput,
el lehet adni a székházat, amelynek eladási árát a maradék elnökségi tagok szé
pen elosztják majd egymás között. Pedig néha kapok olyan leveleket vidéki
gyűjtőktől, hogy adnám meg illetékbélyegek beszerzési lehetőségeinek ada
tait. Az ilyenek persze lehet, hogy nem olvasnak, legalábbis BÉLYEG VILAGot nem. Alkalmanként szelektált részinformációk abban is találhatók. Hiszen
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ott vannak az árverező házak és cégek, amelyek összesített ügyféllistája
biztosan legalább tízszerese a MABÉOSZ maradék tagság számának. Itt el
lehet gondolkodni azon, miért nem éri meg sokaknak a MABÉOSZ tagság. Mit
nem kaptak-kapnak ezek a „kintrekedtek” a MABÉOSZ-tól? És mit nyernek
kimaradásukkal: az éves tagdíjat mindenképpen.
Rili Attila

BOLGÁR TAMÁS IS ITT HAGYOTT MINKET
Telefonon kaptam a szomorú hírt, hogy Tamás ezentúl tőlünk igen tá
volról fogja már az illetékbélyegek világát szemlélni.
A kezdetekben nem sokat tudtam róla (sem), hiszen annak ellenére,
hogy ezen szakosztály alapító tagjai között szerepeltem, az éves taggyű
léseken rendszeresen hátul ültem. Akkor ismertem meg jobban, amikor az
akkori szakosztályi titkár, Gulyás László hívására én is bekapcsolódtam a
Floderer katalógus kibővítését és frissítését célzó munkába.
Bolgár Tamásnak komoly illetékbélyeges anyaga volt, ami nagy szak
tudással párosult. Különböző szemléleti, technikai és jogi nézetellentétek
miatt Ő is azok közé tartozott, akik később kimaradtak ebből a munkából.
Pedig egy alkalommal éppen ő kezdeményezte azt a megbeszélést irodá
jában, ami a szerkesztőségi munkákat akadályozó, elkeseredett vitákig faj uló nézeteltérések elsimítását célozta volna. Nem rajta múlt, hogy ezen meg
beszélésnek sem lett eredménye. Alkalmanként kicsit nyersen fogalmazott,
de őszintén beszélt, nem az emberek háta mögött.
Később árverések vezetésével, szervezésével foglalkozott, amelyeknél
az illetékbélyeges anyagok mindig kiemelt szerepet játszottak. Árvere
zőként mindig előnyben részesítette a beadók és a licitálók érdekeit, és nem
engedett hatalmi erőszakos beavatkozási kísérleteknek, amelyekben volt
része. Akik anyagmegtekintés során néha többszemélyes illetékbélyeges
megbeszélések részese lehetett, az sokat tanulhatott, sok érdekes informá
cióhoz juthatott már Tamás szakértő megnyilatkozásai, megjegyzései révén
is. Azután betegsége miatt visszavonult és már csak a postán keresztül
tartottam vele a kapcsolatot éveken keresztül. Azt kell mondanom, hogy fia
talon távozott köreinkből.

Távozásával szakosztályunk ismét szegényebb lett egy meghatá
rozó egyéniséggel.
Tamás! Megtartunk emlékezetünkben!
RillAttila
9

Az 1868. és 1872. évi váltókiadások nyomásváltozatai
Nagyobb mennyiségű 1868. évi Váltó 1. vízjelü és 1872. évi kiadású
Váltó 3. vízjelű váltó tüzetes átvizsgálása során az alábbi nyomás változatokat
találtam.

1868. évi kiadás
A széljegyzet nélküli krajcáros címleteken a krajcár szó „Kr.” rövidí
tés sel, a forintos címleteken a rövidítés „frt ”
A dátumelőnyomás „ 186.” vagy „18..”.
Az eddigi katalógusok nem említik, hogy létezik széljegy zetes változat is
(I.színes ábra a címlapon). Ennek hosszmérete 10 mm-rel nagyobb, mint a
szelj e gy ze t né lkü lieké.
Az összes (18 db) vizsgált széljegyzet nélküli váltó német nyelvű volt,
kétféle szövegváltozatban: Az alsó 4 Ft-os váltón három új sor: pontsor és
in ....illetveZahlbar....szövegkezdettel. 1 db-ona 18-ból! (2.ábra)

2. ábra
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Ismétlődő lemezhibák a krajcáros címleteken:
3.ábra

Azonos címleteknél (50 Kr) a pont az r betű talpánál vagy a betű köze
pénél. Utóbbi a 40 Kr-nál is megfígyelhető/J.öóra,)

5.ábra

Az 1872. évi Vál tó 3. vízjelű kiadás (6. sz ín e s á b ra a h á ts ó b o rító n )
Széljegyzettel vagy anélkül. A széljegyzet nélküli 1 Ft-os címleten ,.F1.”
rövidítés, a széljegyzetes azonos címleten „ fl/\ Az 5 Ft-os címleten „írt” .
Köszönet Bedő Józsefnek, hogy tanulmányozhattam gyűjteményét.
H odobayA ndor

n

Kérdés a Kedves Olvasókhoz!
Több mint tíz éves kutatómunka után elkészült az illetékjegyes űrlapok
katalógusa.
A katalógus teljesen átdolgozott tartalommal, a mai pénzügyfilatélia
szerzők által elvárt gyűjtési követelményeinek megfelelően tartalmazza az
összes, a szerzők (Hodobay Andor és Németh Kálmán) által ismert űrlapfaj
tákat és azok változatait, a mindenkori illetéki szabályok szerinti felhaszná
lásokat, illetékkiegészítéseket, vízjelállásokat, értékeléseket,
A katalógus a szerzők, és több ismert, nagy anyaggal rendelkező gyűjtő
gyűjteményének átvizsgálásával tökéletesedett, de még vannak nyitott kér
dések, amelyek megválaszolásához a kedves olvasóktól kérek segítséget.
Az egyik ilyen kérdés a váltókkal kapcsolatos.
Az ismert katalógusok (Kaptay-Kiss, Floderer, Barefoot) egymástól át
vett adatok alapján 1872. évi I. kiadás címmel definiálnak egy sorozatot,
amelynek jellemzője egyrészt az űrlap mérete (31x13 cm), másrészt a vízjele,
amelyet Váltó 2. névvel illettek.
Mielőtt a kérdésre térnék, az egyértelmű azonosításhoz tekintsük át a
kérdéses kiadást megelőző és követő kiadások jellemzőit,

1868. évi kiadás
Az űrlap papírmérete 265x100 mm, vízjele Váltó 1 (Váltó szöveg kettős
vonalú betűkkel, 28x160 mm befoglaló méretekkel) (Lábra)

1872. évi 1. kiadás (a kérdéses kiadás)
Az űrlapok mérete (300-310)xl30 mm, a vízjel ábrája azonos az előző
kiadáséval, de a vízjel befoglaló mérete (19-20)x 143 mm. (Váltó 2 vízjel)

1872. évi II. kiadás
Az űrlap mérete (3ÖO-31Ö)x 130 mm, vízj ele Váltó 3.
A Váltó szöveg árnyékolt betűkkel, 19x143 mm befoglaló méretekkel. Itt van
a lényeg; fő ismérv az árnyékolás. (2.ábra)
Az eddig látott gyűjtemények egyikében sem találkoztam Váltó 2. vízjelü
űrlapokkal, még akkor sem, ha azt a gyűjtök a vízjel mérete alapján (19x143
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2 .ábra

mm) odasorolták- Minden eddig látott 19x143 mm méretű Váltó szövegű víz
jelábra az árnyékolt betűs, vagyis Váltó 3. vízjelü volt.
Kérdésem az, hogy van-e valakinek Váltó 2. vízjelü váltója, és hajlandó-e
személyes megtekintésre megmutatni (nem eladni!)?
Ez utóbbi kérést több katalógus készítése során szerzett negatív tapasz
talok alapján kérem, csak a saját szememnek hiszek, és ne vegye senki bizal
matlanságnak, szakértelme kétségbe vonásának.

Másik kérdés a váltókkal kapcsolatban:
Az eddigi tapasztalatok alapján igen nagy ritkaságnak számítanak a hor
vát és olasz nyelvű váltók. Nekem 3 db olasz nyelvű váltóm van, horvát nyel
vűt még nem láttam. A Barefoot katalógus ezen nyelvváltozatokat a magyar
nyelvűnek vett alaphoz képest háromszorosára értékeli. Ezt nevetségesen ala
csonynak tartom. Kérdésem, ki tud szkennelt képet képeket küldeni horvát és
olasz nyelvű váltókról?

Észrevételek az 1868. évi Váltó 1. vízjelű űrlapokon
Az eddigi katalógusok kevés információt közölnek, a méreten, vízjelen,
magyar, német és olasz nyelvváltozatok említésén kívül semmi más informá
ció nem áll rendelkezésünkre.
Alkalmam volt megvizsgálni 18 db ném et nyelvű váltót, és az alábbiakat
tapasztaltam: -17 db 265x 100 mm méretű, széljegyzet nélküli
-1 db 275x100 mm méretű, abal szélen széljegyzettel
A széljegyzet nélküliek közül 16 db-on 5 soros a szövegelőnyomás, a
dátum előnyomás „1 8 0 ” vagy „187” vagy „18..”
Az 1 db széljegyzet nélkülin 8 soros a szövegelőnyomás, a dátum elő
nyomás „18..”
Az 1 db széljegyzetesen a szövegelőnyomás 8 soros, a dátum előnyomás
„1 8 .”
Ezzel kapcsolatban a kérdésem, hogy vajon ezek a változatok (5-8 soros
szöveg, dátum változatok, széljegyzet) előfordulnak-e a magyar és az olasz
nyelvüeken is?
Előre is köszönöm mindenkinek a fáradozását.
Elérhetőséget az arveres@hodobay.hu címre kérek, vagy a 06-70-207-66-31
telefonszámon, vagy az új ság szerkesztőségébe.
Hodobay Andor
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SZAKOSZTÁLYI TÁMOGATÁSOK
Mindig voltak olyan nagylelkű és lelkes szakosztályi tagjaink, akik
korábban önkéntesen fizettek támogatásokat, amikor még nem szedtünk „kö
telező” pénzt a periodikáért, de később is voltak mindig olyanok, akik az „elő
írt” költségek mellett bőkezűen adakoztak. Ez azért is érdekes, mert az éves
periodika-dij bevezetése vízválasztónak bizonyult, hiszen bevezetésével majd
a nemfizetési türelmi idő lejártával több volt tagtársunkat törölni kellett (na
nem a szakosztályi tagnévsorból) a postázási illetve a kiosztási listából.
Olyanok is kimaradtak a fizetés elhagyása illetve megtagadása miatt,
akik funkciójukból kifolyólag más fórumokon kemény szavakkal csépelték
azokat, akik saját elmondásuk szerint csak és csupán az ingyen periodika át
vétele miatt jelentkeztek szakosztályi tagnak („bagoly mondta verébnek..
A periodika előállítási költségeit és a postaköltségeket magának a szakosz
tálynak kell biztosítania, ehhez a szövetségtől abszolút semmiféle pénzbeli
vagy egyéb technikai támogatást nem kapunk. Viszont nagy öröm azt látni és
tapasztalni, milyen sokan szívükön viselik a szakosztály és periodikájának
sorsát. Korábban szokás volt a támogatók nevét és az adakozott összegeket
feltüntetni. Volt olyan eset is, amikor feledékenységből valaki kimaradt, és
kérte az utólagos feltüntetést. Azután egyre többen lettek azok, akik nem kí
vánták azt, hogy nevük és az általuk adott összeg feltüntetésre kerüljön, vagy
kifejezetten kérték azt, hogy ne szerepeljenek. Ezért az utóbbi időben nem tet
tem közzé a neveket. Ennek ellenére minden évben ismertettem a bevételek
között a „TÁMOGATÁS” megnevezésű halmazt. Hiszen olyan tagunk is van,
aki éppen nemrég egy 11.000,- Ft-os befizetésből 9.500,- Ft-ot szánt támo
gatásra. A nyomdaköltségek emelkedése miatt szükség lesz legközelebbi éves
taggyűlésünkön dönteni a periodika-befizetések növelése ügyében. Hiszen
méltánytalan, ha a sok éven keresztül változatlan „kötelező” befizetések mel
lett a költségeket kizárólag a támogatásokat befizetők finanszírozzák.
Most azt kell mondanom, hogy a szakosztály tagsága köszönettel tar
tozik a támogatásokat fizetőknek és én ezt itt megfogalmazva közvetítem a tá
mogató tagok felé.
Hogy mi a jövő útja, azt biztosan nem tudhatjuk. A MABÉOSZ válság
ban van. A MABÉOSZ-on belül a szakosztályok támogatása szelektív és/vagy
verbális csupán. Sokakban felmerült már az a gondolat mint elvi lehetőség,
hogy jogilag önálló llletékbélyeggyűjtő szervezetet kellene létrehozni. Ennek
ma még nincs realitása. Ha azonban egyszer létrejönne, akkor anyagilag is
rendezni kell a dolgokat és meg kell szűnnie a működés fenntartását biztosító
tagi támogatásoknak, mert egy egységes tagdíjért cserébe mindenki meg kell
hogy kapja a szervezet periodikáját, ami természetesen demokratikus lenne és
semmiféle cenzúra nem tenne különbséget tag és tag között.
RillAttila
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MI MICSODA? MI MENNYI?
A határőrvidéki illetékbélyegeinkről
Most kaptam kézhez a HUNGAROFILA-STAMPCOIN KFT 33. bélyegárverési katalógusát. Ezt a Magyar Posta - véletlenül - nem veszítette el és
nem küldte vissza a feladónak. Bár ez nem a reklám helye és én semmit sem
kapok a konkrét cégnév leírásáért, de mégis meg kellett tennem, mert ezen
írásomat a katalógus 42. oldalán olvasható szakvéleményre adott válaszként
írom.
A nevezett árverési katalógus 804. tétele így szól: h a tá rő rvid ék 4 kr +
15 kr kivágáson kék ovális,, BO REAS'’katonai alakulatbélyegzéssel: 5.000,F f\ Ehhez a tételhez fűzött hozzá Szűcs Károly 4 bekezdésben és összesen 31
sorban egy szakvéleményt. Miket írt le Szűcs Károly?
,yA Határőrvidék okmánybélyegeit túlnyomó részét nem bélyegzéssel
(sic), hanem áthúzással értéktelenítették. ....Az áthúzástól eltérő értéktelenítés
ritkaságára elsőként Martin Erler hívta fe l a figyelmet. 1978-ban megjelent
katalógusában az áthúzás nélküli, alsó részükön tisztán olvasható kézírással,
vagy el nem mosódott, tiszta bélyegzéssel értéktelenjeit példányok elő
fordulását a kisebb címleteknél 5%, a nagyobbaknál 1% körülire teszi. Erler az
ilyen bélyegeketjelentős, 2- 10-szeresfelárral külön árazta......A többoszlopos
értékelés az 1991-es Floderer katalógusból sajnos érthetetlen okból kimaradt,
azonban a 2007-ben megjelent, a pénzügyfilatéliávalfoglalkozó új szakkönyv
25 7, oldalán ismét megtalálhatjuk,.... A szakirodalom eddig semmit sem írt az
alkalmazott fiskális bélyegzőkről. Ezek a bélyegzések szinte mindig a szo
kásos, kör alakú, általában elmosódott, osztrák sasos bélyegzés. A bemuta
totthoz hasonló, elsősorban mitológiai neveket tartalmazó és rendkívül ritka
ovális katonai bélyegzők viszont szinte mindig igen élesen és tisztán olvas
hatók. „
Én - háttéranyagomra támaszkodva - több ponton vitába szállók Szűcs
Károly megállapításai némelyikével. A katonai határőrvidék illetékbélyeges
anyagom jelentéktelennek mondható. Ugyanis a 28 címletből mindössze 12
címlettel rendelkezők, amelyek a legközönsé-gesebbek közé tartoznak: 1,2,3,
4 ,5 ,7 ,1 0 ,1 5 ,2 5 ,3 6 ,5 0 kr és I Ft. Ezekből is csupán 80 darabom van összesen.
Ennek ellenére az árverési katalógusban olvasható Szűcs Károly szakvéle
mény hatására elővettem kis gyűjteményemet és vizsgálat alá vettem az egyes
darabokat. Érdekes megfigyeléseket tettem.
1. Az összesen 80 darabból 36 db (= 45%!!!) volt olyan, ami nem kézi
áthúzásos értéktelenítést, hanem fiskális bélyegzést tartalmazott. Tehát azt kell
mondanom, hogy vagy rendkívül szerencsés csillagzat alatt születtem, és cse
repartnereimtől nagy mennyiségben kaptam rendkívüli ritkaságokat, vagy a
fiskális bélyegzésü határőrvidék illetékbélyegek nem is olyan ritkák.
15

2. Ha a fiskális bélyegzési! darabokat vettem vizsgákat alá, akkor azt álla
pítottam meg, hogy a 36 bélyegzésből csupán 9 db osztrák sasos és kör alakú,
bár elmosódott bélyegzés fordult elő. Ebből 5 db fekete színű, 4 db pedig kék
színű, 36-9 = 25 db illetékbélyegen viszont kék színű, ovális, jól olvasható ka
tonai bélyegzés látható. Pár példát a mellékelt ábrán mutatok be (színes ábra a
“betétlapon”). Természetesen a leáztatott példányokon az ovális katonai bé
lyegzéseknek csak részlete látható. Tehát azt kell mondanom, hogy a fiskális
bélyegzést tartalmazó darabok esetében a kör alakú sasos a ritkább, vagy tény
leg igencsak rendkívül szerencsés csillagzat alatt születtem.
3. A statisztika természetesen mindig hazudik, En is csupán saját anya
gom halmazára támaszkodhattam, de ebből következik az, hogy Martin Erler
úr úgyszintén. Nem egyforma forrásokból merítettünk. Az is igaz, hogy én
semmit sem mondok, semmit sem állítok olyan címletekről, amelyekkel nem
rendelkezek. Azaz az általam nem birtokolt címletek esetében talán igaz is le
hetne Martin Erler úr %-os megállapítása, amire Szűcs Károly szakvélemé
nyében hivatkozik.
4. Mivel Szűcs Károly szakvéleménye szerint ,A szakirodalom eddig
semmit sem irt az alkalmazott fiskális bélyegzőkről, ezért erre a témára is
kitérnék. Az ovális, katonai bélyegzők általam ismert példányai mind kék
színűek. Felül 1 vagy 2 sorban tartalmaznak szöveget, ami alatt egy szám
található. Itt felsorolom azokat az ovális katonai bélyegzőket, amelyekkel ren
delkezek:

SCHILLES

SCHILLES

4
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SALZACH
?

KOLOWRAT
5

JOHANN
BAPTIST

MAGYAR
8

BOREAS
?

1
5. Szűcs Károly kritizálta a Floderer katalógust, annak hiányosságai
miatt. Hogy ki mikor milyen katalógusból mit hagy ki, vagy mit tesz bele, az a
szerkesztő-szerző(k) szándéka, véleménye, nézetei, filozófiája és a rendelke
zésre álló adathalmaz feldolgozása, értékelése által meghatározott. De ezen az
alapon hosszú felsorolást lehetne tenni arról, hogy mi minden olyan van benne
a Floderer katalógusban, ami „a 2007-ben megjelent, a pénzügy filatéliával
foglalkozó új szakkönyv-bőVf viszont hiányzik vagy kimaradt. Ha én kaphat
nám kezembe „ ű 2007-ben megjelentt a pénzügy filatéliával foglalkozó új
szakkönyv”-et érdemi átdolgozás és bővítés céljából, akkor - sokan bőbeszé
dűnek ismernek - az új „szakkönyv” teijedelmében (nem nagyobb betűnagy
ságok és nem nagyobb ábranagyságok mellett) négyszerese lenne annak.
Minden relatív. Minden attól függne, hogy mi az én felfogásom, mit és miket
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tartok illetékbélyegeknek, magyar illetékbélyegeknek. Legfeljebb megjele
nése után elindulhatna (ismét) a kritikai írások áradata, ami legalább részben
megtölti azt az OKMÁNYBÉLYEG periodikánkat, amelybe a tagságnak saj
nos csak töredéke hajlandó írást adni,
6. A HUNGAROFÍLA-STAMPCOIN KFT katalógusában 804. sorszám
alatt szereplő tétel kikiáltási árára vonatkozva semmit sem mondtam. Min
denki annyit kér az általa beadott tételért, amennyit akar, illetve amibe az árve
rező belemegy. De fordítva is igaz: mindenki annyit fizet vagy addig licitál,
ameddig akar. Itt egy kis kitérőt kell tennem, hiszen ez a téma is egy „magas
labda” számomra. Számtalan beszélgetést hallottam már. Levelező listán
levelek ezreit olvastam. Állandóan visszatérő téma az, hogy ez vagy az a tétel
(például a VATERA-n) milyen hihetetlenül drága, vagy hogy X.Y. milyen drá
gán kínálja felesleges darabjait. Persze hogy mikor mi olcsó, arról mindig csak
utólag lehet tudomást szerezni, akkor nem hallható „panaszkodás”, „tiltako
zás”, „hörgés”. Ha bármi olcsó vagy túl olcsó, akkor az erről tudomást szerző
igyekszik másokat megelőzve megvenni a tétel(eke)t. De ha drága vagy túl
drága - NEK1(!!!) - akkor ellenreklámot csap, levelező listán fenyegetődzik,
etikai vétségekről papol, feljelentéseken jár az esze, tiltakozik (például a
VATERA tulajdonosainál).
Egy eladónak saját joga meghatározni az általa kínált portéka árát. Leg
feljebb senki sem veszi meg. Aki ezért őt szidja, az - végül is - gonosz és irigy.
Ugyanakkor bármely vevő maga határozza meg szabadon azt, hogy mikor mi
mennyiért éri meg neki. Ez fokozható az alkudozással, amit én a magam ré
széről sok esetben elítélek. Ugyanis az alkudozás sokszor nem arra irányul,
hogy valami egy köztes reális áron cseréljen gazdát, hanem eleve a másik be
csapása a cél: az eladó balekra akarja venni vevőjét és alaposan becsapni, míg a
vevő szintén ugyanezt akaija. Persze sokaknak ez egyben sportot is jelent, és
némely távoli országokban kötelező az alkudozás, amelyekben egyébként más
tekintetben nem európai erkölcsi normák érvényesek.
RiUAttila
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Illetékjegyes nyomtatvány vagy nem?
Az I. Díjjegyes napok keretében rendezett kiállításon két keretben válo
gatást mutattam be az illetékjegyes űrlapok világából, jelezve azt, hogy nem
csak a postafilatéliában, hanem a pénzügyfilatéliában, azon belül a pénzügyi
leg az illeték kategóriába sorolható értékjegyek világában is léteznek illeték
jegyekkel előnyomott űrlapok, nyomtatványok.
A kiállításról több fórumon beszámolók jelentek meg, részletesen be
mutatva és magánvéleményekkel fűszerezett véleményt mondva a látott gyűj
teményekről, elsősorban dr. Rill Attila tollából.
Elsődlegesen megemlítetem, hogy az abban foglaltakkal maximálisan
egyetértek, és a továbbiakban csak szakmai kérdésekkel kívánok foglalkozni.
A kiállított anyagban bemutattam szignettás űrlapokat is (helyesebb
megfogalmazásban szignettás nyomtaványokat, vagy papírokat), és ez szak
mai vita kezdeményezésére sarkalta dr. Rill Attilát. Örömmel veszem fel a
kesztyűt, és kíváncsian várjuk a véleményeket ezzel kapcsolatban.
A kérdés tárgya: illetékjegyes nyomtatvány-e a szignettás papír, annak a
nyomtatott, németül Vorratstempel-nek nevezett változata?
A kérdés megválaszolásához nézzük meg, hogy a postai díjjegyeseket
hogyan definiáljuk, és ennek alapján közelítsünk a kérdéshez.
A szakirodalmak, a FÍP szabályzat többféle megfogalmazást közölnek,
de mindegyik lényege az, hogy a postai díjjegyes olyan postai nyomtatvány,
amelyen a postai szolgáltatás díját nem ragasztott bélyegjegyekkel róják le,
hanem annak értéke (vagy az érték egy része) előnyomott bélyegkép, vagy
szöveg formájában rá van nyomtatva a nyomtatványra, és a vásárláskor a díjat
előre meg kell fizetni. Ebből eredően, ha a nyomtatványt nem használják fel, a
posta akkor is megkapj a az el nem végzett szolgáltatás díj át.
A díjban bent nem foglalt egyéb postai különszolgáltatások díját a fela
dáskor bélyegjegyekkel vagy egyéb módon ki kell egészíteni.
A fentiek ismeretében nézzük meg, mi a „nyomtatott” szignettás papír?
Olyan papírív, amelyre nyomdai úton rá van nyomtatva illetékjegy (szignetta), egy papírívre egy adott értékben. Részletezésükre itt nem térek ki,
megtalálhatók a szakirodalmakban (MPIK, Floderer, Szűcs és Tsai, stb). Az
illetéki szabályokban rögzített illetékértékeknek megfelelő címletű papírok
készültek. Az illetékköteles okirat kiállításához először az üres szignettás pa
pírívet a kijelölt helyen meg kellett vásárolni, ez után került a papírra az ille
tékköteles szöveg (bizonyítvány, szerződés, ítélet, stb). Ennek postai díjjegyes
analógiája az üres díjjegyes nyomtatvány (levelezőlap, boríték) megvásárlása,
majd utólagos megírása, címzése.
Amennyiben a rányomott szignetta címlete és az okirat illetéki szabá
lyokban rögzített illetékkötelezettsége egyezett, már nem volt teendő, a jogirat
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életbe lépett. Amennyiben megfelelő címletű űrlap hiányában, vagy az illeték
téves előzetes megítélése miatt az okirat kisebb címletű papíríven lett kiállítva,
az okiratot utólagos bélyegzésre az illetékhivatalba be kellett küldeni, ahol a
kiegészítő címletet (címleteket) rábélyegezték, majd a felragasztható illetékbélyegek megjelenése után illetékbélyegekkel kiegészítették, Ez utóbbi tevé
kenység postai analógiája, amikor a kisebb címletű díjjegyes nyomtatványon a
díjat bélyegjegyekkel kiegészítik.
A megvásárolt, de fel nem használt szignettás papírivek ára az állam
kasszát gazdagította, de nem volt mögötte elvégzett munka. Ez is párhuzamos
analógia a postai díjjegyesekkel,
Fontos megjegyezni, hogy a hamisítások elkerülése miatt szignettás papírívre nyomdai úton tilos volt bármilyen szöveget nyomni, illetve a nyomdai
úton előállított illetékköteles nyomtatványokon, űrlapokon (váltók, útlevelek,
biztosítási szerződések) csak bélyegzett szignettákkal találkozhatunk.
A postai díjjegyesekkel való teljes mértékű analógia miatt a nyomtatott
szignettás papíríveket én az illetékjegyes nyomtatványok közé sorolom.
Hodobay Andor

Szignettás irat részlet, kiegészíté ssel - S z ű c s K á ro ly g yű jte m é n yé b ő l
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Mi ez?
Az egyik Darabanth gyorsárverésen egy 26 darabos tételben volt sok
egyébbel együtt ez a nyomtatvány is
Remélem valaki majd megmagyarázza, hogy a nyomtatvány jobb felső
sarkában látható bélyegnek látszó nyomat tulajdonképpen mi is.

Ökmánybélyeg? Illetékbélyeg? Rányomott díjjegy?
Esetleg csak árjelzés vagy kezelési díj?
A nyomtatvány másik fele üres, vagyis nyomás nélküli.
Rákerestem - segítséggel - a Rendeletek tárában a nyomtatványon lát
ható adatok alapján a 2820/1931 M.É. Rendeletre.
Nos ez 1931 május 29-én jelent meg és „Rendelet a balatoni gyógy
helyekről és üdülőhelyekről4*büszke címet viseli. A rendelet 7§ -a a gyógy
helyi /üdülőhelyi/ díjakról értekezik. Számszerű adat nincs megadva, ráadásul
az említett paragrafus 3, pontja „bejelentő44lapról tesz említést, míg nálam egy
kijelentő lap van.
Eddig jutottam a kutatásban, de nem adom fel. Remélem az olvasók
közül akad/nak/ majd valaki/k/ aki/k/ „nyomot fogott44és egyértelmű magya
rázattal tud máj d szolgálni az adott nyomtatványról.
Kérem, esetleges válaszukat nekem, vagy az Újság szerkesztőségébe
szíveskedjen/enek/ eljuttatni, melyet előre is megköszönök
Piszton Ottó
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FELHÍVÁS
Létrehoztuk a BéJyegzésgyüjtők Klubját!
Az IBK egyesület a bélyegzéseket gyűjtők összefogására,
a cserekapcsolatok kiépítésének támogatására, a kutatások és
szakirodalmak megírásának elősegítésére létrehozta a

Bélyegzésgyűjtő Klubot.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik érdeklödneka bélyegzések
bármely területe iránt, és szeretnének a klubhoz tartozni!
Tagdíj nincs, az egyesületi tagság nem feltétel!
Jelentkezés Fehér Istvánnál:
e-mail: feherístvan@ m aibdatanet.hu
teíefon:20/934-8753
A Bélyegzésgyüjtő Klub létrehozói várják a gyűjtők csatlakozását:
Gudlin Tamás, Csatlós Árpádné, Fehér István, Géllé Péter,
Gidófalvy Péter, Jakab Géza, VbIonos Gábor
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1 KORONA ÁLLAMI OKIRATI ILLETÉKBÉLYEG
1914-ES KIADÁS
Ezen írás figyelemfelkeltés céljából és csak látható bélyegkép vizsgálata
(vízjelről és fogazatról semmit sem mondok) alapján nyert információk
közreadása céljából íródott;
Mit mond Kölbig és Dr, Hollánder (1928): zötétzöld/kékesszürke; na
gyon erős színárnyalatok;
Mit mond Tamás István (1948): sö.z.-ksz;
Mit mond Kaptay Antal (1966): kékesszürke, feketészöld; sok és szép
színárnyalat van;
Mit mond D r Floderer István (1990): színről semmit;
Mit mond Burján, Fodor, Kemács, Székely, Szűcs: zöld/szürke;
Mit mond az MPIK/2012-2013: konkrét színt nem ad meg; sok szép
színárnyalat.
Az L színesábrán(hátsó borítón) egy haszálatlan, átlagosancentrált pél
dányt mutatok be. A fogazógépek Jóvoltából” a bélyegképek keretnyomata
négy irányba is csúszkálhat. Ritkább a keretbe való fogazás (2-ábra).

Abélyegek kerete és közepe kétféle nyomással, két lépésben történt.
A legtermészetesebb dolog az, hogy a középrész sokféle irányban elcsúszhat.
Ilyeneket mutat be a 3. színes ábra, ahol lefelé, felfelé, lefelé és jobbra (két
irányba) illetve balra elcsúszott középrészü bélyegeket mutatok be. A 4. ábrán
a kerettel szöget bezáró középrészű bélyegeket mutatok be.
Az 5. színes ábrán különféle alnyomatú bélyegek vannak. A két szélen
gyengébben és erősen festékezett példány látható, de mindkét esetben a min
tázatjói kivehető. A középső bélyegnél az alnyomat külső keretvonala mentén
a rajzolat elkenődött, azaz mintha ott egy vastagabb szürkés vonal lenne.
Az alnyomatok színe szürkéskék, kékesszürke, lilásszürke, és mindegyik
változat esetében erősebben vagy gyengébben festékezett (és az átmenetek so
kasága természetesen). A középrészt én feketészőlőnek nevezném, de ennek
árnyalatai a festékezettségtől függnek.
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A 6. ábrán egy olyan bélyeget mutálok be. amelyen igen sok párhuza
mos. a függőlegestől kissé eltérő s/ögü hosszú zöld (re/nyomatos) vonalsomzal látható, A 7. ábrán igen sok, vékony es kuszáit zöld vonal mellett a papír
színe ki fe]ezetten zöld színű.

6. ábra

7. ábra

S.ábra

A & ábrán egy erős toll van a király háta mögött és egy ..zöld madár” re
pül a ketlöskereszt mögött,
A 9a. színes ábrán egy bélyegpár látható. Í v a legérdekesebb eltérés,
mondhatnám különlegesség; igazi re/nyoma sós kettős nyomat. A teljes közép
rész kétszer jelenik meg. Hz legjobban a király léje körüli glórián latható (9.h.
színes ábra), de az I -es számnál is. A felhőket utánzó vonalak kettős vonalak.
Rzzel azt szerettem volna bemutatni, hogy egy kevéssé kutatott kiadás
egyetlen eimlele esetében még csupán 150 db birtoklása cselén is mennyi
eltérési, nyomdahibát, különlegességei lehet találni.
Dr. RiU Attila

R é s z le t eg y s z o m b a th e ly i k é rv é n y rő l, v e g y e s e n h a sz n á lt v á ro s i k o ro n á s és
á lla m i m ár P e n g ő -fillé re s ille té k b é ly e g e k k e l 1927 m á rc iu s 22-i fe lh a s z n á lá s s a l.
10.000 K o ro n a = 80 fillé r
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A határőrvidéki illetékbélyegeinkről című cikkéhez

Színes “betétlap” Rill Attila: MI MICSODA? MI MENNYI?

A z 1872. Évi
V á ltó 3. v ízje lű k ia d á s
6.ábra.

<*'4=5
aj O

^&

5.ábra

l.á b ra

3.ábra

3 - 0 6 v tc * > 9 a .á b ra

9 b .á b ra

Az ÜGYVÉDI MEGHATALMAZÁSOK (1938-1950) katalógusa
S.szám Illeték bg.

Jóléti bg.

Nyomdajel
Évszám Rend.sz.

Vízjel állások

Megj. Értékelés
[Ft]

1.: 1937/38. Dl díjtételes kiadás - előnyomott szöveggel
1938 évi VI. te.alapján. VR: 41.636/1938. (III. 1.) PM.
01.
02.
03.
04.

50 f
1,-P
1,50 P
2,-P

lO f
20 f
30 f
40 f

1937
1937
1937
1937

-4666
-4666
-4666
-4666

A2, B2
B2,4
A2, B4
A2,4 B4

8.000,8.000,8.000,8.000,-

05.
06.
07.
08.

50 f
É-P
1,50 P
2,-P

10 f
20 f
30 f
40 f

1938
1938
1938
1938

-4574
-4574
-4574
-4574

A4, B2
A2, Bl,2
A2,4

8.000,8.000,8.000,8.000,-

1940

-2504

R!

1940 évi utánnyomás
09.

50 f

lO f

Eltérő szöveg! 12.000,-

B4

Dl díjtételes kiadás - előnyomott szöveg nélkül
10 1
10 2
10 3
11 1
12 1
122
13 1
13 2

50 f

10 f

1938

-1574
-4666
-5476

1,-P
1,50 P

20 f
30 f

1938
1938

XXX

2,-P

40 f

1938

B2
A2,4
B3,4
R!

-4666
-5476
-4666
-5476

A2, B1-4

-2345
-4106
-6905
-4106

A4
A4
A3
A2,4

Al-4, B4
A2, B2-4

5.000,5.000,5.000,7.000,5.000,5.000,5.000,5.000,-

1939 évi utánnyomások
14
14
14
15
16
17
17

1
2
3
1
1
1
2

50 f

lO f

1939

1,-P
1,50 P
2,-P

20 f
30 f
40 f

1939
1939
1939

R!

XXX

-4106
-6905

A4,B1
Al-4, B2,3

4.000,4.000,4.000,4.000,6.000,4.000,4.000,-

1940 évi utánnyomások
18 1
50 f
lOf
1940
18 2
18 3
19 1
20 f
1940
1,-P
201
1,50 P
30 f
1940
21 1
40 f
1940
2,-P

22 1
222
22 3
23 1
24 1
25 1
25_2

26 1
26 2
27 1
27 2
27 3
28 1
28 2
29 1
29 2

30 1
30 2
30 3
311
32 1
33 1
33 2

1941 évi utánnyomások
50 f
10 f
1941

1,-P
1,50 P
2,-P

20 f
30 f
40 f

1941
1941
1941

1942 évi utánnyomások
50 f
10 f
1942
1,-P

20 f

1942

1,50 P

30 f

1942

2,-P

40 f

1942

1943 évi utánnyomások
50 f
lOf
1943

1,-P
1,50 P
2,-P

20 f
30 f
40 f

1943
1943
1943

-2504
-3520
-4633

A3
A3,4
Al,4 B2,4

-4567

A4, B2,4

3.500,3.500,3.500,5.500,5.500,3.500,-

-942
-2674
-6093
-2533
-942
-942
-3524

B2,4
B4
A2,4 B4
A2,3,4 B2
Al, Bl,2,4
A2
Al, Bl,2,4

3.000,3.000,3.000,3.000,3.000,3.000,3.000,-

-788
-7175
-578
-4114
-7175
-578
-4115
-578
-4116

A2, B2
Al-4
A4
Al-4
A4
Al,2,3
A2,4 B2
Al-4

2.500,2.500,2.500,2.500,2.500,2.500,2.500,2.500,2.500,-

-2491
-4431
-4951
-2492
-2492
-401
-2491

A2,4
Al,2,4
A2,4
A2,4
A2,4
Al-4
Al-4

2.000,2.000,2.000,2.000,2.000,2.000,2.000,-

R!
R!

XXX
XXX

2.: 1943. nov.18. D2 (új) díjtételes átértékelések
korábbi (10-33 sz.) űrlapok felhasználásáv;
34
75f
75f
35
1,50 P
1,50 P
36
2,25 P
2,25 P
37
3,-P
3,-P

1)
2)
3)
4)

4.000,4.000,4.000,4.000,-

38
39
40
41

D2 (új) díjtételes kiadás
1944
75 f
75 f
1,50 P
1,50 P
2,25 P
2,25 P
3,-P
3,-P

Al,4
Al,2
A1
Al,3,4

-3925
-3928
-3927
-3926

4.000,4.000,4.000,4.000,-

3.: 1945. jún. 1. D3 (új) díjtételes átértékelések
A 2.350/1945. M.E. sz. rendelet alapján.
______ korábbi (10-33 sz.) űrlapok felhasználásává
42
1,50 P
1,50 P
43
3P
3P
44
4,50 P
4,50 P
6P
45
6P

6)

3.000,3.000,3.000,3.000,-

4.: 1945. szept. 1.1)4 (új) díjtételes átértékelések
A 6.980/1945. M.E. sz. rendelet alapján.
A korábbi ( 10-33 sz.) űriapók fel íasználásával.
10,-P
10,-P
46
47
20,-P
20,-P
30,-P
30,-P
48

7)
8)
9)

5.000,5.000,5.000,-

D4 (új) díjtételes kiadás
10,-P
1945
10,- P
nincs
49
1945- -nincs- .
50 —- 20,--P- -2 0 ,--P
30,-P
30,-P
nincs
51
1945

5)

5.000,s nnn _
5.000,-

Al,3
- -_A2— .
Al,4

5.: 1945. nov.l. D5 (új) díjtételes átértékelések
A 10.220/1945. M.E. sz. rendelet alapján.
100 P
52
100 P
53
200 P
200 P

10)

3.000,4.000,-

6.: 1946. jan.l. D6 (új) díjtételes átértékelések
A 12.250/1945. M.E. sz. rendelet alapján.
54
55

1000 P
2000 Ap

5.000,6.000,-

7.: 1946. máj. 1. D7 (új) díjtételes átértékelések
56

10.000 Ap

11)

8. 000 , -

12)

3.000,3.000,3.000,-

8.: 1946. aug. 1. D8 (új) Ft díjtétellel felülnyomások
A korábbi (10-33 sz.) űrlapokon [az 1-9 sz. űrlapokon: RR!]
57
58
59

2 FORINT 2 FORINT
4 FORINT 4 FORINT
6 FORINT 6 FORINT

D8 (új) díjtételes kiadás
Felülnyomások a korábbi gyártású űrlapok alsó felén
60
61
62

2 FORINT 2 FORINT
4 FORINT 4 FORINT
6 FORINT 6 FORINT

3.000,3.000,3.000,-

Megjegyzések;
R!

Rejtőzködő, vagy ritka típusok! Nagy valószínűséggel léteznek, de eddig még a gyűjtők nem
írták le, sem Hodobay, sem Fodor feldolgozásában nem szerepelnek!

1)

Létezik pl. a 75 íl 50 f átértékelés, az űrlapon 1942 - 788 nyomdajellel, ezt így adjuk meg:
34/26,1
Létezik pl. az 1,50 P /1 P átértékelés, az űrlapon 1943 - 2492 nyomdajellel, ezt így adjuk
meg: 35/31.1
Létezik pl. a 2,25 P/ 50 f átértékelés, az űrlapon 1941 —6093 nyomdajellel, ezt így adjuk
meg: 36/22.3
vagy pl. a 2,25 P /1,50 P átértékelés, az űrlapon 1942 —4115 nyomdajellel, ezt így adjuk
meg: 36/28.2
és egy másik űrlapon 1943 —2492 nyomdajellel, ezt így adjuk meg: 36/32.1
Létezik pl. a 3 P/ 1,50 P átértékelés, az űrlapon 1938 —5476 nyomdajellel, ezt így adjuk
meg: 37/12.3
vagy pl, a 3 P/ 1 P átértékelés, az űrlapon 1942 —4114 nyomdajellel, ezt így adjuk meg:
37/27.2
vagy pl. a 3 P/ 2 P átértékelés, az űrlapon 1943 —2491 nyomdajellel, ezt így adjuk meg:
37/33.2

2)
3)

4)

5)

Létezik pl. az 1,50 P/ 50 f átértékelés, az űrlapon 1943 - 2491 nyomdajellel, ezt így adjuk
meg: 42/30.1

6)

Létezik pl. a 6 P/ 1,50 P átértékelés, az űrlapon 1943 —2492 nyomdajellel, ezt így adjuk
meg: 45/32.1
és a 6 P/ 2 P átértékelés, az űrlapon 1943 —2491 nyomdajellel, ezt így adjuk meg: 45/33.2

7)

Létezik pl. a
meg: 46/22.1

8)

Még nem láttam ilyent!

9)

Létezik pl. a 30 P/ 50 f átértékelés, az űrlapon 1943 - 2491 nyomdajellel, ezt így adjuk
meg: 48/30.1
vagy pl. a 30 P/1,50 P átértékelés, az űrlapon 1941 —942 nyomdajellel, ezt így adjuk meg:
48/24.1

10)

Létezik pl. a 100 P/2 P átértékelés, az űrlapon 1943 - 2491 nyomdajellel, ezt így adjuk meg:
52/33.2

11)

Létezik pl. a 10.000 Ap/ 1,50 P átértékelés, az űrlapon 1943 - 2492 nyomdajellel, ezt így
adjuk meg: 56/32.1

12)

Létezik pl. a 6 Ft (fny.)/ 50 f átértékelés, az űrlapon 1943 —4951 nyomdajellel, ezt így adjuk
meg: 59/30.3
vagy pl, a 6 Ft (fny.)/ 1 P átértékelés, az űrlapon 1939 —4106 nyomdajellel, ezt így adjuk
meg: 59/15.1

10 P/ 50 f átértékelés, az űrlapon 1941 - 942 nyomdajellel, ezt így adjuk
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SUYYUQYdNhTJỲSJU[dQJPWX][ZYJNOU[hNOYdSXKJNOPVKTdQKiVhYJKNJVPWNOPQgPOjPYbT[JUJ
[KdSSfYdNYJVPWPSMOMJjeTUkh[\UTJUJPSNMJ[KdSSfYUTKJNOdTLZ[hOe[JNPWfYZNPJ
cZS^d\eSm
sOJuTSXJuTP]QUJ|}Js~]PNJSUkhYJYUQYUSVUOeJPWX[PQPYPNJWXR^YPVZTXP[[PSJ
SPjPYJJTPgPOTKaJUJ[KdSSfYeJgdSUNOYdNUJNOPQKTYJkiNOYdTJ\PViYUYdNKJcZSSUSJgUWXJgPQ]
NPTXhNOYdSX\UTJKNmJsJTPgPOZNP[PYJNOPkYPV\PQJ]KWJ[PSSJSPULTKJJUJcfVJZNJUJ
\PgPOPYMJhSLUSJVPWULdNdgUSJJUJ[KdSSfYdNKJSUkh[UYJgKNOhTYJPSPWPTLMJLPcPV\PQKWJ
PS[ZNOfYPTKmJsJJmJQUTW`J[KdSSfYdNh[hTJPSZQYJLf^UOdNJPWX`YYUSJ\PSZkM^PWXJUOJZgPT]
YPJQPTLPOPYYJ{psJTPVOPYKJmJhNOYdSXd\UJZNJhTTUTJSPjPYNZWPNJUJYhgd\\^iYdNJ
TPVOPY[_OKJgKOP[QPJKNmJ
phQLfYhYYUJZNJ[hVVPTYdSYU
E&!#583537,33-7
01

23456738788376 35 377

!"#$#%#&'()*#+,&,*-+./0#&01")/&++,&#(
")*!23+"0/.#++4##++/)#+5#-60,-#.%#78!9.90+9
'!"+90#&#:#0,-#.9+&%/)+1"/*%)5#.0)0,-#.#
;<=+!>8.++?#+<8!78!@AB3:#.B#,)3/50/*
0/&+&C+3+#--.-0/&+0)#D!20,-#.++%)5#.0#++
0/.#++#5#*0,-#.#;E!>8=A!2F?GA@&,-/"H+)#*#+4#(
"-+,%%#3#+1).""/*IE!&,-/"H+)##3#+E/#&/$3#C00$0&/D
-.5E,/./$3#C00*/&5/D-.5E&#90#&C00*&B$&D+-%%/*%
>8=#%J3&+#:#2+?#+>8K#+)*3/-+?#+!
9"0#&/+$H#+#*/)+#0#*++&=9"##+/
"#*):)+#+9"%#9++/!2%)5#.0)#*30+//"#B)#*:+H(
+300/#&+$H#+#*#H&30*)&#.56B+1+&/#.H+).)+!
2$H#+#*)30+//"1#."##++*)&#3.50*/&++H(
:9+/"B*3.5%)5#.0)#*)-)&+)*)+,0#+9"B9*-#+/0/#+)*+,&(
-)5#!
LMNMOPQRSTNMU

VWXYZ[\]^_àb[Ycdeb
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A m agyar félkrajcáros okm ánybélyeg nem zetközi szereplése
Lapunk idei első számában már volt szó az egykrajcáros okmánybélyeg
nek a szakosztály idei taggyűlésén bemutatott egykeretes kiállítási anyagáról.
Ez nemrég, augusztusban szerepelt a Thailand 2013 nemzetközi FIP kiál
lításon, Bangkokban, az itt bemutatott oklevélen látható 82 pontos ered
ménnyel.
_____________________
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Ezt az alkalmat megragadva a kiállítási lapok magyar nyelvű változatát is
bemutatom, kettős céllal. Először is, ezzel a szakirodalomban első alkalommal
kerülnek nyilvánosságra a bélyegív eddig feltárt tulajdonságai, amely közü
lünk esetleg másokat is hasonló kihívások felvállalására ösztönözhet. Másod
szor, ez az anyag arra is alkalmas példa lehet, hogyan építhető fel gyűjtési terü
letünkön egy egykeretes versenygyűjtemény, alkalmat adva arra is, hogy mind
erényeiből, mind esetleges hibáiból is tanulni és továbblépni lehessen.
Külön felhívom a figyelmet az utolsó, „Szinopszis” című oldalra, amely
már nem a kiállítási keret része, de általában fontos lehet a jó eredmények elé
rése szempontjából. Az első, bevezető lap ugyanis annál hatásosabb, minél tö
mörebben segíti a kiállított anyag céljának megértését és tartalmában való
eligazodást. E tömörség iránti ésszerű igény azonban ellentmondásban van az
zal, hogy a zsűrorokat egyben segíteni is kell abban, hogy az adott téma filatéliai részleteit is minél mélyebben megértsék és méltányolni tudják. Légynek
ugyanis bármilyen magas szinten tájékozottak is, a zsűrizésre való felkészü
lésre és magára az értékelésre rendelkezésre álló idő korlátozott volta miatt
mégis az anyagot legnagyobb mélységben ismerő kiállító támogatására
szorulnak. Ha a legfontosabb háttérinformációkat, a gyűjtemény erényeit is
kiemelve a bevezető oldalon felül egy kifejezetten nekik szóló rövid leírásban
is megismerhetik, akkor mind a kiállítási anyag felépítésének módszerét, mind
annak a ténylegesen bemutatott filatéliai tartalommal való összhangját sokkal
könnyebben és helyesebben tudják megítélni.
Ez különösen aktuális most, hiszen idén év végén a szakosztályokat egy
keretes gyűjtemény-bemutatón való bemutatkozásra kérte fel a Postatörténeti
Szakosztály műkédésük tízéves jubileuma alkalmából. Erre a mi részünkről
már beneveztem mind a félkrajcáros ívhelyeiről, mind az egykrajcáros ívre
konstrukciójáról készült gyűjteményem és szakosztályunk többi, erre képes
tagját is megpróbáltam bemutató anyagok készítésére ösztönözni.
Nem szabad ugyanis a jó szerencsétől várni, legfontosabb gyűjtési terüle
tünk, a magyar pénzügyfilatélia ismertségének és népszerűségének növeke
dését. Kutatni, publikálni és kiállítani is egyaránt kell hozzá. Minél többet, m i
nél magasabb szinten, amennyire csak képesek vagyunk rá! Ha eredményeink
meggyőzőek, egyre többen fognak csatlakozni hozzánk, akár még más gyűj
tési területekről is. Magam jó ideje már ezt az utat járom, és őszintén remélem,
hogy - a sajnos mindenütt előforduló, sértett hiúságból gáncsoskodó szócsép
lőkre túl sok időt és energiát nem vesztegetve - ezen az úton egyre több társra
találok majd, ahogy ezt a múltban már megtapasztaltam, ugyanúgy a jövőben
is.
2013.09.20
Szűcs Károly
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A magyar félkrajcáros okmánybélyeg ívhelyei
E gyűjtemény a magyar klasszikus okmánybélyegek ívrekonstruk
ciós kutatásainak egyik úttörő eredménye. Az 1. katalógusszámú
1868-as, majd további katalógusszámokon mintegy harminc éven
át azonos anyalemezről származó félkrajcáros számos filatéliai
változatban — szín, fogazat, vízjel, stb. — látott napvilágot, az e
lap jobb szélén levő táblázat szerint. A gyártási körülményekről e
bélyeg leginkább figyelemre különlegességeinek bemutatásával
nyújtok áttekintést az e bevezetőt követő oldalakon.

1876-os zöld kiadás
az első magyar bélyegvizjellel
IKK)

Gvártástörténet*

Az ezt követő budapesti gyártások sokkal későbbiek. Először
1876-os vízjellel (a valószínű időpont 1877. esetleg 1878.) egé
szen 1898-ig. Ezek a mennyiségek már sokkal kisebbek, a Bécsi
gyártás 1-2%-ra tehetők, aminek oka, hogy ez a sorozat legkisebb
címlete, amire a gyakorlatban alig volt szükség. A legmagasabb
érték ugyanis 20 forint, ami 4 ezerszer magasabb ennéll
A jobb oldalt bemutatott bélyeg zöld alnyomattal és az első magyar
bélyegvízjellel minden bizonnyal a magyar állam legritkább olyan
állami bélyegkiadása mely valóban forgalomba is került és a kata
lógusban önálló főszámon található (tehát nem tévnyomat, vagy
bélyegváltozat.) A katalógusok szerzői több száz éves vadászat
eredményeként is eddig alig néhány példányról van csak tudomá
suk. Az itt láthatónak ez az első kiállitási bemutatkozása.

(150%-os nagyítás, átvilágítva)

A gyártási változatok
áttekintése:
Szín

STEMPEL-

1868
jún.20

MARKEN

12

osztrák
Ív-vízjel.

fekete

Az anyalemez 1868-ban, Becsben készült és bélyeggyártásra
alkalmas magyar nyomda hiányában az első két évben ott is
volt használatban. A 10x10-es bélyegívböl mintegy 10-20 ezret
nyomhattak, vagyis a kibocsátás csak mintegy egy-két millió
darab közöttire becsülhető.

■a
O

N

A kutatás
1876
dac 12
RRR!

,KRAJCZÁR'
bélyeg
vízjel

1860.
jan.1.

,,kr

1881

barna - fekete

Az elmúlt két év során az öt oszloptípus ívhely mélységű feldol
gozását teljességgel sikerült elvégezni. A többi oszlopban csak a
páros ismertetöjeleket és egyedi ívhelyeket léteznek. Az oszlop
típusok és a páros ismertetőjelek az anyalemez tulajdonságai, a
többi származása még tisztázandó. Az ívhelyek mintegy 10%-a
nem azonosítható, továbbiak létezése nem valószínű, de még
elképzelhető.
Plar> of the Exhibit
1. Gyártás és használat
2. Különlegességek
3. Az anyalemez oszloptípusai
4. Az ívhelyek jellemzői oszloponként

1887

I ví
(Nagyszlabos)

11%

„kr

Literature

tip

la vj

A magyar bélyegek monográfiája l-VII. 1965-1981, Budapest.
Szűcs Károly és társai: "Pénzügyi bélyegek a Habsburg birodalom
ban és Magyarországon” , 2007. Budapest.
Szűcs Károly: A m agyar egykrajcáros okmánybélyeg ivrekonstrukciója, Philatelica 11/1 p. 13-34. (lásd: www.mafitt.hu)

ra

18S1 1898 c
2

(Fiume)

s

KifiD --O
M
=N
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ifi

* Megjegyzés: a gyártást összefoglaló táblázat üres cellái olyan filatéliai változatok, amelyek csak a 28 darabból
álló sorozatnak csak a többi címletével fordulnak elő.
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Gyártás és használat
Ezen az 1872-es iraton 1868-as gyártású !4 krajcár (a 80. ívhelyröl) + 2 krajcár látható 12es foggal, és 10+ 2x50 krajcár+ 2x1 forint hártyapapíron az 1870-es kiadásból (fog 9V4-11).
A sárgászöld alnyomat a magyar gyártás első, a kékeszöld a későbbi Időszakából való.
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felvett ingatlan b i r t o k a z á l o g j r
leztetni, és erről alolirotta

Az irat két illetéklerovást tartalmaz: 1,50
forint a kérvény, míg a 162,5 krajcár 241
forint 32 krajcár kölcsön zálogjogának
ingatlan-nyilvántartási bejegyzési díja.
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Gyártás és használat
Ezen az egy évvel későbbi, 1873-as iraton már csak a félkrajcáros (87. ívhely) való a
bécsi gyártásból A 12+ 15+ 2x50 krajcáros és az egyforintos már mind hazai gyártású
(sárgás és kékeszöld vegyesen) vagyis jellemzően ezek a címletek addigra már kifogytak.
f

Az iraton levő 106,5 krajcár illetéket 150
forint kölcsön és annak 15 forintnyi kamata
utáni jelzálog ingatlan-nyilvántartásba való
bejegyzéséért kellett megfizetni

A z A alatt! eredetiben és J». alatt mások
-én kelt és bekebelezési en;

és
lakosáéinak
kamattal és

2 /> L

> 8 7 0

évi te

kér-+—n a m. kir. törvényszék telckkön
az adós d

j

felvett ingatlan b ir to k o d é -----zálogjog-r
leztetni, és erről alu líro ttad

a bekel

visszaszolgáltatása melleit, valamint adós
értesíteni.

JL
Kelt
ellen, melyben
ki', o.

é.

fJdt ó .!„ itt

követelés.......t

a d ó jo g nak bent körülírt

7

7-^ « **

.
7T

187*2

Gyártás és használat
Késői, 1877-es felhasználás. A 12, ívhelyről való félkrajcáros még mindig az osztrák
gyártásból származik. Az összes többi bélyeg 1873-as kiadású (vízjeles, 13-as fog). Ez jól
mutatja az 1868-as bécsi gyártás túlzott, több mint egy évtizedre elegendő mennyiségét.

Az irat is kettős illetéklerovást tartalmaz:
1,50 forint a kérvény, míg a 87,5 krajcár a
130 forintos kölcsön miatti zálogjog ingatlannyilvántartási bejegyzésének díja.
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Különlegességek
1868. Becs - tízestömb:
az eddig ismert legnagyobb összefüggés.

Kettő a legnagyobb magyar
bélyegritkaságok közül
mintegy 5 példányban
maradtak csak fenn .
1868. Bécs
12-esfog
fordított középrész

24. ívhely

-1877. Budapest
13-as fog
1876-os vízjeléeé

64. ivhely

Négyestömb kartonpapiron
az 1877-es mintaalbum újnyomata

35-46, ívhelyek
08-49. ívhelyek
1880-1891. közti megváltoztatott színű magyar kiadások
1880.

1881.

1887.

1891.

13. ívhely
vízjel:
KRAJCZAR'

**, ívhely nem azonosítható
a kr’ vízjel
vízjelszélével (vonal)

26. ívhely
With plate error
positions 26-76

** 14. ivhely
Last production
with new colours
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Típusok és az ív oszlopai
Az egymás alatti bélyegeken ismétlődő típusjelek az ív egyes osz
lopait jelzik A félkrajcáros típusai öt oszlopot azonosítanak

Bi

B2

D3

A típus

B tipus

A* D-,

D2

A

C típus

Típusok és oszlopok
A (I)

a „CZÁ” betűk feletti ívrész vastag, javított
* tűpont az E és a G közt (csoportos jel)

B (II)

1) pont a rajz felső keretében
2) változó hosszúságú vonalka az r alatt

C (III)

pont a csigában a J felett

D (IV)

1) pont a G és Y között
2) pont a k mellett
* pont a jobboldali keretívben középtájon (csoportos jel)

G (VII)

pont a k ferde lába alatt

D típus

E típusok mindegyike a jobboldalt jelzett egyik oszlop ismertetőjele, mely az adott oszlop
ba tartozó minden bélyegen megtalálható. Az egy oszlop nem mindegyik, de több sorában
is előforduló ún. csoportos ismertetőjeleket * jelzi.
A többi oszlopnak sajnos nincs ismertetőjele. Az ezekből származó bélyegek hovatartozá
sa csak az alsó- és felső ívfélen egyaránt megtalálható páros, valamint az - esetlegesen a
sokszorosításhoz használt munkalemez, vagy egy nyomólemez - egyedi ívhely ismertető
jeleiről ismerhetőfel, melyeket a következő lapok ábrák alatti része tartalmaz.
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G típus

Az ívhelyek jellemzői oszloponként

I. oszlop
felső

alsó
félív

kivéve: 31,81

11-61

01

61

11

Az ívhelyek jellemzői oszloponként

lt. oszlop

12

Az ívhelyek jellemzői oszloponként

III. oszlop

felső

alsó
fél ív

C
0 3 -5 3 a

b

13-63
23-73

13

Az ívhelyek jellemzői oszloponként

14

Az ívhelyek jellemzői oszloponként

V. oszlop

felső

alsó
félív

05-55
25-75

85

95
45

15

95

Az ívhelyek jellemzői oszloponként

VI. oszlop

felső

alsó
fél ív

■a 26-76a jelű páros ismérv „fekete könnycsepp" néven vált
ismertté

16

Az ívhelyek jellemzői oszloponként

17

Az ívhelyek jellemzői oszloponként

Vili. oszlop
felső

alsó
félív

28-78

18

Az ívhelyek jellemzői oszloponként

IX. oszlop

59

19

Az ívhelyek jellemzői oszloponként
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Szinopszis
kiegészítő leírás a gyűjteményhez a zsűrorok számára
A gyártástörténet megértéséhez
A bevezető oldalt követő, 1872, 1872 and 1877 iratokat tartalmazó három lap világít rá e gyűj
temény kulcsdarabjának, a bevezető oldalon kiemelten bemutatott magyar vízjelű zöld
alnyomatú kiadás ritkaságának okára. E dokumentumon a fólkrajcáros mellett a legkülönbö
zőbb címletek láthatók. Ám míg a félkrajcárosok mind az első, bécsi gyártásból valók a többi
bélyeg 1872-től ettől már mind ettől különböző gyártású. Látható, hogy még 1877-ben sem volt
okvetlenül szükség a félkrajcáros gyártására az első bécsi gyártás óriási mennyisége miatt.
A különlegességekhez
A "Különlegességek” című ötödik lap érdekes objektumokon keresztül mutatja be a gyártás
történetét. 1877-ben a következő tavasszal rendezett párizsi világkiállításra kartonlapokra új
nyomatokat nyomtattak. A karton négyestömb e lapok egyikének kivágása. Feltételezem, hogy
a ritka Magyarországon zöld alnyomattal nyomott vízjeles bélyeg is ugyanekkor készülhetett.
Mivel a lemez ekkor már több mint egy évtizede használaton kívül volt, ezért talán próbaként
használtak bélyegpapírt Is a nyilván jóval drágább kartonlapokra való nyomtatás előtt. Az elő
fordulás rendkívüli ritkasága miatt még az is lehetséges, hogy csak egyetlen ilyen ív készült,
hiszen a lemez használhatóságának ellenőrzéséhez ennyi is elég volt. Az e mellett bemutatott
fordított középrészű 1868-as is az egyik legkeresettebb magyar illetékbélyeg-különlegesség.
Az összefüggések általában nem igazán gyakoriak a magyar illetékbélyegek korai kiadásai
esetében. Többnyire csak párok találhatók, néhány hármas- és négyescsík, illetve négyestömb
mellett. A félkrajcáros párjai már csak amiatt is ritkák, mivel ezeket 14 krajcárra végződő tarifák
kiegészítő címleteként használták. A bemutatott tízestömb feltételezhetően unikum.
A lap alsó sorában a különböző kiadásokat illusztráló félkrajcárosok egyben mind valamilyen
különlegességek, melyek közt használatlanok, vízjelszegély és a fekete könnycsepp a zöl
dénél sokkal ritkább barna alnyomatú bélyegen is látható.
A kutatásról
A bemutatott anyag a kiállító eredeti, úttörő kutató munkájának eredménye, melyhez hasonló a
magyar klasszikus okmánybélyegek esetében még csak egy címlet, az egykrajcáros esetben
történt. Ez utóbbi leírása a Philatelica 11/1 számában olvasható (lásd: www.mafitt.hu). Annak
ellenére, hogy a félkrajcáros a krajcáros címletek legritkábbika (a bécsi gyártás maximum két
millió darabra tehető) szerencsére mégis használatlan példányokat mutathatok be. Az
értéktelenítéske hiánya agy jelentősen megkönnyíti van az ívhely-jellemzők bemutatását.
Valamivel több mint ötszáz bélyeg számítógépen történt vizsgálatára támaszkodhattam. A
különösne szép „fekete könnycsepp” lemezhiba ennek nyomán vált ismertté.
A hatodik lap az oszlopok azonosítását lehetővé tevő típusjeleket mutatja be. Az ezen oszlo
pokba tartozó bélyegek hovatartozásának megállapítását a típusok jelentősen megkönnyítik. A
többi sajnos csak a páros és az egyedi ívhely ismertetőjelek segítségével azonosítható.
Az ezután következő tíz lap az egyes oszlopokban megtalált példányokat mutatja be. A lemeznek
egy felső és alsó része van. E kettősség egy ötvenes lemez másolásának következménye, mely
nek eredményeként egyes hibák öt bélyeg távolságra egymás alatt megismétlődnek. Ezek a páros
ismertetőjelek a típusjelekkel együtt magáról az anyalemezről származnak, melyeket az ábrák
felett helyeztem el. Az ábrák alatti jelek ívhelyeket azonosítanak, ezek az anyalemez másolatairól
is származhatnak, mely egyelőre - és valószínűleg igen sokáig - még nem tisztázható.
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C H A IR M A N ’S CH AT - 2013 SZ E PT E M B E R
Tisztelt OKMÁNYBÉLYEG Olvasók!
Már a megszólítás jelzi, hogy nem MABÉOSZ szakosztályi tagságról
beszélek, hanem olyan aktív szakosztályi „tagokról”, akik olvassák a szakosz
tály periodikáját és ezért hajlandók a zsebükbe is nyúlni. De itt kell sajnos
azonnal beszélnem arról is, hogy csak nagyon kevés tag hajlandó, akar, tud
periodikánkba írást küldeni. Pedig nem arról van szó, hogy mindenkinek
„akadémiai” értekezést kellene írnia, hanem már az is kiváló lenne, ha a tagság
egy része megosztaná felfedezéseit, megfigyeléseit, örömeit, akár bánatait az
olvasókkal. Dr. Soóky Dezső bácsi mondta vala azt az örökérvényű mondást,
hogy „periodika nélkül nincs szekcióélet”. Ez a szakosztályokra is vonatko
zik. Igaz, több MABÉOSZ szakosztály esetében érvényben van szelektív cen
zúra, sőt alkalmanként gonosz kirekesztés is, de az OKMÁNYBÉLYEG min
den beküldött írást közöl, hiszen e periodika nem hatalmi tényező, hanem a
tagságé, illetve az olvasóké. Bár olyan jelenségek is vannak-voltak, hogy vala
ki erősen szubjektív nemtetszésének soha nem e periodika lapjain adott han
got, hanem élt más helyek és lehetőségek cenzúrális és felhatalmazás nélküli
minősítő kaján örömeivel.
Én már a 2013 februári taggyűlésünkön elmondtam azt, hogy amíg a
MAFITT honlapján bárki szabadon és gonoszul önkényeskedhet az
OKMÁNYBÉLYEG periodikával, addig én e periodikába szakírást többé
nem küldök, csupán a szervezeti élet kérdéseiről szólókat. Egyelőre semmi
esély sincs arra, hogy a MAFITT honlapon történő önkényeskedések meg
szűnjenek, hiszen a MAFITT jelenlegi elnöke, Dr. Homonnay Géza ellenér
dekelt, és inkább „kegyeltjeit” preferálja, és szabad kezet ad nekik. Mi sem bi
zonyítja ezt jobban annál, mint hogy szakosztály elnöki minőségemben írt le
velemre érdemben nem válaszolt, illetve más tagnak írt válaszlevelében arra
hivatkozott, hogy a MAFITT csupán tárhelyet biztosít a MABÉOSZ jelen
szakosztályának, azaz ő „tehetetlen” és csak bírósági végzésre hajlandó bármit
is lépni. Ha ez igaz állítás lett volna Dr. Homonnay Géza MAFITT elnök ré
széről, akkor bemutatta volna nekem, mint szakosztályi elnöknek azt az álta
lam követelt írásbeli megbízást, amelynek értelmében a MABÉOSZ Okmányés Illetékbélyeggyűjtő Szakosztály megbízta volna, vagy felkérte volna a
MAFITT-ot arra, hogy biztosítson tárhelyet a honlapjukon az OKMÁNYBÉLYEG számára. De ilyet nem mutatott, nem tudott felmutatni, sőt nem is
válaszolt. De hasonlóképpen Szűcs Károly sem tudott eddig egyetlen olyan
írásos szakosztályi megbízást felmutatni, amelyben előzetesen felkérték volna
arra, hogy „bárhol”, bármilyen honlapra (akár 2-B-4-5 átvitellel és változta
tással is) tegye fel az OKMÁN YBÉLYEG-et, majd felhatalmazták volna arra,
mint a szakma legjobb ismerőjét, legelismertebb szakértőjét, hogy szakmailag
minősítse a szakosztályi periodikát és a neki nem tetsző írásokat vagy az azo
kat tartalmazó lapszámokat önkényesen cenzúrázza.
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Mivel nevezett Sziics Károly jelenlegi MAFITT titkár éppen arra hivat
kozva tette fel egykor a MAFITT honlapra szakmai leminősítését, hogy az
OKMÁNYBÉLYEG tartalma „lesilányult”, ez ad elegendő indokot számomra
arra, hogy a helyzet gyökeres megváltoztatásáig én szakmai írást többé ebben
a periodikában nem jelentetek meg, hanem más filatéliai fórumot illetve más
szakmai témákat keresek. Teszem ezt akkor is, ha ezen döntésemmel biztosan
és feltételezhetően nagy örömet okozok egyeseknek. Fliszen nehogy azt gon
dolja bárki is, hogy hajlandó lennék bármiféle írásomat előzetes „normakontrollra” elküldeni akár Szűcs Károlyhoz, akár Tóth Csaba Kornélhoz, akár Dr.
Homonnay Gézához, akár a nagy kicenzúrázóhoz, Rigóczki Csabához. És
hogy akkor sok levélváltás után és számtalan húzás és módosítás után nagy
kegyesen megengednék írásaim megjelentetését. Azt már nem!
Kicsit más téma, de itt kell szólnom arról is, hogy folyamatban lenne a
Dr. Floderer István vándordíj alapító okiratának megalkotása is. Erre
felkértem titkárunkat, Székely Lászlót. Én ugyanis részemről összeegyeztet
hetetlennek tartom azt, hogy a vándordíj objektumát az a tag adta, aki maga
előzetesen és felhatalmazás nélkül szakmailag leminősítette az OKMÁNYBÉLYEG periodikát. Ennek fényében számomra ennek a vándordíjnak ugyan
úgy nincs értéke, mint ahogyan egyetlen MABÉOSZ kitüntetést nem értékelek
semmire sem addig, amíg a MABÉOSZ-nak nem lesz valóban demokratikus
és tisztességes szándékú, cserélődő tagságú elnöksége, amíg a felügyelő
Bizottság elnöke és tagjai vazallusként viselkednek és nem jelentenek valódi
kontrollt, illetve amíg a szövetség lapja cenzúrázott „párf’-lapként viselkedik.
Ettől függetlenül természetesen bármely szakosztályi tag máshogy gondol
kodhat, értékelhet.
Tehát ha a Tisztelt Olvasók továbbra is szeretnének az OKMÁNYBÉLYEG-ben szakmai írásokat olvasni, akkor aktívabbnak kell lenniük. De itt
kell megemlítenem azt a jelenséget is, hogy többen nekem szóban érdekes té
mákat vetnek fel, véleményeket mondanak, értékeléseket adnak át, csupán azt
hangsúlyozzák, hogy ők írásban semmit sem adnak közzé. Azaz nem vállalják
az OKMÁNYBÉLYEG-ben véleményüket. Én viszont nem mondhatom el
helyettük, sőt nem is akarom helyettük elmondani (habár alkalmanként néha
hivatkozók eltérő véleményekre, de csak általánosan), mert az az elvem, hogy
mindenki maga felel a saját véleményéért. De ha hallgat, akkor nincs is igazi
véleménye.
Periodikánk szerkesztője szerette volna a szeptemberi MABÉOSZ Kül
döttgyűlésig elkészíteni az OKMÁNYBÉLYEG 2013/3. lapszámot. De jelez
te, hogy eddig másoktól egyetlen írást nem kapott még. Ugyanakkor mint
megbízott küldött, beszámolót fogok írni a szeptemberi MABÉOSZ Küldött
gyűlésről is, de ezen írásom biztosan nem jelenhet meg a Küldöttgyűlés előtt.
Itt szeretném felhívni a szakosztályi periodika-olvasó tagság figyelmét arra,
hogy van egy háromtagú jelölő bizottságunk, amelynek tagjaik - elmondásuk
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szerint - nagy bajban vannak. Ők nagyon várják a javaslatokat. 2014-ben
mindenképpen személyeiben új vezetősége lesz a Szakosztálynak. A tagság
választása, döntése kihat a szakosztály jövőjére. A MABÉOSZ elnöksége
szeretné szinte az összes szakosztályi periodikát „bedarálni”, és annak szak
cikkeivel feltölteni a sokak véleménye szerint „ellaposodott” BÉLYEGVILÁG lapjait. Ha ez az OKMÁNYBÉLYEG-el is megtörténne, az a szakosz
tály halálát jelentené. Ezt is csak azért említem meg, mert több MABÉOSZ
elnökségpárti szakosztályi tag osztja azt a véleményt, hogy a szakosztályi
szakcikkekkel kell megtölteni a BÉLYEGVILÁG-ot, és ha érdemi beleszó
lásuk lett volna erre, ez már régen megtörtént volna. Persze a kellő időben és
kellő pofátlansággal és diktatórikus önkénnyel magánkiadvánnyá átminősített
volt szakosztályi periodikákat ez a veszély nem fenyegeti, annál is inkább,
mert élvezi szinte a teljes MABÉOSZ Elnökség maximális támogatását.
Dr. RillAttila
utolsó évét töltő szakosztályi elnök

Tisztelt Szerkesztő Úr!
Voloncs Gábor cikkén felbuzdulva Én is (idő hiányában csak gyűjtemé
nyem töredékét) nagyító alá vettem az illetékbélyegeim. Sok kisebb eltérést
vettem észre, most csak néhány (szerintem) jelentősebb érdekességet szeret
nék bemutatni. - Ábráink a színes elő- és hátoldalon találhatók-szerk.
pl. 1957-es 10 Ft. -hiányzik a sötét fo lt-Lábra
1966-os 10 Ft.- "N" előtt pötty - 2. ábra
1966-os 20 Ft. Körző bal szárán folt - 3.ábra
1966-os 50 Ft. értékszám színe hiányos - 4.ábra
1922-es Törv. ill. 2 korona - "M" hiányos - S.ábra
1926-os Törv.ill. 20 fillér "É" ékezete - 6.ábra
1926-os Törv.ill. 2 Pengő "L" alsó része - 7.ábra
1926-os Törv.ill. 2 Pengő "É, N" pontok - 8.ábra
1921 -es Forg.adó 50 Korona alsó része elmosódott - 9.ábra
1921 -es Forg.adó. 100 Korona "L" hiba -lO.ábra
1921-es Forg adó.5 00 Korona "M" hiba- ll.á b ra
1921-es Forg.adó 1 Korona hibás "O "-12.ábra
1921 -es Forg. adó 2 Korona hibás "k" - 13. ábra
1921 -es Forg. adó 10 Korona hibás "D" - 14.ábra
1921 -es Forg. adó 10.000 Korona összeérő pont -1 S.ábra
Üdvözlettel: Kovács László /postcard55/
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R eflexiók
Lapunk előző számában olyan sajnálatosan elfogult írások olvashatók,
amely félrevezető voltuk miatt szükségszerűen helyreigazítást igényelnek.
A lapunkban az utóbbi időben meghonosított, és - legalábbis számomra visszatetsző gyakorlattal ellentétben neveket eközben szándékosan csak ott
írok, ahol az említettek érdemeiről van szó.
1. Nem lehet szó nélkül hagyni, hogy 16. oldalon Hodobay Andor köny
vének előzményeként név szerint felsorolt magyar szakirodalomból jóformán
egyedüliként(!) kimaradt a szakosztályunk támogatásával annak öt tagja (Bur
ján Andor, Fodor István, Kemács György, Székely László és jómagam) által
évek közös munkájával elkészült eddigi legjelentősebb szakmunka. Való
színűleg minden olvasó tudja, hogy e pénzügyfilatéliai mű címe: „Pénzügyi
bélyegek a Habsburg Birodalomban és Magyarországon”. Hodobay Andor új
könyvének irodalomjegyzéke e munkánkra Floderer kézikönyvével együtt,
egymás mellett hivatkozik (viszont aligha véletlenül a cikkben felsorolt kata
lógusok nélkül, mivel a szerzők szándéka szerint azoknál magasabb szintű
filatéliai forrásmunkának készültek).
Az ilyen furcsa módon megnyilvánuló elhallgatás ezen amúgy különösen
sikeres és közkézen forgó alapművel szemben, méghozzá épp a jelenlegi
vezetőnk részéről nem igazán érthető. Hiszen annak idején a szakosztály mint
egy kéttucat tagjával együtt, támogatásával maga is hozzájárult a könyv létre
hozásához (lásd a köszönetnyilvánításban számos név között az előszóban a 7,
oldalon) amely épp elnöksége kezdetén jelent meg. Ráadásul 2008-ban a ma
gyar szakirodalom által elnyert eddigi legmagasabb kiállítási eredményt, F1P
aranyérmet is nyert Rómában. Erre igazán büszkének kéne lennünk !
2. Ha már itt tartunk a Floderer könyvvel kapcsolatban is lenne helyre

igazítani való, bár az nem lapunkban, hanem az MPIK-ben jelenik meg rend
szeresen, és sajnos immár igen hosszú ideje hiába kifogásolom. Mind az Ok
mánybélyegek és mind Számlailletékekről szóló rész elején a Floderer-katalógus szerzőjeként egy társszerző is fel van tüntetve. A könyv címlapjától
eltérően, mert ott szerzőként kizárólag Dr. Floderer István (sic!) szerepel sajnos rögtön már a könyv első szava is tévesen, mert e név rövid o-val írandó.
A valódi szerző tudta és beleegyezése nélkül, annak halálát követően ilyen ha
misítást elkövetni nem csak plágium, hanem kegyeletsértés is. Még akkor is,
ha - ahogy e kérdés lapunk hasábjain egyszer már felmerült - az önjelölt „társ
szerző” 1990-ben Gary S. Ryan és Surányi László felkérésére néhány hónapon
keresztül valóban dolgozott ezen - a MABÉOSZ-ban előtte egyébként több
mint egy évtizedig elfektetett - kézikönyv „összeállításán” ahogy az a belső
borítón még abszolút korrekt módon van feltüntetve. Ezzel azonban nem szer
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zett olyan jogokat, hogy magát hitelt érdemlően szerzőként szerpeltethesse hiszen a szerző beleegyezését ehhez nem bírja, és a kiegészítéseihez felhasz
nált források származása is teljességgel ismeretlen, ugyanis jómaga korábban
legjobb tudomásom szerint egyetlen betűt sem publikált az illetékbélyegeink
ről. Ezek ugyanúgy származhattak a tényleges szerzőtől, sőt épp ez sokkal va
lószínűbb, szemben azzal, amit bizonyítatlan hozzájárulásaként maga magá
ról állít. Az illetőnek nem ez az első ilyen esete: az 1986-os feketekönyvben is
hasonlóképp került feltüntetésre társszerzőként, ez esetben az élő és szeren
csére jó egészségnek örvendő személyes ismerősöm, ifj abb Király Tibor meg
kérdezése, sőt tudta nélkül.
3. Visszatérve az OKMANYBÉLYEG-ben megjelentekre, a 16. oldalon
olvashatunk a magyar okmánybélyegek Székesfehérváron készült albumlap
jairól. Ezzel csak az a bökkenő, hogy e szegény tájékozatlan alkotó ezúttal fe
leslegesen dolgozott. A híradásban szereplőnél sokkal gazdagabb tartalmú al
bumok létrehozása ugyanis már több mint egy évtizede megtörtént, mint
ahogy arról lapunkban annak idején többször hírt is adtunk (ld. pl. 1997/4.
szám). Most megismétlem: azóta is létezik, sőt folyamatosan bővül egy, mint
egy 500 lapos albumlap csomag a magyar illetékbélyegek alapgyűjteményé
hez és különlegességeihez. Ebből különböző részeket szakosztályunkból ed
dig már többen is elkértek és remélem használnak is. Az ehhez tartozó alapgyűjtemény 207 albumlapja kétnyelvű (ANGOL-MAGYAR), és a híradásban
bemutatott székesfehérvári albummal ellentétben a kiadások FILATÉL1A1
ADATAIT (megnevezés, nyomásmód, vízjel, fogazat, forgalmi idő), valamint
megkülönböztetésükhöz szükséges vízjel és egyéb ÁBRÁKAT, továbbá a
VÁROSI ILLETÉKBÉLYEGEKET is, vagyis valamennyi magyar illetékbé
lyeget és azok változatait is tartalmazza. A Bélyegmúzeum alapgyűjteményét
is e lapokon ajándékoztuk nemrég a múzeum részére, melyről az OKMÁNY
BÉLYEG az elmúlt években szintén hírt adott. Saját személyes használatra
valamennyi érdeklődő számára készséggel bocsátom rendelkezésre e lapokat
CD-n vagy nyomtatva. A lapok természetesen igény szerint bővíthetők, vari
álhatók, tehát az eredeti Word dokumentumokból szükség esetén a jelenleg
meglevőkből többféle további változat is előállítható.
4. Található még előző lapszámunkban egy olyan írásmunka is, amely
sajnálatos iskolapéldája annak, hogy a kritika nem tévesztendő össze az intri
kával. A Mafitt elnöksége épp az ilyen cikkek miatt volt kénytelen egyetérteni
velem abban, hogy ezek egyre gyakoribbá és durvábbá válása miatt, és a
Mafitt alapszabályi célkitűzéseivel is összhangban, a továbbiakban nem járul
hat hozzá lapunk internetes nyilvánosságra hozásához. Bár a szóban forgó leg
utóbbi rendkívül elfogult mocskolódás tartalma ennek valójában élesen ellent
mondani látszik, mégis bíztató, hogy szerzője azt állítja, hogy szerény szemé
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lyemmel az elmúlt hosszú évek alatt gyakorlatilag egyáltalán nem foglalko
zott, Tisztelettel kérem, hogy maradjon ez inkább így ajövőben is. írásainkban
pedig szorítkozzunk inkább a magyar pénzügyfilatélia minél magasabb szintre
emelésével, valamint elismertségének növelésével, mert újságunk olvasói
kizárólag ezt várják tőlünk!
2013. szeptember 19.

Szűcs Károly

Melléklet: a jelenleg rendelkezésre álló albumlapok jegyzéke, továbbá
néhány mintaoldal az elmondottak illusztrálása céljából, melyeket a 27-34
oldalon mutatunk be.
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Kérjük, hogy aki többet tud az alább bemutatott dokumenmtumról,
az legyen oly kedves és ossza meg szerkesztőségünkkel információját, hogy
Újságunk lapjain keresztül tudjuk majd tájékoztatni a kérdést feltevőt.
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BUDAPESTI CUKORJEGY

BiMFÜSTi CUKORJEGY

É rvé n ye s : 1 9 4 5 . á p r. 1—3 0 - ig .

É rvé n ye s : 1 9 4 5 . m á j. f—3 1 -ig .

A jegy tulajdonosának

.......
T

,

A cukrot a kereskedő csak a cukorjegy t u la j
donosának vagy igazolt meghatalm azottjának
szolgáltathatja k i. A jegy átruházása tilos.
Elveszett, ellopott vagy bármi módon megsem
m isült cukorjegy helyett ú ja t igényelni nem
lehet. A jegy utánzásáért, vagy ezzel elkövetett
bármilyen visszaélésért törvényszabta büntetés jár.
A jegyért a m. kir. közellátásüöyi miniszter ú r által
mindenkor megállapított térítési dijat kell fizetni.

É rv é n y e s : 1 9 4 5 . Jún. I— 3 0 - fg .
A jegy tulajdonosának

A jegy tulajdonosának

„we:
la k te a :

BUDAPESTI CUKORJEGY

n e v e :...............................
la k á s a :...........................

iakása: .

A cu kro t a kereskedő csak a cukorjegy tu la j
donosának vagy igazolt meghatalm azottjának
szolgáltathatja ki. A jegy átruházása tilos.
Elveszett, ellopott, vagy bármi módon megsem
m isült cukorjegy helyett újat igényelni nem
lehet, A jegy utánzásáért, vagy ezzel elkövetett
bármilyen visszaélésért törvényszabía büntetés jár.
A jegyért a m. kir. közeliátásügyi miniszter úr által
mindenkor megállapított térítési díjat kell fizetni.

A cu kro t a kereskedő csak a cukorjegy tu la j
donosának vagy Igazolt m eghatalm azottjának
szolgáltathatja ki. A jegy átruházása tilos.
Elveszett, ellopott vagy bárm i módon megsem
misült cukorjegy helyett ú ja t igényelni nem
lehet. A jegy utánzásáért, vagy ezzel elkövetett
bármilyen visszaélésért törvényszabta büntetés jár.
A jegyért a m. kir. kozellátásügyi miniszter ú r által
mindenkor megállapított térítési dijat kell fizetni.
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BUDAPESTI COKOBJEGY
É rv é n y e s : 1 9 4 5 , m é rő . 1— 31-ig.
A jegy tulajdonosának

n e v e :.............................
lakása.

la k á s a :............. ............

•M m :

A cukrot a kereskedő csak a cukorjegy tu la j
donosának vagy igazolt m eghatalm azottjának
szolgáltathatja ki. A jegy átruházása tilos.
Elveszett, ellopott vagy bárm i módon megsem
m isült cukorjegy helyett ú ja t igényelni nem
lehet. A jegy utánzásáért, vagy ezzel elkövetett
bármilyen visszaélésért törvényszabta büntetés jár
A jegyért a m. kir. közel látásügyi miniszter ű r által
mindenkor magállapított térítési díjat kell fizetni.

A cu kro t a kereskedő csak a cukorjegy tu la j
donosának vagy Igazolt m eghatalm azottjának
szolgáltathatja k i. A jegy átruházása tilos.
Elveszett, e llo po tt vagy bármi módon megsem
m isült cukorjegy helyett újat igényelni nem
lehet. A jegy utánzásáért, vagy ezzel elkövetett
bármilyen visszaélésért törvényszabta büntetés jár.
A jegyért a m. k ir. kezellátásüíivl miniszter ú r által
mindenkor megállapított térítési dijat kell fizetni.

A cukrot a kereskedő csak a cukorjegy tu la j
donosának vagy igazolt mog hatalm azó ttján a k
szolgáltathatja ki. A jegy átruházása tilos.
Elveszett, ellopott vagy bárm i módon megsem
m isült cukorjegy helyett ú ja t ig ényelni nem
lehet. A jegy utánzásáért, vagy ezzel elkövetett
bármilyen visszaélésért törvényszabta büntetés Jár.
A jegyért a m. kir. közellátásügyi miniszter ú r áltat
mindenkor megállapított térítési díjat kelt fizetni.
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Vándordíj alapító okirat
<Dr. Tíoderer István emíefiére

1.

j \ díj e[nevezése: Tboderer vándordíj.

2.

A díj feírása: [6. 40 cm átmérőjű porcelán dísztáb, közepén a sárvári vár
kaputornyát, valamint a termálfürdőt ábrázoló í{ézi festésseb.

3.

A díj céCja: a magyar pénzügyfdatéCia színvonaíánaSjfejlesztésében ebért
eredményefefismerése,

4.

A díjat kétévente a Szakosztály közgyűbése ítéli oda, a szakosztály vezeté
sének vagy a taggyűíés rész tvevőjéneíj hefyszínen te tt javaslatára.

5.

Adományozható Cegfeíjebb három afkgíommaí bárki - tehát nem csak, a
szakosztáíy tagja - részére.

6.

A díj átadása: a díjat megítéíő taggyűíésen, vagy a szakosztály a zt követő
tárgyévi rendezvényén.

7.

A díjat átadja: mébtatását követően a szakosztáíy ebnöke

8.

A díjjabegyütt a díjazott tuíajdonában maradó igazoCó okfeveíet k§ííátad
ni a Szakosztáíy etnökgnekjés tit fyáránafyaláirásáva( e[fáivá.

9.

A vándordíját a vándordíj odaítéCésérőbdöntő következő taggyűíésig vissza
kebbszobgábtatni, de a díj nem örökös, hanem harmadifjabkabommab vabó eb
nyerése abkgímávaía díjazott tulajdonában marad, és ezzeb megszűnik-

10.

A díjjab vabó kitüntetést a a díjazott munkásságának, mébtatásávab együtt
írásos formában is közzé keli tenni, elsősorban a szakosztáíy (apjában, to
vábbá egyúttab a magyar fdatébiai sajtó vabamebyifj nyibvános orgánumában
is.

(Budapest, 2013. február 11.
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OTI, SzTK és Társ. Bizt* bélyegek katalogizálása
A címben megadott bélyegekkel évtizedre visszamenőleg senki nem fog
lalkozott lapunkban. Tapasztalatom szerint viszont sokan gyűjtik ezeket az
érdekes, társadalom-történetileg is tanulságos bélyegeket, amit az árveréseken
tapasztalható kelendőségük is bizonyít Ezért gondoltam, hogy érdemes a té
mát részletesebben megvizsgálni.
Katalogizálásuk egyedül aFlóderer Kézikönyvben található meg, a 353355. oldalakon. Ezen három oldal vizsgálata során megállapítottam, hogy na
gyon sok hiba van benne, egy nagy kuszaság az egész. A legegyszerűbb meg
oldás tehát, hogy meg kell csinálni ezen bélyegek teljesen új rendszerezését,
amit a következőkben be is mutatok.
Ezek a biztosítási bélyegek mindig hármasával kerültek kibocsátásra,
növekvő névértékkel, napi, heti, havi foglalkoztatás esetére, ezért az egyes ér
tékeknél ezt külön nem adom meg.
Abélyegek időrendi sorrendben az alábbiakban következnek.
OTI bélyegek
1947. ápr. 1.-1948. dec. 31.
A Népjóléti Miniszter 72000/1947. N.M. számú rendeletével /megjelent
a Magyar Közlöny 1947 (III. 12.) évi 67. számában/ a mezőgazdasági munkavállalók után fizetendő egységes társadalombiztosítási díj lerovására bélyege
ket rendszeresített. A munkavállalókatkétbiztosításicsoportbasorolták.
I. bizt csop. 18 éven felüli férfi munkavállalók
1.
70 fillér
kék
férfi fej
2.
4 Ft
kék
férfi fej
3.
15 Ft
kék
férfi kaszával
II. bizt. csop. 18 éven aluli férfi és a női munkavállalók
4.
50 fillér
vörös női fej
5.
3 Ft
vörös női fej
6.
10 Ft
vörös nő búzakévével
1949. jan. 1.- jűn.30.
A Népjóléti Miniszter 88870/1948. N.M. számú rendeletével /megjelent
a Magyar Közlöny 1948 (IX.9.)évi248. számában/1949. jan. 1-től új típusú és
értékű bélyegek használatát rendelte el.
I. bizt. csop. 18 éven felüli férfi munkavállalók
7.
1Ft
kék
férfi fej búzakalásszal(1. ábra)
8.
6 Ft
kék
férfi kaszával (2. ábra)
3

9.

23 Ft

ibolya

2.ábra

traktoros (3. ábra)

3.ábra

4.ábra

S.ábra

II* bizt. csop. 18 éven aluli férfi és a női munkavállalók
10.
80 fillér
narancs
női fej (4. ábra)
11.
4,50 Ft
vörös
kéve sarlóval (5. ábra)
12.
16Ft
vörös
marokszedő sarlóval
1949.jűl.l.-1952.okt3Ü.
A4101/1949. Korm. számú rendelet/megjelent a Magyar Közlöny 1949
(VI. 23.) évi 131. számában/ módosította a biztosítási csoportokba tartozás
feltételeit és elrendelte azonos típusú, de emelt értékű bélyegek használatát.
I* bizt* csop* 18 éven felüli és 60 éven aluli munkavállalók (nemre való te
kintet nélkül)
korábbi bélyegek felülnyomása
4

8.ábra

13. l,50F t/lF t
14.9 F t / 6 Ft
15.36Ft/23FT
új értékek
16.
17.
18.

(7)
(8)
(9)

1,50 Forint
9 Ft
36 Ft

(6a, 6b, 6c. ábra) íny. 3 féle méretben!

kék
férfi fej, búzakalász (7. ábra)
kék
férfi kaszával
ibolya traktoros (8. ábra)

II. bizt. csop. 18 éven aluli és 60 éven felüli munkavállalók (nemre való tekin
tet nélkül)
Korábbi bélyegek felülnyomása
1,20 F t/80 f
(10)
19.
20.
7Ft/4,50Ft
(9. ábra)
(11)
28 F t / 16 Ft
(12)
(10. ábra)
21.
5

Új értékek
22.
23.
24.

1,20 Forint
7 Forint
28 Forint

narancs
vörös
vörös

női fej (11. ábra)
kéve sarlóval
marokszedő sarlóval (12. ábra)

SzTK bélyegek
Abiztosítások területén alapvető változást hozott az, hogy a társadalombiztosítás irányítása a Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ (továb
biakban SzTK) irányítása alá került.
Az SzTK 1952. évi 1/18. sz. körlevelében /megjelent az SzTK Értesítő
1952. okt. 3 l.-i számában/ 1952. nov. 1.-től új típusú és értékű bélyegek hasz
nálatát rendelte el.
1952. nov. 1.-1955. dec. 31.
1 bizt. csop. Állami mg. üzemek munkavállalói
25.
2 Ft vörös
26.
12 Ft vörös
48 Ft vörös
27.
II. bizt. csop. Magánmunkáltatók által foglalkoztatottak
28.
4 Ft kék
24 Ft kék
29.
30.
96 Ft kék
(A 3-3 bg. bélyegképe azonos, funkciójukmost is napi, heti, havi bg.)
6

1956. jan. 1.-1958. ápr.30.
A 71/1955. MT. sz. rendelet/megjelent a Magyar Közlöny 1955. (XII.
31.) évi 132. számában/ új típusú és értékű bélyegek forgalomba hozatalát,
valamint a már forgalomban lévő bélyegek felülbélyegzését rendelte
I. bizt. csop. Állami mg. üzemekmunkavállalói
korábbi bélyegek felülnyomása
31.
(..2Ft)+80fill. (25.)
32.
(12 Ft)+4,80Ft (26.)
33.
(48 Ft) +20 Ft (27.)
új bélyegek
34.
35.
36.

2,80 Ft
16,80 Ft
68 Ft

vörös
vörös
vörös

II. bizt. csop. Magánmunkáltatók által foglalkoztatottak
korábbi bélyegek felülnyomása
37.
( 4 Ft)+ 80 fill. (28.)
38.
(24 Ft) +4,80Ft (29.)
39.
(96 Ft) + 20 Ft (30.)
Új bélyegek
40.
4,80 Ft
41.
28,80 Ft
42.
116 Ft
1958.máj.l.-1968. dec.31.
A 20/195 8. (II. 23.) sz. Kormány rendelet és az 5/1958. (IV. 23.) sz. MŰM
rendelet 1958. máj. 1.-től új típusú és értékű bélyegek forgalomba hozatalát
rendelte el.
I. bizt. csop. Állami mg. üzemekmunkavállalói
korábbi bélyegek felülnyomása
43.
3,70 (Ftnélkül!)(34.)
44.
22,(35.)
45.
92,(36.)
új bélyegek
46.
47.
48.

3,70 Ft
22Ft
92Ft

7

II* bizt* csop* Magánmunkáltatók által foglalkoztatottak
korábbi bélyegek felülnyomása
6,50 (Ftnélkül!)(40.)
49.
50.
(41.)
39,51.
160,(42.)
lyegek
52.
6,50 Ft
kék (3 búzakalász)
53.
39Ft
kék (tehén, borjú)
54.
160 Ft
kék (traktoros)
(Kiegészítő megjegyzés: 1958. máj. 1.-től a mezőgazdasági biztosítottak bé
lyegértéke a dolgozókat terhelő nyugdíjjárulékot is magukban foglalták, ez a
napi bélyegnél 1,- Ft, heti bélyegnél 6,- Ft, havi bélyegnél 25,- Ft volt.)
Társ* Bizt* Bélyegek
A23/1968. (VI. 30.) sz. Korm. rendelet/megjelent a Tb. K. 1968. augusz
tusi számában/ új színű és értékű bélyegek forgalomba hozatalát rendelte el,
valamint megszüntette a magánmunkáltatók külön csoportba sorolását.
1969* jan* 1*-1975* jűn* 30*
55.
9 Ft
56.
57Ft
57.
240 Ft

zöld (3 búzakalász)
zöld (tehén, borjú)
zöld (traktor)

1975. jűl. 1.-1975. dec*31.
A 17/1975. Mt. sz. rendelet/megjelent a Magyar Közlöny 1975. (VI. 14.)
évi 42. számában/új színű és értékű bélyegek használatát rendelte el.
58.
14Ft
sötétrózsaszín (3 búzakalász)
85 Ft
sötétrózsaszín (tehén, borjú)
59.
60.
340 Ft
sötétrózsaszín (traktor)
1976* jan* 1* tői abiztosítási díj havi bélyeggel történő lerovása megszűnt.
Továbbra is használják az 58. és 59. sorszámú napi és heti bélyegeket, a 340 Ftos bélyeget viszont nem!
Tanulságok az ábrák alapján
Szemléltetésül olyan ábrákat készítettem, amiről több információ is leol
vasható , nem csak egyszerűen a bélyeg képe.
Az 1a, lb* ábra a 7. ssz. bélyeget mutatja, azért van 2 bélyeg képe bemu
tatva, mert jól látszik, hogy a bélyeg kétféle fogazással is létezik.
A 6a. 6b. 6c. ábra egyaránt a 13. ssz. bélyegét mutatja. Ez 1,50 Ft felül
nyomás az 1 Ft-os bélyegen. A 6a. ábrán legnagyobb az 1,50 érték, és egysoros
a felülnyomás (azaz a ’Ff a szám után van). A 6b. 6c. ábrán a felülnyomások
8

kétsorosak (azaz a'F t'a szám alatt van), a számok mérete 2,5 ill. 2mm.
Az 7,8. ábrán a felülnyomást követő azonos értékű új kiadás bélyegei lát
hatók. Látjuk, hogy a szín és abélyegkép egyezik a felülnyomottak képével.
A 4. és 11. ábrán is az a lényeg, hogy a díjemelés során is megtartották a
korábbi azonos funkciójú bélyeg színét és ábráját. Mindkét bélyeg (10 és 22
ssz.) a II. bizt. csop. napi bélyege volt, új kiadásban.
A 9* és 5. ábrán a 7 Ft / 4,50 Ft felülnyomást (22 ssz.) és ennek 4,50 Ft-os
alapbélyegét (10 ssz.) látjuk, szín és kép azonos.
A 12. és 10. ábra a 28 Ft-os havi bélyeg új kiadását (24 ssz.) és felül
nyomott korábbi változatát (2 lssz.) mutatja. Természetesen itt is szín és ábra
azonos.
Remélem a kedves gyűjtőtársak figyelmét sikerült több új szempontra rá
irányítani, nagyon örülnék, ha tapasztalataikról lapunkban is beszámolnának.
Székesfehérvár, 2014. február 9.
Dr. Németh Kálmán

20 guldenes szignettás papír vízjellel
A Hodobay Aukciós Ház decemberi árverésén szerepelt egy tétel, amely
szélesebb körben is ismertetésre szorul. Az árverési katalógusban vastag be
tűkkel kiemelve szerepelt a tétel, felhíva figyelmet, hogy egy eddig ismeretlen
darabról van szó, de ez valószínűleg elkerülte a szakértő vásárlóközönség fi
gyelmét. SZERENCSÉMRE!
Mielőtt a konkrét iratot ismertetném, foglalkozzunk egy kicsit a Magyarországon használt szignettákkal. A szakosztályi periodika 14 éve alatt csak 2
írás jelent meg velük kapcsolatban, pedig ismereteink e téren még nagyon hiá
nyosak.
A Szűcs Károly és társai által készített „Pénzügyi bélyegek a Habsburg
birodalomban és Magyarországon” című kézikönyv a 39. oldal alján fontos in
formációt közöl, miszerint a Magyarországon 1850. november 1-én haszná
latba vett címletek közöl a 3, 6, 15, 30 és 45 kr valamint az 1, 2, 4 és 20
guldenes címletek ábrája kisebb módosításokkal azonos a Habsburg Biroda
lom egyéb területein már 1836-ban forgalomba hozott azonos címletek ábrá
ival. Nagyon fontosnak tartom a két kiadás megkülönböztetésére szolgáló in
formációk publikálását, mert az eddigi információk túl általánosak. Olyan
megfogalmazásokkal találkozunk, mintt „a számok, vagy a betűk nagyobbak,
a csúcsok hegyesebbek”. De mihez viszonyítva? Mihez hasonlítsa a gyűjtő a
birtokában lévő egyetlen példányát, különösen akkor, ha az kivágás, és a dá
tumból nem következik a kiadás éve? Műszaki ember lévén ezeket az álta
lános összehasonlítási szempontokat nem tudom, nem akarom elfogadni, a
9

gyűjtőknek tényleges ábrák, milliméterekben -tizedmil limét erekben kifejezett
betűméretek kellenek. A készülő illetékjegyes nyomtatványok katalógusában
ezek az adatok már ismertetve lesznek, most csak a 20 guldenes címlettel fo
gunk foglalkozni, annak is csak a nyomtatott (Vorratstempel) változatával.
Azt is meg kell jegyeznem, hogy a már említett kézikönyv sem az 1840.
évi kiadásnál, sem a könyv végén, az 1818 és 1836. évi osztrák kiadásoknál
sok olyan információt nem említ, amelyet már az 1930-ban megjelent, sokak
által is ismert ún. Hanus kataló gus tartalmazott.

Nézzük a különbségeket:
1. Alegfontosabb, hogy:
-az 1836. éviábra21 csúcsú sokszög
-az 1840/50. évi kiadás 20 csúcsú sokszög
2. Minden egyéb eltérés másodlagos, de szembetűnő
- 1836-ban a Gulden szöveg fölött 11 db levél formájú díszítmény van
- 1840/50-ben a Gulden szöveg fölött 13 db levél formájú díszítmény van
3. AGULDEN szöveg betűmérete
-az 1836. évi kiadásnál 2,4 mm {dr. Rill Attila alapján)
-az 1840/50. évi kiadásnál 2,7-2,8 mm
Akülönbségek ismeretében nézzük a címben említett iratot.
Az iratot Pesten állították ki 1850. december 1-én. Nyugta 7447 Ft 12 krról. Az illeték az 1850. november 1-től hatályos császári nyílt parancs szerint
II. fokozat szerinti, a 7200-8000 Ft érték-tartományban 20 Ft (Gulden), ami
egyezik a szignetta címletével.
10
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Mitől különleges az irat?
A papírban található vízjeltől. Közel tíz éve minden kezembe került Ma
gyarországon kiállított, az 1850. évi kiadáshoz tartozó szignettás ívet megnéz
tem vízjel szempontjából is. M inden ív vízjel nélküli papírból készült, ez az
első általam ism ert vízjeles példány, és szerencsémre az egyik legritkább cím
let. Eddig csak 3 db 20 guldenes papírt láttam!
M it ír a vízjelről a már említett Hamis könyv? Az 1818. évi kiadásnál írja,
hogy a 7 guldennél magasabb címletű íveket 1819-től vízjeles papírra kellett
készíteni. Sok száz átvizsgált magas címletű ívben a szerző a nyom tatott be
tűkből álló „K.K. Staempelpapier” szövegű vízjelet találta (nem minden
íven!).
Az 1836. kiadásnál azt írja, hogy a 45 kr-os ívekben ,JC.K. StempelPapier” szövegű, dőlt betűs vízjel, a 7-100 guldenes ívekben pedig az 1818.
évi kiadásnál leírt álló betűs vízjel található. Ennek az a magyarázata, hogy az
1836. évi kiadáshoz felhasználták az 1818. évi kiadás maradék papírját, és a
későbbiekben ezek a nagy címletek már vízjel nélküli papírból készültek.
Mi lehet a magyarázata az 1840/50. évi kiadás vízjeles papírjának? Ennél
a kiadásnál a Hanus katalógus már m eg sem említi a vízjelet, és a mai hazai
szakirodalmak (Szűcs és tsai, MPIK) sem tesznek említést vízjeles példányok
ról.
Feltételezhetően ismételten találtak régi maradványpapírt, és ez a pél
dány korai (1840 körüli) gyártásból származhat. A vízjel szövege „K:K:
Staempel Papiéi'” 23/16 m m m agas álló nyom tatott betűkből, a szöveg hossza
300 mm. A 20 guldenes címletből Ausztriában sem fogyott sok (nagyon magas
illetékösszeg volt ez akkor is, a 20 gulden feletti illetékeket pedig készpénzben
kellett fizetni), így kerülhetett egy korai szállítmányból Magyarországra.
Az irat kiállítása magyar szempontból korainak tekinthető, kerek egy hó
nappal az illetéktörvény hatályba lépése után állították ki. Egy hónap alatt pe
dig itthon sem fogyott sok 20 guldenes címlet.

Hodobay Andor
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Két témához kívánok hozzászólni.
A 2013/4, számban kitűnő cikket olvashattunk dr, Németh Kálmán tollá
ból, a hirdetvénybélyegek használatával kapcsolatban. Két mondatot idézek:
„Eredetileg a hirdetések# plakátok illetékének lerovására szolgáltak Ezt a
funkciót bővítették 1858-ban, amikor okirati illetékek lerovására is engedé
lyezték használatukat. ”
Akövetkező mondatot én is átveszem: Ezzel kezdődnek a problémáim.
Az én problémám az, hogy az engedélyezésre való hivatkozást már több
irodalmi munkában megtaláltam, Németh Kálmán is idézi a Szűcs és tsai kata
lógust, ahol hasonló a megfogalmazás. Sok-sok időt töltöttem el könyvtárak
ban a korabeli illetékrendeletek tanulmányozásával, de a hivatkozott rendelet
tel nem találkoztam. Feltehetően elkerülte a figyelmemet, vagy német nyelv
tudásom hiányossága az oka (1859-től 1866-ig csak német nyelven jelentek
meg a rendeletek a Allgemeine Reichsgesetzblatt című rendelettárban), de na
gyon szeretném tudni a rendelet számát, ki adta ki, mikortól hatályos, és
ténylegesen mit tartalmaz a szöveg. Tudományos igénnyel megírt munkák
ból ez a fontos adat nem hiányozhat, és ezzel nem Németh Kálmán munkáját
bírálom, hanem az információéhség késztet arra, hogy az olvasókhoz fordul
jak, tud-e valaki válaszolni a feltett kérdésekre, vagy ismételten be kell vetnem
magam a könyvtár rengetegébe.
Amásik véleményemet a már több számban állandóan visszatérő vitával
kapcsolatban írom meg, nevezetesen a Szűcs K. és társai által írott szakkönyv
hazai és nemzetközi kiállításokon való szerepeltetésével kapcsolatban. Több
cikkben megjelent, hogy miért mindig Szűcs Károly nevével szerepel a mű a
kiállításokon. A vitában nem kívánok egyik oldalra sem állni, én is dolgoztam
benne, kaptam érte egy tiszteletpéldányt, a továbbiak nem érdekelnek. De a ki
állításokon való szerepeltetés okán megemlítem azt az eddig nem közölt tényt,
hogy a hazai és nemzetközi kiállítási szabályzatok szerint a kiállításra bárme
lyik szerzőtárs, anyomda, akiadó benevezheti a könyvet, a részvételi díj meg
fizetésével és a 2 köteles példány beküldésével. Kérdezem a tisztelt szerző
társaktól, hogy a 25000 Ft-ba kerülő könyvből örömmel adtak volna akár több
alkalommal is 2-2 példányt egy valamilyen rangú oklevélért? Ugye nem.
Akkor miért kesergünk, irigykedünk, panaszkodunk, hogy a kiállított okle
velek egyedül Szűcs Károly nevére szólnak. Ő nevezte be, ő állta a költsége
ket. Az egyik másik kérdés, hogy nevezés más néven (neveken) is történhetett
volna. A Magyar posta- és illetékbélyegek katalógusa is sikerrel szerepel nem
zetközi kiállításokon, de még egyetlen egyszer sem hallottam, hogy bármelyik
szerzőtárs (vagyunk egy páran) kifogásolta volna, hogy nem az ő neve szere
pel az oklevélen. Közösen vagyunk büszkék a sikerre.
Hobobay Andor
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Fázishiányos 300 Koronás forgalmi adó bélyeg
Az 1921-es évszámú forgalmi adó bélyegek 100 Korona feletti címleteit
különböző színű három fázisban nyomták. E fázisok sorrendjét eddig nem is
mertük, ám lehet, hogy a fázishiányos darabok felbukkanása most erre is fényt
derít
A szakirodalomban nem találtam nyomát az itt bemutatott rendellenes
ségnek. Ezen csak a 3000 Koronás barna középrajza és a ennek zöld keretnyo
mása látszik, a mellette levő normál bélyegen látható, a keretrajzot körülvevő
rózsaszín alapszínnyomás nélkül.

A két bélyeg papírja azonos, az alapnyomás nélküli is V lla vízjelet mutat,
ím e a kérdéses alapnyomás nélküli bélyeg átvilágítva:

A fázishiány legvalószínűbb oka a nyomásra előkészített ívek összeta
padása. Nehéz azonban elképzelni, hogy a nyomdásznak nem tűnt volna fel a
rózsaszín nyomat hiánya, ha ez az első fázis lett volna. Mivel az papírív ilyen
kor telj esen üres, ez annyira feltűnő, hogy bizonyára visszarakta volna az ívet a
m ég nyomás nélküli, üres papírok közé. Ha viszont a nyomási fázisok a közép
résztől kifelé haladva történtek, az utolsó fázis hiányát már csak ellenőrzés
szűrheti ki. Hogy ez hányszor történhetett ez meg, jó lenne tisztázni. Vajon ki
van még hasonló darab(ok) birtokában?

Szűcs Károly
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Az Anyag- és Árhivatal ipari ellenőrző jegyes nyomatai
Újabb bélyegbenyomásos űrlap rendeltetésére derült fény igaz csak
részlegesen.
A Floderer katalógus 324. oldalán találhatjuk ezeket a bélyegjegyeket.
Használati idejük ismeretlen, abélyegeken olvasható évszám alapján 1944-től
kerültek használatba. Az Anyag és Árhivatal szöveg arra enged következtetni,
hogy azt 1946-tól is használták, mert a hivatal 1946-ban alakult. (Lásd
5.740/1946. M.E. rendelet, június 7-i hatállyal, majd módosítással június 24-i
hatállyal, megjelent a Magyar Közlöny 1946/120. számában, módosítva a
139. számban.). Lásdm égM K1946/168. Szám.
Amost előkerült űrlapok szerint a nyersanyag hiányos időszakban, a há
ború végső időszakában, majd közvetlenül utána, bizonyos stratégiailag fon
tos zárolt anyagok felhasználásához, kiutalásához engedély kellett. Ezen anyagok igénylésére szolgáltak a bemutatott űrlapok, és az engedély megadását
igazolták az űrlapra ragasztott bélyeggel, vagy már eleve benyomott bélyeg
gel készült az űrlap. Arra jelenlegi ismereteink szerint nincs adat, hogy a kiu
talás engedélyezéséért kellett-e fizetni. Az egész rendszer működését szabá
lyozó rendelet(ek) még ismeretlen(ek) előttünk.
A bemutatott ábrákon 2 űrlap bélyeg nélküli (lehetőségem volt legalább
10-féle űrlapot látni, de csak a bemutatottakon van előrajzolt hely a felra
gasztandó bélyegek számára), és csak 2-féle űrlapon van benyomott bélyeg.
Néhány űrlapon nyomdajelzés is van, melynek évszáma 1944, ez összhangban
van a feltételezett 1944. évi forgalomba hozatali idővel.

pecsét
helye.

3*10 k g

Patkóvas
vagy 4 drb lópatkó

Bélyeg
helye.

lakos részére.

1944. julius
K ovács iparos neve

.................. -— ----------...............

Ip a r te s tü le ti b é ly e g n é lk ü l é rv é n y te le n ,
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pecsét
helye.

3-10 k g

Patkóvas
vagy 4 drb ló patkó
U kos ré sié re .

1944. o k tó b e r
Kovács iparos neve :...................... .................... ........... .................

4 & * 2 /1 ? 4 4 .

Nyomdajelzés: 3862/1944. A bélyegképes űrlap ismert még
1944. július dátummal is, nyomdajelzés nélkül.

Pecsét
helye.

| fi

k g

Keréksinvas
lakos részére.

1944. ju lius
Kovács iparos n ev e:...................... ........ .

Nyomdajelzés nélkül.
Ismert 1944. október dátummal is, 3860/1944 nyomdajelzéssel, zöldes papíron.
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Pécséi

he,ve'

Bélyeg

16 k g

helye.

Keréksinvas
lakos részére.

1944. jú liu s
Ko vács iparos heve

.............. „................. ...... ..... .........

Ip a rte s tü le ti bélyeg: n é lk ü l é rv é n y te le n .

Az űrlapok mérete kb. 110x75 mm, a nyomtatott keret mérete 90x62 mm.
Az ismert példányok 2 széle fogazott, 2 széle vágott. Feltehetően többdarabos
ívekben készültek, és igény szerint téptek le lapokat az ívből.
Az űrlapokat vízjeles papírra nyomták. A vízjel íves vonalak között
ÁLLAMKINCSTÁR szöveg, a szövegközép fölött koronával.
Hodobay Andor

A 10 f illetékjegyű szállítólevelek (1900-1918) ismert változatai
írásom tárgya az 1900-ban forgalomba hozott, a pénznem változás miatt
10 f illetékjegyü, 180x120 mm méretű általános és 180x(2x 120) mm méretű
utánvételes szállítólevél.
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Foglaljuk össze eddigi ismereteinket a rendelkezésre álló szakirodalmak
alapján:
Kaptay Antal (Budapest, 1966) 148. oldal (forgalmi idő: 1898-tól)
Szövegnyomás: a) magyar, b) magyar-horvát, c) magyar-francia. 1912
után a hátlapon nyomdajelzéssel: M. kir. államinyomda, Budapest
Katalógusszám: 27 sárga papír, kék nyomás (rendes)
2 S zöldes kék papír kék nyomás (utánvétel)
Bárány János dr.: A magyar szállítólevelek katalógusa. Kézirat, Vesz
prém 1966.15-16. P
3 fejezetre bontva a kiadások időpontja alapján. Az első megjelenést
1898-ra dátumozza.
1898. általános, ésutánvételes,anyelwáltozatokranemtérki
1908. Az Akadémia helyesírási szabályai szerint mindenütt csak c betű a
ez helyett Nyj. nélkül. Szöv. m, m-h, m-ol, m-fr, m-fr-n
1914. Mint az előbbi, de a hátoldal jobb hasábjában függőlegesen nyj,
„M. kir. állami nyomda Budapest”. Az előlap jobb hasábjában a szöveg
blokkbetükkel, az árunyilatkozatra vonatkozó 17 soros megjegyzéssel,
vagy anélkül. Az utánvételeseken ennek a megjegyzésnek csonka sorait
apró négyzetek töltik ki, ezeken c és ez egyaránt előfordul. Szöv. m, m-h,
m-ol, m-fr.
Magyar Bélyegek Monográfiája IV. kötet 1971., 635-657. oldalak (csak ki
vonatosan idézve)
A forgalmi idő és szövegváltozások miatt már 3 fejezetre bontva
1899. X. 1908.1. ?. - Szöveg: m, m-h, m-o, m-fr, m-fr-n, és említi a Gyl
gyári vízjel előfordulását is.
1908. II. 1913. XI. - írásmód változás, a szövegben előforduló összes cé
betűt az eddig „ez” írásmód helyett „c”-nek szedték
1914. (1913. XII. ? 1916. IX., az egyszerű, magyar szövegű űrlapok
1917. V:, a több nyelvűek 1918.1.) és szövegváltozás
Szöveg: magyar, magyar-horvát, magyar-olasz, magyar-francia,
magyar-francia-német
Az eddigi legrészletesebb feldolgozás,
Floderer katalógus (1991) 288. oldal (1898-tól)
Szövege: magyar, magyar-horvát, magyar-francia
Nyomdajele: M. kir. állami nyomda, Budapest
Katalógusszám: 27 sárga papír, kék nyomás (általános)
2 8 zöldeskék papír, kék nyomás (utánvéttel)
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E rövid irodalmi áttekintés is sejteti, hogy van mit rendszerezni/rendezni
ezen a területen. Eltérő adatok vannak a megjelenés időpontjára, anyelwáltozátokra, a nyomdajelzésre. Már ezekből is látszik, hogy 2 db katalógusszám
mal ezt a nagy területet nem lehet egyértelműen lefedni. További részletezés
re, pontosításra van szükség az egyértelmű azonosítás érdekében. Számomra
egy kérdés azonnal felvetődik: a legkorábban megjelent ismertetők a legrész
letesebbek, a későbbi kiadásokból miért maradtak ki az elődök által már felfe
dett ismeretek, tények?
A fentiek, valamint sok száz szállítólevél átnézése során felfedezett elté
rések birtokában az alábbiakban összefoglalom jelenlegi ismereteimet, és ké
rem, hogy ennek alapján ellenőrizzék gyűjteményeiket, és észrevételeiket
osszák meg velem, és az olvasókkal, hogy a készülő katalógus a lehető legtel
jesebb ismereteket tartalmazza. Fáradozásukat előre is köszönöm.
Azokat a gyakorlati lépéseket ismertetem (ajánlom), amelyeket és is kö
vetek, amikor egy darabot, vagy egy gyűjtemény sok darabját azonosítom.
Fontos megjegyezni, hogy az alábbi vizsgálat tárgya csak az űrlap, és nem ter
jed ki a díj lerovásra felragasztott b élyegek fílatéliai vizsgálatára.
1. Általános vagy utánvételes
2*A szöveg nyelvezete
3. Ahátoldalon lévő dátumelőnyomás és nyomdaj elzés
4*A címoldalon a c betűk írásmódja (ez vagy c)
5. A súly adatoknál a kilogram/gram rövidítése
6. Elő- és hátoldali szöveg- és szövegelrendezés változatok.
Utánvételes lapoknál az után vételi lap szövegváltozatai, valamint az
utánvételi lappal egybefüggő példányoknál a szövegállások vizsgálata.
7. Vízjel, vízjelállás
Atovábbiak csak ínyenceknek:
8. Használt szállítólevek esetében a feltüntetett súly és rendeltetési hely (bel
föld, külföld) alapján a csomagdíj ellenőrzése az esetleges különszolgálta
tások figyelembe vételével (terjedelmes, törékeny, stb.).
9*A szállítólevélen lévő ragjegyek, és egyéb kezelési jegyek vizsgálata, ahát
oldalon az esetleges fekbér díjak lerovása.
10. És végül, de nem utolsó sorban a díjlerovásra használt bélyegek, postai ke
zelési jegyek és egyéb postatörténeti vonatkozások vizsgálata, céglyukasztás,
vám, cenzúra, stb.
Mielőtt a fenti 1-7. pontokat részletezném, nézzük meg a forgalmi időt.
A4 említett szakirodalom 4 időpontot jelöl meg, de egyiket sempontosan.
Forgalomba hozatal:
Akereskedelemügyimin. 84.096/1899. számú,„Kötelezőszámításkoronaértékben a posta-, távírda és távbeszélő-szolgálatban” című rendelete intéz
18

kedik az új korona-fillér értékjegyü nyomtatványok forgalomba hozataláról
1900. január 1-től kezdődően. A régi pénznemü 5 kr-os utánvételes szállítóleveleket azonnal kivonták a forgalomból, az általános szállítólevelek még 3
hónapig forgalomban maradtak.
Forgalomí idő:
A belföldi forgalomban használt magyar nyelvű űrlapok gyártása 1917.
április hótól megszűnt, a készletek felhasználhatók maradtak. A továbbiakban
a belföldi forgalomban is a magyar-francia nyelvű űrlapokat kellett használni.
(6291. v/1917. Ker.M.)
1914-től M-F-N űrlapok már nem készültek.
A magyar-horvát és magyar-olasz nyelvűek 1918. októberig, a Monarchia fel
bomlásáig voltak forgalomban. A Monográfiából vett adat, rendeletileg nincs
alátámasztva. Nagyon érdekes a szállítólevek utóélete az utódállamokban, Ju
goszláviában, Csehszlovákiában.
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1920. január 29-én Glina-ban magyar-horvát nyelvű utánvételes szállítólevél
magyar csomagragjeggyel, túlélő postabélyegzővel, a 20 K postadíj 5HS
bélyegekkel leróva (efőoldal)
19

1920. január 29-én Glina-ban magyar-horvét nyelvű utánvételes szállítólevél
magyar csomagragjeggyel, túlélő postabélyegzővel, a 20 K postadíj SHS
bélyegekkel leróva (hátoldal)

A 10 filléres pénzügyi bélyeges nagyalakú postai szállítóleveleket a Kér.
M. 1922. július 11-én kelt ad. 17.961/1922. számú rendeletével a forgalomból
végleg kivonta. A szállítólevelek illetéke 1920. október 1-től (1920:XXIV. te.
8. §.) 1 K-ra emelkedett. Anagy mennyiségű megmaradt régi készlet miatt a 10
f-es űrlapok használata megengedett, sőt javasolt volt, a 90 f különbözetet
készpénzben kellett megfizetni a feladáskor, illetékbélyeges kiegészítést nem
alkalmaztak.
Vegyük sorra az azonosítás lépéseit:
Ad, 1, Magyarázatot nem igényel. Apapírszín alapján, valamint az utánvételre
utaló kitöltendő részek alapján könnyen elkülöníthetők. Kivételek van
nak, lásdAd. 6. fejezet Utánvételes szállítólevelek 3. pont.
Ad, 2, Az alábbi szövegek a szállítólevelekről lettek leírva, és több esetben
nem egyeznek a Monográfiában leírtakkal (lásd irodalmi összefoglaló)
Tőlap (általános és utánvételes) A Szállítólevél szó mindig rövid i-vel!
Magyar - Postai szállítólevél
20

Magyar-horvát- Postai szállítólevél/Postanski odpremni list
Magyar-olasz - Postai szállitólevél/Littera di porto (?) (a Monográfia
alapján)
Magyar-francia- Postai szállitólevél/Bulletin d'expédition
Magyar-fr ancia-német - Postai szállitólevél/Bulletin d’expédition/ Post
begleitadresse
Az utánvételi lap
Magyar - Posta-utánvételi lap
Magyar-horvát-Posta-utánvételi lap/Postanskipouzetni list
Magyar-olasz - Posta-utánvételi lap/Littera di porto (?) (a Monográfia
alapján)
Magyar-francia - Posta-utánvételi lap/Mandat de remboursement
M agy ar-fr ancia-német - Posta-utánvételi lap/Mandat de remboursement/Nachnahme-Postanweisung
Ahorvát nyelvű felirat, és az utánvételi lap német megnevezése az általam lá
tott példányokon nem egyezik a Monográfiában leírtakkal, az olasz szöveget
eredeti példány hiányában nem tudtam ellenőrizni.
Ad* 3* Hátoldali dátumelőnyomás változatok
A 1900-tólkb. 1908-ig „190.”
B-1908-10között„19. ”,
C-1911-től„191 ”
D 1913-tól 191. és ahátoldali osztóvonalon nyomdajelzéssel.
Ad* 4* A címoldalon a „Cznrf szó, valamint a lábjegyzetben két helyen is ol
vasható „czimet” szavak „cz”-vel vagy „c” betűvel vannak írva, különböző
betűtípusokkal. A Monográfia szerint 1912 után, a megváltozott helyesírási
szabályok miatt a korábbi cz-betüpárt a c-betű váltotta fel, de ez csak részben
igaz. Akésőbbi kiadásokon is általában a ez betűpár található.
Hogy a ez vagy c betű melyik dátum- és szövegváltozaton található - lásd
táblázat.
Ad. 5* A súlyadatokban a kilogramm, gramm rövidítése általában függ a szö
vegváltozattól (lásd Ad. 2. fejezet) és akiadás dátumától (lásdAd. 3. Fejezet).
Az eddig ismert rövidítések: klgr/gr, kgr/gr, kg/g, kg/gr.
Hogy melyik rövidítés melyik dátum- és szövegváltozaton található lásd táblázat.
Ad. 6. Ahosszú forgalmi idő és a többszöri utánnyomás miatt számos szöveg,
és szövegelrendezés változat jött létre.
21

Általános szállítólevelek
A cím- és hátoldali szövegnyomás mindig ellentétes állású.
1. Magyar szöveg, ahátoldalon „190.” Dátumelőnyomás
a) A cím feletti érték megjelölésnél valamint ajobb oldali szelvényen a
Franco szöveg alatt és a Postai előjegyzés részben a K és fbetűk után
R aktárkönyv vagy kézbesítő könyv

Kuliig;:'kíVnyv vasTy kézbesít'3 könyv-

■folyő' száma ......

föl vő számn.

éF'rm\ho"

flH jB B B -'
F rank oj egyek
f el ragE isztás ü ra
öicánt- L e l j .

R iS

(folytatás a 1iá l
lít pok) r

aa) ponttal

é íI i í

K !

............r< ......... f
^rank-'Vegyek
feltaíjasKtAsára.
: ' -szánt liuly
(foly+atás a
1 apníi):

bb) pont nélkül

Tapasztalat: K./f. változat ritkábban fordul elő!
b) a K és f betűk után pont nélküli változat (lásd a) betű), és a „Kerület,
városrész/utcza, házszám” kétsoros szövegben az „utcza, házszám” szavak
között vessző helyettpont van.

Rendeltetési hely ..

Rendeltetési hely

Kerület, városrész, )
utcza, házszám j

Kerület, városrész, \
utcza. kasszám )

Utolsó p o sta 2*

Utolsó jm sta

2.Magyar-horvát szöveg
Az Ad, 3. fejezetben felsorolt A-B-C dátumváltozatú lapok címoldalán a
lábjegyzet második, horvát nyelvű sora hosszabb, mint a magyar nyelvű sor.
A D dátumváltozatnál egyes szövegrészek betűtípusa és elrendezése (Raktár
könyv ..., Frankojegyek...., lábjegyzet, hátoldali szövegek) változott, a láb
jegyzet második, horvát nyelvű sora rö videbb, mint a magyar szöveg.
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A-B-C dátumváltozatú űrlapok

D dátumváltozatú űrlap

3. Magyar-francia szöveg
Az Ad. 3. fejezetben felsorolt A-B-C dátumváltozatú lapok címoldalán a
jobb szélső szelvényen 17 soros Ausztriába, a megszállott..." kezdetű szö
veg, a sorok szélei függőlegesen nincsenek egyvonalban. AD dátumváltozatú
lapok címoldalán ez a szöveg 15 soros, a sorok szélei függőlegesen egy vo
nalban vannak.
4. Magyar-francia-német szöveg (csak 190. dátumnyomással ismert)
Az érték megadásánál, valamint a jobb szélső szelvényen a Franko szö
vegrész alatt a pénznem rövidítése a német szövegben
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Utánvételes szállítólevelek
A tőlapon a címoldal és ahátoldal szövege mindig fordított állású!
1* Magyar szöveg, „190.” Dátumelőnyomás
Az utánvételi lapon a kétoldali szövegnyomás azonos állású, így az
összefüggő teljes lapon a hátoldali szövegek ellentétes állásúak!
A tőlappal összefüggő Posta-utánvételi lap címoldalán (a bélyegképpel
azonos oldalán) az utánvételes összeg beírására szolgáló vonalkázott mezők
után
a) Korona . ..f pénznem jelölés, az utánvételi lap hátoldalán „A feladó,
...” kezdetű szöveg, a Tudnivalók 2. pontjában 7 nap, a 4. pontban „Átutalás
nak csak a budapesti és b écsi...” szöveg, a tőlapon 5 helyen K f rövidítés (a
betűk után nincs pont),
b) Korona .. .fillér, pénznem jelölés, az utánvételi lap hátoldalán „A föl
adó, ...” kezdetű szöveg, a Tudnivalók 2. pontjában 3 nap, 4. pontban á t u t a 
lásnak csak a belföldi és az Ausztriával való ...” szöveg, a tőlapon 5 helyen K.
f. rövidítés (pontokkal)
SZELVÉNY.

PO ST A -U T Á N V É T E L I LAP.

1. AcsomagMaiója:
Utánvétel! összeg.......

K

f

i

azaz:

Korona

:^
SZELVÉNY.

j

P O ST A -U T Á N V É T E L I L A P.

i, Acsomag.Ma-dója:
Utánvétel! összeg................K- ...... f.7 azaz:
—

=■

-------------

Felül a) változat, alul b) változat
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A Postai szállitőlevél szöveg hossza 50 mm, 5/4 mm-es betűkkel

2. Magyar szöveg, 19.. dátmnelőnyomás
Atőlap betűtípusa változott, az utánvétéli lap címoldalán Postautánvételi
lap szöveg (elválasztójel nélkül), változott a postai előjegyzés mező beosztá
sa, a cím- és hátoldali nyomás ellentétes állású, így az összefüggő teljes lapon
a címoldali szövegek, és hátoldali szövegek azonos állásúk, de egymáshoz
képest fordított állásúak. Az utánvétel! lap hátoldalán „A föladó...” kezdetű
szöveg, a Tudnivalók 2. pontjában 7 nap, a 4. pontban „Átutalásnak csak a bu
dapesti ...” kezdetű szöveg.
S zelvény.
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A Postai szállítólevél szöveg hossza 46 mm 4/3 mm-es betűkkel
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3. Ismert olyan magyar nyelvű, „190,” dátumelőnyomású használatlan, utánvételes szállítólevél, amelynek tőlapja azonos az általános tőlapokéval, vagyis
hiányoznak az utánvételre vonatkozó mezők.
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4« Magyar-horvát szöveg, 190, Dátumelőnyomás
a) a tőlapon 7 helyen K. f. pénznem rövidítés (ponttal), az utánvétel! lap
címoldalán az utánvétel! összeg beírására szolgáló mezők után K. f. rövidítés,
a hátoldalon a Tudnivalók 2. pontjában 3 nap, a4. pontban,^Átutalásnak csak a
belföldi és az Ausztriával.. A Szöveg.
b) a tőlapon 7 helyen K f pénznem rövidítés (pontok nélkül), a hátoldalon
a Tudnivalók 2, pontjában 7 nap, a 4, pontban „Átutalásnak csak abudapesti és
bécsi... ” Szöveg,
5, Magyar-horvát szöveg, B-C és D dátumelőnyomások (lásd Ad. 3. fejezet)
A tőlapok elő és hátoldalai különbözőek. A B-C dátumelőnyomású la
pokon jobb szélső szelvény szövegének sorai függőlegesen nem egy vonalban
kezdődnek/végződnek, ugyanez a szöveg a D dátumelőnyomású lapokon füg
gőlegesen egy vonalban kezdődik, végződik, kis kiegészítő négyzetekkel.
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Tőlap és utánvétel! lap változatok a dátumelőnyomás alapján. Balról
jobbra:
1. A-változat K.f. (pontokkal), az utánvétek lap mint Ad. 4. fejezet a) betű
2. A-változat K f (pontok nélkül és változik az utánvétel! lap előlapja, a
hátlapja mint Ad. 4. fejezet b) betű)
3. B-változat (a C-változat tőlapja is ilyen, a C-változat utánvétel! lapját
nem ismerem)
4. D-változat tőlap (az utánvétek lapot nem ismerem)
6« Magyar-francia szöveg, D dátumelőnyomás
a) A tőlapon ez betűk, a tőlap bal alsó sarkában a felvevő postahivatal
hely- és keletbélyegzője számára pontozott kör, a súly mértékregységekg/g, a
postai előjegyzések mezőben „Értesítési v. kézb. díj szöveg. Az utánvétek lap
hátoldalán hiányzik a Tudnivalók című 4 pontos szöveg. A tőlapon és az
utánvétek lapon a cím- és hátoldali nyomások ellentétes állásúak.
b) A tőlapon c betűk, a tőlap bal alsó mezője üres, a Postai előjegyzések
mezőben nincs „Értesítési ...” szöveg, a mértékegység rövidítése klgr/gr, az
utánvétek lap hátoldalán van Tudnivalók szöveg. A tőlapon és az utánvétek
apón a cím- és hátoldal! nyomások ellentétes állásúak.
Szelvény, —í'üupon.
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7. Magyar-francia-német szöveg, ,4 9 0 /’Dátumelőnyomás
Az érték megadásánál, valamint a jobb szélső szelvényen a Franko szö
vegrész alatt a pénznem rövidítése a német szövegben
a) K h (a magyar és német nyelvű rövidítés után nincsenek pontok)
Az utánvéted lap hátoldalán a Tudnivalók 2. pontjában 7 nap, a 4. pontban
„Átutalásnak csak abudapesti és bécsi...” szöveg.
b) K. H. (mindhárom nyelven a rövidítések után van pont) Az utánvéted
lap hátoldalán a Tudnivalók 2. pontjában 3 nap, a4. Pontban „Átutalásnak csak
a belföldi és az Ausztriával. . szöveg
HaJktárkönyv vagy böahesítű könyv

EsktárkÖnyv fagy kézbesítő könyv
f o ly ó

sjs

folyó fiüárna ..........

ám....................

F-rmika

M 'a n k o t

K

X ,

/

C.

.... a -— *
k
h.

X.

f,

d.
h:

Fr&iijEojegyek

Frankójagyök
hsára

gssílnt hely (foJy-

s z á m h tíly {folya h á tla p o n ) t

felmtíissst&sára

tatás a hátlapon.):

a)

b)

Ad. 7. A szállítólevelek papírjában gyakran látható a Hermanecz-i papírgyár
hattyús gyári vízjele, különböző állásokban.
Az általános és utánvételes szállítólevelek 1-7. pontokban felsorolt jel
lemzőit táblázatokban foglaltam össze (táblázatokat a következő oldalon ta
lálják). A táblázatok még nem tartalmazzák az Ad. ó. pontban felsorolt válto
zatokat Egyenlőre azok beépítése nehezen áttekinthetővé tenné a táblázato
kat.
Ahogyan azt már a cikk elején kértem a kedves olvasóktól, nézzék át a
fentiek alapján gyűjteményüket, és ha valamilyen új változatot találnak, annak
ismertetését küldjék el a szerkesztőségnek, vagy közvetlenül nekem. Vonat
kozik ez a magyar-olasz nyelvű szállítólevelek minden változatára is, mert
olyat még nem láttam.
Hodobay Andor
arveres@hodobay.hu
1115 Budapest, Bártfaiu. 49.
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Utánvételes szállítólevelek táblázata
ssz.
súly

A

B

C

D

ki gr/gr

kg r/gr

kg r/gr

kg r/gr

ez

c-betűk

X

é
O-IAI

vízjel

Gy1

súly

ki gr/gr

c-betűk

ez

c

c

c

vízjel

0

0

0

súly

?

7

7

Gy1
?

c-betűk

7

7

7

7

vízjel

?

7

7

7

0

súly
LL

M-F-N

é

0

Gy1
kg/gr

klgr/gr

c-betűk

c

c

c

vízjel

0

0

0

súly

klgr/gr

7

7

c-betűk

ez

7

7

vízjel

0

7

7

kg/gr

klgr/gr

ez
0

c

0, Gy1

Az általános szállítólevelek táblázata

A
ssz.

B
antikva

groteszk

súly

klgr/gr

kg/gr

vízjel

ez

0, Gy1

súly

s
o
s

ú
LL

5

0

0

kg/gm

Gy1
kg/gr

ez

c-betűk
vízjel

0

0

0

0, Gy1

súly

7

7

7

7

c-betűk

7

7

7

7

vízjel

7

7

7

7

súly
LL

D

O
c-betűk

X

C

klgr/gr

kg/gr

ez

c-betűk

0, Gy1

vízjel

0

0

súly

klgr/gr

7

7

c-betűk

ez

7

7

vízjel

0

7

7
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Az 1868-98 közt gyártott kétkrajcáros magyar okmánybélyegek
első lemezének ívhely-azonosítói - 1. rész
Ahogy arra már lapunk címe is szinte kötelez, nagyon ideje lenne már, ha
lapunkban ezentúl nagyobb teret szentelnénk hazánk okmánybélyegeinek.
Nem panaszkodhatunk, hiszen a klasszikus magyar kiadások szinte kimerít
hetetlen filatéliai gazdagsága szinte tálcán kínálja nekünk ezt a lehetőséget. Ja
nuári taggyűlésünkön ezért bejelentettem, hogy az első két címletnek az el
múlt években előbb a Philatelicában, majd saját lapunkban publikált kutatá
sait1a kétkrajcáros címlettel folytatva, ezentúl minden számban folyamatosan
közölök majd a címletek ívhely-azonosítóira vonatkozó tanulmányokat. Ezt
jelenleg nagyon megkönnyíti számomra az, hogy a Brit Magyar Filatéliai Tár
saság jubileuma alkalmából meghívást kaptam egy idén májusra szervezett
magyar bemutatóra a „Royal” londoni székházába, ahol a magyar illetékbé
lyegek külföldi ismertségének és elismertségének növelése céljából amúgy is
eddigi eredményeim összegzését terveztem.
Akétkrajcárosról egy szép függőleges csíkot akrajcáros ívek addig isme
retlen lOxlO-es ívszerkezetének végső bizonyítékaként Szép Endre mutatott
be lapunk 1991/2-3 számában. Ennek kapcsán mintegy mellékesen leírta az
ábrámon D*-gal jelölt típusú IV. és IX. oszlopok sugarak közti foltját is. A
cikkhez illusztrációként csatolt silány minőségű fénymásolaton azonban ez az
ismertetőjel sajnos felismerhetetlen volt, eddig tehát kevés gyűjtő ismerhette
csak.
E címletnek az első anyalemezről készült munkalemezét - amely a nyo
mólemezek gyártásához használt, kiemelkedő pozitív bélyegképeket tartal
mazó un. patricalemez volt - az 1890/91 fordulóján előállított, az akkoriban
bevezettet fésűsfogazás alkalmazhatósága érdekében szélesebb bélyegközzel
készített új lemez váltotta fel. Az első lemez tehát mintegy 23 évig volt hasz
nálatban. Az erről készült nyomólemezek számára vonatkozóan nem isme
rünk dokumentumokat, így csak becslésekre támaszkodhatunk. Az általam 8,8
millióra becsült zöld és nagyjából 2,6 millió barna alnyomatú bélyeg legyár
tásához mintegy 10-12 nyomólemezre lehetett szükség. Ezt a kutatás későbbi
folytatásához fontos tisztázni, mert annál több egyedi ismertetőjelre lehet szá
mítani, minél több nyomólemez készült.
Első lépésként csak az oszlopok szétválasztásához legszükségesebb osz
loptípusokat mutatom be. Mivel a hetedik oszlopnak nincs típusa, és a D* és E
típusok több oszlopban is megtalálhatók, a szétválaszthatósághoz ezek páros
ívhelyeit is közlöm.
1 az erről készült kiállítási lapok a www.rn.afitt.hu honlap “Bemutatók"
oldalán megtalálhatók
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A munkának jelen első fázisa a világkiállítási albumból vett mintaív teszi
lehetővé és egyben alapja a következőnek. Ezután tömeganyag bevonásával
történhet meg a ívhely-pozíciókat azonosító egyedi ismertetőjelek feltárása.
Az egyedi ismertetőjelek egy része már az anyalemezen is megtalálható, míg
mások a nyomólemezek gyártása során keletkeznek. A mintaívet egy 1878.
körüli nyomólemezről nyomták, vagyis már későbbi egyedi ívhely-azonosítókat is tartalmaz, amelyek a korábbi gyártásoknál még hiányoznak. Ezeket
csak nagyobb mennyiségű bélyeg bevonásával lehet majd tisztázni.
Az itt közöltek lehetőséget nyújtanak a kutatásba való bekapcsolódásra
is. Felajánlom annak, aki a címlapon színesben közült négyestömb ívhelyeire
vonatkozó helytálló következtetést tud levonni, hogy rendelkezésére bocsá
tom a mintaívről készült digitális állományaim és bevezetem abba az utóbbi
években általam kialakított legkézenfekvőbb számítógépes módszerbe, ami
vel az egyes ívhelyek azonosításábabe tud kapcsolódni.

( / t 2 kttgcáto* ohzloptipuiaL

T íp u s

A*

B*
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H alvány pont a szá m tá b la bal
felső sarkában.
Erős pont a " k ” jo b b lába alatt.

C*

V áltozó e rő ssé g ű po n t "2 ” feje
é s a "k Mközött.

D*

Pont a rajz bal alsó n e g ye d é 
ben levő e g yik su g á ro n .

E

Halvány, néha csak nehezen
észle lh e tő tüpont, középen a
‘2" é s “ k ” között.

'

A rajz jo b b fe lső n e g yed é b e n
a c ím e r a ljá n a k m a g a s s á g á 
ban két su g á r vé g é t va sta g folt
köti össze.

H*

H*

L e írá s

Eltérő erősségű és alakú
(tüpont, h a lvány p o n t , rövid
vo n a lka ) a "2 ” szára a la tt a
belső keret vonal közelében.

Az ív bal felének négy csoport-típusa (A*-D*) csak négyszer ismétlődik
egymás alatt, mindkét félíven egyaránt. Az E és F oszloptípusok az adott osz
lop minden bélyegén láthatók. AH* csoport-típus szabálytalanul ismétlődik,
ötször a felső, de csak négyszer az alsó félíven.
Abélyegek oszlopok szerinti szétválogatásához segíthet ez az összefoglaló:

Ö9t
:S;b

M
i'Á.H’*
B*

!l_ oszlop
kivéve: 4 2 -9 2 -

III oszlop
kivéve: 4 3 -9 2 .

A z o s z lo p

5 páros
is m e rte tő je ííe l
a z o n o s íth a tó .

Nincs típusa
VII. oszlop

Vili. oszlop
kivéve: 6 8 .

v:

IV. & IX. oszlop
kivéve: 4 4 -9 4 .

IV. V. és ix. x.
oszlop

A z o s z lo p
4 p á ro s
is m e rte tő je ! lei
is a z o n o s íth a tó ,

A z o s z lo p
is m e rte tő je lle l
a z o n o s íth a tó ,

IX . oszlop

X. oszlop

4 páros

L

A típus nélküli 7. oszlop ezen oszlop páros ismertetőjeleivel azonosítható:
07-57

Érdemes megjegyezni, hogy az
oszlopban található a legnagyobb le
mezhiba. A 47-97. ívhelyeken az inda
alsó részétől balra a pontozásban több
pontot összekötő „fekete lyuk'’tátong:
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A fenti ábrán bemutatott lemezhiba azonban jelentéktelen azokhoz ké
pest amit a fél vagy egykrajcárosokon lemezein találtam. A 2 kraj cáros lemeze
tehát az eddigiekhez képest sokkal jobb minőségű, vagyis a teljes ivrekonstrukció nehezebben feladat lesz, és lehet hogy nagyobb összefüggések nélkül
meg sem oldható, melyeknek azonban úgy vélem, hogy sajnos nagy hiá
nyában vagyunk.
A D* ás E típus az 5-ös csík tizescsíkká másolása során megduplázódott,
így a bal és a jobb ívfélen is megismétlődik. Az oszlopok páros ismertetőjelei
alapján a IX. és X. oszlop 4-4 bélyegpárja szintén azonosítható.
D
29-79
49-99

E
19-69
39-89

10-60 20-70
30-80
50-100a b

E cikk folytatásában a következő lapszámban bemutatom majd a többi
oszlop páros ismertetőjeleit is, valamint az általam eddig megtalált egyedi is
mertetőjeleket.
Addig is kellemes időtöltést kívánok a címlapon közölt négyestömb po
zíciójának azonosításához és örömmel várom az ebbe az izgalmas felfedező
munkábabekapcsolódni kívánók jelentkezését is!
Budapest, 2012. február 22.
Szűcs Károly
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Szakosztályunk 2014. évi tisztújító taggyűlése
A január 18-án a MABÉOSZ-ban tartott tisztújító taggyűlésen a vezető
ségi tisztségekre jelöltek többsége más irányú leterheltségek miatt nem fo
gadta el jelölést. E nehéz helyzet megoldására előző elnökünk és legsikere
sebb kiállítónk - a szakosztály érdekében korábbi nézeteltéréseiket félretéve együtt vállaltak jelölést. Az elmúlt 8 évben eredményes munkát végző korábbi
elnök javaslatára a jelenlevők egyhangú szavazással engem választották meg
a szakosztály elnökének, új vezetésünk tagjai pedig dr. Vincze Viktor titkár,
valamint Csépán István, Hodobay Andor, dr. Rill Attila és Székely László
lettek. Megköszönve a bizalmat, és felelősségünket átérezve mindannyiunk
nevében ígérem, hogy e megtisztelő megbízást igyekszünk majd a lehető leg
nagyobb gondossággal, elsősorban gyűjtési területünk jövőjét szem előtt tart
va ellátni.
A szakosztály Floderer-vándordíját, amit dr. Mészáros Zoltán korábbi ja
vaslatára tavaly alapítottam meg - és miután a legtöbb szavazatot kapó j elölt a
díjat személyes okokra hivatkozva sajnálatunkra nem fogadta el - több évti
zedes szakírói munkásságának elismeréseként elsőként dr. Németh Kálmán
nak ítéltük, melyet számára egy következő ünnepélyes alkalommal szeret
nénk majd átnyújtani.
Amégjanuárban megtartott alakuló vezetőségi ülésen megállapodtunk a
folyamatosan végzendő feladatok körében és ellátásuk módjában, szétosztva
ezeket egymás között.
Tevékenységünkről, valamint találkozóinkról és rendezvényeinkről
ezentúl a honlapunkon (Internet-címe: www.mafLtt.hu/org/fiscal) kialakított
új „Kapcsolat” és „Hírek” oldalakon lehet majd napra készen tájékozódni.
Ugyanitt már létrejött az OKMÁNYBÉLYEG Repertóriuma is, amely
Hodobay Andor támogatásával e nagy múltra visszatekintő szaklapunk immár
többezer oldalnyi pénzügyi fílatéliával foglalkozó szakirodalmát az eddiginél
hasznosabb formában, egy cikk-címenkénti táblázatból teszi áttekinthetővé és
olvashatóvá. Ez azért igen fontos, mert a lapot nyomtatott formában a jövő
évtől, azaz 2015-től már csak a postázás költségét előzetesen térítő tagja
inknak tudjuk majd eljuttatni. Ennek érdekében rövidesen tagrevíziós levél
ben kérdezzük meg minden tagunkat, hogy e lehetőséggel élni kívánnak-e.
Többen kérték a taggyűlésen, hogy a folyóiratunk ha nem kis kizárólag,
de túlnyomórészt filatéliai szakcikkeket tartalmazzon, mert ez az a tartalom,
amire a gyűjtői tevékenységükhöz igazán szükségük van és amit szívesen fi
nanszíroznának is. Ennek eleget téve beszámolóm itt most le is zárom, utalva
rá, hogy mostantól taggyűléseink jegyzőkönyve teljes terjedelmében honla
punk híreinél, és kérésre titkárunktól továbbra is megismerhető.
Szűcs Károly szakosztályelnök
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Mennyi 1 pont?
1 pont: 10 kg vas, vagy 50 dkg fém, vagy 2 kg papír, vagy 1 kg rongy.
Aki 1954. június 20-ig legalább 100 pontot elér, az jutalomban részesül.
A 100 pont elérését az iskolában jelenteni kell.

A 2013/4-es szám 25. oldalán Hodobay Andor “ Bélyeg rendeltetésének
megfejtése” című írásában említett gyűjtőlap képét most pótoljuk!
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M E G H ÍV Ó
Szakosztályközi cserenap:

június 14, szombat délelőtt
Mint honlapunk és a Bélyegvilág is hírt adott róla, a 2014- cs első
szakosztályközi cserenapot június 14-én, a hónap 2. szombatján délelőtt
rendezzük 10-13 óra között a MABÉOSZ 302-cs termében.
Rendezvényünket ezúttal nemcsak az okmánybélyeg, a ragjegy, a
perfin, a díjjegy, a képeslap és a levélzáró gyűjtök, hanem újításként a
hagyományos szakosztály bevonásával tarjuk meg. így ez alkalommal
a posta- és okmánybélyegeket papír, vízjel, fogazat és típus szerint
gyűjtőket is megkülönböztetett figyelemmel és szeretettel várjuk az
1880-as okmánybélyeg kiadás több mint 100 lapos speciálgyűjtemény ének bemutatójával és konzultációval összekötve.
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Csongrádi - ismét a változatokról
Erről a témáról 11 évvel ezelőtt írtam részletes elemzést lapunk 2003/23. számában. Két okból térek most vissza rá.
Ismertettem neves gyűjtő és kutató elődünk, Sződy Jenő megállapításait,
aki 1941-ben elsőként publikálta a csongrádi bélyegek történetét. Ismét öt kell
idéznem: „Több, mint két évi legszorgalmasabb kutatással 30 élesen elválaszt
ható értéken belül 139 változatot derítettem ki.”
Adatait 1973-ban Kaptayék is változtatás nélkül átvették katalógusuk
ban. írásomban igazoltam, hogy az 1927 évi 80 filléresek darab száma nem 9,
hanem 10, így összesen 140 féle a változatok száma.
Érthetetlen tehát számomra, hogy, remek MPIK 2014-2015 kataló
gusunk 60. jubileumi, 3 aranyérmet nyert kiadásában még mindig azt olvas
suk, hogy „...a változatok száma meghaladj a a 14ö-et.”
Lehangoló számomra, hogy 11 év kevésnek bizonyult ennek a kis baki
nak a kiszűrésére! Ez a fogalmazás ugyanis azt jelenti, hogy lehet 144, vagy
148, esetleg 200 is!
Az elmúlt hosszú hétvégen aztán megvilágosodtam, mint Buddha a füge
fa alatt, azaz raj öltem a megoldásra. Nyilván való, hogy a katalógus szerkesztő
birtokában egyértelmű bizonyítékok vannak további változatok létezéséről,
amit viszont évek óta eltitkol előlünk, gyűjtők elől.
Tisztelettel ezúton kérem tehát Szerkesztő Urat ossza meg titkát kí
váncsi gyűjtő társaival, mivel ez a bizonytalanság már egészségünket ve
szélyezteti. Válaszát előre is köszönöm.
Azt megértem, hogy hely hiányra hivatkozva nem közlik a változatokat,
ez a szerkesztésnek teljes egészében jogában áll. Mivel erre a jövőben sem
számíthatunk, úgy gondoltam, hogy lapunkban közre adom a változatok ké
pét, azok kivételével, amelyek nekem is hiányoznak.
A jelentős számú bélyegkép azt hiszem három lapszámban clfér. Most a
korona értékekkel kezdem.
Témaválasztásom másik oka az, hogy annak idején a csongrádi bélye
gekre is készítettem értékszámítást. Ezt a módszert, amely a gyakoriság. Ül.
ennek reciproka, a ritkaság alapján számítással határozza meg az egyes bé
lyegek értéket, cn próbálom már régóta terjeszteni a köztudatban. No, a csong
rádi bélyegeknél kevés sikerélményem volt, ugyanis katalógusunk árazásában
11 éve változatlanul megvannak azok akirívó aránytalanságok, amelyeket né
mi átgondolással már régen lehetett volna módosítani.
Mondok is két jellemző példát. A 18 sz. 1929. évi 80 filléres bg. 4.000,Ft. Ennek darabszáma 12.020 volt, Flodcrcr pontszámát az eredeti 40 helyett 5
re vettem, míg a 20 sz. 1929. évi 1,60 P-s bélyegnél (darabszáma 1.260) az
eredeti 75 helyett 40 pont a reális, ez is 8-szüros(!), akatalógusí értéke viszont
csak 6.000,- Ft! A másik példa a 2 sz. alatti 200 K-s, (darabszáma 866) FI.
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pontértéke 100 helyett reálisan 60, ez is 12-szeres, a katalógus-értéke viszont
csak 7.000,-Ft.
Megállapítható tehát, hogy az arányosabb értékviszonyok kialakítására
irányuló értékelemzésem semmi figyelmet nem kapott a szerkesztő részéről.
Amegadott Ft értékekei tehát rossznak tartom, de ez annyira nem zavar. Az vi
szont igen, hogy a több, mint 70 éve ismert és elfogadott darabszámokat a
katalógus nem közli! Ezek elhagyására a helyhiány már nem indok!
2003-ban az elemzést a Floderer pontszámokkal végeztem. Ez már régó
ta elavult, ezért arra gondoltam, hogy megismétlem a számítást, a katalógus
mai Ft értékeivel, így az olvasó részére a helyes árarányok közvetlenül látha
tók lesznek.
Székesfehérvár, 2014. május 10.
Dk Németh Kálmán
Szerkeszd megjegyzése:
A cikhez tartozó ábrák és táblázatok bemutatását technikailag a követ
kező képpen tudtuk megvalósítani:
- az 1,2,3,4 és 32-ikbélyeget színesben az előlapon közöljük
- a többi bélyeg ábráját folyamatosan alább közöljük fekete/fehérben
- a “kis táblázatot” a 7. oldalon, míg a “nagy táblázatot” középre betéve
(nem bekötve és nem oldalszámozva) tudjuk csak megoldani.
Megértésüket köszönöm.
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Ssz.
1923. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
1927.-15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1929.-23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Összesen:

Névérték
100 K/2
200 K/2
300 K/l
500 K/4
1.000 K/4
2.000 K/6
4.000 K/4
5.000 K/3
6.000 K/3
8.000 K/3
10.000 K/7
17.000 K/l
20.000 K/4
34.000 K/2
10 f/5
30 f/2
60 f/2
80 f/10
1,20 P/2
1,60 P/6
2 P 19
2,50 P/l
lüf/6
30 f/2
60 f/10
80 f/12
1,20 P/6
1,60 P/10
2P/10
2.50 P/l

Db szám
456
866
228
1140
2413
1931
568
1061
262
468
11.027
48
2028
1550
706
164
188
704
531
1615
2047
228
790'
326
528
12.020
603
1260
5626
204
51.586
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Ft a kat.ban Reális Ft
12.000
9.500
7.000
5.000
18.000
19.000
7.000
4.000
6.000
2.000
7.500
2.000
11.000
7.500
11.000
4.000
16.000
16.000
12.000
9.000
2.500
500
50.000
90.000
5.000
2.000
8.000
2.500
8.000
6.000
20.000
26.500
18.000
23.000
4.000
6.000
15.000
8.000
6.000
3.000
5.500
2.000
17.000
19.000
7.500
5.500
12.000
13.000
8.000
8.000
2.500
500
10.000
7.000
2.500
3.500
1.000
4.000
18.000
21.000
326.000
326.000

Megjegyzések az utóbbi idők vitáihoz
Ilúsz éve vagyok (voltam) a MABÉOSZ Okmány- és Illetékbélyeg
Gyűjtők Szakosztályának (időnként aktív) tagja. Az elmúlt őszi taggyűlésünk
után kiléptem a Szakosztályból. Ennek egyetlen, de súlyos oka az volt, hogy az
általam legjobban tisztelt szakembereink a taggyűlésen egymást gyalázva úgy
estek egymásnak, hogy én egy „nyócker kocsma” éjszakáján éreztem magam.
Ilyen helyre viszont nem teszem be a lábamat, így jobbnak tartottam sajnálat
tal bejelenteni a kilépésemet.
Szakmámnak és érdeklődésemnek köszönhetően több olyan társadalmi
szervezetnek vagyok tagja, amelyekben tudomásom szerint hasonló jelenetre
még nem került sor és én olt jól érzem magam.
Tehát nem vagyok már tagja a Szakosztálynak, de mivel a MABEOSZnak (még) tagja vagyok, megírom és szeretném megjelentetni ezeket a meg
jegyzéseket, hátha ezzel valamelyest csökkenteni lehetne az elharapózott ma
rakodásokat.
1. Szűcs-Katalógus, vagy Burján-Katalógus ? - egyik sem
Több évtizedes szakmai irodalmi munkásságomnak megfelelően kívül
ről indulok el. (Tanult mesterségem és munkásságom alapján főleg entomológus, pontosabban növényvédelmi rovarász vagyok).
Szakmánk legnagyobb igényű és terjedelmű munkája éveken át készüli
és végül hat kötetben jelent meg. Ez a következő: Jermy Tibor és Balázs Klára
(szerk.): A növényvédelmi állattan kézikönyve, l-6.kötet. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1988-1996.
Ennek a könyvnek két szerkesztője és 39 (!) szerzője van, magam is kö
zöltük vagyok. Ha a könyvben megjelent munkámra hivatkoznak, senkinek
nem jutna eszébe felsorolni a 39 szerző nevét.
A hivatkozás így néz ki: Mészáros Z.: Cineérek - Cerambycidae (in: Jermy T.
és Balázs K. (szerk.): Anö vényvédelmi állattan kézikönyve, 3/A kötet. Akadé
miai Kiadó, Budapest, 1989).
Másik példa: Balázs Klára cs Mészáros Zoltán (szerk.): Biológiai véde
kezés természetes ellenségekkel. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1989.
Ennek a könyvnek két szerkesztője cs 18 szerzője van, közöttük én is.
Ila ebben a könyvben megjelent munkámra hivatkoznak, az így néz ki:
Mészáros Z.: Mecoptera - Csőrös rovarok (in: Balázs K. és Mészáros Z.
(szerk.): Biológiai védekezés természetes ellenségekkel. Mezőgazdasági
Kiadó, Budapest, 1989).
Térjünk vissza a fílatéliához. Egyik kedvenc szakkönyvem a következő:
William McP Jones and Pedro M.Rodriguez (edit.): Specíalized CatalogHandbookofíhcRcvcnucStampsofCuba. PMR Philatéiists, Miami, Florida,
U SA ,1998
8

A könyvnek két szerkesztője cs tíz szerzője van, a szerkesztők egyike
sem szerepel a szerzők között, a könyvre azonban a szerkesztők neve alapján
kell hivatkozni!
Ezeknek a szakirodalomban megjelent példáknak az alapján azt kell
mondanom, hogy a „Szűcs-Katalógus”, amit forradalmi módon „ B u r j á n Katalógusnak” kívánnak nevezni, helyes neve a következő (a könyv saját ada
tai alapján): Szűcs Károly és Kernács György (szerk): Pénzügyi bélyegek a
Habsburg birodalomban és Magyarországon. Szerzői kiadás, Budapest, 2007.
(Röviden: Szűcs-Kcrnács Katalógus)
A könyvnek két szerkesztője és öt szerzője van (közöttük a két szerkesztő
is). Ha a könyvből az öt szerző valamelyikének a munkájára hivatkozom,
akkor annak így kell kinézni: Burján A.: Helyhatósági illetékbélyegek (in:
Szűcs K. és Kernács Gy. (szerk.): Pénzügyi bélyegek a Habsburg birodalom
ban és Magyarországon. Szerzői kiadás, Budapest, 2007.
Természetesen más a helyzet, ha a munka nem könyvként, hanem vala
mely szakfolyóiratban, mint cikk jelenik meg. Ebben az esetben a cikk címe
alá kell írni a szerzők nevét (nem feltétlenül alfabetikus sorrendben, mert a
szerzők megegyezhetnek másként is). Ebben az esetben a hivatkozás (három
nál több szerző esetén) az első szerző neve, és utána írandó: „és társai”.
Személyes megjegyzéseim a könyvhöz:
- Tisztelem a szerzőket és a szerkesztőket, óriási munkát végeztek, jól
esik nézegetni a könyvet. Használni azonban nem fogom, hiszen a szerzők
esetenként más számozást követnek, mint amit évtizedek óta, a „Klódcrcrkönyv” megjelenése óta magam használok és - tudomásom szerint - a legtöbb
gyűjtő használ. Az egész gyűjteményt pedig nem fogom átszámozni.
- A lektor hiányát kisebb elírások bizonyítják. (A lektor és a konzulens
szerepe nem azonos !) Például: a belső oldal hátulján: „Helyhatósági bélye
gek” szerepel, ugyanaz a tartalomjegyzékben: „Helyhatósági illetékbélyegek”
néven - melyik az igazi ?
- Egy számomra újszerű és nevetséges megjegyzés a belső címlap fonák
jának alján, apró betűkkel: „A könyv példányai nem kölcsönözhetők...” ilyent meg nem láttam, nem olvastam. Ezt próbálják meg ellenőrizni a szerzők
vagy a szerkesztők!
2. Cenzúra, vagy lektorálás ? - mi a különbség közöttük ?
Itt is kívülről fogok elindulni. Szakmámnak igényes cs tartalmas szakmai
havilapja, a „Növényvédelem” ebben az évben az ötvenedik évfolyamába lé
pett. Magam a Szerkesztőbizottságnak évek óta tagja vagyok. A lapban a szak
ma kutatási eredményeiről és az egyes növényi kultúrák integrált szemléletű
gyakorlati növényvédői mérői közöl cikkeket.
Van egy Főszerkesztőnk (Ő viseli a terhek nagy részét) és van egy tizen
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két tagú Szerkesztőbizottságunk, amelyet úgy állítottunk össze, hogy lehe
tőleg a szakma minden része képviselve legyen benne. így minden szakcikket
lektorálni tudunk. Ha nincs közöttünk a cikk lektorálására alkalmas személy
(ez is előfordulhat), akkor kívülről keresünk valakit, aki erre alkalmas.
És itt jön a lektor szerepe. - A lektor felelős azért, hogy észrevegye az
esetleges szakmai tévedéseket és az apróbbakat kijavítsa, a nagyobbakat pedig
„Lektori véleményben” írásban közölje. Ezek után a cikket (ha szükséges), a
Főszerkesztő elküldi a Szerző(k)nek, akik ha elfogadják a Lektor véleményét,
akkor azt kijavítva visszaküldik, ha pedig nem fogadják el, akkor a cikket nem
közöljük (ez az eset nagyon ritkán fordul elő).
Figyelem! Ez nem cenzúrázás, hanem lektorálás!!!
Ila olyan cikket kapunk, amelyben személyeskedés van (nagyon ritkán
fordult elő), akkor a cikket a Főszerkesztő postafordultával visszaküldi.
Ha úgy tetszik, ezt nevezhetjük cenzúrázásnak, amit mi szükségesnek tartunk.
A személyeskedést hagyjuk a politikai lapokra. Nagyon szeretném, ha az
,,Okmánybclyeg”-ct a jövőben a Szerkesztő cenzúrázná, és így a lapból kima
radnának a személyeskedések, a marakodások.
Személyes megjegyzéseim:
- Folyóiratunknak nem feladata más szakmai (vagy nem szakmai) fo
lyóiratok személyeskedő kritizálása sem - hagyjuk ezt a politikai lapokra
(azokatpedig igyekszem kihagyni az életemből).
- A nevemhez nem használok sem doktori, sem más tudományos címet,
rangot. Ha valahol mégis előfordul, akkor azt a szerkesztő a tudtom nélkül tet
te oda. - Ha orvos lennék, vagy jogász, akkor használnám, ha pedig politikus,
akkor „szükség esetén” megvásárolnám.
Mészáros Zoltán
Megjegyzések a cikkhez:
-A szerzői a korábbi, nagyrészt kívülről gerjesztett, és méltatlan vitáknak a januári
közgyűlést követő végső lezárását követően szeretettel várjuk vissza tagjaink közé.
- Bár a könyvre való hivatkozásról szóló megjegyzésekkel egyseiérliink, ám az ezekkel
kapcsolatos eszmecserét, legalábbis lapunk hasábjain, érdektelennek tartjuk.
- Az új katalogizálási rendszer mellett a könyv a régit is közli, így a megszokott számo
zással is használható. Az új rendszer bevezetését egyébként a. klasszikus kiadások ko
rábbinál mélyebb specializáltsága tette szükségessé. Hasznosságának megítéléséhez
a június 14-i cserenapon bemutatandó speciálgyűj töményt ajánljuk mindenki figyel
mébe.
- A szerzői jogokkal kapcsolatban a. kölcsönzés kizárásával kapcsolatos észrevétel
nem új, ám az nem állja meg a helyét, hogy■ez a.feltételünk ne lenne jogszerű. Alkal
mazását az indokolja, hogy' nálunk sajnos tipikus, hogy:a könyvtárukból kikölcsönzött
példányokat használják sokszorositcisra.

A cikkben említett könyv szerkesztői
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Belga takarékbetétkönyv-bélyegek
A kezembe került 3 belga takarékbetétkönyv az 1919-20-as évekből, és
meglepve láttam, hogy a betett összegeket nem csak beírással, hanem bélyegjegyek beragasztásával is igazolták. Ilyet eddig meg nem láttam, és a 3 könyv
ből csak 2-ben voltak bélyegek.
Nem tudom mennyire általános ez a gyakorlat Belgiumban, a bélyegekre
vonatkozó katalógust, hasonló betétkönyveket az ismert nemzetközi interne
tes árverési kínálatban nem találtam. Eddigi ismereteimet közzéteszem, talán
valaki bővebbet is tud róluk.
Mindkét bélyeges betétkönyv a szövege alapján postatakarékpénztári
betétkönyv. A betétkönyv borítóján és a bélyegeken olvasható azonos felirat
szerint postai takarék- és nyugdíj pénztár és életbiztosítási pénztár szol
gáltatás, állami garanciával.
ho’t-
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konflis le geven aan bel
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l.á b ra

A fenti 1926-ban megnyitott betétkönyv (Lábra) érdekessége továbbá,
hogy 1939-ben 6 Fr 96 C maradvány után hosszú ideig nem volt befizetés a be
tétkönyvbe, majd 1968-ban befizettek 1231 frankot, és ezt hozzáadták a ma
radványhoz. Belgiumban nem volt pénzváltozás, infláció, ezek szerint a betét
könyvek megőrizték értéküket. Arra ők tudnának válaszolni, hogy vajon ho
gyan változott a pénz vásárlóértéke abban a 30 évben.
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Ugyanebbe a betétkönyve 1973-ban további 4644 Fr-t fizettek be, ezt
bélyegjegyekkel igazolták (2-3.ábra).
A bélyegek keretmérete 23x15 mm.

2.ábra

3.ábra

A másik betétkönyvet 1915-ben nyitották. Több befizetés után az első
bélyegek 1919-ben jelennek meg. A nagy méretű, 52x22 mm keretméretű
bélyegeket 1931-ben kisebb, 24x12 mm keretméretű, ugyancsak fogazatlan
bélyegek váltják fel. Az 1919-20-ban használt bélyegek azonos címletek
esetében is kétféle keretdíszítéssel készültek, és pl. a 100 Fr-os bélyeg kétféle
papírszínben is megtalálható a betétkönyvben.
A 100 Fr-os bélyegek kétféle papírszínben, vékony kerettel (4.ábra színes hátsó borító)
Az 1920-ban használt bélyegek vastagabb keretvonallal (S.ábra -színes
hátsó borító)
Az 1931 -ben használt bélyegek (ó.ábra - a következő oldalon)
Tud valaki bővebbet ezekről a bélyegekről?
Hodohay A ndor
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6.ábra

Magyar díjjegyes Adóintés - csehszlovák bélyeg
ál-vegyes bérmentesítés
Az okmányok - mint az Adóintés is - esetenként postatörten éti szem
pontból érdekesek. Magyarország 1918-1919-es megszállása során az utódál
lamok postái felhasználták a zsákmányolt magyar értékcikkeket, esetenként a
sajátjaikkal együtt-ezt nevezik vegyes bérmentesítésnek.
Az ilyen vegyes bérmentesítések különleges esete, amikor a bérmente
sítés valamelyik eleme már nem forgalomképes, ekkor ál-vegyes bérmentesí
tésről beszélünk. A következőkben egy ilyen, magyar díjjegy és csehszlovák
bélyeg ál-vegyes bérmentesítését mutatom be.
Csehszlovákiában az első csehszlovák bélyegek megjelenéséig, 1918.
december 18-ig a postaforgalomban az elődállamok, Ausztria Korona-heller
és Magyarország Korona-fillér pénznemű - Csehszlovákia Korona-haléf
pénznemével azonos értékű - postai értékcikkei voltak használatban. Ezek
árusítása a 3426-VI-19 számú rendelet szerint 1919. január 13-ig, mígérvé13

nyességük 1919. február 28-ig tartott, illetve a felhasználatlan példányok
becse re Ihctőck voltak 1919. március 15-ig csehszlovák postai értékcikkekre.
Az osztrák cs magyar benyomott értékjclzésű (díjjegyes) értékcikkek - a fenti
rendelet szerint- 1919. október 14-ig voltak felhasználhatóak, az 1919. május
15-i díjemeléstől kezdődően már csak díjkiegészítéssel.

Adóintés (tertivevényes, háromrészes levelezőlap): 1912-cs kiadású
magyar 5 fillér+ 5 fillér díjjegyes Adóintcs tőlapja (Sitnády 7 ,1. ábra).
Az 5 fillér díjjegy az 1916. október 1-i díjszabásváltozás miatt került kie
gészítésre a Turul 3 filléres bélyeggel, melynek érvényessége már 1917. de
cember 3 1-én megszűnt-csak a díjjcgycsck kiegészítéséhez használták.
Az Adóintést (2. ábra - következő oldalon) 1920. április 16-án adta fel a
csehszlovák adó-hivatal Tomafa-i kirendeltsége a helyi postahivatalban, ahol
a még akkor is használt Szentkoronás magyar postabélyegzővel kezeken fel
vették a Gömörpanyit-i címre. Az Adó intés levelezőlap díja: 20 haléi alapdíj,
melyet Hradzsin vágott 20 haler névértékű bélyeg egyesbérmentesítésével
róttak le. A Hradzsin bélyeget részben az érvénytelen magyar 5 filléres díj
jegyre ragasztották és a díjjegy kiegészítésére használt Turul bélyeget is sza
bálytalanul lebélyegezték. További érdekesség, hogy a Hradzsin bélyegen le
mezhiba látható: a „CESKO” felírat „K” betűje felső szárán hurok van (111.
nyomólemez, 48. ívhely - 3. ábra - következő oldalon).
Filep László
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3. ábra: A lemezhiba nagyítva: balra a hibás, jobbra a hibátlan „K” betű
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Eger és Miskolc városok illetékrendeleteiről
Az állami illetékrendeletekmegismerése után ideje, hogy figyelmünket a
városi illctékrcndclclck felderítésére összpontosítsuk. Ehhez rengeteg szabad
időre, könyvtári, levéltári kutatásra van szükség, de szerencsés esetben segí
tőtársak munkásságát is igénybe vehetjük.
Véletlen beszélgetés során derült ki egyik ügyfelemről, hogy nyugal
mazott levéltáros, de még rendszeresen folytat tudományos kutatásokat kü
lönböző levéltárakban. Rögtön éltem a lehetőséggel, szóba hoztam ezt az ér
dekes kutatási területet, és örömmel ajánlotta fel segítségét, hogy a Heves
Megyei Levéltárban fellelhető ilyen tárgyú rendeleteket számomra megszerzi.
Nagyon rövid idő alatt jelentkezett is Eger város és Miskolc város néhány illctékrendeleiével. Sajnos a teljes iratanyag már nem található meg, de néhány
rendelet megismerésével közelebb kerültünk a végcélhoz.
Mielőtt a megtalált rendcleteket ismertetném, köszön etemet fejezem ki
Kozma György levéltárosnak segítségéért.
A rendeletek szövegéből kiderül, hogy a városi illetékbélyeges iratok
városi illetékének utólagos ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen az adott okiratra
meghatározott állami (kinestári) illetékkötelezettség ismerete. Szercnesénkre
az ehhez szükséges szakirodalom már rendelkezésünkre áll.
A másolatok kiolvashatatlan részeit...(?) módon jelöltem.
I. rész Eger
Eger város illetékrendeletei (MNL HML IV-413/13, iratjegyzék 74.)
A 18.469 kgy/1921. számú szabályrendelet a Városi Bélyegilletékekről.
(Elfogadva az 1921. december hó 21-én, a városi képviselőtestület által
tartott rendes közgyűlésen. A szabályrendeletet ílevesvármegye törvényha
tósági bizottsága a 36.kgy. - 3687/a. 1922. sz. véghatározatával jóváhagyta és
ezt a záradékot 1922. március 21-én a szabályrendeletre rávezették.) Levéltári
iratjegyzékszám: 74.
1. §•
Eger r.t. város összes hivatalaihoz benyújtott minden kérvény, folyamodás (a
segély iránti kérvények kivételével), előterjesztés, fellebbezés, beadvány stb.
amely magánfelek részéről s nem közügyben adatott be, városi bélyegilleték
alá csík.
................................................................ 2. §.

Városi bélyegilleték alá esik továbbá az 1 §-ban felsorolt hivatalok által
magánfelek részére kiadott minden okirat, bizonyítvány, igazolvány, hiteles
másolat (a szegénységi bizonyítványok kivételével) úgyszintén a magánfelek
részéről előterjesztett kérelmekről felvett jegyzőkönyv', tárgyalási jegyző
könyv, hagyatéki leltár, anyakönyvi kivonat, stb.
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3; §Városi bélyegilletók alá esik továbbá úgy Eger r.t. város polgármestere, illetve
ennek akadályoztatása esetén helyettese, mint az egyes ügyosztályok, illetve
hivatalok főnökei által saját hatáskörükben kiállított minden igazolás, illetve
záradékolás, a nyugdíjasok és özvegyek clctbcnlétét tanúsító záradékok kivé
telével.
4 . §,
A városi bélyegillelék a jelen szabályrendelet 3-§-ában megjelölt igazolás,
illetve záradékolás esetében 3 K, egyéb esetekben a kincstári bélycgilletekkel
azonos összegben, illetve értékben rovandó le.
5. §.
A városi bélyegjegyek a beadványokra, illetve okiratokra ragasztandólc fel s
újabb felhasználás lehetőségét elkerülendő, ugyanúgy kezelendők, mint az
állami bélyegjegyek.
6. §.
Mindazon hatósági közegek, kik az 1. §. szerinti beadványokat, stb-t elfogad
ják, vagy a 2. § szerinti okiratokat kiadják, illetve a 3. §. szerinti záradékolást
aláírják, a városi bélyegilleték lerovásáért anyagilag felelősek; amennyiben
beadványokat, illetve okiratokat, vagy záradékolásokat bélyegilleték lerovása
nélkül kiadnak, a beadványok bélyegilletékének lerovásáért, illetve a lelet fel
vételéért másodsorban az ügy előadója felelős.
Postán érkezett beadványoknál az anyagi felelősség csak a lelet felvételének
elmulasztása esetén áll fenn.
7* §*
Azon kérelmeket, előterjesztéseket, beadványokat, stb. amelyek bélyegkotelezettség alá esnek, a hatósági közegek mindaddig el nem intézhetik, amíg a fél
ajelen szabályrendelet 4. §-ában megállapított bélyegiiletéket le nem rótta.
8.§.
A kincstári illeték alóli mentesség a városi bélyegilleték alól is mentességet
biztosít.
9. §.
A városi bclycgil letekből befolyó jövedelem a háztartás javára vételezendő be.
10. §.

Ezen szabályrendelet a v. képviselőtestület közgyűlésében történt kihirdetést
követő negyedik napon lép hatályba.
18469-kgy./1921.
Elfogadtatott Egerben, 1921. cví december hó 21-én, a városi képvi
selőtestület által tartott közgyűlésében.
h. polgármester sk.
Záradék.
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4239. kgy. 75/925. számú képviselőtestületi határozat:
Hevesvármegye Közigazgatási Bizottsága 34. kgy. 323/a 925. sz. végzése a
városi bélyegilletékről alkotott szabályrendelet tárgyában
(MNL HML1V-413/I3, iratjegyzék 90.)
A v. képviselőtestület, a pénzügyi szakosztály és az állandó választmány
javaslata alapján a v. bélyegilletékről alkotott szabályrendeletbe új szakasz
ként bevétetni rendeli, hogy „Aki a közig. Eljárásban az illetéket nem, vagy
hiányosan rótta le az e miatt ellene fel....(?) lelet alapján a megrövidített illeték
(4) négyszeres összegének fizetésére kötelezendő. (1920.XXX1V. t.c. 42 §-a)
Ma a ....(?) megrövidített illetéket és annak felét a fizetési meghagyás
kézbesítésétől számított 15 napon belül a fél megfizeti, a felemelt illeték többi
részének megfizetése alól mentesül.
Aki ...(?) a kitűzött határidő alatt bármi okból elmulasztja, a megrövi
dített egyszeres illetéket és a törvény szerint kirótt felemelt illetékei teljes
összegében tartozik megfizetni, az esetben a felemelt illetéket sem elengedni,
sem mérsékelni nem szabad.
Azoktól azonban akik az illeték lerovása körül mulasztást nem követtek
el, s az illetékért csak azért felelősek, mert azt a fizetésre elsősorban kötelezett
feltől behajtani nem lehetett, csupán az egyszeres illetéket szabad követel ni.
Az illetek szabálytalan lerovása eseten csupán a szabálytalanul lerótt ille
ték fele követelhető rendbírság fejében, mely azonban 25.000 koronánál több
nem lehet.
A második bekezdésben említett összeg befizetése a kiszabott illeték
jogossága cs helyessége ellen a fellebbezést nem gátolja.
E szakaszban foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni akkor is,
ha a Pénzügyminiszter 1914.XLIII. t.c. 88. §-a alapján egyes illetékeknek
készpénzben való fizetését engedélyezi, de a fél az illetéket nem a rendeletben
megszabott módon cs időben rója le.
A kirótt bírságból annak 1/3-da a lelet felvételt eszközlő alkalmazottat
illeti.
Ezen véghatározat közhírré teendő, s ellene attól számított 15 nap alatt az
1901. XX. Te. értelmében itt beadandó, s Heves vármegye Törvényhatósági
Bizottságához címzendő fellebbezésnek van helye.
A határidő leteltével pedig törvényhatósági jóváhagyás céljából Hevesvármegye Törvényhatósági Bizottságához felterjesztendő.
Eger, 925. máj us hó 23 -án tart. Kép v. Test. Ülben.
Polgármester sk.
Záradék: (a 350/kgy. 9310/a. 1925 sz. veghatározat alapján)
Jóváhagyatott Hevesvármegye Törvényhatósági Bizottságának Eger
ben, 1925. szept. 22.-n tartott közgyűlésében.
A vármegye közönsége nevében
alispán sk.
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15.681 kgy.227/1948. számú határozat:
Szabályrendelet a városi illetékekről
(MNLIIML IV-413/13, iratjegyzék 100., 24123/1948)
1. §. Az illetéJkszedés joga
Hger ni. város közönsége a magánfelek érdekében kifejtett közhatósági
tevékenység költségeinek megtérítése címén háztartása javára városi okirati
és közhatósági illetéket szed.
2. §. A városi okirati illeték tárgya
Városi okirati illeték alá esik minden olyan okirat, amelynek kiállítására ille
tőleg kiadására a város hatóságai, hivatalai, vagy azokat képviselő hivatalos
személyek illetékesek.
3. §. A városi közigazgatási illeték tárgya
Városi közigazgatási illeték alá esik a város hatóságaihoz, hivatalaihoz vagy
azokat képviselő hivatalos személyekhez magánfél részéről intézett olyan
beadvány (beadványt helyettesítő jegyzőkönyv), valamint az annak alapján
kiadott olyan kiadvány, amely beadvány érdemi intézése, illetőleg amely
érdemi elintézéséről szóló kiadvány kiadása a hatóság, hivatal vagy az azokat
képviselő személy hatáskörébe tartozik.
.......................................4; §•;..('?)
A városi okirati és közigazgatási illeték lerovására az köteles, aki az állami
illetékekre vonatkozó jogszabályok értelmében az állami illetéket leróni kö
teles.
5. §. Illetékmentesség
(1.) Az olyan okirat, beadvány (beadványt helyettesítő jegyzőkönyv) és
kiadvány, amely az állami illeték alól mentes, a városi okirati és közigazgatási
illeték alól is mentes.
(2.) Az olyan okirat és kiadvány, amelynek kiállításáért külön megállapított
kiállítási díj jár, a városi okirati cs közigazgatási illeték alól mentes.
6. §. A városi okirati és közigazgatási illeték mértéke
A jelen szabályrendelet 2. és 3. §-ai szerint illeték alá eső okirati beadványok
(beadványt helyettesítő jegyzőkönyvek) és kiadványok városi illetéke az ille
tékekre vonatkozó mindenkori jogszabályokban megállapított állami illeték
fele összege.
7. §. A városi okirati cs közigazgatási illetékek lerovásának módja
A városi okirati és közigazgatási illetéket egységes városi illetékbélyeggel kell
leróni.
8. §. Jogorvoslati hatóságok
A városi illeték és bírság jogossága cs helyessége ellen a fizetési meghagyás
(végzés, felhívás) kézbesítését követő 15. nap alatt a közigazgatási bizottság
adóügyi bizottságához lehet fellebbezni, amelynek határozata ellen másod
fokon a Közigazgatási Bírósághoz intézett panasznak van helye.
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9. Általános rendelkezés
Egyebekben a városi okirati és közigazgatási illetékeknek anyagi és alaki jogi,
valamint büntetőjogi szabályai mindenkor azonosak az állami illetékekre néz
ve hatályban lévő jogszabályokkal.
lö. §. Hatálybalépés
Jelen szabályrendelet a kormányhatósági jóváhagyást követő kihirdetés utáni
30.ik napon lép hatályba. A szabályrendeletet a város Polgármestere hajtja
végre.
15.681 kgy.227/1948
Elfogadta Eger in. város képviselőtestülete 1948. szeptember 25-cn tartott
rendes képviselő testületi ülésében hozott fenti számú véghatározatával.
Polgármester sk.
Záradék
1427/kisgy. 24.123/a. 1948.
Jóváhagyatott HcvcsvármcgycTörvényhatósági Bizottságának ...(?)
1948. december 20-n tartott közgy űlésében.

II. rész -Miskolc
Miskolc város illetékrendeletei
Az alábbi rendeletét Miskolc thj. Város kisgyűlcsc 13039 ki. szám alatt 1936.
szeptember 28-án tartott ülésén fogadta el felterjesztésre a Törvényhatóság
közgyűléséhez. Annak elfogadásáról és a rendelet tényleges hatálybalépésé
nek időpontjáról eddig nem került elő adat.
Szabályrendelet a városi illetékekről
(MNLBAZMLLV. 1906v. 2721-1937 levéltári számon)
I. Fejezet
Általános rendelkezések
l.§. Az illetékszedés joga
Miskolc thj. Város közönsége magánfelek érdekében kifejtett közható
sági tevékenység költségeihez való hozzájárulás címén háztartása javára vá
rosiilletéket szed.
2. §. Az i1letek tárgya
A városi illeték tárgya minden olyan közhatósági tevékenység, amelyet a
város hatóságai, hivatalai, vagy őket képviselő hivatalos személyek magánfelek érdekében kifejtenek s amelyeket e szabályrendelet íl. fejezete felsorol.
Városi illetéket csak a város hatóságaihoz, vagy őket képviselő hivatalos
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személyekhez magánfelck részéről intézett olyan beadványok/: beadványokat
helyettesítő jegyzőkönyvek:/ után lehet szedni, amelynek érdemben való elin
tézése a város hatóságainak, hivatalainak, vagy őket képviselő hivatalos sze
mélyeknek hivatali hatáskörébe tartozik.
Városi illeték alá továbbá csak olyan okiratokat cs kiadványokat lehet
venni, amelyeknek kiállítására, illetőleg kiadására a város hatóságai, hivata
lai, vagy őket képviselő hivatalos személyek illetékesek.
3. §. Az illeték fizetésére kötelezettek
Az illeték viselésére és fizetésére kötelezett minden természetes és jogi
személy, aki a város hatóságait, hivatalait, vagy' őket képviselő hivatalos sze
mélyeket a szabályrendelet 11. fejezetében felsorolt közhatóságí tevékenység
tárgyában igénybe veszi.
4. §. Mentesség
A városi illeték alól mentes minden olyan közhatósági tevékenység,
amelyet a mindenkor érvényben lévő illetékszabályok az állami illeték alól
mentesnek nyíl vánítanak.
Népoktatási ügyekben igazolt szegénység esetén és katonai ügyekben
városi illetéket leróni nem kell.
II. fejezet
Az illeték mértéke
5. §. Beadványok
A város hatóságaihoz, hivatalaihoz, vagy az ezeket képviselő hivatalos
szemé lyekhez intézett bead ványok minden íve - ha e szabályrendelet 9. §-a a
beadványra más illeték mértéket nem állapít meg 1 pengő
Ha azonban a beadványból kitűnő ott vitatott anyagi érdek 100 pengőt
meg nem halad
50 f
városi illeték alá esek.
6. §. Jegyzőkönyvek
A város hatóságai, hivatalai, vagy őket képviselő hivatalos személyek
által készített jegyzőkönyvek, ha beadványt helyettesítenek, a beadványokkal
egyenlő elbánás alá esnek.
7. §. Mellékletek
A mellékleti illeték minden egyes mcllékletután ívenként

10 fillér

8. Kiadványok
A város hatóságainak, hivatalainak, vagy őket képviselő hivatalos sze
mélyeknek kiadványaira, amennyiben a kiadvány az illctéki díjjegyzék, vagy
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az illetékekre vonatkozó más, eddig hozott törvény szerint állami illeték alá
esik és ha a szabályrendelet 10, §~a a kiadványra más illeték mértéket nem ál
lapít meg, ívenként
2 pengő
városi illetékeiken leróni.
9. §. A beadványok városi illetékére vonatkozó különleges rendelkezések
í.f A város címerének, nemkülönben a városi címnek, vagy egyes városi
intézmények ábrázolatának magánosok és magánjellegű testületek, vállalatok
és intézetek által való használhatása iránt benyújtott folyamodványok városi
illetéke
25 pengő
l.S Községi kötelékbe való felvételi, a községben való letelepedés, vagy
lakhatás megengedését kérő beadványok illetéke
5 pengő
De ha a községi kötelékbe való felvételt, vagy a városban való letelepe
dés megengedését olyan egyén kéri, aki 1914 évi augusztus hó 1-je előtt már
magyar állampolgár volt és az ország elszakadt részeiről kíván a békeszerző
dés szerint magyaruralom alatt maradt területen letelepedni, beadvány
1pengő
városi illeték alá esik.
A város területén való letelepedés megengedéséért a községi kötelékbe
való felvételért külön szabályrendelettel szabályozott külön telepedési, ille
tőleg felvételi díjat kell fizetni.
3. / Elsőfokú városi hatóság intézkedése, vagy határozata ellen felsőbbfokú városi hatósághoz intézett felebbvitel az 5. §-ban írt, illetve a 9. §. alá eső
esetben, a 9. §-ban írt városi illeték alá esik.
4./Házassági kihirdetés alól fel mentést kérő beadványok illetéke
2 pengő
5./ Nagykorúsítás iránt benyújtott beadványok
2 pengő
városi illeték alá esnek.
6./ A városi közszolgáltatásokra vonatkozó szabályrendeletek alapján
kiszabott pénzbüntetések, pénzbírságok, rendbírságok, felemelt városi köz
szolgáltatások méltányosságból való elengedését, vagy mérséklését kérő be
adványok városi illetéke
1 pengő
de 1ö pengőn aluli esetben városi illetéket leróni nem kell.
10. §. Bizonyítványok
Bizonyítványok, ámenekben a város valamely hatósága, hivatala, vagy
őket képviselő hivatalos személyek tényeket, személyes, vagy tárgyi tulajdon
ságokat, körülményeket, értéket stb, bizonyítanak, tanúsítanak,
1 pengő
városi illeték alá esnek.
Az illetőségi bizonyítványok városi illetéke
2 pengőtől 20 pengőig terjed.
E határok között az illeték összegét esetenként a Polgármester állapítja
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meg, megállapítása ellen jogorvoslatnak helye nincs.
11. §. Hitelesítések
Okiraton, vagy irományon lévő aláírások valódiságának a város vala
mely hatósága, hi vatala, vagy őket képviselő személyek által való bizonyítása,
vagy őket képviselő személyek által való bizonyítása, hitelesítése minden
egyes aláírás után
1 pengő
városi illeték alá esik. Az országgyűlési képviselő és törvényhatósági bizot
tsági választásokkal kapcsolatos ajánlási ívek névaláírásainak hitelesítései vá
rosi illeték alá nem esnek.
12.§. Másolat
A város valamely hatósága, hivatala, vagy őket képviselő személyek által
hivatalos iratokról, könyvekből és feljegyzésekből, vagy hivatalosan őrzött
magámra tokról készített teljes, vagy kivonatos másolatok, akár hitelesítették
azokat, akár nem, ívenként
1pengő
városi illeték alácsnck.
Ha a már egyszer hitelesített másolatra (kivonatra) csak az időközben be
következett változásokat másolják le, - ennek a másolatnak /:kivonatnak:/
városi illetékét nem a másolat /ikivonat:/ valamennyi ívének száma szerint,
hanem csak azoknak az íveknek a száma szerint kell leróni, amelyekkel az
eredeti másolat /:kivonat:/ terjedelme növekedett, ha pedig az a terjedelem
nem növekedett, csak
1pengő
városi illetékeikéi! leróni.
A már egyszer hitelesített másolatra /:kivonatra:/ vezetett olyan záradék,
amely azt bizonyítja, hogy az eredeti feljegyzésen időközben semmi változás
nem történt, szintén
1pengő
városi illeték alá esik.
13. §. Leltárak
A város hatóságai, hivatalai, vagy őket képviselő személyek által készí
tett leltárak ívenkint a következő városi illeték alá esnek:
Ha a leltárban felvett vagyontárgyak értéke 1.000 pengőnél nem több
50 fillér
b./ 1.000 pengőn felül minden egész, vagy megkezdett 1.000 pengő
után
20 fillér
14. §. Halászati jegyek
A halászati jegyek városi illetéke személyenként

1 pengő15*

15. §. Vadászati jegyek
A vadászati jegy elnyeréséhez szükséges bejelentés /: 1883 évi XXlll. t.c.
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33. §-a:/ megvizsgálásáért
városi illetéket kell leróni.

1 pengő
III. fejezet.
Vegyes rendelkezések.

16. §. Abeszedés módja
A városi illetékek beszedésének lerovása bélyegjegyekkel történik. A vá
rosi belyegj egyek nck az állami bclycgjcgycktöl színben, alakban cs rajzban
különbözniük kell. A városi bélyegjegyeket az iktató árusítja, de a városi fő
pénztár kezeli.
17. §. Aki ellen az előbbi rendelkezés szerint járó illeték teljes, vagy részben
való le nem rovása miatt leletet készítetlek, attól a megrövidíted illetéken felül
annak 3-szorosa /háromszoros/ összegével egyenlő felemelt illetéket kell fize
tési meghagyás ki bocsátása útján követelni.
A felemelt illetéket a polgármester előterjesztett kérelemre, méltányol
ható okok fennforgása esetén mérsékelheti, illetőleg elengedheti, határozata
ellen jogorvoslatnak helye nincs. Más törvényhatóság területéről postán érke
zettvárosi illetékköteles beadvány városi illetek hiánya eseten a beadvány alá
írója írásban felhívandó a hiányzó illeték 8 nap alatti készpénzben! pótlására
leletezés terhével.
A felhívás sikertelensége esetén a lelet azonnal felveendő és az erről szólófizctcsi meghagyás késedelem nélkül kibocsátandó.
18. §. A megrövidített és felemelt illetéket a fizetési meghagyás kézbesítése
után 30 nap alatt kell megfizetni, kivéve, ha a fél a fizetési meghagyás ellen
birtokon belül fellebbezett. A fizetési határidő ilyen esetben a fellebbezésre
hozott határozat kézbesítésétől számított 30 nap.
19. §. Aki a fizetési meghagyással, illetve fellebbezés esetén a hozott hatá
rozattal kivetett illetéket a fizetési határidő alatt be nem fizeti, attól azt a köza
dók kezelésére vonatkozó törvényes rendelkezések hivatalos összeállításáról
szóló 1925 évi 600 P.M. rendelet vagy az ezt pótló jogszabályok rendelkezései
szerint kell behajtani.
20. §. J ogorvoslatok, hatóságok.
A városi illetékek jogossága és mértéke tekintetében támadó vitás kérdé
sekben további jogorvoslat kizárásával a polgármester dönt.21
21. §. Végrehajtás
E szabályrendeletet a polgármester hajtja végre, s az a kihirdetéstől szá
mított 8 nap múlva lép életbe.
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Kell. Miskolc Ülj. Város törvényhatósági bizottságának 1936 évi .........hó
.. ..napján tartott közgyűlésében.
Miskolc thj. város szabályrendelete a városi illetékről
(MNL BAZMLIV. 1920. 43-3 levéltári szám)
Megalkotva: 227/kgy. 1948.
Jóváhagyva: 213.250/1948.111/3. sz. Belügyminiszteri szám alatt
Kihirdetve: 334/kgy. 1948,25.221/ki. 1948 sz.a.
Hatálybalépés ideje: 1948. december 6.
1; §;
Miskolc thj. Város közigazgatási hatóságaihoz, hivatalaihoz, vagy az ezeket
képviselő hivatalos személyekhez magánfelek által intézett közigazgatási
beadványok s az ezek alapján keletkezett, illetve kiállított közigazgatási ki
adványok és okiratok után városi okirati, illetőleg közigazgatási illetéket kell
leróni.
2. §,

Városi okirati illetéket csak olyan okirat után kell leróni, amelynek kiállítására
illetőleg kiadására városi hatóság, hivatal, vagy ezeket képviselő hivatalos
szemólv illetékes.
3. §.
A városi közigazgatási illetéket csak a városi hatósághoz, hivatalhoz, vagy
ezeket képviselő hivatalos személyhez magánfél részéről intézett olyan be
advány /beadványt helyettesítő jegyzőkönyv/ valamint az ezek alapján kiadott
olyan kiadvány után kell leróni, amely beadvány érdemi elintézése, illetőleg
amely érdemi elintézésről szóló kiadvány kiadása a városi hatóság, hivatal,
vagy ezeket képviselő hivatalos személy hatáskörébe tartozik.
4 . §.
Az olyan okirat, kiadvány után, amelynek kiállításáért külön megállapított ki
állítási díj jár, városi okirati és közigazgatási illetéket szedni nem szabad.
" 5. §.
A városi okirati és közigazgatási illeték az okiratra és beadványra, vagy ki
adványra megállapított mindenkori állami illeték fele.
6. §.
Azok után az okiratok, beadványok cs kiadványok után, amelyek az állami
illeték alól mentesek, városi okirati és közigazgatási illetéket szedni nem sza
bad.
7. §.
A városi okirati és közigazgatási illetéket az erre a célra rendszeresített egy
séges városi illetékbélyegekkel kell leróni. A városi illetékbélyegeket az ál
lami illeték lerovására szolgáló illetékbélyegektől alakra és rajzra nézve elté25

rőcn kell előállítani.
8.

§.

A városi illeték jogossága és mértéke tekintetében támadó vitás kérdésekben
elsöfokon a közigazgatási bizottság adóügyi bizottság határoz, melynek hatá
rozata ellen a közigazgatási bírósághoz i ntezett panasznak van helye.
9. §.
Egyebekben a városi okirati és közigazgatási illetékeknek anyagi és alaki jogi,
valamint büntetőjogi szabályai mindenkor azonosak az állami illetékekre néz
ve hatályban lévő jogszabályokkal.
10. §.
Jelen szabályrendelet a kormányhatósági jóváhagyást követő szabályszerű
kihirdetés után 30 nap múlva lép hatályba, s ezzel egyidejűleg 87/kgy. 1945 sz
álait alkotott ujjáépítési bélyegilletékröl szóló szabályrendelet hatályát veszti.
11.

§.

A szabály rendelet végrehajtásáról a polgármester gondoskodik.
Miskolc 1948. december hó 23-án.
Dr. Gálffy Imre sk.
Polgármester
Hűdűhay Andor*1
Az 1803-as osztrák szignetták vízjelei
1. rész
Megközelítés a vfzjejkutatás felől.
Az államfenntartás finanszírozására elhatározott bevételek beszedésé
nek módja, a különböző hivatalos ügyiratok megadóztatása, tehát az állami
gazgatási illeték bevezetésével. A különböző iralformák más-más illcléktarifát kívántak. Erre a célra 1803-tól a megfelelő ügyiratok különböző értékjelzésű, szignettás pap írokon lehetett ügyi ntézni a hivatalos elöljáróságokon.
A Habsburg birodalom Rannersdorfi (Alsóausztriai) papírgyára, vezeti
Franz Ferdinand Alexander MÜRZ, majd fia Autón, az államigazgatás hivata
los papírszállitója (Royal & Imperial Paper Manilaclory) kapta a feladatot,
hogy olyan szígneítavízjeles ügyiraíi papírcsaládol készítsen, amely megfelelt
a különböző ügykezelési iratoknak, egyben ilielcklcrovásra is alkalmasak le
gyenek. A lebonyolításra a gyárba főellenőmek kinevezett Simon Marcus
(1828. július. 25.-ig) volt felelős, aki a bankjegypapír gyárt ásért is felelt.
A szígnettavízjelek értékei megfelelnek a Vorratstempel illetve Erfúllungsstempel szignettáknál már ismert értékeknek: 3,6,15,30,45 kr. és 1,2,4,
7, 10,20, 40, 80, 100 Gulden. Aszígnettavízjel három részre tagolódik, felül
középen az érlékjelzés száma, utána a Kr., vagy Gulden felirat. Középen egy
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sziluettrajz ábra, alatta az 1 8 ö 3-as kiadási dátum. Alatta előfordul az ügyiratfajta vágási méretére utaló azonosító száma (1-től 6-ig) Ezek helyett néha a
papírmcrítő mester monogramja található pl.: Ignaz 1TADER (Ili) Johann
EGGLER (JE), Jozef GERM (JG), Jákob RUE(JE,IF), Alois KNAPP (AK),
Gallus SCHLEPPER (GS), Mathias BARTLME (MB), 1804-1811 között.

27

15kr.-os középen: szárnyas
mercur, alul 1803.
csak a vízjel ismert, forrás Hanus

15kr„-os középen: rák (felülről),
alul 1803

alul 1803
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45kr.-os középen: kutya (jobbra néz),
alul 1803.

alul 1803
(ismerünk méretazonositót: 4, 6.)

1 Gulden középen: térdelő nyilas
(jobbra néz), alul 1803
ismerünk méretazo nősítót: 4
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alul 1803
Ismerünk méretazonosítót: 4

alul 1803.

4 Gulden középen: hattyú, alul 1803

7 Gulden középén: páva, alul 1803.

30

ulden

20 Gulden középen két 8 ágú csillag,
közepén 20, alul 1803. Hanus
10 Gulden középen: ló, alul 1803
(ismerünk méretazonosítót:
2, és fordított 2, szitapár!)

A fenti szignettavízjelek csak átnczctbcn láthatók!
Eddig saját és levéltári kutatások
ban az Eszterházy Pál, Forgács Miklós,
és BLF. tanácsi levelezések irataiban
találtam meg.
Kíváncsi lennék a Gyűjtőtársak
nál előforduló szignettavízjeles iratok
előfordulásáról!

háromszög, közepén körben 40,
alul 1803. Hanus

Kérném ha általam eddig ismeretlen adattal, értékkel találkoztak, j élez
zék felém, hogy ismereteinket ki tudjuk egészíteni!
Köszönetét mondok a kutatásom segítéséért: Dr. Horváth József és
Perbált Jenő vízjelkutató barátaimnak.
Székely László
szekely.laszIo@gmail.com
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Az 1866. évi kiadás egyik különlegessége
Alkalmam volt az 1866. évi illetékbélyeg kiadás egyes címleteiből nagvobb mennyiséget átnézni, melynek során első ránézésre az alábbiak tűntek
fel:
A középrész alatti íves szöveg helyzete a középrész középpontjához vi
szonyítva vízszintes és függőleges irányban változó.

Az ábrán bemutatott 3 db 7 kr-os címleten jól látható, hogy a 7-cs szám
jegy a középrészen belül állandó helyzetű, és ha a 7-cs számjegyek felső pont
jait a 3 bélyegnél egy vonalba tesszük, akkor az íves szöveg alja és a 7-cs szám
jegy felső vonala közötti távolság 9 és 14,5 mm között változik.
Azonnal felmerült bennem a kérdés, hogy hogyan készült az íves szöveg,
illetve az eltérő távolságok egy íven belül is szórnak, vagy egy íven belül ál
landóak? Összefüggést, nagyobb ívdarabot nem láttam, de az alábbiakat fel
tételezem.
A középrész irodalmi adatok alapján (Szűcs és tsai könyv) réznyomás, az
íves szöveg könyvnyomás, vagyis külön gyártási fázisban készültek. Felté
telezésem szerint az elkészült réznyomás után nyomták az ívre a félkörívcs
szöveget, és a korabeli nyomdai eljárások pontatlansága miatt a középrészhez
való igazítás nem mindig sikerült, innen eredhet a vízszintes és a függőleges
irányú elmozdulás. Ez egyben feltételezi azt is, hogy egy íven belül az eltéré
sek azonosak.
Kérem az olvasókat, hogy akik pontosabb ismeretekkel, nagyobb össze
függésekkel rendelkeznek, cáfolják, vagy erősítsék meg feltételezésemet.
Hasonló szövegelmozdulásokat más címleteknél is találtam, de a legna
gyobb eltérést a 7 kr-os címletnél tapasztaltam, ezért választottam annak be
mutatását.
Hodobay Andor
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Egy rejtélyes váltó

A fenti ábrákon egy Pesten 1852. március 16-án
kiállított magánváltó elő- és hátoldala látható.
A váltókövetelés összege 3000 osztrák értékű
forint, a határidő egy hónap, a fizetés helye Pest.
A meglepetést a hátoldalon található 2 G bélyeg
zett szignetta okozza, amelynek jelzete Wl, vagyis
Bécsbcn bélyegezték a váltóra.
A szignetta nagyított
A váltó illetéke ebben az időben a 2000-4000 Ft.
képe
értéktartományban az 1. fokozat szerinti skálán 2 G,
a szignetta értéke megfelel az előírásoknak, de ho
gyan kerül egy Pesten kiállított, Pesten fizetendő váltóra bécsi nyomású szig
netta?
Érdeklődéssel várom a kedves olvasók véleményét.
Hodobay Andor
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Illetékbélyegeink a Royal magyar bemutatóján
Fennállása 25. évfordulója alkalmából a Hungárián Philatelic Soeiety
(www.hpsgb.com) magyar napot szervezett Londonban. ABélyegvilágban rö
videsen megjelenő általános beszámoló mellett jelen cikkben a Szakosz
tályunk szempontjából érdekesebb vonatkozásokat próbálom kiemelni.
A május 22-i bemutató helyszíne a Royal Philatelic Soeiety Devonshire
pl. 41. alatti klubjának tágas „meeting room”-ja volt, ahol rövid megemléke
zéseket követően a társaság tagjai és a meghívott hat magyar résztvevő által
bemutatott gyűjtemények 52 kereten, széles spektrumon, és a látogatók által is
elismerten rendkívül magas színvonalon reprezentálták a magyar fi latéli a színe-javát. Olvasóink számára külön jelentőségű, hogy ebből hat keret a magyar
pénzügyfilatélia kimeríthetetlen lehetőségeit szemléltette.
A látogatókat az eligazodásban tartalmas katalógus segítette, mely a klub
történetén kívül a gyűjteményekről egy-egy oldalas színesen illusztrált össze
foglalót is tartalmazott. E tartalmas füzet honlapunk híreinél letölthető.
A „display”-t a társaság tagjain felül a Royal több mint 70 tagja tekintette
meg. A rendezvény a magyar illatéba igazán nagy sikereként értékelhető, amit
jól érzékeltet, hogy a látogatók közt a Royal tíz (!) korábbi elnökével találkoz
tunk.

Közülük különösen Francis Kiddle, a F1P illetékbélyeg bizottságának je
lenlegi elnöknek elismerése lehet fontos eredmény. Véleménye szerint ugyan
is az 1868-91 közötti klasszikus magyar kiadásokról szóló kétkcrctcs bemu
tatóm (ami a katalógusban The Hungárián cquivalcnt of the “Bluc Mauritius”
címmel szerepelt és honlapunkon szintén megtekinthető) hagyományos felé
pítése ezúttal mintaszerűen sikerült. így most már tökéletesen sikerült elérni,
hogy c kiadások értékét és filatclia gazdagságát nemzetközi szinten is elismer
tessem. A 2010-cs lisszaboni kiállításon ugyanis, amit az akkori vermed ered
mény is jelzett, ezt még nem sikerült megvalósítanom.
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AI IPS két magyar illetékbélyegeket gyűjtő tagja közül Martin Brumbyt a
Mafitt 2004-es világtalálkozója óta, már tíz éve ismertem, aki „Hungárián
Revenucs'’ címmel két kereten többek közt Legrády Sándor több csodaszép,
eredeti illetékbélyeg-tervrajzát mutatta be. Két másik kereten pedig Martin
Wcise Karcagi városi gyűjteményéből és magyar útleveleiből kaptunk szép és
érdekes ízelítőt.
A következő napon a társaság egy kötetlenebb rendezvényen vettünk
részt, ahol ki-mit hoz alapon mutatott be magyar vonatkozású gyűjtési terüle
teket és kutatási eredményeket. Itt nekem is alkalmam nyílt kétnyelvű angol
magyar albumlapjaim bemutatására. Ezeket; többen a részemről megcélzott
jövőbeli angliai magyar illetékbélyeg-gyűjtők közül is érdeklődve szemlélték.
Martin Wcise számára azonban mindez nem volt új, ugyanis vasárnap délelőtt
nála tett látogatásomon én lepődtem meg, hogy nem csak 2007-es könyvünk,
hanem már ezeket az albumlapjaimat is használja. Ezeket ugyanis egy magyar
árverésen egy kezdő alapgyűjtemény mintegy 300 bélyegével feltöltve már
korábban sikerült megszereznie.
Átnézve gyűjteményét sok érdekességet találtam bennük, amiből most
egy eddig általam még nem látott, lila színben nyomott mezőtúri próbanyo
matot, és egy törött bakelitlemezen fennmaradt 50 filléres fényüzési forgalmi
adó bélyeget emelek ki.

A fenti képen látható, londoni illetőségű Martin Wcisét c találkozó óta
szakosztályunk tagjaként üdvözölhetjük, akivel elsősorban c-malbcn, német
vagy angol nyelven tudunk kapcsolatot tartani. A IIPS tagjai közül többen idén
szeptember 1. és 6. között Budapesten személyesen is megismerhetők leszenk,
mert a Mafitt 25. jubileumi közgyűlésének hetére visszaadják a látogatásun
kat.
Szűcs Károly
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Ismeretlen hatvani városi illetékbélyegek egy
iparigazolványon.
Hozzájutottam egy hatvani iparigazolványhoz, amin hatvani városi illetékbé
lyegek vannak.
Ezt semmilyen katalógus, szakirodalom nem ismeri.
CsépánIstván tel: 06-20-435-93-21

Gyűjtői üdvölettel:

Technikailag úgy tudjuk megoldani a képek bemutatását hogy itt az első belső
színes oldalon kezdjük, és a hátsó színes belső oldalonfolytatjuk.
Elnézést ezért a “képmegosztás ”-ért, de csakigy tudjuk színesben bemutatni.
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Újra Szakosztályi cserenap a „zsibiben”
ARagjeggyűjtő és Perűn szakosztályokkal közös következő, és
remélhetően megint élénken „zsibongó” cserenapot
2014. október ll-én szombaton, 10-13 óra között tartjuk a
MABÉOSZ 302-es termében.
Kérjük tagjainkat, hogy ne csak a vásárlásban jeleskedjenek, hanem
készüljenek fel a cscrcnapra elcserélhető anyagaik rendszerezésével
és értékelésével is, hogy a kellő illetékbélyeg-felhozatal színvonala
biztosítva legyen, és ezért a cserenapot mindenkinek valóban érdemes
is legyen felkeresnie.

3

Különös okmánybélyegek
Szándékosan nem a “különleges” jelzőt használom ezekre a bélyegekre,
amikről most írni fogok. Azt gondolom, hogy a köznapi szóhasználatban a kü
lönleges okmánybélyeg inkább olyan ritkaságokat jelöl, mint pl. az 1868. évi
kr-os fordított közép résszel, vagy Kaposvár városi illetékbélyegei között a 28
sz. 20000/200 K felülnyomás rozetta helyett téglalap takarással, vagy a szintén
kaposvári címernyomat nélküli 80 f-cs bélyeg.
Ezek valóban “nagy ágyúk”, de majd látni fogjuk, hogy a most bemu
tatott. bélyegek valóban méltók a figyelmünkre, sőt kifejezetten a ritkaság
kategóriába tartoznak.
Nézzük először a nyomathiányos bélyegeket. Már a legelső, az 1854 évi
sorozatnál találunk ilyen bélyeget, ez az Lábrán látható 6 kr-os nyomathi
ányos változata. A bélyeg egy adóslevél iraton 30 kr-os bélyegként került
felhasználásra, ez jelentősen növeli érdekességét, ugyanis az ellenőrzés
rögtön kiszúrta, hogy a bélyeg hibás, megleletezték Veszprémben, 1855.
május 15-én. Talán érdemes a leletezést végző hivatalnok nevét is megadnunk,
aki így írta alá: Oszlányi mk. Iktató. Ezen irat valószínűleg a legkorábbi
leletezés doku-mentuma.
Egy másik remek példa nyomathiányra a soproni városi illetékbélyegek
között a 47a sz. alatti 1 Forint/3 Forint felülnyomás alapbélyege, amelyről a fe
kete szín nyomat hiányzik (2.ábra-színes hátsó oldalon).
Jelentős festék hiányt látunk az 1868 évi 36 kr-os bélyegen is (3.ábraszínes hátsó oldalon).
Ugyancsak rossz a nyomat az 1952 évi 50 i-es bélyegen is (4. ábra).
Nyomathiányok a bélyegeken elég gyakori, közismert ráncok is. A gyűjtők a
ránc szélességét értékelik alapvetően, ami helyes is. Itt is találhatunk azonban
különös esetet, erre példa egy 1859 évi 7 kr-os, ahol a 7-es számot vágja ketté a
ránc, s ez már ritkaságnak számítható (5.ábra).
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5.ábra

Ritkaságnak számít a szombathelyi átértékelések között a 26 sz, 16 fiIlcr/2000 K/ 20 korona átértékelésen a “16 fillér” kettős nyomata (ó.ábra), és az
1929 évi 18 sz. csongrádi “80 fíU” kettős nyomata is (7.áhra). A katalógus nem
vesz tudomást egyikről sem, pedig léteznek!

6.ábra
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9.ábra

7.ábra

8.ábra

Találunk extraságot is a kettősnyomatok között.
Az egyik legszebb példa Pápa városi illetékbélyegei
között található. Ez az 1924 évi többszörös átértéke
léseknél a 44 sz. 5000/100/1 K lila színű átértékelés,
pontosabban ennek kettősnyomata (H.ábra), ahol
5001 a másik érték. Ezt a különleges nyomatot a kata
lógus is hozza, 500 % -os felárral. Ez rendben is van.
Az viszont már nincs, hogy ennek a téves nyomatnak
az ikertestvérét, az Újpest 1945 évi, 63 sz. 200000/10
P átértékelés téves nyomatát, amelyen 200028 érték
olvasható, meg sem említi akatalógus!.(9.ábra)

Egy 1866 évi egyházi iraton találtam egy elképesztő értékmódosító át
írást. A 15 kr értéket tintával 55 kr-ra módosították (lO.ábra-az irat, míg a
bélyeg nagyítva ll.ábra-a hátsó színes borítón). Egyedisége a ritkaságok közé
emeli ezt a bélyeget.
in á h ra
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A legkülönlegesebbek köze tartoznak azok a helyi kiadású un, szövegbelycgck amelyeket szükségből, a legegyszerűbb módon, kézzel rajzolva, író
géppel írva, stencilgépen sokszorosítva állítottak elő. Kis darabszámú bélye
gekről van szó, használatuk átmeneti jellegű volt, nagyon kevés maradt meg
belőlük. A 12. ábrán egy Pápán használt 40 f névértékű szövegbelyeg látható,
melyet rózsaszín papírra készítettek. A bélyeg sorozat száma 235, nyilván eb
ből az értékből fogyott a legtöbb, minden bizonnyal pár száz db készült belő
le, a magasabb névértékekből maximum 10-50 db. Itt jegyezzük meg, hogy a
katalógusjclcntőscn alulértékelve hozza ezeketa különleges bélyegeket. A rit
kaságukat tekintve még a kétszeres ár is kevésnek tűnik. Ezt támasztja alá az
is, hogy az utóbbi 10-15 évben árverésen nem fordultak elő.
S7.IK S 7 U NAGYKÖZSKC
tíÜ LY E G ILLE TE K

..........T

t

1 FORINT

14.ábra
Az 1947 évi szikszói bélyegek között is van egy nagyon különös. Ezek az
1,2,5 és 10 Ft-os bélyegek fehér és zöld papíron készültek, de mindig kék ke
rettel. Van azonban egy 1 Fl-os bélyeg zöld papíron és zöld kerettel (13. ábra).
Valószínűleg próbanyomat volt. Akatalógus erről sem vesz tudomást,
A legköznapibb bélyegek között, is ráakadhatunk különös példányokra.
Ilyennek tartom például az 1946 évi, első forint-filléres sorból a I4.ábrán
látható, mindössze 19 mm széles, elfogazott 2 Ft-os bélyegei. Ennek pont
ellentéte az 1868 évi 12 kr-os túl széles változata (lS.ábra). Két további
rendellenes fogazást is a különös kategóriába sorolok (16. és 17.ábra).
13.ábra

15.ábra

16.ábra
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17.ábra

18.ábra

19.ábra

20.ábra

Nem egy gyakori változat a 18.ábrán látható 1902 évi 2 filléres bélyeg
jobbról vágott példánya sem, de ennek a bélyegnek a korona és érték eltoló
dása márkifejezett ritkaságnak mondható (19.ábra).
Nem szándékosan tartogattam a végére az utolsó ábrámat, de most talál
tam meg a 4.ábra párját. Ez az 1948 évi kék 4 Ft-os nyomathiányos példánya,
így ezzel zárom akülönös okmánybélyegek sorát (20. ábra).
Székesfehérvár, 2014. j úlius 10.

Dn Németh Kálmán

Csongrád - II. rész
A kézi- és számbélyegzővel átértékelve használt példányok
katalogizálásának folytatása, 1927.
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Következő számunkban folytatjuk
Dr. Németh Kálmán Csongrádi cikkéhez a
további ábrák közlését
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Miskolc város illetékrendeletei III. rész
Az Okmánybélyeg 2014/2. számában közölt 227/kgy. 1948. számú
határozat 10. §-ában hivatkozott 87./kgy. 1945. sz. szabályrendeletet, melyet
csak a lapzárta után sikerült megszerezni Kozma György ny. levéltárosnak
köszönhetően, az alábbiakban ismertetjük.
Sajnos a rendelet eredeti példánya nincs meg, csak a közgyűlési hatá
rozatok átgépelt gyűjteményében sikerült megtalálni a MNL RAZM Levéltár
ban. Az átgépelést végzők nem fordítottak figyelmet a rendelet hatályba
lépésének időpontjára, annak nap szerinti tényleges időpontja továbbra is is
meretlen marad. A szabályrendeletet az 1945. évi július 25-én tartott rendkí
vüli közgyűlésen (87. kisgyülésen) fogadták el. Nagy hibát nem követünk el,
ha ezt a napot tekintjük a hatályba lépés napjának.
A már hivatkozott 227/kgy. 1948. sz. határozat 10. §-a egyértelműen
rendelkezik a hatályon kívül helyezés időpontjáról.
Miskolc thj. város szabályrendelete a városi újjáépítési bélyegilletékről
(MNL BAZML121.)
87- kgy. 1945. sz. (elfogadva a július 25-én tartott kisgyülésen)
Indoklás:
A háborús események következtében Miskolc thj. város területén meg
rongálódott, vagy elpusztult épületek helyreállítása céljából gondoskodni kell
olyan bevételi forrásokról, melyek lehetővé teszik az érdekeltek részére a hi
telnyújtást, a hatósági úton végzett helyreállítások esetén pedig a szükséges
kölcsönök előlegezését.
Ezt a célt szolgálja az egyidejűleg alkotott szabályrendelettel bevezetni
kívánt lakás építési adó s az ebből származó bevétel kezelésére létesítendő
lakásépítési alap, amely alap bevételének fokozása céljából célszerűnek mu
tatkozott az újjáépítési bélyegilleték bevezetése. Ez a bevétel önmagában
ugyan nem elegendő a fennálló feladatok megoldására, mert évente csak kö
rülbelül 200.000 P-t jelent az egyéb bevételi forrásokkal együttesen, mégis
olyan többlet, amit nem lett volna célszerű elhanyagolni, már csak azért sem,
mert ezt a bclyegíllcléket az annak fizetésére kötelezetlek minden nagyobb
megterhelés nélkül el tudják viselni.
(A további részek lényegtelek, a szavazók névszerinti felsorolása, stb.)
A szabályrendelet elfogadott szövege:

1§.
Miskolc thj. város közigazgatási hatóságaihoz, hivatalaihoz, vagy az
ezeket képviselő hivatalos személyekhez magánfelek által intézetiközi10

gazgatási beadványok s az ezek alapján keletkezett, illetve kiállított közigaz
gatási kiadványok és okiratok után városi újjáépítési bélyegilletéket kell
leróni.
2. §.
Mentesek az újjáépítési bélyegilleték alól azok a beadványok (kiadvá
nyok, okiratok) amelyek az állami illetékekre vonatkozó hatályos jogsza
bályok szerint illetékmentesek.
3.§.
Az újjáépítési bélyegilleték összege ugyanannyi, mint amennyi a hatá
lyosjogszabályok szerint a közigazgatási beadványokra, kiadványokra és oki
ratokra megállapított állami illeték.
4.§Az újjáépítési bélyegilletéket az l.§-ban megjelölt beadványokon,
kiadványokon és okiratokon a város által c célból kibocsátott újjáépítési bclycgjcgyckkol kell leróni.
5-7. §-uk
A részben hiányos másolat miatt szószerinti idézésük lehetetlen. A hiá
nyos illeték lerovása miatti leIctfclvetellel, az ezzel kapcsolatos
jogorvoslattal, és az újjáépítési bélyegillctékből származó bevétel
felhasználásával, a kölesö-nök feltételeivel foglalkozó paragrafusok.
8-

§•

1. Ez a szabályrendelet a kormányhatósági jóváhagyást követő szabály
szerű kihirdetés után 30 nap múlva lép életbe.
2. A szabályrendelet végrehajtásáról a városi tanács gondoskodik.
fiodobay A ndor
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Szeged város illetékbélyegei
H U N F 1L A 2014
A Debrecenben rendezett idei bélyegnapi kiállítás illetékbélyeg osztá
lyában egy új városi illetékbélyeg gyűjtemény mutatkozott be általános meg
lepetést és elismerést keltve. A vendégkönyv egyik bejegyzésében a két leg
jobban tetsző kiállítási anyag egyikének nevezték, és Lő vei György Bélyeg
világban megjelent kiállítási beszámolójában is a legjobbak között említette.
Nem is érdemtelenül. Az új kiállító Petneházy Zoltán hét kereten bemu
tatott 84 lapjamind tartalmilag, mind felépítésében és megjelenési formájában
is egyaránt professzionális tudást tükrözött és 83 pontot elérve alaposan meg
érdemelve nyert aranyozott nagyezüstérmet (un. „large vermeil”-t).

l.ábra: A kiállító (balra) a látogatókkal

Mind a jól választott koncepció, mind annak tartalmas kivitelezése alkal
mas arra, hogy követendő példaként alig másfél év múlva közelgő 25 éves
jubileumának megünneplésére készülö(!?) szakosztályunk tagjai figyelmébe
ajánljam. Annál is inkább, mivel amikor Zoli a kiállításra készülve témáját vá
zolta, még magam sem tudtam azt elképzelni, hogy a szegedi városi bélye
gekről ilyen magas színvonalú kiállítási anyagot is lehet készíteni. Bízom
benne, hogy a jó példa ragadós lesz, és más tagjaink is kedvet kapnak hozzá,
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hogy mindannyiunk közös örömére kihozzák gyűjteményeikből azt a maxi
mumot, ami tulajdonképp mármost isbennük rejtőzik.
Lássuk hát magát a gyűjteményt! A bevezető a részletes tartalmi kidol
gozottság miatt indokoltan nagyobb terjedelmű a szokásos egy oldalnál, jól
segíti a nézőt az eligazodásban (persze ez is acélja!) cs ráadásul még igen esz
tétikusán, jó ízléssel is megoldott.
A felépítés időrendi sorrendben követi, és azonos mélységben tárgyalja
valamennyi szegedi bélyegkiadást, a kezdetektől a városi illetékszedést lezáró
rendeletig. A cím és ennek kifejtésének egysége egy jól választott témával a FI P
pontrendszerében maximum 30 pontra értékelhető. A bemutatott „Szeged
város illetékbélyegei” című gyűjtemény Debrecenben a kezelésre (max. 20) és
ajelentőségre (max. 10) 17+6, együtt 23 pontot kapott. Ez épp megegyezik a
kiállítás részemről ismert hagyományos gyűjteményei értékeléseinek átla
gával, mivel a téma jelentősége a világ íílatéliája szempontjából viszonylag
mérsékelt ugyan (egy ország egyik nagyvárosának bélyegkiadásai) de a közel
fé l évszázados időtáv cs egy kerek egész történet minden részletre, nagy mély
ségben kiterjedő feldolgozása ezt hatékonyan ellensúlyozza.
A következőkben bemutatom a gyűjtemény bevezető oldalait, melyek
annak ellenére, hogy bélyeget még nem tartalmaznak, mégis a legtöbbet árul
ják cl a gyűjtemény tartalmáról és ezért a bemutatás követhetősége szempont
jából is ezek a legfontosabbak. (A két beseztő lapot (2. és J. ábrák) a 14. és 15.
oldalon tudjuk technikailag bemutatni - szerk.)
Az „ismeret és kutatás” következő értékelési szempontjához vezet át,
hogy a bevezető végén - kisebb és kevésbé fontos tartalmi hibáktól eltekintve
- példamutató teljességgel van felsorolva a vonatkozó szakirodalom, ami
szintén a kiállító tudását mutatja.
E szempontnál azt értékelik, hogy a szerző ismeri és alkalmazza-c a
választott tárgyhoz tartozó fílatéliai ismereteket és lehetőség esetén saját tu
dásával is kiegészíti-e azt. Legtöbb, maximum 35 pontjával ez az értékelési
rendszer domináns szempontja, amiből ez a gyűjtemény a kiállítás átlagát egy
ponttal meghaladva, 32 pontot ért cl.
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„A m a g y a r A lfö ld le g sze bb d é lib á b ja
Te vagy, szülö tte városom , S zeged.
De n em csa ló ka nyári fé n y varázsa,
H a n e m va ló sá g b ú s pusztá k felett."
(J u h á s z Gyula S zonett S z e g e d h e z - részlet)

SZEGED

VÁROS

ILLETÉKBÉLYEGEI

S zeg ed m egyei jogú v áro s a Dél-allóldi Régió központja, am ely a Tisza é s a M aros találkozásánál helyezkedik el.
A v áro st először 1183-ban említik Nagy Lajos király u ralk o d ása idején a régié legjelentősebb v áro sáv á fejlődött.
1 498 b án s z a b a d királyi városi rangot kapott, A tűrök kiűzése után a sz eg ed iek kiharcolták ism ét a sz a b a d királyi
városi ran g o t III. Károly m agyar király (VI. Károly n év en ném et-róm ai c sá sz á r) Luxem burgban 1719 m ájus 21 -én
ad ta ki S ze g e d s z a b a d királyi jogállását m egerősítő diplom áját, b e n n e a város 'm eg ú jíto tt' cím erének leste tt
képével é s leírásával.
S zeg ed cím erén ek középpontjában egy vertikálisan két részre osztott katonai p ajzs v an Jo b b oldalán kék
m ező b en két ezü st esik; a Tisza é s a M aros folyót szim bolizálja A bal oldali arany m ezőben kiterjesztett sz árn y ú ,
balra n éző fekete félsas, karm ában aran y o s jogart tart. A p ajzs felső élén z á rt rostélyú, sz em b e néző e z ü st harci
sisak található A sisakon nyitott, ötágú arany leveleskorona van. a sisak d ísz zöld talajon álló. jobbra lépő e z ü s t
bárány A cfm erpajzs jobb oldalát kék-arannyal, a bal oldalai vörös-ezüsttel körbefonó orna m enbkák ölelik k ö rb e .
S zeg ed v á ro s illetékbélyegeinek jelentős ré sz é n m egtalálható - a közép részb en - a v áro s cím ere, am ely 295 évvel
ezelőtt nyerte el jelenlegi formáját
A gvCliteménv céllá: bem utatni S z e g e d város okirati Illetékbélyegeit - a különböző nyom ás é s papirkülö n leg esség ek et, sz ó v á lto z a to k a t, eg y es kiadásoknál a z ivhelyre jellem ző sa já to ssá g o k a t - é s azok
fe fia sz n á lá sá t.
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3. ábra: A bevezető második lapja az irodalomjegyzékkel
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Mivel a teljes 84 lapos gyűjtemény bemutatására itt nincs mód, a kiál
lítási lapok elejéből részemről önkényesen kiemelt néhány jó példa erre a kö
vetkező néhány kép. (4-8.ábrák-szerk.)

4. ábra. Családi anyakönyvi értesítő 40K illeték 10x4K címlettel leróva
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alig látható értéktelenítésü bélyegeket keresek minden kiadásból és cím
letből.
A katalógusban már meglevő képek a honlapunkról letölthető pdf
fájlban láthatók - ennek nyomán azonosíthatók a hiányok és a minőségi
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5. ábra: Az 1913-as kiadás különlegességei
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6. Ábra: Az 1920-as bélyegfüzet rekonstrukciója
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Az Egri Nyomda Rt. a legyártott 5*5-ős íveket soronként szétvágta - a füzetbélyeg összeállításához
ezért függőleges összefüggő darabok nem kerültek a megrendelőhöz. A 11/1. lapon bemutatott „A
füzetbélyeg csikók rekonstrukciója" azzal egészíthető ki. hogy az alább bemutatott füzetbélyeg csík
pontatlan vágása miatt az 1 bélyegen (II. típus) látható a szétvágást könnyítő segédvonal bal felső
sarka, amely kétséget kizáróan igazolja, hogy az ív felső soráról van szó.

T

A fentiek alapján a korábban „A" sorral jelzett füzetbélyeg esik az ív 1. sorát takarja.
A füzetlap alsó sorának meghatározásához segítséget nyújt „Miskolc thj város" 50 pengő értékű Ínségbélyege, hiszen ennek keretét is ugyanazzal a nyomólemezzel készítették. Ezen utóbbi állítást a
füzetbélyeg csíkok közötti legjellemzőbb egyezőségek támasztják alá:
• a „szövegdobozok" keretvonalának rendellenességei.
■az alsó „szövegdobozban" a szövegen kívüli festékfoltok.
a külső keret mintázatának hibái,
- az értékmezö keretének részbeni hiánya, festékfoltok
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Az „E" sor az ív 5. sorának felel meg.

A 25-ös iv 24. bélyegén az értékszám „0"-jának bal oldala felfelé átlósan nyitott.

7. ábra: Egy kutatási eredmény bemutatása
- az ív alsó sorának azonosító jelei
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2.5. 1938-as kiadás

2 6. 1943-as kiadás

A „pengő" szó elégtelen takarás
miatt kétszer nyomva

A ,2"~es szám felső
részén lévő iv eltolódva
kapcsolódik a köralakohoz

A „2"-es szám felső
kezdő íve behorpadt

A „pengő' szó „p" betűjének
szára alul rövid

A felülnyomás eltolódása
Festékhiányos felülnyomások
▼

8. ábra. Az 1938-as és 1943-as 2 pengős elemzése
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A kiállítási anyag valamennyi kiadásnál mintaszerűen szemlélteti a
típusokat, bemutatja az előforduló összefüggéseket cs - egyelőre meg sajnos
tarifái is magyarázatok nélkül - az iratokon való használat módját.
A bélyegek állapota megfelelt az átlagnak, 8 pontot kapott 10-ből. A rit
kaság nagy súlyú szempontjánál a bélyegek hozzáférhetőségét értékelik, és a
szegedi bélyegek esetében a 20-ból kapott 15 pont egy ponttal a kiállítás átlaga
alatti ritkaságot jelez. Ez a többihez mérten és a bemutatás módját is figye
lembe véve (a kulcsdarabok nincsenek külön megjelölve és előre jelezve a be
vezető oldalon) reális eredmény. Végül, a bemutatásra a gyűjtemény viszont
megérdemelten az elérhető maximális 5 pontot kapta!
A remélhető folytatásról: a kulcsdarabok kiemelésével és jobb elrende
zésével, valamint jelenleg meg hiányzó tarifaelemzés pótlása esetén a gyűjtcfeldolgozás és bemutatás a tarifákra is kiterjed, akkor ez mind a „kezelésnél”
(ahol elég sok, 5 pont hiányzott a maximumból,) mind az „ismeret és kutatás n á r (itt is van még 3 elérhető pont) további többletet eredményezne. A kulcsdarabok jobb kiemelése pedig a ritkaság szempontjánál elvesző 5 pontból is
hozhat vissza még valamennyit.
Akadálynak tűnhet, hogy a szabályrendeletek tarifákra vonatkozó részeit
a szakirodalom eddig sajnos nem tárgyalta. Az összes rendelet megtalálása
reménytelennek is tűnik Zoli azon közlésének fényében, hogy dr. Havass Zol
tán 1953-ban lezárt kutatásainak eredményét tartalmazó elkülönített dobozt a
levéltárban jelenleg ma már sajnos nem tudták előadni.
E körülmény miatt különösen nagy jelentőségű, hogy a gyűjtői forga
lomban Zoli az 1945-49 közötti évek két tarifákat tartalmazó szabályrende
letéből, valamint a városi illetékeket megszüntető közgyűlési határozatból is
talált példányt, és anyagában ezeket eredetiben be is mutatta.
Kiemelkedő jelentőségük miatt ezeket lapunk hasábjain teljes terjedel
mükben is bemutatjuk. (Az 1945-ös határozat: 9-11 ábrák a 22-24 oldalon, az
1946-os határozat: 12-15 ábrák a 25-28 oldalon, míg az 1949-es határozat:
16 ábra a 29-cs oldalon található, -szerk.)
A zsűri a gyűjteményt nem csak éremfokozat szerint értékelte, hanem különdíjat is odaítélt,
amit Zoli a díjkiosztón a díj felajánlójától vehe
tett át.
Valamennyiünk nevében köszönve a mun
kát, és várva a folytatást, gratulálok a szép siker
hez!
A gyűjteményből kiválasztott lapok köz
lése akiállító szíves engedélyével történt, amit ez
úton is köszönök:
Szűcs Károly
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Szegje ’Kros pclgárracJte’tltíl..

r

Tárgy:-a városi W lyegilletdfcrtfl
aa6l6 szatályrendol. ; t módo
s ítá s .

3173]/X 8«'lII»*i.

Y á g h a t á r o

Z oh t ,

Aa 1928. á~i 4T.r Jegy, h a tá re se tte l a lk o to tt «Í3 *
ál329/l928.B.M« os, a la tt kerMnyh? uá.-ági jóváhagyást aya*r váró::! bélyeg,
ille té k saabályroadélot 3 $-.áten fe lso ro lt d íjté te le i a n&l viszonyok ka.
zBtt alacsonyok 4$ ujobb '•íróéi ázol;;illetek után is r^ro -i b ily o g illcták
CEoriá^irc var <;iüteHÍg, csért a várból te iio a aa órai l t e t t saabályrom el^t
3, M t a* alábbiak p á triá t módosítja •

H iatdk fiz e te rd í aa alábbi kiszabó;- .zorint &
váre^ hatásága fa küzdői á l t ' 1 ríg átfu iek ériekében t o l j e te te tt alábbi

tJaykj-.tí^okilrt is pedig:
1,/ ille ^ í’Rdrri bizsayitvény k i á l l í t ó é r t
*,lo« .8
2./ utl-.-víU teny<,rtí-.?jLiZ szüksi^ós i^-solvr.ay
k i á l l í t á s i : r t ........ .

% “zolő hatósági, .z-rr.-iy' zonojsági; vágyó. •
*1X tíizr-Edffri, or"0; i, . t b , / k iá llít ójáért 1*
5, / fy^rza-kte-tenjéíjaek, r-cy :- gyermek-k számár
nak igaaolíiir. vágott k iá llíto tt iizoayitvá- / ^ o ^ r t , , , i , j | > » < « * *,* • i-j.* *
6. / fc, f i vagy .•'zámíejtf kenyv alaájáii kiadott
oirtokot terr.-l£ városi
Íiaotyftvínyért
«vet teásukért ivenként
.
6o
T ,/ tíázoérveiloffiáte iv nrtsotetek íríviásn te*.
36 oldal,
.. ..
• a többi ola'-l .
.
. 8 , / Zálogoláuí áa á rv erési jt.gya^iSa/rek
. tá á r t ivenként
* §c
?vte szátOakivosvUlír k k iá llítá s ié r t - I
úlflailnkánt
6<i
10,/ Aryarási ás beoslási célokra kiadott .crtncdvo,*
afitok k iá llítá s á é rt . . ,
ffi
11,/ Birtokivok rcásc-.ásóért iv.akJnt . : , . .
loo
12,/ Aariajstrora ki ven." 7.0 * másolásáért ivónként 6o
13,/ rt járc" ‘iíji-k rál v eze tett « y ílv á n te rtís -ícLrir*
tá lr ó l kíván* igazolvány k iá llitá ..á tírt , ,
6o

.

1

9.ábra: Az 1945-ös (31731/1945.lll.sz) határozat 1. oldala
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jU»/

tarnázáa £ ■ v i z v - i A t k fcóbw z j . o l ' J a í i & k t 6 1 ív .
js .jt.tt j^'ilVánb-.rtá;? /'Yic^cyv fc-dttairél .-ig^aol▼ííEJ’ feiaA—Íti?vn.--JT’- ►,«' ♦ > ' i | t i ^ i . » ,« »
l ő , / Az i i r 't l i r r t t ^ r c - l í v í; :ij-.krn*, t vizora ij'-krá 1 . é.. :=t I iC
r a l i ' í .< R .-> 3 tk rá f u hí zbár~
. filis-r -'-lórii --zíli icinut':V..: S f Á ^ / r l : ‘ur.V'.-íríl. , kivont Ígí.aolw<ny k iá ll itáaád rt . . . , K *. . . . , * * ,
i.6 , / ..r. í r t t á r i rí-o,. ’t t k í r r j*t3 í h i f i i t . ’i t t rrfc
l<*o,
1 7 ,/ k ' f i z ' o r i tírv áv i’ ás -. vonat kffzí #5£54/13S5,3z.
!
11. > 5. - lap jár. klá'l'íj, : í ír á s b e li
i l i - t v . r j z b v l í náoo-lr^vkJrt
1°3.
I S ,/ :*<rn3k kíizD 'j^rttávoI t a r t o t t Ic ly a z in i
4
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C l/

x ü •*
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»
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» •

«

•jí*,/ fláassaé*-1 híja.t;.! t.iáin f .xm-.r.tá.i kar.ARo^rt
fc*o,
a.4,/ I- -i/j 1*_>-5 Virt^k'Jkáai -xgsJáiy/rt
*, / iiu-r. Sw'.'ií
- --- ' 1. . 1■-i-■\.i..
-----k 1 M
- it.. -ii*li •'H
*»t M‘Iii'
j » á®o.
c,
,

tCváVti hónapé .<r h veink-nt njn v.Zcgju J 1 —i.\>.

j A'^AÜU j i Í
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. / . . .

. |J I . . 1 . 1 :

I| . I I | ; In

l / 30'

2 5 ,/ >.U. iJÖ .artézit- :á. í . v . rí.y-.-rt 37.-g-,.l n-x-oiá- ' •jiríi-in ^ k

,

.

.

.

r

i

i

,

,

(

'.5i/
b ,/
« ,/
• Á/,
2 7 ,/
3

,

,

lí*Kíiw^Xliti^' A; 3 ít-1*. —-7*. -.-í-.U , | . i | . i f i i i
t. kúrol-jir. fciitt.'sit^iáö'k íell-b aö zé *..,• utdn . . .
1' káafciuV lú - uV b , jgy szobás után . . , , , ,
2 f.ffy több r z .t ' után 33 bár.-kist* . . . . . .
I, ftjcu ip' rb' t i v'flr á lt'X m ^rkstrtt tT-non^ra .rzá:ár után . , . ......................................... .... . ,
,/
rtvtc.yi i rá/h tv.roz:t fs^IütK-zóa* után . ,
u»/ .4| lo.er' . . . . . ■ *■ . i .
.■ i i . »

V

III

0

. . . . .

t -j

Oí

^.30.
-w ,
loo*.
2-.-0,
t

<->o.
•
•

. , ................................ £*>..

iS'.dU vdr/h'-.tr'rozrt clleíi - kíhir.iwtáa napját- k e re ti 15
nap

fvl-bb.zíryefc van h -•!>'- a li-gyar Puliá-yrciniazt

Úrhoz, * í - l o t -

bosáat a polgára. Tterí ik ta t á h í r t - I'-.n lehet W- zni,
Ea.n vájfiatárosatra k e 1 5 ^ , 3 H .t ,c , 5 6 . al apj án
foat*í3 htz^r^okk/Sl valá rzonnali vávréhijtá3ite a véroc tíinác.;*'. elran d o lí,
A rárca tanán.f: u ta s ítj
“

kVzúUihi tfcr-i
’j

a r ő l r í m r t o r t hogy a lőg“

ktzryuláa e l / t é r j i.sazo o sz&bályr'-nt.-let'

C

:3í?itá?t#

lí 9 2 ? k p 1 í 3 ;
X !r*-i 7 Í..!zcryoJc k?sett a .saabájtyrwxJólét ó íjtá to ls i

fél'HliaAhxiottcJdsá rált&it,

- Z 10.ábra: Az 1945-ös (31731/1945.Ill.sz) határozat 2. oldala
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A várC-oak % rtaí tidztícyoküek megfölelá fffcájpan illam i fe l
adatok mogvalásitás^ kürül végzett iévák-nyaágj koltaégcinvk részbeni fa .
dezige vágott a k»zigazgatási aaervoact miik* déoábon tartásának b iz to sító "f

‘ sár® min'JciXi luh<jtsáf,c.? b r i t é i t azcnual igénybe kol^ vonni,
Aa aaonrg.Lí végrehajtásra azért v&n aaokaég, mert i váron!
h áztartás bevételei Horn ^molkc 'nők •. j v i g í utóbbi ictíbem bekövetkezett n .

r

•h&moo írtiik«a5kkoü^3ácdJc meri eleié arányban, a \ mii fcSrülaáayok l;8rtt
k«z»-tt fe lté tle n ü l szükség..; kiadásai f edc-aéjére még kölcoiin utján sincs
lehitáaűs, A ap ály ra* delet m áussitág^i: ^ájig 1 E a lá irt miden a th g -i
b iz o ttsá g g á

T -íi

letárgyalá^T , a hozott határozat kuraánjtofttógi'.jí jóvá

hagyása »3 önnek a thg~i közgyüLa' n való feinirJjtéao olyan hosszú l i f t
Vesz igénybe, hogy t kivánt vélt - t 7<ro :i :ély sgilletékjéve•'ólam fékozáaát ♦. ajak &B e.soanr.li végreha j th itá ság ko;;*ii-p itá c á rh l látj.-i f, tanáaa
elóriaetánok,
3lrríl 'az öaaaoa várnai iig/osztály*hat Jz hivatalokat é rtb a itóm,

‘
i^sog'wQ, 1945, oktáter hJ Ü3«án, Dáa^a s,k, polgárou.jter.
í kiadmány h it eléül j

A/'.

ji/
\//" í

iror-ign.zc'itV

g ,k r,e 4hall»

11.ábra: Az 1945-ös (31731/1945.111.sz) határozat 3. oldala
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Szeged várospolgárjneatere*
1414 /1 6 A 9 4 6 ,III,sz,

Tárgy: v áro si b é iy e g ille fé k rő l,ss ó ló
. szaoályrenaelet mociosit,^':.,

-H atározatA városi b é ly e g ille té k szabályrendelet 2,§-ában f e ls o ro lt
d íjté te le k e t, a F o rin t érték re tö rté n t á tté r é s fo ly tá n ,- a szabályren
d e let egyéb pontjainak é rin te tle n ü l hagyása m e lle tt- a váron tan csa a th,közgyűlés utólagos jó vár.agyasának reményében,

a z o n n a l i

h a tá lly a l m ódositjaj s a d í j t é t e l ket a következekben á l l a p í t j a meg,
I lle te k fizetendő az alábbi kiazaoáo sz e rin t a v, roa ha
tósága és közegei á l t a l a m aginfelek érdekében t e l j e s í t e t t alab b i
ténykedésekért é s pedig;
1 . / I lle tő s é g i bizonyítvány k i á l l í t á s á é r t .......... . , 3 , - - Ft
2, / Ú tle v é l‘elnyeréséhez szükséges ig azo l
vány k iá llítá s á é r t .................... ....................... ....................., .
3. / Nő sülhető si bizonyítvány k i á l l í t á s á é r t ........ . , 3 , — "
4 , / A lakosok szem éin visz ó n é iró l, vagy
egyéb ténykörülményekről, i l l - t ő i i g á llap o to k ró l szóló
bizonyítványok /bármely körülmény igazoló h atósági, azem ólyazonoasagi,vagyoni,tüzrendőn,orvosi s t b , / k iá llítá s á é r t. ,15. — *
5 . / Gycnnektolínségnek,vagy a gyermekek
számának igazolása végett k i á l l í t o tt bizony tvinyokert

3 ,-- "

6 , / 7c ve£y számi ej tőkönyv alapján k ia d o tt
bizonyítván vért, b irto k o t te rh e lő városi k ö v et: lések rő l "
iv rn k in t.................

1 ,- *

7 , / Házbórvallomási iv másolatok Írá s á é rt
első o l d a l ................................................................

2 ,~ "

a többi d ld a l ............................................................. -«ö0 fii.............. . 8 , / Z álo ijílási és á rv e ré si" jegyzőkönyvek ..............
masoLasaert ivenkini , , , , , , ........ ... .....................

~
1 ,-- Ft,

9 , / Adókönyvek sz.ám1nk i vonn t ni nok k iá llítá s ;- á r t- o ld a la n k in t,, , , 1 ,-- "
,
1 0 ,/ á rv e ré si őt -brczló'sf célo k ra k ia d o tt----------adókivonatok k iá llítá s á é r t .............................................................

-Ív
12.ábra: Az 1946-os (1414/16/1946.III.sz) határozat 1. oldala
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"

2 ,- - "

11, / B irtokivek m ásolásáért iv c n k in t

2 .- - Ft

12, / Adólajstrom kivonatok m agolásáért ivcnkint

*

13, / A já rd a d ija k ró l v e z e te tt nyi Iv án t aortás eda“
te á r ó l k ívánt igazolvány k iá llitá s á ,é rr. ....................................... 1 .— *
14, / Csatornázás c-s vízvezeték bckaocsolási
d ija k r ó l v e z e te tt n y ilv á n ta rtá d "/főkönyv/”'a d a ta iró l
ig -z o l vány k i á l l í t á s á é r t ............................. .......................

1 .--

15, / Az in g a tla n t te rh e lő v iz d ija k ró l* a vízóra,
d ija k r ó l- e s - tlé g f e ls z e r e lé s i k ö ltsé g ek rő l Ó3 n a z b é rfillo r
adóról szóló kim utatiarfökönyvi 'a d sta im t-k ív á n t-ig £ tzo i=
v á n y -k iá llitá s á ó rt .............................................................

— *

-1 6 ,/ I r a t t á r i másolatok é s rajzo k h i t e l e s í t é s é é r t . „ 2 , - -

’

1 7 ./ A v íz jo g i törvény cs a vonatkozó 6^554/1655,sz.
k ö rren d e le t l l , § - a a lap ján K iá llita n d á * iró :sb c li, il l e t v e
rajzbe lijn á s o la to k é rt ............................................... ........................, 2. —
16, / M érnök-közbenjöttével *t á r t o t t “ii<f 1y ; z t n i ------------- “
szeir.lcdijak ....................................................... , , ........... ................"
19, / Épttke zó si vonalak k itű z é s é é rt

„ jC,_— *

20. / Te lajmagasságok kitüzó se ó rt
..........
2 1 ./ Minden beadványra c.s olyan o k ir a tr a jegy
zőkönyvre,* 1 'I t á r r a . s t b , 7 mely állam i i l l e t é k k ö te le s
az állam i i l le té k 50 % - a .

20, - - "

22. / A város hatóság?, és közegei á l t a l a magán fe le k érdekében t é l i e s í t e t t tényked ésért ezeknek orosznyelvre fo rd ítá s á v a l kapcsolatban;
a y / 1 - 1 0 so rig , , 7 7 7 , 7 . * ; ; . ; , . ,V ., .
..................... 1 , —
07/ 10- 15 sorig ; . , ,
■.'7.*;;77777,'.,1;50
0 7 / 15- 20'
" ? .............7 7 7 ;. .......................................... . 2 7 d y 20 sorónkint további so r . , ................ ....................... -.2 0

"

M

*
f i 11

23. / Há assdgi h ird e té s a l ó l i felm entés köre Iá é é rt . , 3 , - - ? t t
1 0 .--

2 4 ./

Állandó ta rt.cn g .n cm sz e g e d ie k n e k .................

2...

a . / id eig len es taott.cng, nem szegedieknek havi, 3.-* 11

^

b . / Állandó ta r t.c n g , szegedi s z ü l,é s i l l , , , , , 3«-- '
c . / Ideiglenes ta r t.c n g . H

■

”

* hp.vi 1 ,— H

d. / H ivatalból á th e ly c z e tte k n e k ,/k ö z a lk a lm ,/ *
diakoknak, egyet.hallgatóknak} n l l & n d ó ...............
Id e ig l. havi ...............................
... 1,— *
" e , / szegedi i 11,ház:tcT d hadifoglyok ás
szegonys . b iz - a l e llá to tté in a k ..................... 7 .‘. ...........

i11c ^ 'knc n te s,

2. 13.ábra: Az 1946-os (1414/16/1946.III.sz) határozat 2. oldala
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-20,/-L a H a k iu ta lá s kéreltm u tá n ..................... , ............. . . , , 3 , ~ F t,
b , / a kérelem e lu ta s ítá s á n a k fellcb o ezése ut:l n , , , , 6 , — "

c , / L ak á sk iu talá s után , 2 szobáig, 3sob.,,nkint,, , , 1 0 , - - "
d , / 3 v'^'y 'több szobi, u tá n szo ljak é n t

2 0 ,— "

26, / 1, fokú ip a rh a tó s á g 'á l cái'ffie'^ájtö"tt tö m m é -"
s z € rzőcc után ,
t • ,,, • •t
«** ••♦* o, ——
Az I.'fok u ip n m r td s :á r é a ta l k i a d o t t ------------- - tanonc bizonyi tvány után
..............
3»_— H
27, / Iparim tésó g i vóghr.tározat felleb b ezése után ,
a , '/ I I , fokra
b , / I I I , fo k ra

................. ...... . . , . , ,

6 ,- - M
„ 6, -

"

..................... ...................................... £ » - "

A v á ro si •b é ly e g ü le té k s z á b á ly re n d .le t egyéb p o n tja i
ér in á é t le n ü l marodnak/
Jzen. vé h a tá r o z a tn a k az 1929,évi £ Q It,c ,5 6 ,§ -o a la p já n
fo n to s közérdekből való

a z o n n a l i

v é g re h a jtá s á t a vu-oo

ta n á c sa e lr e n d e li,
Ez a h a tá ro z a t a k é z b e s íté s t követő n ap tó l szám ított 15,
nap a l a t t a B elügym iniszter Úrhoz i n t é z e t t , a P olgárm esteri Hi’ - l a l ban ir..sb n n b e n y ú jto tt fe lle b b e z é se i támadható meg,Ez a h a tá ro z a t u tó lag o s jóváhagyás, és korrnányh^tósági
jóyáh-’gyás eln y erése v ég ett á t,h, közgyűlésének bemutatandó,
.

•

...........

lí' e g o k o 1 á s 6
r*

A v áro si b é ly s g ille tó k sza b á ly re n d ele t 3,§-ánnk módosí
tá sa a F o rin t pénznemre való á t t é r é s s e l k a p cso lato s á té r té k e lé s mi
a t t szükségessé “'á l t , m ié rt i s r, sz a b á ly re n d e le t h iv a tk o z o tt §-ar.ak
i l y értelm ű m ódosítása elrendelendő v o lt4A d íjté te le k a z o n n a l i

h a tá lly a l való v ég reh aj

tá s a pedig a v áro si h á z ta rtá s b e v éte le in e k m ú lh atatlan u l szükséges
b•iz to s ■ítá s a erdőkéből
kimondandó v o l t , i ,•
M iről a v áro si ösezes ügyosztályok Ó3 h iv a ta lo k veze
t ő i t , és á III,Ü g y o sz tá ly é rte sik é m ,• - 3 .14.ábra: Az 1946-os (1414/16/1946.III.sz) határozat 3. oldala

27

/ s\'-

Szeged, 1946,c vi a u g u c a t u

~
,
3, hó 1-ón,

J o n e s

q, s ,

( / / ) lr A'-*
* A kiadmány h ite id ü l;

polgárm ester,

Írod ".uiuzt,

ÍQ /f'& •
Z 0 j -

*o
/# ■ ¥ ( ? .
J . . ..

'

. ... ..

/K & fa

*t**0--

cCo<uttl^Ci; ,

1414/16/1946,I I I , o z t
'***•«£' % * é b ~ lv

//* .

V
*

/J
vW «y

- V*

-4 ,-
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Sz eged 7,1ro s polgármesterétől.
I j.I. ü. 0 ,Várósnáza 1. ín, 12,
Telefon; Y; rosi 33^ es o.
TTlo-oó: Ki són lilnoor tanácsnok

Tárgy: Városi o k ira ti illeték ek
szí dó sóne k ni egs zünt ró s e,

30.97 3/1949.I I I , sz.
Ha t á r o z a t ,
A városi tzámv evő eóg 778/Í949,ö.1 ,s z ,.lő té rjí sztési sz érint a 4.110/1949.Korra, az,r :nci el ;t 4,§, l.b ek ezdéx1 ■ értelmében " 4 , községek /Varo
sok/ illetékszedési joga megszűnik, A R.439-441,§-ai hatályukat v-sztik . Ugyancsak hatályukat veszték a kczsóg-k /varosok/ szabályrend
l.te in e k azok a rendelkezései is v-:nely:k a lla a i illetékük nla eső,vagy
illetékmentes iratok urán községi /v á ro s i/ ü l t é k vagy ille té k te r 
mosz óévei biró Ká3 szolgáltatás ssedvésorpl-rend .lk eznek.
A fentiekből kifolyólag a ‘309j-1/1••>'49*111#a z ,li,táréznt kfeaíszitósoül
utasítom ennélfogva a városi összes ügyosztály és hivatídvezítőktt,
hogy r .. le n ti rlh a e let értelműben a hivataluknál kezelt városi bélyeg
e-jrusibast 1949. junius hc~óO-val-::zünö:re e be is az eladásból befolyt
városi bályigpónst a 600,001. Jz. z • :kk-z, r n lp . azonnal fizessék b e /
A beit, érül . t i hivatalok városi bélyeg os -ffindued.t 1949, juniua hó 30v ;l zárják le óh a meglévő városi Bélyeg készletét Hoyz es Károly
foponctei.ro snnk adják T e , nyugta ellennyugta ellenében,
üt- dtam,^., városi, számvevőség, iónokét .hogy le o s z to ttjs iv 'l p. k ü lté
r i d , t i kczit-zg'--tas,pnyokonvvi hivatalok 0 2 j á r l ’tk 2 élőknél, a váro si bélyeg szrán-éas f e lü lv íz tg ú -t át ejtsék meg. g2 -uttidisn.it .zárják
1 :, n '~&^szí itib =ti
v .roci öv, L/-0 .;b
fiiró l nzorwal gonclosSodj-nak. a v .rosi bélyegeket Hoyz es károly íőpinzte-.rosnrk lesznek

_ 'i l i t : )m ir-iUiA | i “->i u “ ““ “ "•
...—
1, *.'^o
n 'tö b b iO iz o tts á g ila g negsemr-iisiti és elkészítik a K g a em isito si
j egyzőkönyvet.
Miről a városi összes iigyosst .ly ,c 0 hivatalvezetőket, a v .ro si sz-vmve yősógi főnök u ra t, s anndc utyui órd>e ke ltek rt os n t , főügyész úr it
ő rt esitera, ..
ety r ; megoiz.S:.
3 2 eged, 1949. évi junius hó 29,-én. A polgárisé styr,
megbíz .s.foól»Ir,Gál

j i a t cl V i ö O

Tivadar s.k, főjegyző.
A ki-eufcjíupy h iteléü l: ,

ja

v

30.973/1949.I I I . s z ,

Hadigondozó hiv.
16.ábra: Az 1949-es (30.973/1949.Ill.sz.) határozat
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Hodobay Andor: Könyvismertetés

Som Krisztián: A magyar úti okmányok 1848 - 2012
Kitűnő munkát ajánlok az útlevélgyűjtők figyelmébe. A szerző sok-sok
éves könyvtári kutatómunka és sok száz darab különböző időből származó
útlevél több-szempontú átvizsgálásának eredményéi adja közre munkájában,
a Nemzetvédelmi Szakszolgálat cs a Szemére Bertalan Magyar Rendvédelemtörténeti Tadományos Társaság kiadásában.
Az útlevelek rendszerezése több-féle szempont alapján lehetséges.
A szerző ezen munkájában „a távolsági utasforgalomban érvényes
magyar úti okmányok tulajdonságai, védelmi jegyei cs nicgszcmclycsítcsi
eljárásai fejlődésének általános bemu-tatásán túl három fejezetben három kor
szak magyar útleveleit mutatja be.” Különösen részletesen tárgyalja a
nagyszámú válto-zatot mutató 1937 M útlevelet, amelyik a maga idejében
számos újdonságot tartalmazott, amelyet aztán későbbi időszakok
útleveleiben cs egyéb igazol-ványaiban is alkalmaztak.
Nem foglalkozik a szerző az útlevelekben található illetékbélyegekkel,
az útlevelek illetékével, a kiállítási díjakkal, a vízumbélyegzőkkel, a vízum
bélyegekkel, a ki- és beléptetési bélyegzőkkel. Ezek egy része már korábbi
irodalmakban megtalálható, egy részük meg publikálatlan, de a könyv' a benne
felsorolt, képekkel gazdagon illusztrált új felfedezésekkel, részletekkel szer
vesen kapcsolódik már megszerzett ismereteinkhez.
A könyv 337 oldalon, 5 függelékkel, 20 melléklettel, 54 színes képpel
mutatja be a címben jelzett időpont útleveleit, a szövegnyomások apró elté
réseit, és nagyon jól használható táblázatokban foglalja össze az egyes kia
dás okjellemzőit, utalva gyakoriságukra is.
A könyv 100 példányban jelent meg, kereskedelmi forgalomba nem
kerül. A szerző a köteles példányokon felül a közkönyvtárak ellátására szánja
művét, hogy az minél szélesebb körben váljon ismertté. A munkáját segítők
tiszteletpéldányt kaptak, így jutottam és is egy példányhoz.
A szerző hozzájárult ahhoz, hogy felfedezéseit a készülő katalógus útle
vél fejezetében felhasználhassam.
Minden érdeklődőnek ajánlom figyelmébe, keresse valamelyik ismert
közkönyvtárban.
A könyvismertetéstől független megjegyzés:
A könyv megtekinthető, de kölcsön nem adum! A szerzői joguk tiszte
leiben tartása végett nem is másolom! Hodobay Andor
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Az 1803-as osztrák szignetták vízjelei -11. rész
A napóleoni háborúk miatt felbomlott birodalomból megmaradt terüle
teken II. Ferenc német-római császár I. Ferenc néven vált az 1802-ben dek
larált osztrák császárság első uralkodójává. Ezen előzmények után vezették be
a megelőző időkhöz képest drasztikusan megemelt 1803-as i1letek tarifákat,
amit a napóleoni háborúk hadi kiadásainak fedezése tett szükségessé. Míg a
Mária Terézia idejéből származó 1762-es négyfokú illetékskála legmagasabb
címlete és 2 forint volt, a 14 fokozatúi!) új rendszerben ez 50-szeresére, 100
D ór V c i r a l s s uj in p « 1.
Guldenre emelkedett.
Dió frctújKrlirtip: Mii? jutf V’ui iCl 1 (len Vcim:ld»áílAz új tarifákhoz igazodó összes
^lííjloii ig de?i U m dorn ) : lasóoiie.n K-ipiói * vrfoljít**
nyomdai szignetta (Vorratstempel) ka din Ól-Műn , F ; i l u M flfr Y.*:iilialu r.i
talogizálását 2007-ben készült kataló Wi.,11. |. jii ‘'in.; KüMllWMír «ndm Mililjinur.lt liinunrde frí r rtas
ni r;ibwtf cmpdj wpí« r i>
gusunkban 152.-165. számok alatt unliiilrnri, «tvti!’:ip»i
mü b, II II írl 1 W:•
llVo
ang(ll>l:-ri<.'T. .l.-.s dbc-nJi.^ in 4<si Gríjlif: n>ji 1 ír<4kin
Hanus nyomán teljeskörű.
Sí.lt V|.|| jfülVulVhlidióin ! f>ÍM jinfi:»n«*UícA Mm
Azt, hogy a nyomdai kivitelű :iil:i:n lisi'l 1:11 l’il|♦ii IliiIm Íl.ll
Vll Ilii:
szignettók vízjeles papírra készültek, '.-H-ll,<,f. 1| jrUri< Itt ■ íkkr íilbki1lii'.lu* H ns'iM-íiüf.lii’M i 11
iln Ibtjiii! I lüinill
It Vöm AuHainlij duiflu
mivel az osztrák illetékjegyek eseté ;,í'a|i.<:r
UH ilk[l«.'l •GTI '/rddicra14 níúhi i’ingrimii.
ben csak tájékoztatás volt célom, saj luk. I o'rul.'ll.
inneni Zeiobeti1 !><»•
nos kihagytam. A témát ismerő gyűj síitmlDns:uhWns?<irzeic!ien
imt.i! I ili'rseUnín ínl;n<>
dur VVi:i
tőknek erről régóta tudomásuk van (ld. <im: n^rnr und mUer diusur di<
Mr: n.irimái w.-iimi U ili’ii ^fi:i )|ieiliogcn
könyvünkhöz is felhasznált és az iro y.ir :i Kvt'Xins 1 lísrll
i J■
ii
dalomjegyzékben megadott alábbi for
T
_ I1- IV,il1
.
Is Vilit
T.r>
rásban: Hanus, Stempclsignettcn- ..,, 3ü
Katalog von Östcrrcich-Ungarn, Prag,
«
Hund
Síi 1 Oultan SciíiiUti
1930.50. oldal.)
o
Zwillii)~c
Érhető volt, hogy a szignetták ter •: ■<
Suliw.jn
.. 7
f’fau
vezésekor óvintézkedéseket tettek az : K>
Pfeid
előre várható hamisítások megnehe .. ai „ 2 Stmrn
1 jclitstr. Stcil
zítésére. Az egyik ilyen védelmi elem ... 40
sn
Adlcv
Liitsö
volt a bélyegezett szignetták mellett Hifi
In,
i VTocliaejliiiililaiiU'. tvítryi out íjiut:ru
alkalmazott nyomdai szignetták beve
Mii!;,.!:*in At<»ik,;i■uh Wr.í'.erwiifcl
zetése és ezekhez az e cikkben első ré
Micsc
Vijrííi-.htMiiíiíiriahmcih
W-táPCí
koontfin iodock
szében bemutatott, 1803-as évszámot, imil in/soiult.-iir
irtif cin'yc 2;iíin» arJiur.ht cihnltcn w'nrdeii,
a szignetták értékszámait és címleten
ként eltérő rajzolatot (fíligramot) tar
=50=
talmazó, külön e célra gyártott vízjeles
papírok használata.
I.ábra: Hanus leírása a
E vízjeles papíroknak önálló
vízjeles papírokról
használatlata értékcikként nem volt - a bevezető rendelet szerint nem is le
hetett - , mert a vízjel csak a nyomdai gyártású szignettás papírok védelmi
elemként funkcionált.
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A szignettasorozatkét legmagasabb címlete meglehetősen ritka, ezekkel
magam is csak kivágáson rendelkezem. Szerencsére Mafitt székfoglalóját
Ralph Ebnerapinkafeldi nemzetközi szimpóziumon idén épperről a területről
tartotta, egy készülő könyvének tartalma alapján. Az ő szívességéből így
módomban van bemutatni olvasóinknak a cikk első részéből hiányzó 80
(2.ábm) és 100 (5.ábra-hátsó színes borítón) Guldenes szignetták vízjelrajzait
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2.ábra: A 80 Guldenes szignettás papír sast ábrázoló vízjele

A 2. ábrán bemutatott 80 Guldenes szignetta egyébként kivételes darab,
mert a vízjeles papírról lemaradt (kör alakú Vorratstempel) nyomdai szignettát
annak négyszögletes, bélyegzett párjával (Erflillungsstcmpcl) látták el. A kép
bal oldalán látható fehér szöveg ezt a magyarázatot tartalmazza német nyel
ven, mely Ralph Ebncr pinkafői székfoglalójából származik.
Az 1803-as szignettáknak van egy érdekes magyar vonatkozása is,
amelyet Ebner úr fedezett fel, és adott elő elsőként ezen a Mafitt székfoglalón.
Mielőtt Napóleon elfoglalta Bécset, a bélyeges papírokat és a gyártáshoz
használt eszközöket 1809-ben 55 ládában hajóra rakták cs Pestre szállították.
Ez csak a bécsi hivatalból 178.830 ívet jelentett. Ausztria emiatt négy hónapig
gyakorlatilag illetékmentes volt:, mivel a francia adminisztráció e hiányt a
megszállás rövid ideje alatt hatékonyan pótolni nem tudta.
Szűcs Károly
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Emlékezés Voloncs Gáborra
/1946.m áj.7. 2014. aug. 11./
Elhunyt szakosztályunk alapító
tagja, Voloncs Gábor.
A www.mafltt.hu címen elérhető
Magyar Filatéliai Panteonból vettük ál
alábbi méltatását.
A Mafitt egyik alapítójaként, majd
1994-től a elnökségi tagjaként is, az első
Mafitt Szalonok szemezésében, az ezek
hez kapcsolódó első emlékíveink tervezésén és kivitelezésén, valamint
nemzetközi (elsősorban német és szlovák) kapcsolataink építésén dolgozott.
Ennek során a Mafitt-ot előképének tekintő Szlovák Filatéliai Akadémia
alapításából is kivette részét.
Professzionális grafikai és nyomdai ismeretek birtokában vált korának
az újdonságok iránt mindig nyitott, rendkívül sokoldalú, és vitathatatlanul
egyik legképzettebb, általánosan elismert magyarfilatelistájává. Az 1990-es
évek körüli két évtizedben a Magyar Bélyeggyűjtők Szövetségében is elismert
személy volt, elnöke volt az Irodalmi Bizottságnak, vezette az egykori BEVI-t
és a MABEOSZgyorscsere-árveréseit. A 90-es években a MABÉOSZ ügyveze
tőjeként is működött, melyről azonban belső konfliktusok miatt később lemon
dott. Ezt követően "Hobbifila" címmel önálló bélyegüzletet nyitott az Akácfa
utcában, mely találkozóhelyként isfunkcionált és aukciós házként is működött.
Évente több alkalommal rendezett mindig színvonalas filatéliai árveréseket,
és nem hivatalos bélyegszakértöjeként az AUTlyukasztások egyik általánosan
elfogadott tanúsítója volt.
A magyar filatéliai élet önszerveződéseinek is mindvégig aktív részese
volt, ennek során az ifjú gy'űjtői nemzedék képzéséből és önzetlen anyagi
támogatásából is mindig kivette a részét.. Több - zömmel már internetes
honlapjukon keresztül is megtalálható - MABÉOSZ-szakosztály létrehozá
sában vett részt, ezek: 1991-ben az Okmány és Illetékbélyeg Gyűjtő Szakosz
tály (melynek rövid ideig titkára is volt) 2002-ben a Magyar Férfin Klub,
2006-ban az Emlékív és Levélzáróbélyeg Gyűjtő Szakosztály (ELGYűSZ).
Alapitó tagja volt a Csehszlovák (ma Szlovák és Cseh) Szekciónak is, ahol
tevékeny munkát végzett, a Szekció ORB1S P1CTUS című lapjában is
megjelent több írása. A 2005-ben alakult IBK-nak (Internetes Bélyeggyűjtő
Klub) szintén aktív tagja volt és rendszeresen járt ki a "magyar csoporttal"
Sindelfingenbe is.
Egy alkalommal nemzetközi kiállításon is részt vett, vermeil (aranyozott
ezüst) eredménnyel. Termékeny filatéliai szakiró volt. Neve már az 1986-os
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MBK (A magyar bélyegek kézikönyve) szerzői közt is szerepel, a per/in
lyukasztásokra a. figyelmet felhívó ismertető társszerző]eként 1990-ben Gary Ryan kezdeményezésére és igényei szerint - részt vállalt a MABEOSZban egy akkor már több mint egy évtizede kiadatlanul fekvő kézirat, Floderer
István "Magyar Okmánybélyegek Kézikönyve" átdolgozásában és nyomdai
kiadásra való előkészítésében. Kezdeményezője és első szerkesztője volt az
"OKMÁNYBELYEG" című. mindmáigfennálló szakosztálylapnak. Bár egyéb
teendői miatt ennek szerkesztését a titkári teendőkkel együtt rövidesen átadta
Szép Endrének, de a lapba ezután is számos cikket írt.
Nagyobb terjedelmű és mindig igen színvonalas fi laté liai cikkeit az erre
inkább alkalmas, 1998-ban alapított, független Szabolcsi Bélyegújságnak
írta. Foglalkozott az 1933-as bélyegháborúval, az 1938-as visszatérések bé
lyegzéssel, a kassai ismét Magyarok Vagyunk felülnyomással. Több cikket
publikált a News o f Hungárián Philatelyhen, a Brassovian Studiesban, szak
értője volt a nagyváradi 44-es helyi kiadásnak. A várpalotai Trianon múzeum
filatéliai anyagát Őkészítette el.
Szakírói munkásságának saját maga által is legfontosabbnak tartott ré
szeként az MBK és a Előderer-katalógus tartalmának szisztematikus feldolgo
záséival saját, szinte kimeríthetetlen tapasztalatait is hozzáadva folyamatosan
bővítette a nemzetközi szinten rendszeresen magasra értékelt magyar bélyeg
katalógust. E mintegy másfél évtizeden keresztüli, kitartó munkásságának
köszönhetjük, hogy többek között megjelentek a katalógusban gyűjtök által
régóta hiányolt a helyi kiadások, a díjjegyesek, a tábori posta, hotelposta, az
állami okirati és illetékbélyegek, a községi és városi illetékbélyegek, és hogy
immár Posta és Illetékbélyegek Katalógusa néven vásárolhatjuk meg e rend
szeresen megjelenő könyvet.
Engesztelhetetlen ellensége volt a magyar filatéliai élet tisztaságát ve
szélyeztetőknek. Eles hangon, gyakran emeltefel hangját a bélyeg- és levélha
misítások, azok meggondolatlan terjesztői, és különösképp a magukat tudat
lannak álcázó szélhámosok ellen. Mélyen megvetette a filatéliai közösséget
ilyen önös célokra kihasználókat. Az utóbbi években fokozatosan visszahúzó
dott azon szervezetekből, amelyek - megítélése szerint - helytelenül, vagy*
erélytelenül képviselték a filatéliai közösség ügyét, és emiatt 2006-ban még
Mafitt tagságáról is lemondott. Tagja maradt azonban az önállóan szer
veződő, kis filatéliai közösségeknek, és a gyűjtői utánpótlás képzéséből és
anyagi támogatásából is mindig kivette részét. Az Akácfa utcai kis boltban is
mindig szívesen fogadta a jobbításért őszintén tevékenykedőket, és bélyeggyűjtés-történeti emlékeit csakúgy, mint kivételes filatéliai tudását örömmel
osztotta meg bélyeggyűjtő barátaival.
68 évesen, korai és váratlan halálával pótolhatatlan űrt hagyott maga
után. Rendkívül átfogó és mély filatéliai tudást vitt magával, mely napjaink
magyar bélyeggyűjtésének nagy vesztesége.
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“Különleges okmánybélyegek” című cikkéhez

11.ábra

2.ábra

£

ÍR
' y, yA. ü.

•)
Jh

> ■

K

i0‘fi •l‘»' » i
.. «

■■
Szűcs Károly “Az 1803-as szignetták vízjelei” cikkének 3-as ábrája.
A 100 Guldenes szignettás papír oroszlánt ábrázoló vízjele
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Az ügyvédi meghatalmazás űrlapok...
Csongrád III. Rész
Kaptay Antal katalógusainak megújítása
Jaucrnik Nándor, az első Budapesti
okmánybélyegkiadás tervezője

Hodobay Andor
Dr. Németh Kálmán
Szűcs Károly
Szűcs Károly

Decemberi cserenap a „zsibiben”
Több más szakosztállyal közösen a kővetkező, és remélhetően ismét
élénken „zsibongó” cscrcnapot 2014. december 6-án, szombaton,
9 órai kezdettel tartjuk a MABÉOSZ 302-es termében.
Kérjük tagjainkat, hogy ne csak a vásárlásban jeleskedjenek, hanem
készüljenek fel a cserenapra elcserélhető anyagaik rendszerezésével
és értékelésével is, hogy a kellő illetékbélyeg-felhozatal színvonala
biztosítva legyen, és ezért a cserenapot mindenkinek valóban
érdemes is legyen felkeresnie.

Fontos változás az újság terjesztésében
Az OKMÁNYBÉLYEG-et a jövőben csak annak küldünk,
aki az évi 2000 forintos hozzájárulását előre befizette.
A 2015-ös évre a befizetéseket 2014. december 31-ig várjuk a
szokott úton személyesen, vagy átutalással.
a Szakosztály vezetősége

j&elleme# ünnepehet
minőén tagtám u th n ah !
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Hodobav Andor:
Az ügyvédi meghatalmazás űrlapok előfordulási gyakorisága a
forgalmi időn belüli illetéki díjzónákban és értékelésük alapelvei
(A 2014. november 13-án elhangzott előadás kibővített szöveges anyaga
a hozzászólásokból levont következtetésekkel.)
Németh Kálmánnak a 2012/4. számban megjelent új katalogizálási és
értékelési rendszere alapján kezdtem vizsgálni az ügyvédi meghatalmazások
előfordulási gyakoriságát, a forgalmi időn belül többször változó illetéki díj
zónákban. A vizsgálatba bevontam az általam ismert és nagyobb gyűjte
ménnyel rendelkező gyűjtőket is, akik a felmérést elindító alaptáblázat alapján
azonnal felismerték, hogy mennyi érdekességet rejt ez a téma, cs örömmel
szolgáltattak adatokat. Köszönet érte, nevük felsorolását kérésükre mellőzöm.
A felmérést az a gondolat indította cl, hogy miként értékeljük a készülő kata
lógusban a különböző illetéki díjzónák illetékértékei szerint kiegészített ala
pűrlapokat.
Az illetéki díjzónák eltérő időtartama (61 naptól 2087 napig) már előre
sugallta, hogy a rövid időtartamú zónákban lényegesen kevesebb lesz az is
mert példányszám, ez ehhez még hozzájárulnak a felhasználási körülmények
viszontagságai is.
4675 nap
Dl

2087 nap

1912 nap

D2 543 nap

.3 4 5 6 7

08

1614 nao

305 nap) 243 na >

■y—i'

Floderer 33-55
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Floderer 9-12
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Floderer 1-4

20%

5 5g5 ö5
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Az illetéki díjzónák és a kiadások forgalmi ideje közös
idődiagramban ábrázolva
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Gondolok itt arra, hogy az 1944. október 1-ón forgalomba bocsátott 3,
kiadású űrlapok (FI 9-12) nagy része el sem juthatott a felhasználókhoz, az
ország keleti felén dúltak a harcok, az Állami Nyomda a fronton keresztül nem
tudta a megjelenéskor eljuttatni az ország keleti felébe az űrlapokat, majd jött
Budapest ostroma, stb., a legyártott űrlapok többsége raktáron maradt. A már
felszabadult (maradjunk ennél a szóhasználatnál) területeken pedig időbe telt
az új közigazgatási rendszer, a bírósági, ügyvédi munka helyreállítása. A kevés
példányszámú ismert példány ebből az időszakból korábban előre megvásá
rolt, fiókban tárolt példány, vagy a postai maradékkcszletek eladása.
E rövid bevezető után nézzük, mit mutatnak a táblázatok.
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1. táblázat: sorozatonkénti és díjzónánkénti előfordulás
Az 1. és 2. táblázatok a gyűjteményekben talált használt, az illeték vagy
a felhasználás időpontja alapján egyértelműen azonosítható példányok darab
számait tartalmazzák díjzónánként, kiadásonként.
(2. táblázata következő oldalon - szert)
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2. táblázat: címletenkénti előfordulások a különböző díjzónákban, és az
ismert használatlan űrlapok darabszáma
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1. kiadás, 1938. március 15-től (FI 1-4) (211 db a2487-ből)
Az első kiadás (az ossz mennyiség 8,5 %-a) nagy számban fordul elő a
Dl zónában (88,1 %). Az űrlapokat egyszer után nyomták (1938-as évszám
mal), és többségüket az alapidöszakban (Dl ) fel is használták. A 2 P-ös űrlap
1938-4574 nyomdai számmal eddig ismeretlen.
A D2-D7 zónában gyakorlatilag nem használták, a D8 zónában ismé
telten előfordul forint címletű illetékbélyegekkel felül ragasztva. Feltehetően
korábban megvásárolt űrlapok maradványa. Forintos címletű felülnyomata is
ritka, és az előnyomott szöveg miatt többsége teljes űrlap, de telezetten is is
mert. Az előnyomott szöveg miatt új forintos címletű űrlapként nem hasz
nálták.
2. kiadás 1938. szeptember 15-től (FI 5-8) (1422 db a 2487-ből)
A leggyakrabban előforduló űrlapok, különösen a D1 és D2 díjzónákban,
utóbbiban megfelelő bélyegkiegészítéssel. A sorozatba tartozó vizsgált
darabszám 47 %-a 2 P-ös címlet, annak 72 %-a a Dl díjzónában használva,
majd ezt követi az 50 f-cs címlet. Az 50 f-cs címlet 16 nyomdai számmal
ismert, a legtöbbször utánnyomott címlet. Ennek következtében a maradék
készletek is nagyok, a felülnyomott űrlapok felezett vagy teljes darabjai között
is gyakori. A D3-D8 zónában gyakorlati lag azonos mértékben fordulnak elő.
Az 1 P-s címlet 1942-7175 nyomdaj el zcsscl eddig ismeretlen. De vajon
kitol szánnazik az információ, amelynek alapján bekerült a felmérés alaptáblázatába?
Magánnyomdákban készült általában fekete színű szövegelönyomások
ismertek, a nyomdára utaló többféle nyomdajclzésscl, vagy anélkül. Véle
ményem szerint ezek árban nem különböznek a kézzel, vagy írógéppel megírt
űrlapoktól, de erről megoszlanak a vélemények.
3. kiadás 1944. október 1-tői (FI 9-12) (15 db a2487-ből, de csak 2 címlet!)
Az 548 nap időtartamú D2 díjzóna közel felében jelent meg, 240 nap
maradt akiegészítés nélküli használatára.
A forgalomba hozatalról tájékoztató 238.726/4./1944. Kcr.Mín. rendelet
(POE 1944/44. szám) szerint a régi meghatalmazás nyomtatványokból és a
jóléti bélyegekből még nagy készletek vannak, és a feleknek elsősorban, a
készlet kifogytáig a régi űrlapokat és bélyegeket kell kiszolgálni, a postahi
vatalok csak ezeket rendelhetik.
A bevezetőben említett okok miatt a D2-D6 zónában használt példányok
eddig ismeretlenek, a használatlan példányok is annyira ritkák, hogy a kataló
gusábrák összegyűjtése sem sikerült, a legtöbb gyűjteményből hiányoznak.
Csak a 75+75 f és az 1,50+1,50 P címletek ismertek, a 2,25+2,25 P és a 3+3 P
címletek egyelőre ismeretlenek. Azt azonban nem jelenthet] ük ki lüü % bizo
nyossággal, hogy nem kerültek forgalomba. A gyártott mennyiség nagy része
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az Értókcikkraktárban maradt, ozcrt legnagyobb mennyiségben ezeket az
űrlapokat nyomták felül a forint bevezetése után. További érdekesség, hogy az
új bélyegképes 2 Ft-os címlet (FI 30, átszámozva 33) csak ezen kiadás na
rancssárga keretes (FI 11) 1944-3927 nyomdajelzésű űrlapjának alsó felén is
meri. A 4 és 6 Fl-os új képes címletek ellenkezőleg, ezen sorozat, alapürlapjain
nagyon ritkák.
4. kiadás 1945. szeptemberi?) (FI 13-15) (44 db a2487-ből)
Akiadás tényleges forgalomba hozatalának dátuma ismeretlen, a D4 díj
zónára érvényes 10-20-30 P illetékből feltételezhető, hogy ennek az illeték
emelésnek a kielégítésére készült még a novemberi illetékemelés előtt. Kevés
használt példány ismert, de a felülnyomott példányok is ritkák. A kisszámú
használt példányhoz, cs az 1-3. kiadások használatlan példányaihoz viszonyít
va gyakrabban fordulnak elő a használatlan példányok. Új forint bélyegképes
űrlap nem készült belőlük.
5. kiadás 1946. augusztus I után (FI l6a-29, átszámozva 16-32) (641 db a
2487-ből)
A pontos megjelenés dátuma ismeretlen, és az sem biztos, hogy a forint
bevezetésének időpontjára a felülnyomott űrlapok is elkészültek. Keressük a
legkorábbi ismert felhasználást, czjclcnlcg 1946. november 30.
A felezett űrlapokról a keretméret alapján csak az állapítható meg, hogy I.
vagy il. típusú utánnyomott példányokról van-e szó, az alapbélyeg névérté
kűből az alapűrlap katalógusszáma megállapítható. Leggyakrabban a 3. kiadás
felülnyomott példányai fordulnak elő, majd ezt követi a 2. kiadás, ritkábban az
1. kiadás. A korábbi katalógusokban jelzett 4 + 4 Ft. felülnyomni a 2 P T 40 f
űrlapon (FI 21) az eddig vizsgált gyűjteményekben nem bukkant fel, de 6
további fclülnyomatból is csak 1 vagy 2 db ismert.
6. kiadás 1947(?)-től (FI 30-32, átszámozva 33-35) (154 db a 2487-ből)
Akiadás pontos megjelenése időpontja ismeretlen. Keressük a legkoráb
bi ismert felhasználást Jelenleg 1949. július 4.
A forint bevezetése előtt postai rendelet intézkedett a postai megha
talmazás készletek beszolgáltatásáról. Ezek egy része alapurlap volt, másik
része adópengö bélyeggel volt fel ül ragasztva. A felülnyomott kiadás ki fogy
tával takarékossági okokból a bélyeggel átragasztott példányokat és a még
megmaradt átragasztás nélküli példányokat is felhasználták úgy, hogy az
űrlapokat félbe vágták és az alsó félre nyomták az új bélyegképeket, és az alsó
szegély alatt a nyomdajelzésből a kir. szócskát különböző méretű (jelenleg 3féle méretet ismerünk) fedéssel kitakarták, ami azonban nem mindig sikerült
tökéletesen.
A 3. kiadás 2,25 P + 2,25 Pcímletéből sok maradhatott, mert az új 2 Ft-os
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címlet csak ennek az alsó felén ismert.
A 4 és 6 Ft-os címleteknél ellenkezőleg, a 2. kiadás űrlapjaiból marad
hatott felesleg, leggyakrabban ezen űrlapok (FI 5 és 6) alsó felére nyomott
példányokkal találkozhatunk.
Az értékelés általános szempontjai
A statisztikai adatokon alapuló új értékek egyes esetekben nagyon ma
gasak lesznek (lennének), ezzel párhuzamosan nagyon szigorúan be kell tar
tani az értékelés szempontjait is. Uj szemléletet kell meghonosítani, ami meg
követeli egyrészt az illeték értékek (és a jóléti hozzájárulás értékének) az isme
retét, másrészt az irat alapos elemzését, hogy a tényleges használatra utaló
jelzésekből egyértelműen megállapítható legyen a felhasználás időpontja
(lásd később).
Ezek hiányában az űrlap ára a díjzónára megadott ár csekély töredéke,
bzt az igényességet meg kell követelni az eladótól (Jegyen az magán
személy, kereskedő vagy árverezőház) és a vásárlótól is, ha nem akar súlyos
tanulópénzeket fizetni.Akétes darabot nem aj ánlott megvenni!
A használatlan példányok ritkák, különösen vonatkozik ez a megállapítás
a hajtatlan darabokra. A használatlan űrlapok az ügyvédi szokások szerinti
irattárolás következtében általában hosszanti irányban haj toltak. A haszná
latlan, teljes méretű példány elő- és hátoldalán semmi nemű írásnyom, áthú
zás, bianco aláírás nem lehet, annak tény! égésen azt az állapotot kell tükröznie,
amilyen állapotban a postán megvásárolták. A díjzónának megfelelő bélyegkiegészítés megengedett, postai rendelet elő is írta, hogy az űrlapokat pl. 2000
adópengős bélyegek felragasztásával kell árulni. Hzek teljes értékű postaliszta
darabok. A használatlan felezett űrlapok (az 1947. évi kiadást nem számítva)
nem tekinthetők használatlan, teljes értékű űrlapnak, mert bianco aláírt, de
kitöltetlen űrlapból könnyen előállíthatok.
A használt példányok esetében a táblázat alapján szükségszerű, hogy
díjzónánként differenciáljuk az árakat. Az adatbázis alapjául szolgáló saját
+13 gyűjtemény mindegyike az összesítő táblázat tendenciáját mutatja, az
adatok egymást erősítettek, cs kicsi a valószínűsége, hogy a táblázatból meg
állapított gyakorisági mutatókat újabb vizsgált gyűjtemény jelentősen meg
változtassa.
A 2487 db használt példány bővelkedett érdekességekben, nem ritkán
nehézségbe ütközött a felhasználás időpontjának megállapítása, a díjzónába
sorolás. M Sért?
Az irat kitöltésének dátuma nem azonos a felhasználás időpontjával.
Nem ritkán több hónap is volt az eltérés. A felhasználás tényleges időpontja a
bélyegek felülbélyegzésének dátuma, vagy a törvénykezési hivatal érkezési
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bélyegzőjének dátuma. De mi van akkor, ha nincsenek ilyen egyértelmű
adatok? A bélyegzés hiánya jelentheti azt, hogy a meghatalmazást kitöltötték,
az illetéki szabályoknak megfelelő illetékbélyeget felragasztották (vagy már
eleve így vásárolták meg), de mégsem használták fel, de az is lehet, hogy tény
legesen használták a meghatalmazást, csak nem bélyegezték le az űrlapot.
Több példával igazolható, hogy az iraton van hivatali érkezési bélyegző, de az
illeték közel sem egyezik az előírttal. Vajon készpénzben fizették az illetéket?
De erre utaló feljegyzés sincs az űrlapon. Hová soroljuk? Több esetben a kiál
lítás dátuma és a felhasználás eltérő dátuma közötti időben illetékváltozás,
nem egy esetben pengő-forint pénznem változás is volt, és az illeték hol a kiál
lítási időpont szerint, hol a felhasználási időpontnak megfelelően volt leróva.
Több esetben előfordult, hogy a meghatalmazást más űrlapra, géppel,
kézzel írt külön levélpapírra írták. Arcndclctck szerint ebben az esetben a nem
szabályos formátumú meghatalmazáshoz csatolni kellett a megfelelő bélyegösszegű űrlapot. Ezeket az űrlapokat újabb felhasználás megakadályozása
céljából tollal áthúzták, egyéb feljegyzések nincsenek rajtuk. Ismert pl. 6 P
íllctckű gépelt meghatalmazáshoz csatolt 4 db 1 P 50 f + 30 f címletű űrlap (FI
7). Ezek az űrlapok az eredeti meghatalmazás mellek léteként teljes értékű
használt példányok, a meghatalmazástól elválasztva értékük csekély.
Vonatkozik ez az érték-megállapítás a csak aláírást tartalmazó, ún. bianco
meghatalmazásokra is, amelyeket csak aláírt a meghatalmazó, a szokásos szö
veget nem írták rá az iratra, mert általában nem kerültek felhasználásra.
Az infláció idején, különösen a D6-D7 díjzónákban fordul elő, hogy az
illetéket és a jóléti hozzájárulást (erről később még bővebben lesz szó) kész
pénzben, vagy csekken fizették. A készpénzes fizetés lényét a meghatalma
záson bélyegzővel igazolták, a csekkes fizetést az űrlaphoz kapcsolt (nem rit
kán ragasztott) csekkszelvénnyel. Ezek hiányában a meghatalmazás értéke
csekélyebb, különösen akkor, ha a csekkszelvény letépésének nyomai látha
tók.
Az illetékbélyegek cs a jóléti hozzájárulási bélyegek többlctcrtckc egyé
ni értékelés (EE) alapján az űrlap árához felárként hozzászámítandó. Különö
sen vonatkozik ez a nagyobb, nemritkán 10-20 bélyeges összefüggésekre,
kiegészítésekre.
A 2487 db meghatalmazás vizsgálata során több olyan példánnyal talál
koztam, amelyen sem az illeték, sem a jóléti bélyegek összege nem felelt meg
az űrlap kiállításakor, vagy a törvényszéki benyújtás időpontjának megfelelő
értékeknek, de a bélyegzés egyértelműen igazolja, hogy az űrlapot rendelteté
sének megfelelően felhasználták. Feltehetően a meghatalmazáshoz kapcso
lódó iratok között nyoma volt a megfelelő összegek befizetésének megtörtén
téről, de ezek hiányában nem tekinthetjük teljes értékűnek a meghatalmazást.
Különösen vonatkozik ez a bélyegzés nélküli, csak kitöltött, dátumozott
űrlapokra, amelyeket feltehetően csak kitöltöttek, de tényleges felhasználá
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sukra nem került sor. Értékük csekély, de a sors fintora, hogy a mintavétel
során éppen azokon az űrlapokon fordult elő ilyen, amelyek a legritkább alap
űrlapok (a 10-20-30 P-ös címleteken). Ha a használatlan űrlapok nem len
nének nagyon ritkák, akkor arra is gyanakodhatnánk, hogy utólagos csinálmányok (írógéppel bármikor reprodukálhatók), de ennek gyanúja a mintavétel
során nem merült lel.
Az értékelés során nagyon fontos szempont, hogy nem csak az illetéknek,
hanem az ügyvédi jóléti hozzájárulási díjnak is meg kell felelnie az előírá
soknak. 1943. december 1-ig a jóléti hozzájárulás egyötöde az illetéknek,
1943. december 1-től az illetékkel azonos értékű. Ekkor jelentek meg az
Ügyvédi Gyám és Nyugdíjintézet. 65 f-es és 1P 30 f-es bélyegei, hogy a hozzá
járulást a régi űrlapokon bélyegekkel ki lehessen egészíteni. A 3. kiadás már a
100 %-os jóléti bélyegértékekkel jelent meg.
Az ügyvédi meghatalmazáshoz ritkán kapcsolódik az az iratcsomag,
amelynek bírósági intézésére az ügyvédet megbízták, ezért az eljárás értéke is
ismeretlen. A meghatalmazás illetéke az eljárás értékétől függött, ezért jelent
meg kiadásonként 3 vagy 4 címletű űrlap. Az eljárás értéke ismeretének hiá
nyában cl kell fogadnunk, hogy a meghatalmazás illetéke összhangban van az
eljárás értékével. A lelctezctt meghatalmazás nagyon ritka, jelenleg egy darab
50/10 f-es példány ismert, amelyet 1P 50 hiány miatt leleteztek.
Nagyobb összegű illetékeknél, jóléti hozzájárulás díjaknál többször
előfordul, hogy az illeték, vagy a jóléti hozzájárulás kevéssel alatta marad,
vagy éppen túllépi az előírt összeget. Ennek oka általában a szükséges bélyeg
címlet hiánya, vagy a 65 f illetve 1 P 30 f értékű bélyegekkel az előírt összeg
nem volt leróható. Ezeket általában leletezés nélkül elfogadták, teljes értékűcknck számítanak.
Egy esetben előfordult, hogy felezett űrlap bélyegjegy nélküli alsó felét
felhasználva a 6 Ft illetéket és a 6 Ft jóléti hozzájárulást 12 Ft összértékű
állami okirati illetékbélyegekkel rótták le.
Az íllctcki szabályok külön rendelkeznek arról, ha a meghatalmazásban
az ügyvédi díjazás mértéke is fel van tüntetve. Ebben az esetben a megha
talmazás illetékén felül a díjazás után a százalékos illetéket is le kellett róni.
Ilyen meghatalmazással a vizsgált gyűjteményekben nem találkoztam.
Nagyon ritka lehet, feltehetően a dí jázást külön okiratban rögzítették.
A D6-D7 díjzónákban a minimális és a maximális illetékértékek között
tág határok vannak. Példaként a D7 zónát nézve minimum 2000 adópengő,
leg-fcljcbb 10000 adópengő volt az illetek. A vizsgált darabok között nem
találtam közbenső illctckcrtókü (pl. 4000 adópengős) darabot.
A vizsgált űrlapok között 2 db volt illetékhiány leletezve! Ritkák a leletezell űrlapok!
Nem beszeltünk meg az iratok állapotáról. Tapasztalat, hogy az 1-2. Kia
dások I. típusú, az A4 szabványos formátumnál 5-5 mm-rcl nagyobb méretű
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papíron készüli példányainak széléből leváglak, hogy a szabványos mérelű
lefűzhető műanyag lasakba (bugyiba) gyűrődés nélkül beférjenek. Hiba, a
bélyegnek sem vágjuk le a fogát, ha nem fór be a berakóba. Ha már lcváglák,
tönkre is tettek!
A fenti szempontok alapján minden leendő vásárlónak ajánlom, hogy
csak olyan teljes mérelű, ép példányokat vásároljon, cseréljen, helyezzen el
gyűjteményébe, amelyeken az illeték és a jóléli hozzájárulás értéke megfelel a
kiállítás vagy a felhasználás dátumának megfelelő értékeknek, és ezek bélyegjegyekkel, bélyegzőkkel, csekkszelvényekkel egyértelműen igazolhatók. Kü
lönös figyelmet fordítsunk a JD3-JD7 zónában használt példányok ellen
őrzésére!
A vizsgálati módszert minden illctckjcgycs űrlapnál vagy bélyeges oki
ratnál alkalmazni lehet, amennyiben kellő mennyiségű anyaggal rendelke
zünk.
A megválaszolandó kérdések
1. Hogyan értékeljük az 1-2 példányban ismert űrlapokat?
2. Hogyan értékeljük a korábbi katalógusokban leírt, de eddig fel nem
bukkant űrlapokat?
3. Hogyan differenciáljuk az árakat az egyes díjzónák között?
4. Véleményem szerint a darabszámok nem azonos súlyúak. Nem mind
egy, hogy egy űrlapból összesen 2 darab ismert, vagy viszonylag
gyakori űrlapból egy adott díjzónában csak 2 db ismert. Ez a 2-2 db
filatéliai jelentősége nem egyenértékű, és ennek a különbözőségnek az
árban is tükröződnie kell. De hogyan?
A hozzászólásokból levont következtetések
A jelenlévők hozzászólásaikban azt javasolták, hogy az árazásban ne ru
gaszkodjunk cl a valóság tál aj áról. Nagyobb mennyiségű látens (az elemzésbe
be nem vont gyűjtemények) űrlap létezhet még, amelyek módosíthatják a sta
tisztikát. A katalógusban részletesen írjuk le az értékelési szempontokat (lásd
fentebb), a ritkaságokat R, RR, RRR betűvel, vagy „.„jellel jelöljük a nem
zetközi gyakorlatnak megfelelően, aztán majd az elet (a piac) megmutatja,
hogyan alakul a ritkaságok keresettsége, milyen árak alakulnak ki árveré
seken, amiket aztán egy későbbi kiadásban már figyelembe lehet venni.
Szerk. megjegyzés:
A prezentáció és az előadás hanganyaga honlapunkon elérhető. Ebben
az előadó további magyarázatai és a hozzászólások még részletesebben vilá
gítják mega cikkben tárgyalt kérdéseket. ”
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Kaptay Antal katalógusainak megújítása
A magyar pénzügyi értékcikkeknek a veszprémi Kaptay Antal muzeo
lógus dr. Kiss István simontomyai nyugdíjas körorvos támogatásával az 1960as években készített két katalógusa mindmáig időtálló, forrásértékű alkotás,
melyek minden későbbi szakkönyv alapjául szolgáltak. A szerző saját szavait
idézve: „mikor a katalógus összeállítását elvállaltam, elhatároztam, hogy szép
és jó katalógust készítek”
Nos, a hálás utókor részéről ma már biztosan megállapítható, hogy ez
maradéktalanul sikerült . A két katalógust egyesítő és honlapunkon keresztüli
elektronikus megújításával szerettem volna bizonyítani, hogy olyan időtálló
müvek születtek, melyek még fél évszázad elteltével is alkalmassá tehetők a
napi gyűjtői használatra. Ezt az utógondozást a szerző leszármazottjainak
megtalálása és szíves engedélye tette lehetővé számomra.
A kis ház, ahol Kaptay
katalógusai születtek,
bár már nem a család
tulajdonában van, de
szépen felújítva ma is áll
az első katalógus
bevezetőjében megadott
veszprémi cím, a Füredi
utca 5. szám alatt.

Kaptay Antal Veszprémben született 1899. november 18-án és 1982.
december 16-án halt meg. Apja tanító volt, aki négy fia és két lánya közül Antal
fiát tartotta a legrosszabbnak, és ezért a piarista gimnázium elvégzése után a
veszprémi Magyar Királyi Kinizsi Pál Honvéd Altisztképző és Nevelő Intézet
be adta.
Az altisztképző intézet fö épületén úgynevezett vezérszobrok kerültek
felállításra. Kinizsi Pál, Jutás vezér (Árpád fia)) az udvar felöli részen, Áipád
vezér és Szent László az utcai fronton kerültek elhelyezésre. Az iskolát ezek
egyikéről nevezték el a népnyelven a később igencsak rosszhírűvé vált "jutási"
iskolának. Pedig Kaptay működése idején, még a békeidőben, kifejezetten
tiszteletre cs még ma is követésre méltó katonai kiképzési alapclvckct követ
tek. Ezek szerint a tiszthelyettes:
- jól tűrje a fáradtságot és a nélkülözést, önmagával szemben legyen
puritán;
- a harctéri feladatokat önállóan és leleményesen hajtsa végre;
- hűség a hazához ami „a hazáért mindhalálig” jelszó feltétlen elfogu
ló

dását jelenti;
- a beosztottainak csak olyan feladatot adhat, amelyet maga is végre tud
hajtani;
- a durva hang, pl. káromkodás, valamint a hatalommal való visszaélés, a
beosztottakkal való kitolás tilos!
Kaptay Antal hamarosan alaposan ráfizetett e gyerekkori nagy rosszalkodásra. Alig hogy az iskolába adták, szinte rögtön kitört az 1. Világháború.
A Piavcnál harcolt, majd olasz fogságba került. Hazatérése után az iskola
kiképzőtisztje lett, ahol végül alezredesi rangban szolgált. Mivel az iskola
nyomdájában készültek a kiképzést segítő szabályzatok és a kiképző tanárok
által írt tankönyvek, gyanítani lehel, hogy Kaptay igényessége és könyvírói
tapasztalata is innét származhatott.
A 11. világháború katonák iránti telhetetlen igényeinek kielégítése miatt a
tiszthelyettesek korábbi alapos, de időigényes kiképzése megszűnt. A kiképzötisztek legtöbbjét, így Kaptay-t is, a frontra vezényelték. Ettől kezdve a ki
képzésben a mennyiségi szemlélet vált elsődlegessé és a bevonultatott tartalé
kos állományt semmilyen szempontból nem szűrték. A nagy kapkodásban, he
venyészve felkészített altisztek csak azt tudták, hogy hamarosan a fronton
lesznek. E morálisan lezüllött körülmények eredményezték azokat a követ
kezményeket, amelyek miatt a "jutási őrmesterek" a II. világháborúban
különösen rossz hírre tettek szert. Kaptay ismét rosszul járt, mert bár ö még az
előző generációhoz tartozott, ám a kiképzőiskola rossz híre későbbi életére
mégis rendkívül rossz és méltánytalan hatást gyakorolt.
Kaptay az orosz fronton súlyosan megsebesült. Egy lengyel táborban
ápolták, ahova családja is követte. 1944 decemberében aztán az iskola tísztj eit,
így őt magát is családostól Németországba telepítették. Végül, 1945 áprilisá
ban, a G rafenwöhr-Westlager hatalmas kiképző központ elfoglalásakor került
amerikai fogságba, májd onnét a hírhedten rossz körülmény ü francia fogolytá
borok egyikébe. Innét gyomorrák téves gyanúja miatt azonban szerencsére
rövid idő múlva elengedték. Tünetei valójában csak erős dohányos volta miatt
jelentkeztek, ugyanis a táborban még élelmi szeradagját is képes volt folyton
c igarettára cseré lni.
Hazatérését követően a katonai múltjára rossz szemmel tekintő oroszba
rát rendszerben csak nagy nehezen tudott elhelyezkedni. Az akkori nyomasztó
korszellem miatt ez még egész családjára is sokáig kihatott. Végül a Veszp
rémi Múzeumban sikerült állást szerezn íc, innét került nyugdíjba is.
Anyagi helyzete miatt gyűjtőként csak könnyebben hozzáférhető dol
gokkal tudott foglalkozni, ezek közt is leginkább a kutatás, felfedezés öröme
motiválta. így jutott el többek közt az illetékbélyegekhez is. Gyűjtői kapcso
latrendszere viszont levelezéséből leszűrhctöcn kifejezetten széles volt. A ko
rabeli gyűjtők közt egyértelműen szaktekintély volt, szinte mindenkit ismert.
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ciki számított és kapcsolatot is tartott velük.
Rampacher Pál személyes felkérésére a 60-as évek fordulója körül ké
szült az 1966-ban megjelent első könyve “A magyar okmány bélyegek kata
lógusa" címmel, a képen bemutatott kis családi házban. Munkáját Kiss István
nal közösen folytatta, így született az előzőt a városi illetékbélyegekkel kiegé
szítő második müve, "A magyar városi illetékbélyegek katalógusa".
Gyermekeit a gyűjtésbe bevonni nem tudta, így gyűjtésének eredményei
kézen-közön, majd a 90-es években a Profila árverésein keresztül - az utolsó
tétel valamikor 1998-ban - szétszóródtak, de ma is köztünk vannak gyűjtemé
nyeinkben. Magas igénnyel készüli, alapos és korrekt katalógusai azonban ma
is forrásértékű, megőrzendő értékeink.
Kaptay müvei a MABÉOSZ sokszorosításában, két külön kiadványban
jelentek meg. Arra a korra is jellemző körülményekbe, amelyben ezek meg
születtek, az utószó enged bepillantást. Részben c kőiül menyek, részben a mai
árarányokhoz való viszonyítás szükségessége is indokolta a jelen egyesített és
átdolgozott feldolgozás létrehozását. Eközben az eredeti való hűség szándéka
vezérelt cs nem csak az egységesség kedvéért, hanem ennek kifejezésére tar
tottam meg meg a stencillel készült eredeti kiadvány ma már talán kissé szo
katlannak tűnő courier betűtípusát is.
Annak érdekében azonban, hogy az egyesített és javított kiadásnak va
lódi értelme is legyen, természetszerűen némi javítás és kiegészítés is szüksé
ges volt, melyeket az alábbiak foglalnak össze.
Felépítés, oldalszámozás
A két katalógus eredeti oldalszámozását megtartottam, hogy az egyesített
katalógus otdalszámai megegyezzenek az eredetivel. A számozás ezért témán
ként külön, a többi résztől függetlenül kezdődik. Remélem, ez a megoldás nem
lesz zavaró, és cserébe előnyként jelentkezik, hogy ez egyszerűsíti a hivatkoz
hatóságot. Hiszen az egyesített katalógus oldalszómaira való hivatkozása így
egyben az eredeti lapra való hivatkozást is jelent.
A városi illetékbélyegek katalógusát közvetlenül a központi kiadású bé
lyegek után illesztettem be, vagyis még az első könyv függeléke elé. így a
különböző egyéb pénzügyi értékcikkek akkoriban első, úttörő és emiatt nagy
részt árazás nélküli katalogizálása a szerző eredeti elgondolásához hűen az
egyesítettkatalógusban továbbra is függelékként szerepel.
Illusztrációk
A Kaptay katalógus használatát jelentős mértékben akadályozta a bé
lyegképek illusztráltságánalc hiánya, mely a korabeli stenciles sokszorosítás
korlátáiból adódott. Az egyesített kiadásban ezt a hiányt most színes betét
lapok szüntetik meg. Amennyire ez számomra lehetséges volt, a bélyegképek
jobb tanulmányozhatósága érdekében a bélyegképeket használatlan, vagy ér18

tcktclcnítcs nélküli példányok mutatják be.
Mivel hiánytalan gyűjtemény nincs, az i1tusztráltság jelenleg csak az ok
mányból vegek fejezetben teljeskörü. A többi bélyegfajtánál - tehát mind az
egyéb illetékbélyegeknél, mind a helyi kiadásoknál - egyes címletek hiá
nyozhatnak, bár ilyen esetben mindig igyekeztem, hogy más szinü, de azonos
bélyegképek segítségével a most még hiányzó címletek képe is egyértelműen
az onos ítható 1egye n.
ICérem, aki gyűjtői tevékenységéhez hasznosnak találja e katalógust,
hálából segítsen a hiányzó illusztrációkat pótlásában! Aki meg hiányzó, vagy
egy meglevőnél jobb bélyeg képével rendelkezik, kérem, hogy juttassa el azt
szakosztályunk fistacomp(<£ gmail.com e-mail címére. Közösen így előbbutóbb élj öthatunk oda, amire külön-külön egyikünk sem lenne képes.
Digitális változat
AMABÉOSZ Okmány és Illetékbélyeg Gyűj tő szakosztályának honlap
járól (www.mafitt.hu/org/fiscal) a katalógus PDK változatban szabadon letölt
hető és saját használatra házilag akár színesben is kinyomtatható. Képernyőn
történő elektronikus használat esetén a PDF fájlba beépített könyvjelzők a
tartalomjegyzékben való gyors és egyszerű navigációt tesznek lehetővé.
Nyomtatási minőség
A stencilgépen készült kiadvány példányai rendszerint meglehetősen
gyenge minőségűek, Ezt tovább rontják a városi illetékbélyegekkontámiunkával készült katalógusában több helyen is előforduló igen halvány pótlapok,
melyek úgy tűnik, hogy írógéppel és indigóval(!) készültek. A munkámhoz
használt példányok így sajnos még a digitális technikával végzett javítások
ellenére sem tettek lehetővé jobb minőséget, amiért az kedves olvasók szíves
türelmét és cl nézését kell kérnem.
Korrekciók
A szövegel megszabadítottam az elírási és egyéb, időközben ismertté
vált, kisebb, de zavaró hibáktól, beleértve az utószóban publikált levelezésben
a szerző által kifogásolt lektori beavatkozásokat is. A további zavarok elkerü
lése érdekében c helyeken lábjegyzetekben azonban mindig megtalálható az
első kiadásban levő hibás tartalom is. Aktuálissá tétele céljából kiegészítettem
a katalógust a kézirat 60-as évek elején történt lezárása után megjelent illeték
bélyegekkel is.
f

Árazás
Az egyes bélyegsorokon belüli árarányai természetesen kisebb mérték
ben többnyire eltérnek a ma tapasztalható piaci áraktól. Az árai felett ezért ahol
ez indokolt, megadom az adott sor bélyegeihez használható átlagos Euró19

szorzót, Ennekhiánya 1-es szorzótjelent.
E számok egyben azt is mutatják, hogy az elmúlt mintegy fél évszázad
ban az egyes kiadások értékelésében egymáshoz képest jelentős arányeltoló
dások történtek, főként a klasszikus kiadásokjavára.
Bár az egyes sorokon belüli arányokra e változások már kevésbé jellem
zőek, de gyakorlatilag ott is mindenütt előfordulnak. A sorozatokhoz adott
szorzószámmal képzett Euró árak nagyságrendi eltérését
és „v” jelekkel
jelöltem.
E munka még folyik, és a katalógus addig csak képernyőn lesz használ
ható, amíg ez le nem zárul. Várom tehát mindenki támogatását, akinek az ára
zással kapcsolatos, hitelesen alátámasztható véleménye van!
Tapasztalataim szerint a katalógus R jele a katalógusban előforduló terü
letek gyűjtői népszerűségétől erősen függően 250-1000 Euró közötti, az RR
jelzés pedig e feletti árat jelent (vö. az I. rész 118. oldal utolsó bekezdésében
írtakat korának forint értékelésről, annak ellenére, hogy sajnos nem lehetünk
teljesen biztosak benne, hogy ez is tőle származik - aminek okát lásd az utó
szóban).
Remélem, hogy a Kaptay-katalógusok e korszerűsítésének értékes hozadéka lehet, hogy egyúttal lehetővé válik az elmúlt fél évszázadban az árará
nyokban bekövetkezett változások elemzése is. A későbbiekben ez megala
pozhatja egy, a jelenleginél megbízhatóbb nettó árazás létrehozását.
Szűcs Károly

Jauernik Nándor, az első Budapesti
okmánybélyegkiadás tervezője
A szakosztály támogatásá val készült szakköny vünkben minden illeték
bélyeg-kiadásnál igyekeztem mindenütt feltüntetni az ismert bélyegtervezők
nevét is, ami a Floderer katalógus nagy hiányossága volt. A városi illetékbé
lyegekből szóló részében e neveket az MP1K azonban egyelőre még annak
ellenére sem említi, hogy máshelyeken ugyanerre különös gondot fordít.
Budapest város bélyegeinek tervezői azonban szakirodalmi forrás híján
könyvünkben is ismeretlenek. E hiányt részben pótolja, hogy 2012-es árverés
többek közt Budapest első kiadásának fázisnyomatait tartalmazó tételében az
alábbi cédulára bukkantam (1 Ábm-szines hátsó borító).
A tétel egy másik részéből az is kiderül, hogy ez a feljegyzés minden va
lószínűség szerint az 1923 dec. 20-23. közötti. Budapesti 111. országos bélyegkiállításról származik. Ugyanis az előző évi kiállítás cmlékbélyegének mara
dékanyagának piros felülnyomásé, változatából is tartalmazott egy kisebb
mennyiséget (2.ábra).
20

Rövid internetes kutakodás után az OSZK honlapján megtaláltam egy
1911-ben készült kiadványt, „Emlékkönyv Jauemik Nándor Székesfővárosi
Házinyomdai Igazgató 25 éves szolgálati jubileuma alkalmából” címmel,
mely annak ellenére, hogy Jauemik életrajzát részletesen tartalmazza, a városi
bélyegek tervezéséről egy szót sem említ. E két információ összekapcsolása
mégis legalább részben fellebbenti a fátylat számunkra e bélyegek eddig isme
retlen keletkezési körülményeiről. Álljon itt e könyv borítója és díszes belső
címoldala.
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£ címoldal szövegéből, de a könyvben ezután közölt életrajzi méltatás
ból is kitűnik az igazgató munkáságát körülvevő általános megbecsülés és
szeretet. Az 1895-ben felszámolt Széchenyi nyomda betűi, gépei és felszere
lései megvételét követően létesített székesfővárosi házinyomda első igazga
tója ekkor már 56 eves volt, és 1934-ben 70 évesen még mindig ő volt a nyom
da igazgatója (Id. Nagy Zoltán: A litográfia története.) Az emlékkönyv szeren
csére egy fiatalkori arcképét és aláírását is megörökítette.(3.ábra)
Hogy egyre több megbízást vonhasson el az addigi drágábban dolgozó
külső szállítóktól, a főváros folyamatosan bővítette a központi Városháza
földszinti helyiségeiben működő nyomda felszerelését és személyzetét.
Ennek a korábban eredetileg grafikusként és festőként ismert Jauernik munkái
nyomán a belső használatra szánt iratok fejlécem megjelenő fővárosi címert is
egyre díszesebb és finomabb rajzú dekoráció övezte.
Mint egy szakmunkában olvastam, „az
1900-as évektől a zománctábla részleggel is
kibővíteti házinyomdában készültek a szé
kesfőváros kerti ültetvényeiben levő bokrok,
fák névtáblái, az utca- név- és házszámtáblák,
az állatkert feliratai, az iskolai értesítők, a
főváros által kibocsátóit részvények, a fővá
ros nevezetességeit ábrázoló levelezőlapok,
eb védoj egyek, fővárosi okmánybélyegek,
tankönyvek és sok minden, itt fel nem sorol
ható nyomdai termék. A szándékok szerint a
nyomda külső munkát nem vállalhatott, de a
fővárosi intézmények vonzáskörében hatal
mi eszközöket is latba véve terjeszkedett”.1

3.ábra
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4. ábra: az alnyomat
feketenyomata
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B. Nagy Anikó: A fővárosi okmányok grafikai díszítése
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Az árverési léteiben a cédulán említett tervrajzokat sajnos már nem lát
hattam. Jászai közreműködése viszont egyben magyarázat is arra, hogy miért
ismerünk a többi kiadáshoz képest oly sokféle fázisnyomatot a fővárosi nyom
da bélyegkiadásaiból, melyek közül a tétel az itt következőket tartalmazta.
(4-12.ábrák)
Budapest, 2014. november
Szűcs Károly

S.ábra: a középrajz feketenyomata
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7.ábra: próbanyomat a kiadástól eltérő borvörös/fekete színben
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8.ábra: látványos, színátmenetes próbanyomat
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9-10. ábra: a barna 40K címlet próbanyomatai eltérő színekkel
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Andor a táblázatot magyarázza
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A figyelmes hallgatóság
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Sziics Károly: Jauernik Nándor, az első Budapesti
okmánybélyegkiadás tervezője (l.ábra)

Budapest székesfőváros illetékbélyegei
JAUERNIK NÁNDOR eredeti rajzai,
a Székesfővárosi Házinyomda kísérleti nyomatai.
Kiállítja: Jászai Bmánuel János
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Hibajavítás
E lapszám melléklete egy kivehető pótlap, ami a tavalyi 2014/4.
számunk 4. oldalának javítása. A szerző kéri, hogy a későbbi félre
értések elkerülése érdekében ezt a lapot lehetőleg mindenki cserélje
ki a saját példányában.
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Felfedezéseim és legkedvesebb okirataim
Közgyűlésen elhangzott felkérésünkre Farkas Zoltán tagtársunk
Hodobay Andorhoz írt, alább idézett levelével járult hozzá az
MPIK illetékbélyegekkel foglalkozó részeinek Andor aktív fel
adatvállalásával idén folytatódó továbbfejlesztéséhez, mely a jö
vőben várhatóan mindannyiunk számára fontos változásokhoz
vezet majd. Jelentőségük miatt nagy örömmel mutatjuk be a kata
lógus számára és egyúttal lapunkban való közlésre is az e levéllel
együtt eljutatott kincseket és információkat.
„... Úgy tudom április hónapban zárja le a katalógus-kiegészítő
munkáját, ezért ... elküldöm azon okmánybélyegeim, és illetékje
gyes űrlapjaim fotóit, melyek nem szerepelnek a PBM-ben1. Mivel
vagy 10 éve nem foglalkozom komolyabban az okmánybélyegek
kel, lehetségesnek tartom, hogy az elküldöttekből már azóta előke
rült, esetleg publikálták is.
Minden esetre az 1908-az pécsi egykoronás városi illetékbélyeg
fordított középrészes változata jelenleg unikum, mely Szanyó Szi
lárd közlése alapján került be az említett katalógusba (annak ide
jén lakásomon mutattam meg neki, ő azután említést tett róla - az
előkészületi fázisban - a szerkesztőség valamelyik tagjának).
Ugyancsak unikum a TRENCSEN városi 1 koronás bélyegének
felhasználása teljes okmányon. Véleményem szerint ez az objek
tum igen jelentős felfedezés, mert egy magyar nagyváros eddig
ismeretlen okmánybélyegét hordozza. Sőt! Ennek a városnak ed
dig semmilyen magyar okmánybélyege nem volt ismert.
Remélem a küldött anyagnak hasznát veszi munkájában. Termé
szetesen ezzel az e-maillel felhatalmazom a képek megjelentetésé
re a katalógusban, és az Okmánybélyeg szaklapban. ”
Farkas Zoltán, Pécs

1 A Pénzügyi Bélyegek a Habsburg Birodalomban és Magyarországon c. 2007ben megjelent szakkatalógus és kézikönyv szerkesztője által ajánlott rövidítés.
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1. ábra. Pécs fordított középrészü 1 K iraton2

9 Megj:• a bélyeg címoldalunkon színesben látható, az iratról képszerkesztő
programmal átvéve. SzK.
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2) Trencsén város 1 K bélyegének méretei: 82 mm x 33 mm.
Fogazata: 11 1/4, bal oldalán vágott. Színe: rózsaszín.
Felhasználása okmányon: 1918. máj. 5. (ld. a hátsó színes borí
tón.)
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2. ábra. Trencsén 1 Korona
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3a ábra Pancsova 20+8 fillér (iratrészlet)
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3a) Pancsova 8 fíll. méretek:42 mm x 34 mm.
Fogazata: 7% baloldalon, a többi három oldal vágott. Színe: zöld!
Felhasználása okmányon: 1902. VII. 5.
3b) Pancsova 20 fíll. méretek: 42 mm x 39,5 mm. Színe: sárga.
Fogazata. 7 bal oldalon, a többi három oldalon vágott.
Felhasználása okmányon: 1902. VII.5.
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3b ábra Pancsova 20+8 fillér iraton
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3c) Pancsova 10 flll. méretek: 42 mm x 33 mm.
Fogazata: 7 1/4 baloldalon, a többi három oldalon vágott. Színe:
fehér. Felhasználása okmányon: 1902. III. 29.

4. ábra. Pancsova 6x10 fillér DDSG iraton
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4./ „Pécs lakossága a munkanélküliekért”
10 fillér: méretei: 21 mm x 26 mm.
Fogazata: minden oldalon 11 1/2. Színe: fakó sárga.
Felhasználása okmányon: 1947 XI.6.
1.- FORINT: méretei: 21 mm x 26 mm.
Fogazata: minden oldalon 11 1/2. Színe: fakó vörös (narancssárgás-vörös)
Felhasználása okmányon: 1947. XI. 6.
A szállító-levélen a cég készpénzben felszámolja a megrendelő
nek a számlailletéket (90 fill.), hivatkozva a pécsi Pénzügyigazga
tóság 6222/III.- 948. számú engedélyezésére, melynek alapján
a cég utólag rója le - szintén készpénzben- a számlailletéket a
hatóságnak. Ugyancsak felszámolják a megrendelőnek a 2 forint
10 fillér összeget, a munkanélküliekért bélyegek összértékét.
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6a ábra U-I (Pest) szignetták együtt:
4 GULDEN és 45 KREUZER és az igen ritka 1 KREUZER

6b ábra: Szignetta mintalap kék papíron
8

7a ábra: Alapvonalak nélküli 50 krajcáros (iratrészlet)

7b ábra: Az alapvonalak nélküli bélyeg középrésze nagyítva
9
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8a ábra Hamis 50 kr anyakönyvi kivonaton (részlet)

8b ábra: A nagyításban jól látható a levélerezet feltűnően rosszul
sikerült nyomása. A középrajz mélynyomás helyett könyv
nyomású, melynek vonalai tompábbak (kontúrjai kevésbé éle
sek) mint a valódiak réznyomásáé.
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9a ábra Az 1864-es 1 fi bélyeg csalárd felhasználása (iratrészlet)

9b ábra. Az erős bélyegzéssel azt igyekeztek eltüntetni, hogy a
bélyeg két különböző bélyegből van összerakva
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10. ábra. Szekszárd 1 KORONA bélyeg kétféle színben:
a baloldali a normál lila szín, a jobboldali új felfedezésű, barna
(Id. színesben a hátsó borítón!)
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11. ábra: 1944-es 100 filléres barba/piros színű
Vöröskereszt-bélyeg vecsedi anyakönyvi kivonaton
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A pengő és forint korszak illetékjegyes
váltóűrlapjainak gyakorisága
(1927. január 1-től 1954. április 30-ig)
Az Okmánybélyeg periodika 2014/4. számában 2487 db illetékje
gyes ügyvédi meghatalmazás elemzése adta az ötletet, hogy az ott
leírt vizsgálatot a váltóürlapokon is célszerű lenne elvégezni fel
használási körülményeik hasonlósága miatt.
Három feltételnek kellett teljesülnie:
1. A vizsgált időszakban több kiadás legyen, és a különböző
kiadások a vizsgált időszak első napjától az utolsóig felhasználhatók legyenek;
2. A vizsgált időszakban több illetékváltozás legyen;
3. Kellő mennyiségű vizsgálandó darab álljon rendelkezésre.
A fenti feltételek a váltóknál is teljesültek, sőt további vizsgálati
szempontok is adódtak. Köztudott, hogy amennyiben a váltóűrlap
ra nyomott illetékérték kisebb, mint a kiállított összeg után járó
illeték, akkor a különbözeiét a váltó hátlapjára ragasztott illetékbé
lyegekkel kellett pótolni. Az alcímben jelzett időintervallumban
az illeték-kiegészítés lehetséges módjai a következők voltak:
1927. január 1-től jan. 25-ig csak korona címletű okirati illetékbé
lyegekkel;
1927. január 26-tól június 31-ig korona és/vagy pengő címletű
okirati illetékbélyegek használatával;
1934. augusztus 1-től csak váltóilleték-bélyegekkel, ezek többféle
kiadásával;
1946. május 22-től a benyomott illeték érvénytelen, az űrlapokat,
mint bélyegtelen űrlapot kellett illetékezni, július 31ig pengő-adópengő bélyegekkel, augusztus 1-től forint
címletű illetékbélyegekkel.
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Ez egyben lehetőséget adott arra is, hogy a váltóilleték-bélyegek
használatáról és gyakoriságukról is képet kapjunk, ezt eddig még
senki nem vizsgálta, így értékelésükhöz nem állt rendelkezésre
elég adat.
A vizsgálat során 3 nagy gyűjteményben összesen 5723 db váltót
volt alkalmam megvizsgálni. A vizsgálat eredményét 3 táblázat
ban foglaltam össze.
Az 1. táblázat a sorozatonkénti, azon belül a címletenkénti menynyiségeket tartalmazza, külön oszlopokban a postatiszta és a hasz
nált darabszámokat. A sorozatok ismertetőjegyei megtalálhatók
aFloderer katalógusban. Szembetűnő a postatiszta űrlapok ala
csony száma. Nem egy űrlap ismert használt példányszáma 10-nél
kevesebb, ezek ritkaságnak számítanak. Az 1945. évi átértékelt
kiadás 5 címlete nem fordult elő a vizsgált halmazban!
A 2. táblázat a különböző kiadások illetékzónánkénti előfordulását
tartalmazza, figyelembe véve az illeték-kiegészítések módját is.
A táblázatból kitűnik
- a korona és a korona-pengő vegyes kiegészítésű űrlapok ala
csony száma;
- a vizsgált mennyiség egy harmada illeték-kiegészítés nélküli;
- az 1945. évi kiadás csak forint címletű illetéklerovással ismert;
- 18 db váltó fizetési határideje 6 hónapon túli, ezek illetéke ma
gasabb;
- 1 db váltót találtam, amelynek illetékét a telekkönyvi bejegyzés
miatt 0,1 %-ról 1 %-ra ki kellet egészíteni, és
- 1 db váltót, amelyen az illeték szabályellenesen forgalmi adó
bélyegekkel van leróva. Leletezett váltót nem találtam.
A 3. táblázat az 5270-1734=3536 db váltón talált illetékbélyegek
darabszámát tartalmazza.
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Meglepetés az 1935. január 1-én megjelent 2 f-es címlet (Floderer
11, MPIK 11) ritkasága, az 5 db ismert példány 1 db váltón talál
ható. Az 1945. évi (MPIK 31-38) felülnyomott vagy átértékelt
bélyegek egyes címletei váltón ez ideig ismeretlenek, és egyetlen
egy váltón sem találtam Adópengő felülnyomású illeték, vagy
váltóilleték bélyeget. Utóbbi magyarázata lehet, hogy az infláció
idején, amikor a pénz napról napra értéktelenedett, józan ésszel
senki nem állított ki több hónapos fizetési határidővel váltót. En
nek alapján újra kell gondolni a katalógusokban az Adópengő
felülnyomású váltóilleték-bélyeget értékelést.
Az illetéklerovás módja is számos érdekességet rejt magában. Az
illetéket mindaddig bélyegekkel lehetett leróni, ameddig a bélye
gek a váltó hátlapján elfértek. Toldalékra bélyeget ragasztani tilos
volt. Gyakori az egybélyeges kiegészítés, általános a 2-4 színű
illetéklerovás, ötszínü illetéklerovással nem találkoztam. Feltűnő
a 3 f-es váltóilleték-bélyeg nagy száma. A látottak alapján az
a következtetés, hogy a lassan fogyó 3 f-es címlet (MPIK 21)
használatát szorgalmazták, általános a 15 filléres kiegészítés 5x3
fillérrel, a 30 fillér lerovása 5x3 f + 15 f bélyegekkel, a 60 fillér
5x3 f 4- 15 f + 30 f lerovással. A magas címletek 1945-ig ritkák,
1945 második felében már megjelennek a magas összegről kiállí
tott, és a 0,2 % miatt magas illetékű váltók, amelyeken nem egy
esetben a teljes hátlap 30 pengős (max. 28 db fért el) Váltóilleték
felülnyomású bélyegekkel van teleragasztva.
Hodobay Andor, Budapest
és anonim Segítői
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20 f
40 f
50 f
60 f
80 f
1P
1,2
1,4
1,5
1,6
1,8
2P
2,50
3P
3,50
4P

1

1

383

0
77
83
5
39
47
5
29
9
8
40
10
9
5
5
6
6

1927. évi I.

10 f
20 f
30 f
40 f
50 f
60 f
80 f
1P
1,2
1,4
1,5
1,6
1,8
2P
2,50
3P
3,50
4P
1

1

1465

0
254
331
39
168
68
81
57
210
25
6
16
11
16
83
8
28
1
63

1927. évi II.

12 f
24 f
36 f
48 f
60 f
72 f
96 f
1,2
1,44
1,68
1,8
1,92
2,16
2,4
3P
3,6
4,2
4,8

38

1

1

7
14
2
10
3

★★

2288

0
521
243
240
230
215
142
83
250
10
8
33
5
4
81
77
47
10
89
15 f
30 f
45 f
75 f
1,5
2,25
4,5
7,5
15 P

12

1

1
1

3
2

4

**

132

0
52
30
6
11
12
2
6
4
9

386

59
62
1
1
93
1
57
49
60
3

*★

1942. évi

15 f
30 f
45 f
75 f
1,5
2,25
3P
4,5
7,5
15 P

Cím letenkénti összesítő - 2015.05.02.
1941. évi
1933. évi

610

0
69
91
65
58
115
20
121
12
17
42

mind összesen

20 f
40 f
1 Ft
2 Ft
10 Ft

1948. évi

2 P/15 f
10 P/30 f
10 P/45 f
10 P/1,50
10 P/2,25
10 P/3 P
20 P/4,50
20 P/7,50
20 P/15 P

372

0
281
52
31
6
2

20

7

0
3
7
3

0 5270
453
5723
**

13

1

7
5

★
*

1

1

★
*

1945. évi

1. táblázat

1927. évii.

D2
D3
D4
05
06
07

1927.05.31-ifl
1927.06.01 -töl
1932.04 30-tól
1941 08 15-töl
1945.06.01-tői
1946.08.01-től

0,20%
0.10%
0.12%
0,15%

D3
D4
D5
D6
D7

1927.06.01 -tői
1932.04 30-tól
1941.08.15-töl
1945.06.01 -tői
1946.08 01-töl

0,10%
0.12%
0,15%

D4
D5
D6
D7

1932.04.30-tól
1941.08.15-től
1945.06.01-töl
1946.08.01 -tői

0,12%
0.15%

D5
D6
D7

1941 08 15-től
1945.06.01-től
1946.08.01 -tői

D5
D6
D7

1941 08 15-töl
1945.06.01-től
1946 08 01-től

1945. évi

D6
D7

1945.06.01-től
1946.08.01 -tői

1948, évi

D7

1927. évi II.

1933. évi

1941. évi

1942. évi

Illeték

0.20%

0,20%

0,20%

0,15%
0,20%

0,15%
0,20%

0,20%

0,20%

2.000 P
4.000 P
3.300 P
2.600 P
10.000 P
nincs határ

korona
pénznemű
bélyeggel
1927.06.30<g

korona
pengő
vegyes

9
57

13
2

6
2

felül
pengő-fillér
nyomott
illetékváltó
bélyeggel
illetékkel
(gépi is)
(1934)

2

4.000 P
3.200 P
10.000 P
nincs határ

38

felülnyomott
(1934) és új
váltóilleték
vegyesen
1935/41

13
267

13

1

4 .000 P
3.300 P
2.600 P
10.000 P
nincs határ

10.000 P

A váltó állapota: kiegészítés n
A kic

kiegészítés nélkül

Díjzóna

A díjzóna
kezdete /vége

Postatiszta

Kiadás

A legnagyobb
címletű
kiegészítés
nélküli
váltóhoz
tartozó érték

369
51

464
525

32

7

1016
22

71
1

314
1

72

39
12

nincs határ

10.000 P

386

101
9

nincs határ
10.000 P
nincs határ
5.000 Ft
E

1

13

61
1734

15

8

1354

| 453 |

347
11934.08,01-tat

Szakosztályi hírek

Megjegyzés: az táblázat jobb oldala
alatt a MABÉOSZ-ban tartott elő
adáson készült fénykép látható. Az
előadás hangfelvétele (ahogy a tava
lyi, ügyvédi meghatalmazásokról
szóló esetében is) honlapunk híreinél
az itt bemutatott képen nyíllal jelölt
helyen elérhető!
SzK
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A szakosztály tagjainak előadásai 2015-ben
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2 táblázat
élkül vagy kiegészítéssel
gészítés
új váltó
illetékkel
1935/41

1945. évi
fny.
váltóilletékkel

adópengős
váltó
illetékkel

okirati vagy
törvénykezési
adópengős
illetékbélyegekkel

forint
pénznemú
illetékbélyegekkel

6 hónapon
túl
fizetendő
váltó

1

Ebből az E
Ebből
oszlopban
telekkönyvi
megadott
bejegyzés
értéknél
miatt
nagyobb
kiegészített
összegű váltó

Ebből
nyugtailletékkel (a
váltóösszeg
felvételéről)

13

17

47
55

525
229
7

1

1465

|

11
1

170
30
3

#

89
2

2286

20
2

191
24

132
43
8

8
277

610

__»__|

20
I
1067

|

12
6

28

l

3«3

I
8
|l945.07-tőj

I
0

I

3 1 1 1

0
I 1946.05-22-től |

638

5
394

18

18

1

30

372
5268

82
142
142
127
48
38
58
44
5
19
39
744

db

2,40 (12) 31 db-on a
fogazat nincs ellenőrizve

12 P 9 db 1 váltón!

2f
12 f
24 f
36 f
48 f
60 f
1,20 P
2,40 (12)
2,40 (11 1/2)
6P
12 P

c ím le t

1934. au g . 1.

144
153
80
1427

2,40 P
6 P
12 P

2 fő db 1 váltón!

5
290
165
127
71
226
166

db

2f
12 f
24 f
36 f
48 f
60 f ibolya
1,20 P

c ím le t

1 9 3 5 . ja n . 1.

3f
15 f
30 f
45 f
60 f kék
1,50 P
3P
7,50 P
15 P
30 P

c ím le t

409
133
168
47
204
98
100
39
72
127
1397

db

19 4 1 . okt. 10.
c ím le t

összesen
158
3726

158

30 P 5 váltón 5x28 bélyeg

db

1 9 4 5 . évi fe lü ln y o m o tt

30 f
60 f
3 P
15 P
30 P
5 P/3 f
5 P/1,50 P
5 P/7,50 P

Váltóilleték bélyeg összesítő 2015.05.02.

3. táblázat

MÁV közalkalmazotti menetkedvezmény
meghosszabbítási bélyegek
A szakosztály minden hó második csütörtökén tartott egyik találkozó
ján - a közléséhez is hozzájárulva - mutatta be nekünk miskolci
gyüjtőtársunk az alábbi MÁV igazolványt, benne igen ritkának tartott
„meghosszabbítási” bélyegekkel.

Koncz Antal, Miskolc
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Lenint és Sztálint ábrázoló szoborcsoport
(Szeged)
Gyűjteményemben már több éve vannak - eltérő címletű - Lenint
és Sztálint ábrázoló bélyegek, „Szeged 1950” felirattal. Már ami
kor az első ilyen bélyeg hozzám került sejtettem, hogy adomány
bélyegről lehet szó, de akkor nem jártam ennek utána. Azóta sok
idő eltelt...

Az évek folyamán kapcso
latba kerültem Deák Endré
vel és Makó Imrével, akik
segítettek megfejteni e bé
lyegek rejtélyét. Kiderült,
hogy a Móra parkban - az
egykori Sztálin sétányon állt a bélyegképen látható
emlékmű, amely Magyaror
szágon elsőként ábrázolta
Lenint és Sztálint köztéren.
Az emlékmű létesítésének
tervét 1950. április 4-én
hozták nyilvánosságra. A
kedvező fogadtatásnak kö
szönhetően még aznap
megtörtént az alapkőletétel.
A szoborcsoport elkészíté
sére Tápai Antalt - a kor
jeles szobrászművészét kérték fel.

A SZEG ED I
L E M I S ' S Z T A L I íS
SZO BO RRA
az üzemek és hivatalok dolgozói
napról-napra további összegeket
adnak. A legújabb
jelentések
szerint a Ruházati NV 1450 fo
rintot, a Színház 620 forintot, a
Vakok Intézete 160 forintot, az
Orion bőrgyár 215 forintot, a Fel.
sővárosi Cipőgyár NV 800, a Lá
dagyár 890, a Rost NV 400 fo
rintot, a Magyar Kends-r 4111
forintot, a Dohánygyár 1425 fo
rintot, a Kenyérgyár 948, Kotró
telep 300, Lemezgyár 1000, Gáz
mű 280, Erőmű- és Villanytelep
8"0 forintot adott a szobor fel
állítására.
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A Szoborelőkészítő Bizottság az emlékmű költségeinek fedezésé
re bélyegeket bocsátott ki. Az értékesített bélyegekről, az ily mó
don befolyt összegekről a Délmagyarország napilap rendszeresen
hírt adott.

Eddig 70 ezer forint gyűlt össze
az ország első Lenin-Szlálin szobrára
A nagyüzemi és hlva'ali dolgozók
az egyhetes
Lenln*Sztálin szoborbélyegterjesztés során 70.025 forint
értékű szoboralap-bélyeget vásárol
tak. Ebből az összegből is megálla
pítható,
hogy Szegd város nagy
üzemi é* hivatali dolgozói megértet
ték a Lenin Sztálin szobor felállí
tásának hatalmas politikai jelentő
ségét, felismerték, hogy mit köszön
hetnek Szeged dolgozói a Szovjet
uniónak, Lenin, Sztálin elvtársaknak
6 ennek a felismerésnek következté
ben született meg ez a szép ered
mény. A dolgozók áldozatkészségére
mutat az is, hogy már az első napon
mintegy 80 százalékra teljesítették
ezt az eredményt ás igen szembetűnő
volt, hogy főként a nagycímletű 2.
5 és 10 forintos bélyegeket vásárol
ták túlnyomórészben. Több szegedi
dolgozó 40, 50 forintot is adott a
szoborra. Ezek az eredmények és
nem egy üzemi dolgozó nyilatko
zata azt mutatja, hogy nemcsak szí

vesen áldoztak annak
érdekében,
hogy Szegednek Lenin-Sztálin szobra
legyen, de őnmaguktól is kötelessé
güknek érezték ezzel is leróni hálá
jukat nagy barátunk és felszabadí
tónk, Sztálin elvtárs Iránt.
Ez az önkéntes lelkesedésből el
indult mozgalom, amely az üzemek
ből Indult ki, egyre inkább kiszéle
sedik az egész város területére. Kis
iparosok, kiskereskedők, de minden
más szegedi dologzó is részt kér a
Sztálin szoboralap-bélyeg terjesztési
munkájából és ennek a kívánságnak
teljesítésére határozta el a szobor
bizottság,
hogy vasárnap az egész
város területén tömegszervezeti nép
nevelők bevonásával kiszélesíti
a
bélyegterjesztést.
Népnevelőinknek
könnyű dolga lesz ennek során, mert
Szeged minden öntudatos dolgozója
tisztában van a szoborfelállítás ha
talmas politikai jelentőségével.

A szoborcsoportot 1950. december 29-én avatta fel Révai József
népművelési miniszter. Erre az alkalomra, az általam ismert iroda
lom szerint, a szoborhoz vezető utakra és környékére vörös sala
kot terítettek, valamint - a fagyos idő ellenére - virágokat ültetek.
A másfélszeres életnagyságú, bronzból készült emlékmű - a mel
lékelt képeslap alsó harmadában látható - azt ábrázolja, amikor
1922 őszén Sztálin meglátogatta Lenint Gorkijban, aki akkor be
tegen töltötte napjait. Az emlékmű néhány évvel később elvesztet
te politikai jelentőségét, 1960-ban lebontották.
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A szoborcsoport költségeinek fedezésére kibocsátott bélyegek jelenlegi ismereteim szerint - az alábbi címletekben készültek:

50 fíll.
1 Ft
2 Ft
5 Ft
10 Ft

Papír színe

Bélyegkép

fehér és szürkés
fehér, homokszínü
és narancssárga
fehér és narancssárga
fehér
rózsaszín

zöld
piros
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kék
barna
olajzöld

Az 50 Fill. esetében előfor
dul olyan példány, amelyi
ken a „Fill” szó után a pont
hiányzik.
Nagy öröm volt számomra,
amikor Deák Endrétől kap
tam egy olyan 5 Ft címletű
függőleges párt, ahol a felső
bélyegen a „Ft” felirat lema
radt

Ezúton szeretnék köszönetét mondani Deák Endrének és Makó
Imrének az általuk nyújtott segítségért.
Felhasznált irodalom:
- Tóth Attila: Szeged szobrai és muráliái (Szeged, 1993.)
- Tóth Attila: Lenin állt... (Szeged, 1990.)
- Délmagyarország 1950. augusztus 25. (A szegedi Lenin-Sztálin
szoborra)
- Délmagyarország 1950. augusztus 27. (Eddig 70 ezer forint
gyűlt össze az ország első Lenin-Sztálin szobrára)
S z e g e d, 2015. január 26.

r

Petneházy Zoltán, Asotthalom
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Az 1868-98 közt gyártott kétkrajcáros magyar
okmánybélyegek első lemezének ívhelyazonosítói - II. rész
E cikk tavalyi első lapszámunk címlapján közölt négyestömb nagy
felbontású képét szakosztályunk honlapján, a cikk szövegében
(www.mafitt.hu/org/fiscal/ivrek/2014-l 31-34 Ketkaicaros.pdf)
megadott
hivatkozással behatóbb vizsgálatra alkalmas formában is elérhető
vé tettem. Elnézést kell kémem, hogy tavalyi címlapképünk egy
sajnálatos szerkesztési hiba miatt erre sajnos teljesen alkalmatlan
nak bizonyult, amit azonban már csak a kinyomtatott lapszám
okon, utólag észleltünk.
Ezen a digitális képen az ívhelyek alábbi azonosító jelei jól látha
tók, különösen a 69. ívhelyet jelző fekete karika, mely már szabad
szemmel is feltűnik. Az idei HUNFILA-ra klasszikus okmánybé
lyegeink összes címlete első anyalemezének azonosító jeleit ké
szülök első alkalommal bemutatni, és ezzel kapcsolatos kutatási
eredményeim a Philatelica 15/1 számában közöltem. E még ké
szülő kiállítási anyag alábbi részlete ezt a négyestömböt is tartal
mazza, az ívben való helyzetének alábbi megfejtésével együtt:
r

Egy 1868-as használatlan négyestömb ivhelyét mutató jelek

P69-70 / 79-80

A kétkrajcáros anyalemezén található, eddig felfedezett páros ív
helyek az alábbiak. Remélve, hogy a nyomda nem tréfál meg is
25

mét, nyilakkal csak azokat az ismertetőjeleket jelzem, amelyek
csak nehezebben észrevehetők. íme, a lemez bal oldala:
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A pozíciók azonosítása a V2 és 1 krajcáros kivételével a legtöbb,
így ennél a címletnél is még a jövő zenéje. Ehhez olyan bélyege
ket kell több példányban is megtalálni, melyek a Philatelica 15/1
szám - két évig a Mafitt honlapjáról még letölthető - CD mellék
letén levő, megfelelő bélyeg képével azonos hibát mutatnak.
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A lemez jobb oldala:
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Ezek az azonosítók az 1868-91 közti valamennyi kiadás bélyege
in megtalálhatók, mivel az anyalemezről származnak. Mivel egy
értelműen megkülönböztethetők a többitől, de csak az ív minden
50. bélyegén fordulnak elő, indokolt lehet ezeket legalább 100%os felárral értékelni (hiszen a hasonló, igaz szembetűnőbb 3 pólya
páros lemezhibára katalógusaink még magasabb felárat is adnak.)
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Végül a ritkaszép okiratok kedvelőinek álljon itt a kétkrajcárosnak
egy OPM bélyeggel való vegyes felhasználása.

Ének bemutatása itt most nem öncélú, mert van egy további apro
pója. Az „Okmánybélyeg baráti kör” Facebook-csoportban folyó
diskurzus során, csak nemrég derült fény rá, hogy miért lehetsé
ges, hogy itt a magyar bélyegek 1868. június 20-i forgalomba ho
zatala előtt. 1867. decemberi okirat-kiállítási dátumot látunk.
Csépán István mutatott be egy hirdetményt, amelyben az állami
hivatalokat arra figyelmeztetik, hogy a náluk levő, szabálytalan
iratok utólagos illetékeztetésére már csak rövid határidő áll ren
delkezésre - tehát ez ismert és bizonyos mértékig tolerált
szabálysezgés volt. Tapasztalatunk szerint ilyen utólagos illetékle
rovások magyar nyugtákon a későbbi időszakban is fellelhetők,
ezért a nyugták dátuma a bélyeg fel ragasztásának időpontjára vo
natkozóan nem tekinthető meghízható adatnak.
Bp. 2015.04. 05
Szűcs Károly, Budapest
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Az 1966 és 1974-es okmánybélyegek
megkülönböztetése
Szakosztályunkhoz tavaly csatlakozott londonban élő tagunktól egy
lapunkban való közlésre is alkalmas e-mail üzenetet kaptam, amely
angolbólfordítva a köbetkezöt tartalmazta:
Hello Károly
Ahogy te is tudod, nagyon örülök a magyar illetékbélyegekhez
készített kétnyelvű albumlapjaidnak, melyekből - bélyegekkel
részben megtölve - néhány tételt árveréseken vásároltam.
Az 54. lapnál azonban arra jutottam, hogy az 1966 és 1974-es
kaidások nem kezelhetők együtt, mert határozottan különbözőek.
Amikor az én kis fénymásolómon ezeket kinagyítottam, egyre
több különbséget fedeztem fel, így összaállítottam egy lapot arra,
hogy az eltérések minél jobban tanulmányozhatók legyenek (ami
angol nyelven újságunk következő lapján látható - SzK). Egy
1974-es példány közepén levő sárga foltocska 4x-esre emelt kont
raszttal tanulmányozása során másolatokat készítettem és felfe
deztem hogy az 5 forintosok egy szintén 1974-ből való marhale
vélről származó négyescsíkja folyamatos sorszámokat is tartalmaz
(esetemben 47-től 50-ig.)
Ekkor tüzetesebben átnézve az MPIK 60. kiadásának 505. oldalát
a google fordító rávezetett, hogy az ívek bélyegeit 1-tól 100-ig
megszámozták. (Gondold csak el, hány évnyi munka lett volna
takarítható ezzel 1840 óta.) Ennek kapcsán felmerült bennem egy
kérdés is: vajon lehetséges-e, hogy ezek a sárga/zöld számok meg
fordítva jelenjenek meg a bélyegeken?
Végül azt vettem észre, hogy a bélyeg keretvonalának eltérése
adja a legjobb megkülönböztetési lehetőséget.
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V- 3. Forint-fillér - Socialist allegories

Changes in design o f Ihe 1974 new issue:

The same outltnes as al 1968. bút offset prímed on un-watermarked paper. wlth the followtng changes:

Intensity of colouring of 1
10 Ft and 20. 30 and SOFt
In the area immediately
outsidc the number panel,
and 100. 200 and 500Ft In
the outer surround of the
coat of arms at the top of
the value.

The underprint has been changed
a) 1-50 Ft írom piain even horizontal waves to a complicated 2 dimensional pattern, and
b) 100-500 Ft írom piain horizontal waves with 5 vcrtical edging lincs eilher side to a radiating net o f llnes
c) All around the design a bőid line has been drawn in the same colour.
A completely new security underprint of a 2 dimensional irregular pattern of thln lines in light yellow-green
tö v e n the whole shect, and. in the centre of each stamp, shows the positional number of each stamp from
1 to 100.

A completely
new design was
used fór the
lOOOFt, issued
much later.

1. ábra. Az 1966-os és a későbbi kiadás bélyegrajzának eltérései
Csatolva küldöm képet 54A és 54B oldalszámozással a „saját”
átalakított lapjaimat, sajnos csak használt példányokkal, ugyanis
használatlanokból nincs annyim, hogy ezek elfogadhatóan nézze
nek ki.
Üdvözlettel:
Martin Weise, London
ford: SzK
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V- 3. F orint-fillér - S ocialist allegories (szocialista aiiegonák)
1966 Allegorlc designs with year number 1966.

O Síuca Kiroíy. 2013. Magyar <*m»nyt>*ty*g atxxn

Perforation 11.

S4A-MW

Watermark XIII.

epM
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ny

2. ábra. Az átalakított 54A jelű lap, 1966-os kiadású bélyegekkel
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3. ábra. Az 54B lapon az 1874/86-os kiadású bélyegek láthatók
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Zádor Jenő, a magyar illetékbélyegek
debreceni szerelmese /1 9 4 8 -2 0 1 4 /
Talán a debreceni Zádor Jenő az egyetlen minden
idők gyűjtői között, aki életének utolsó szava és
gondolata az „illetékbélyeg” volt.
Régiségek gyűjtőjeként az illetékbélyeg volt a
legkedvesebb területe, amelyekkel a posta
dolgozójaként került közelebbi kapcsolatba.
Műszerészként negyven évig javította a kelet
magyarországi posták készülékeit és eközben természetesen sokat
kellett utaznia, és sok emberrel került kapcsolatba, köztük termé
szetesen bélyeggyűjtőkkel is.
Tavaly élete utolsó perceiben épp kórházi ágyszomszédjával be
szélgetett, és amikor eközben kiderült, hogy bélyegeket gyűjt,
betegtársa reflex-szerűen rákérdezett, hogy valóban postabélyege
ket gyűjt-e. Jenő erre válaszolta, hogy „Nem postabélyeg, hanem
illetékbélyeg”. Es váratlanul a beszélgetés itt sajnos félbe is sza
kadt ..
Zádor Jenőt széles érdeklődési köre miatt a debreceni gyűjtők is
sokan ismerték, így tőlük tudtam meg, hogy gyűjteményét gyer
mekei gondozzák tovább. így sikerült a fiát megtalálnom, akit
azóta, mint egy élet munkájával létrejött nagy gyűjtemény büszke
tulajdonosát, szakosztályunk támogató tagjaként tartunk számon.
Közlés céljára kaptam tőle édesapjáról az itt látható fényképet.
A Szakosztály februári közgyűlésén további három, tavaly elhunyt
gyűjtőtársunk emlékére mécsesekkel emlékeztünk.

M

r
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Változások a szakosztályi kommunikációban
Mivel korábbi szerkesztőnk sajnos nem tudta tovább vállalni az
OKMÁNYBÉLYEG szerkesztését, a februári közgyűlésünk határozata
alapján újságunkat a jelenlegi lapszámtól kezdve a szakosztály elnöke
szerkeszti egy erre felkért tanácsadó testület támogatásával, melynek tag
jai: Bedö József, Filep László és Hodobay Andor.
Lapunkat a vezetőség, tavaly már többször is meghirdetett határozata
alapján mostantól csak ahhoz juttatjuk el, aki az évi 2.000 forintos hozzá
járulást a lap megjelenése előtt előre befizette. A pár darabos többlet
kifogytáig a MABÉOSZ csütörtöki cserenapjain is megvásárolhatók.
Befizetés személyesen, és a honlapon hirdetett átutalással teljesíthető.
2014-es közgyűlési határozat volt, hogy a lap filatéliai jellegének fo
kozása céljából a szervezeti jellegű közleményeket ezentúl lehetőség sze
rint kerüljük. Ezért februári közgyűlésünk jegyzőkönyve (gazdag tarta
lommal a magyar bélyegkatalógus pénzügyfílatéliai részének a gyűjtőktől
elvárt fejlesztéséről), továbbá megújított Szervezeti és Működési Szabály
zatunk (röviden: SZMSZ) honlapunk híreinél ismerhető meg.
A Szakosztály Vezetősége
Idei, szemezés alatt álló terveink:
- Kaptai Antalra emlékező szakosztályi kirándulás az idei nyár
folyamán Veszprémbe;
- az illetékbélyegekről szóló előadássorozatunk folytatása, két
alkalommal és témában a Bedö aukciósháznál;
- a szakosztályi könyvtár leltárának elkészítése, nyilvánossá tétele
és a kölcsönzési lehetőség megkezdése;
- valamint egy nemzetközi részvételű illetékbélyeg kiállítás és bemutató előkészítése és meghirdetése, melyet a MABEOSZ-ban,
2016. áprilisában rendezünk meg szakosztályunk 25. éves jubile
uma alkalmából.
r
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2015.
2015. II. félévi rendezvényeink
rendezvényeink
Július 16, csütörtök 17-19 óra: Pénzügyi értékcikkek gyűjtőinek
találkozója Bedő József tagtársunknál (Erzsébet krt 37 I/11) Fogalomtisztázó előadás és gyűjtői konzultáció a kötelezettségjegyek fo-

galmáról és a pénzügyfilatéliával való kapcsolatukról.
Szeptember 5, szombat 9-13 óra: MABÉOSZ szakosztályainak
közös cserenapja. Kérjük tagjainkat, hogy készítsenek elő adó- és
illetékbélyegekből, valamint okmányokból minél tartalmasabb kínálatot!
Szeptember 19, szombat: Kaptay emléktúra Veszprémbe. A
részvételre jelentkezni lehet a szakosztály e-mail címén, vagy a
vezetőség tagjainál. Indulás személygépkocsival a Déli pu. elől
reggel 8 órakor, érkezés vissza ugyanide, késő délután.
Kérjük, hogy kövesse rendezvényeinket honlapunk hírei között,
ahol ezeket folyamatosan és naprakészen hirdetjük:
http://www.mafitt.hu/org/fiscal/ → Híreink
A szakosztály vezetősége
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Szücs Károly:

Múltunk és jövőnk
Nagy öröm számomra, hogy egyre több, kitűnő kapcsolatokat
ápoló olyan elődünk levele kerül elő, akiknek a magyar pénzügyi
értékjegyekről szóló filatéliai ismereteink nemzetközi szinten is
magasnak számító színvonalát köszönhetjük. Az ilyen emlékeket
bemutató jelen lapszámunk is remélhetően hozzájárul a gyűjtőtársak által megőrzött további ilyen iratok közléséhez is.
Közülük Tamás István és dr. Kiss István arcképét sajnos még nem
ismerjük, és dr. Hollaender Györgyről is csak egy emlékbélyegen
levő árnyképet tudtam a 2007-es "zöldkönyvben" közreadni.
Nagyjaink: gróf Dessewffy Miklós, Vejtey (Kölbig) Ferenc, Gary
Sydney Ryan RDP és dr. Floderer István már ismert arcképe mellé
azonban mostantól már Kaptai Antal képét is odatehetjük.

gr. Dessewffy Miklós

dr. Hollaender György

Vejtey (Kölbig) Ferenc

/1854−1918/

/1882−196?/

/1898−1972/

Kaptay Antal
/1899−1982/

dr. Floderer István
/1907−1991/

Gary S. Ryan RDP
/1916−2006/

Kaptay Antalnak ez a családban is csak egyetlenként fennmaradt
arcképe nemrég kerülhetett fel az internetre, mert tavaly nyáron
még hiába kutattam utána. Megtalálásának érdeme a veszprémi
helytörténettel foglalkozó dr. Földesi Ferencé, aki a honlapunkon
3

levő, egyesített és illusztrált Kaptay-katalógus kapcsán kezdett
tartalmas és mindkettőnk számára eredményes levelezésünk
nyomán bukkant erre a képre, a www.kobold.theka.hu honlap
egyik, történelemmel foglalkozó oldalán.
A weboldal szerzője ott többek közt a 6. „Nagy Lajos király” gyalogezred tisztikarának arcképeit mutatja be és nagy szerencsénkre
Kaptay épp ennek az ezrednek volt az egyik századparancsnoka.
A webhelyről átvett alábbi panoráma felvétel egy Kaposvári díszszemlén készült. A képen valahol Kaptaynak is jelen kell lennie:

Tagjainkat ezennel emlék-kirándulásra hívjuk szeptember 19-én
Veszprémbe. Felkeresnénk a város Kaptay Antalhoz köthető helyeit, a ma megyei levéltárként működő laktanyát, ahol katonaként
tanított, a múzeumot ahonnan nyugdíjba ment, az 1960-as években írt katalógusainak keletkezési helyét, a Füredi úti kis lakóházat és talán fiával és lányával együtt a sírját is megkoszorúzhatjuk.
A magyar pénzügyfilatélia történetének kutatásában további
nagy segítség lenne, ha egy helyre gyűjthetnénk össze az elődeink levelezéséből és hagyatékából sokfelé kallódó dokumentumokat! Jelen lapszámunkban több példát is bemutatunk arra,
hogy ezek sokfelé csak hányódó iratdarabok számunkra milyen
érdekes, sőt, gyakran fontos információkat is hordoznak, melyek
hatással lehetnek gyűjtési területünk utóbbi időkben tapasztalható örvendetes élénkülésének.
Jövő januárban ünnepeljük a szakosztályunk fennállásának 25. évi
jubileumát, és a vezetőségben valamennyien azt szeretnénk,
hogy 2016. a MABÉOSZ-ban is az pénzügyi értékjegyek éve legyen. Ez alkalommal éves közgyűlésünket a szakosztály
1991. január 19-i alakuló ülésének évfordulójára emlékezve, 2016
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januárjában tartjuk. Megtervezünk a MABÉOSZ számára egy
gyűjtési területünkre utaló emlékívet, amely reményeink szerint
a szövetség jövő évi szakosztály-támogatási emlékív-kiadása
lehet.
Amint az időjárás tavasziasra fordul, áprilisban, a nagyteremben
HUREV 2016 BUDAPEST címmel ötnapos szakkiállítást és
nemzetközi pénzügyfilatéliai szimpóziumot szervezünk.
A rendezvényt az elmúlt évek során megjelent és idén is több további könyvből álló, gazdag és színvonalas magyar pénzügyfilatéliai szakirodalom1 árusítása, tartalmas előadás-sorozat, nemzetközi részvételre is lehetőséget nyújtó teremárverés, és minden
bizonnyal emlékezetes, díjkiosztó ünnepi taggyűlés színesíti
majd. Utóbbin a Floderer-vándordíjat
tavalyi évben első alkalommal elnyerő
dr. Németh Kálmán után, immár második alkalommal ítéljük oda az alapító
okirat szerint „a magyar pénzügyfilatélia
színvonalának fejlesztésében elért eredmények elismeréseként” és ott osztjuk ki
a kiállításon való részvételt igazoló
emlék-okleveleinket, valamint a versenyosztályokban nyert díjakat is.
E rendezvény nagy előrelépést jelenthet hazánk illetékbélyegeinek nemzetközi elismertsége szempontjából, ami közös érdekünk. Ezért valamennyi tagunk aktív hozzájárulása számítunk, a kiállítóként
való részvételtől az árverés színvonalát biztosító anyagbeadáson át,
a programok előkészítésének és lebonyolításának támogatásáig.
A kiállítást hangsúlyosan a pénzügyi értékcikkek gyűjtésének népszerűsítése érdekében szervezzük meg. A részvétel növelése céljából a kiállítási szabályokhoz alkalmazkodni nem kívánók számára
is lehetőséget biztosítunk egy külön, bemutató osztály indításával.
A kiállítási nyitva tartása: április 20-24 (szerdától-vasárnapig)
1

Hodobay Andor három műve. és Németh Kálmán két könyve, a PBM „zöldkönyv” 4. kiadáújságunk 25 évfolyamának reprintje, és a Philatelica pénzügyfilatéliai cikkeket tartalmazó
számai, ami összesen többezer oldal!

sa,
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A kiállítás helyszíne: 1065 Bp, Vörösmarty u. 65. MABÉOSZ
I. emeleti nagy kiállító terme.

A kiállításon való részvétel jelentkezési határideje: 2015. dec. 31
Hogy minél több gyűjtőt ismerhessünk meg, kiállítás bemutató
osztályában való részvételhez nem szükséges sem MABÉOSZ,
sem szakosztályi tagság, és jelentkezőket külföldről, több országból (Anglia, Németország, Finnország) is készséggel fogadunk.
A zsűrizett versenyosztályokban azonban a FIP szabályoknak
megfelelően csak nemzeti szövetségek tagjai szerepelhetnek (ld.
a MABÉOSZ kiállítási szabályzata). A versenyosztályban elért
eredményt 60 ponttól a szabályok szerinti éremmel is díjazzuk.
Nevezni lehet a szakosztály vezetőségénél, bármely magyar pénzügy-filatéliához kapcsolódó témában, A4 vagy A3-as méretű lapokra előkészített gyűjtemény-bemutatóval (BEM); az illetékbélyegek kiállítás szabályai szerint zsűrizendő egykeretes (1FR);
pénzügyi értékjegyek (REV); és ifjúsági (YOU), továbbá irodalmi
(LIT) versenyosztályba. A szövetségi tagságot és az esetleges korábbi kiállítási eredményeket a jelentkezési lapon fel kell tüntetni.
és ezek függvényében a jelentkezőket a versenyen kívüli, de közönségdíjakkal jutalmazott bemutató (BEM) osztályba, illetve
sikeres magasabb szintű kiállító előzmények esetén, a versenyen
kívüli tiszteleti osztályba2 (HON) soroljuk át.
Nevezni gyűjteményenként 1, vagy 5-7 közötti keretszámmal lehet, a tiszteleti osztályt kivéve, ahol 11 keretig a keretszámot
2

A jelenleg érvényben levő kiállítási szabályok szerint az utolsó 3 évben FIP védnökségű nemzetközi kiállításon legalább nagy vermeil, vagy I. rangú országos kiállításon az utolsó 5 évben legalább 1 arany, vagy II. rangú kiállításon 3 aranyérmet nyert gyűjtemények II. rangú kiállításon csak
tiszteleti osztályban szerepelhetnek.
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a kiállító választhatja meg. A kereteken 12 darab A4-es (ami esetleg kis átfedéssel 15 is lehet), vagy ezeknek megfelelő terjedelmű
nagyobb méretű lap helyezhető el. 21 év alattiak az ifjúsági osztályban, a MABÉOSZ ifjúsági kiállítási szabályzat szerinti 3 korcsoporttól függő, 1-5 közöttire csökkenthető keretszámmal vehetnek részt.
A kiállítás jelentkezési lapja honlapunkról tölthető le, amihez
− elsősorban a közönség számára való áttekinthetőség, de a kiállítási szervezése, valamint a zsürorok munkájának segítése érdekében is − egy előre megírt, a gyűjtemény célját, felépítését és
tartalmát leíró olyan, un. „bevezető lapot” is csatolni kell, ami
egyben a kiállított gyűjtemény első lapjával is azonos. Egy
résztvevő akár több, de csak saját gyűjteményével nevezhet.
A felállítható keretek számának korlátozott volta miatt szakosztály
vezetősége fenntartja a jogot, hogy túljelentkezés esetén nem
minden gyűjteményt fogadjon el.
Az irodalmi osztályban már a kiállítást megelőző 2 hónappal
két példány leadása szükséges. Az egyik a látogatók számára
a MABÉOSZ könyvtárában biztosított helyszíni betekintést, a mások a zsűrizést szolgálja. A kiállítást követően ezeket nem adjuk
vissza, hanem a szakosztály, illetve a MABÉOSZ könyvtárában
maradnak. A gyűjteményeket személyesen, vagy megbízott útján
a kiállítás felépítésének napjára várjuk, és titkárunknak kérjük előkészített, a lapokon levő objektumok darabszámát feltüntető leltár szerint átadni. A leltárűrlap a kiállítás weboldaláról szintén letölthető
lesz.
A kiállítóknak érdemes átnézni a FIP angol nyelvű zsűriszabályzatának a MABÉOSZ zsűri bizottsága számára idén megújítani javasolt, a honlapunkon található magyar fordítást. Ez a
jelenleg használtnál sokkal jobban illeszkedik az elmúlt évtizedek
során folyamatosan tisztuló gyűjtői fogalmainkhoz és az eddig
kialakult, napjainkra már remélhetően rögzülő félben levő magyar
terminológiához.
A felnőtt kiállítóktól az igényelt keretenként nemzetközi mércével
rendkívül szerény, 600 forint keretdíjat kérük, amivel a kiállítás
megrendezésével kapcsolatos költségekhez járulnak hozzá. Az
ifjúsági és irodalmi osztályban, valamint szokás szerint a tiszteleti
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osztályban felkérésre vállalt részvétel díjmentes lesz. A kiállítók a
MABÉOSZ közvetítésével, vagy tetszésük szerinti úton biztosíthatják is anyagaikat (opcionális).
Ezen felül önkéntes munkára és szponzorációra is szükség lesz,
mert biztosan nem tudunk majd mindent költségmentesen megoldani. Ezért kérjük tagjainkat, hogy gondolják át és a már januárra
előirányzott közgyűlésünkig jelezzék, hogy mivel tudnak és kívánnak hozzájárulni e rendezvény sikeréhez, mely valamennyiünk
közös érdeke.
A kiállítást áprilisi 20-án, szerdán délelőtt építjük fel, amelyhez
kérjük ebben járatos tagjaink segítségét. A gyűjteményeket felhelyezése és a keretek üveggel való lezárása délután 1-4 óra között
történik. A kiállítást 17 órakor nyitjuk meg, hét közben 9 és 18 óra
között lesz látogatható, és vasárnap 16 óráig tartjuk nyitva.
A kiállítás lebontását április 25-én hétfőn reggel kezdjük meg, és a
délelőtt során adjuk vissza a gyűjteményeket az azokért személyesen jelentkező tulajdonosaiknak, vagy meghatalmazottaknak. Az
ezután esetleg megmaradó gyűjtemények őrzését továbbra is díjmentesen biztosítjuk, ám mivel erre alkalmas széf hiányában sajnos nem tudunk értük anyagi felelősséget vállalni, a kiállítóknak
mindenképp a hétfői személyes átvételt javasoljuk.
Ahhoz, hogy a kiállítás elérje a nemzeti II. ranghoz szükséges
szintet, a versenyosztályokban összesen legalább 50 keretnyi
anyagot kell bemutatniuk, ami mintegy hét nagyobb, terjedelmében 5-7 keret közti versenygyűjteményt, és ugyanennyi egykeretes
gyűjteményt jelent. Ezért kérünk mindenkit, hogy gondolkozzon
el a lehetőségein, és kiállítói részvételével is támogassa a rendezvényt. Egy ilyen esélyt gyűjteményeink nyilvános bemutatására
amúgy sem érdemes kihagyni, igazán megérdemlik a törődést!
Elsősorban a kiállításon első alkalommal szereplőkre gondolva,
minden hó második csütörtökén a MABÉOSZ 101-es termében
tartott szakosztály találkozónkon vezetőségünk tagjai tanácsadási
és konzultációs lehetőséget biztosítanak. Kérjük, ilyen igényüket
előre egyeztessék, hogy az adott témákhoz legalkalmasabb személyekkel rendelkezésükre állhassunk.
Magyar nemzeti delegáltként a FIP Revenue Commission számára
készített előző beszámolóm után szakosztályunk nemzetközi is8

mertségének javítása céljából idén újabb országjelentést küldök
a 2013-tól napjainkig terjedő időszakról.
E jelentésben hírt adok a szakosztály létszámáról, vezetésének
munkájáról, rendezvényeinkről, újságunk negyedévi rendszeres
megjelenéséről, honlapunkról és nem utolsó sorban arról, hogy tavaly megjelent Hodobay Andor könyve az illetéktarifákról, idén dr.
Németh Kálmán cikkeinek gyűjteményes kiadása, és díjjegyeseinkről egy éven belüli két további szakmunka megjelenése is várható.
Magyar illetékbélyegek többször szerepeltek hazai és nemzetközi
kiállításokon, és melyek közül a www.mafitt.hu honlapon több
jelenleg is megtekinthető:
- „Plating of the 1868 1 Krajczar Revenue Stamp of Hungary”
1 keretes, Brasiliana 2013, 75 ponttal FIP nagyezüst (Szücs
Károly)
- „Szeged város illetékbélyegei” 7 kereten, nemzeti I. rangú
nagyvermeil eredménnyel a HUNFILA 2014, Debrecen, kiállításon (Petneházi Zoltán)
- „The Least Face Value has the Highest Importance - a plating
study of the Hungarian half krajczar revenue”, 1 keretes,
Thailand 2013, Philakorea 2014, LONDON 2015 Europhilex,
legmagasabb értékelése 85 pont, FEPA nagyvermeil szint
(Szücs Károly)
- „A krajcár időszak magyar okmánybélyegei /1868-1898/”,
7 keret. HUNFILA 2015, 90 ponttal nemzeti I. rangú nagyarany (Szücs Károly)
A jelentés tartalmazza jövő évi kiállítási tervünket és egy részvételre ösztönző felhívást is. Így résztvevőként nem csak a már meglevő külföldi kapcsolataink számíthatunk, hanem remélhetően
további, a magyar illetékbélyegek iránt érdeklődő gyűjtőkkel is
kapcsolatba kerülhetünk.
Az országjelentés biztosan bekerül az esedékes újabb, a 2013.
évi melbournihez hasonlóan nemzetközi terjesztésre kerülő hírlevélben és remélhetően hamarosan olvasható lesz a bizottság
honlapján is ( www.fip-revenue.org ).
Bp. 2015. 07. 05.

Szücs Károly
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Hodobay Andor:

Neves elődeink levelezése a váltókról
Gyűjteményből előkerült dr. Kiss István váltó témában dr. Floderer
Istvánhoz írt sajátkezű levele. A levél kizárólag gyűjtői információkat tartalmaz, ezért nem sértünk levéltitkot közzétételével.
A levél mindkét oldalát bemutatjuk:
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A levél nincs keltezve, tartalmát figyelembe véve 1960. körülire
tehető. A teljes szöveg:

Kedves Pistám!
Lapod megkaptam; tudtam, hogy külföldi tanulmányútra
mentél. Idıközben összeállítottam magamnak és neked is
a 1927-1950 közti speciális anyagot. (Fekete is kért váltókat,
de neki persze csak 1927-1945. köztit küldtem; régit, amibıl
kevés van, nem adok barátságból; az újakból is csak a gyakori címleteket s csak 1929-33 közti 10 fill. – 1 P-ig speciálisan
vagy 80 drbot, városiakat kaptam tıle.) Neked viszont mostan összesen 828 drb megy; amibıl másodpéldányom volt
(nyomdai év és szám; 4-4, összesen 8 féle állásból, 1927-30
közt egoutt. szél, ahol a vízjel megszőnik; stb-bıl –) azt már
te megkaptad, Hollaendernek sincs ennyi; a régiekbıl egyformán állunk, ami nincs, az már beszerezhetetlen, mert
a keresk. és váltó törvényszék anyaga 1936-ig ki lett selejtezve; a vidéki tkptárak, hitelszövetkezetek megszőntek,
azok anyagát már rég bezúzták, vagy eltüzelték.
1929. nagy és kis évszámmal létezett; 1931-ben kis és
nagy számjegyes 30 fill. volt, a kis számjegy ritka, elıtte s
utána is csak a normális nagyság volt. Küldök pár számlát is
különféle színeltérésekkel! Fekete szerint is minden „benyomott illetékjegy (váltó, számla, marhalevél stb) az okmánybélyeggyőjtés szerves részét” képezik. Igaza is van. Az új kata(folytatás a hátoldalon)
logus készül, téged is felkeresett Kaptay távollétedben. Küldeményemet melyben, fıleg az 1,20 felüli címletek ritkák –
sokból nekem is csak 1-2 drbom van (1,68; 2,16) amibıl csak
szelvényt küldtem, nekem is csak az van! – szóval – barátilag 200,- frtért (drbja még 25 fillérbe sincs) küldöm – csak
errıl ne tegyél senkinek – fıleg Feketének említést. Utánam
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neked van most a legnagyobb győjteményed. Kaptay is kért
váltókat, marhaleveleket, a régi ami neki volt, elveszett. –
Moszkvába vihettél volna ki okmány stb. anyagot!
Szeretettel ölel: Pista sk.
Bocsáss meg, hogy csak ceruzával írtam,
de apró ízületeim fájnak.
A levélhez fűzött megjegyzéseim: értékes információkat tudunk
meg a levélből.
- Az iratanyagok megsemmisítése magyarázza a régebbi váltók
ritkaságát.
- Egyes címletek már akkor is ritkák voltak (vö. Okmánybélyeg
2015/1 szám 16. oldalon közölt statisztika). A statisztika alátámasztja a levél azon utalását is, hogy az 1929-33 közti időszak
10 f – 1 P címletei a gyakoriak, a nagyobb címletek előfordulása
nagyságrenddel kisebb.
- az 1931-es évszámú 30 f-es kétféle számnagysága a levél előkerüléséig ismeretlen volt.
A normál számjegymagasság 3,5 mm, de az 1931. – 2306. nyomdai számú példányokon csak 3 mm. Valóban ritka! Az új katalógus tartalmazni fogja!
- Érdekes, hogy a levél írásának időpontjában gyűjtői körökben
még vita folyt arról, hogy a benyomott illetékbélyeges okmányok
az okmánybélyeggyűjtés részét képezik-e vagy sem.
- A fenti két nagy gyűjtő gyűjteménye szétszóródott. A levél
dr. Floderer hagyatékából került elő, a levélben említett korszak
2700 db váltójával. Ha ez volt az akkor ismert 2. legnagyobb
gyűjtemény, akkor a 2015-ben vizsgált 5723 db váltó feltehetően
nagy százalékban lefedi a gyűjtői kézben lévő teljes mennyiséget
is. Azóta újabb váltók váltak ismerté, a táblázat arányai nem változtak, jelentős eltérés csak a váltóilleték-bélyegek táblázatában
történt, mert nagyobb mennyiségű 1935. évi kiadású 2 f-es váltóilleték-bélyeg került elő.
Bp. 2015. 06. 11

Hodobay Andor
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Szücs Károly:

Az 1898. július 1-i okmánybélyeg-kiadás
fogazat- és vízjelváltozatainak értékelése
Az elértéktelenedett ezüstöt kiváltó, aranyalapú korona pénznem
bevezetése során, 1898-ban kiadott új bélyegsorozatot − annak
a régi, leváltott pénzjeleket tartalmazó vízjelei miatt, − fél éven
belül lecserélték az immár korona pénznemre utaló kiadásra.
A beszállító papírgyár megváltozását követően egyébként ezt II.
vízjelű kiadást is igen gyorsan, egy éven belül, 1999-ben követte
a harmadik, mely négyszer ennyi ideig, 1903-ig volt használatban.

1898. július 1

1898. december

18993.

Az elmúlt hónapokban többen is intenzíven próbáltunk érdemben
hozzájárulni klasszikus okmánybélyegeink korábbinál reálisabb
értékeléséhez. Következő lapszámunkban várható is erről beszámoló. Mivel az MPIK-nek rövidített magyar alapkatalógusról van
szó, az 1898-as első kiadás vízjelállásainak jelenleg még hiányzó
értékelése már sajnos nem fért volna bele, ami az 2007-es szakmunkánkból is hiányzik, mert nem állt rendelkezésünkre elegendő
feldolgozott anyag e többihez képest viszonylag ritkább kiadásból.
Ráadásul az e területen aktív gyűjtők közt akkoriban még sajnos
elég elterjedt az a nézet, hogy hosszú idő alatt és nagy áldozatokkal szerzett információik eltitkolása érdekükben áll, és így tudásukat nemigen osztották meg másokkal, még velünk sem.
E helyzet azóta sokat változott. Egyre gyarapodó gyűjteményem
mellett egy, a könyvünk készítése idején nem elérhető, és azóta
sajnos külföldre került egyik legteljesebb vízjelgyűjtemény tartalma immár hozzáférhetővé és bemutathatóvá is vált.
3

Figyelem! A Floderer katalógus 38. oldalán a III. vízjel ábrájánál a csillag és
római szám hibásan, felcserélve szerepel. Ez itt a valóságnak megfelelő, helyes
ábra, ahogy azt az MPIK szintén így, vagyis helyesen tartalmazza.
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Feltehető, hogy a még 2006-ban, tagjaink támogatásával készült
statisztikával együtt rálátásunk van az itthon levő példányok mintegy felére, és hogy a külföldre került anyag is legfeljebb csak
ugyanannyi lehet. Ebből következően a fennmaradt összmennyiség nagyságrendileg 10 ezer darab körülire becsülhető, az alábbi,
1. táblázat címlet és fogazatváltozat szerinti megoszlásában.
Ennek első három oszlopa két nagy vízjelgyűjtemény darabszámait tartalmazza. Ezután az ezzel valamelyest átfedésben levő szakosztályi felmérés, és ezek együttes, mintegy 3000 darabra tehető
mennyisége következik. Végül pedig a becsült fennmaradási
mennyiségek és a fogazatváltozatok láthatók, az így feldogozott
ismert gyűjteményekből következő megoszlásban.

1. táblázat: a fogazatváltozatok becsült fennmaradása címletenként
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Az egyes kiadásoknál és fogazatváltozatoknál mutatkozó igen
jelentős anyaghiánnyal együtt a sajnos mindmáig jellemző „rejtegető” szemlélet sajnos igen hátráltatja az illetékbélyeg-gyűjtők
közt régen kifejezetten népszerű, un. „speciálgyűjtés” újraéledését
(amit szerintem célszerűbb lenne a mai magyar nyelvhasználattól
kevésbé idegen, köznyelvi szinten is érthető változatgyűjtésnek
neveznünk.)
Az ebbe bekapcsolódni kívánó gyűjtőknek gyakorlatilag csak
meglevő gyűjtemények megvásárlásával és fejlesztésük folytatásával lett volna érdemes elkezdeniük ezzel foglalkozni. Erre valóban alkalmas, jó gyűjtemény azonban alig kerül piacra, így ez
a filatéliailag igényes és becsülendő gyűjtési mód az 1900-as évek
második felében már nem volt olyan elterjedt, mint korábban.
Ezek az idők azonban szerencsére múlófélben vannak. Ugyanis
azt tapasztalom, hogy vízjelgyűjteménybe való jobb tételek árveréseken a többiekkel ellentétben szinte sosem maradnak meg. Ez
pedig azt mutatja, hogy a vízjelállások szerinti gyűjtés, ha rejtetten, ám kifejezetten erősen, jelen van napjaink filatéliájában is.
Megvallom, hogy az erre kifejezetten alkalmas magyar illetékbélyegek esetében számomra ez annyira magától értetődött, hogy az
1914-es kiadásig tartó okmánybélyegeknél már gyermekkoromtól
kezdve csakis változatgyűjteményeket építettem.
Mint már említettem, a PBM (zöldkönyv) 2002-2007 közötti írása
idején az 1898. júliusi kiadás egyetlen jobb gyűjteményének tartalma sem volt nyilvános. Az egyik ilyen eredetileg valószínűleg
dr. Hollaender György, budapesti ügyvéd, az első magyar nyelvű
okmánybélyeg-katalógusunk szerzőjének hatalmas, szinte mindenre kiterjedő gyűjteményéből származott.
Hollaender 1970 körül bekövetkezett halála után e változatgyűjtemény fejlesztését dr. Floderer István, majd őt követve a nemrég
elhunyt Bolgár Tamás folytatta, aki végül ezt gyógyíthatatlan,
hosszú betegsége tudatában, néhány ével ezelőtt Németországba,
az általa is legjobbnak tartott kezekbe adta el. 4

4

Köszönetem fejezem ki az önzetlen új tulajdonosnak, Ralph Ebnernek, hogy
tanulmányomhoz felhasználhattam, és be is mutathatom ezt a szép gyűjteményt.

15

A vízjelszélt is tartalmazó darabok, az eredetileg valószínűleg
szintén meglevő 30 és 40 koronások, valamint a gyűjtemény háttéranyaga sajnos valahol máshol landolt. Ennek ellenére,
e 162 különféle példányból álló, a fogazatváltozatok és vízjelállások tekintetében részemről legteljesebbnek ismert gyűjtemény
biztos támpontot jelenthet számunkra e kiadás ténylegesen fennmaradt változatainak katalogizálásában.

16
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Egy másik, a vízjelszélt mutató példányokra is kiterjedő gyűjteményt dr. Kiss István alapozott meg, amit a 90-es évektől kezdve
dr. Németh Kálmán gondozta tovább. Hála neki, ez nem külföldre
került, és így idén júniusban sikerült egyesítenem saját gyűjtésemmel, mely a Montenuovo hercegek gyerekkorom óta gondozott anyagát és Vadász József gyűjteményét is magába foglalja.
Ez a vízjelszélt mutató darabokra is kiterjed, és a kombinatorikailag elképzelhető, maximálisan 206 változat több mint 80%-át tartalmazza. Többgenerációs volta ellenére, még most is 24 olyan
példány hiányzik belőle, amelynek létezését más gyűjteményből
biztosan tudom, vagy logikai összefüggésekből következően nagy
valószínűséggel létezőnek tekinthetjük. A fennmaradó 16 változat
felbukkanására viszont már nem látok számottevő esélyt.
Ennek az immár öt gyűjtő kezén formálódott gyűjteménynek egy
jó statisztikához nélkülözhetetlen háttéranyaga is rendelkezésre
áll. Ez, az itt képpel is bemutatott, Hollaender vonalról induló
Ebner-gyűjteménnyel együtt, és a 2007-es felméréssel kombinálva
lehetővé teszi az összes eddig ismert változat fennmaradt mennyiségeinek becslését, sőt, a címletek vízjelállásainak gyűjtői gyakorlattal alátámasztott, első kísérleti értékelését is.
A vízjelállásokra értékeléséhez dr. Németh Kálmán lapunkban
először a Pápai illetékbélyegeken bemutatott, majd később többször is alkalmazott statisztikai modelljének egy jelen célhoz igazított, módosított változatát alkalmaztam.
A számítás képletei a tisztelt olvasó számára biztosan nagyon
unalmasak lennének, lényege azonban egy mondatban is összefoglalható: előbb megállapítottam a 12 és 1,5-ös fogazás címletenkénti értékarányait, majd, mindkettőre külön kiszámítottam a vízjelgyűjteménybe alkalmas darabok felárait (melyeknél a vízjel
mindkét betűje a bélyegre esik.) Eközben azonban olyan összefüggésekre bukkantam, amely ismertetése alkalmas rá, hogy viszszaszorítsa az a gyakran tapasztalható téves várakozást, miszerint
egy másiknál kétszer ritkább bélyegváltozat a piacon emiatt a valós
kereslettől függetlenül kétszer nagyobb értéken el is adható.
A bemutatott statisztikai táblázatból (ld. 5. táblázat) az is kiszámítható, hogy a vízjelállásra nem értékelhető darabok aránya
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24%, és a csak koronás címleteknél létező, vízjelszélt mutató darabok aránya mindössze 4%. Ez a jelentős, együttesen 28%-nyi
mennyiség kihat mind az alapértékekre, mind a vízjelállások értékelésére is.
A számítási modell első lépése azonos az eredeti módszerrel: az
összes címlet mindkét fogazatváltozatának előfordulási arányainak
megfordításával (1/megoszlási arány) a ritkaságra jellemző, normalizált mutatószámokat képeztem, ami az „1/megoszlás” oszlop legkisebb értékével, 7,9 tizeddel való osztással állítható elő. Az így
kapott „Ritkaság foka” oszlopban a leggyakoribb változathoz tartozó számhoz egyes érték tartozik, míg a többi címletnél levő szám
ehhez a leggyakoribb változathoz viszonyított ritkaságot jelenti.

2. táblázat: a fogazatváltozatok gyakorisági arányai és ritkasági foka
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Esetünkben például átlag legfeljebb 180 darab 12-es fogazású
14 filléresre várható csak egy darab felbukkanása a legritkábból,
az eddig minden általam ismert gyűjteményből hiányzó, sorfogazású 1,20 koronásból. Mint e bekezdés végén még kiderül, a valós
helyzet ennél is „rosszabb.” Ugyanis a háromszor ekkora vizsgált
mintában sem akadt egy darab se belőle! Ez toronymagasan a legritkább fogazatváltozatnak tűnik valamennyi közül, aminek ritkaságát óvatos becsléssel a gyűjteményekben második legritkábbnál,
a 14 fennmaradt példányra becsülhető 11½-es fogazású ötvenfilléres kétszeresére vettem.
A 11½-es fogazású 1,20 koronás Floderer pontértéke azonban
csak negyede a nála több mint nyolcszor gyakoribb 24 koronásnál! Hogy lehet ez? Ha valóban létezik ilyen példány, − ami számomra az eddigiekből következően meglehetősen kétséges, bár
egyelőre még nem zárható ki − akkor ez a katalógus egyik legnagyobb értékelési hibája. Gyanúm szerint azonban e változat megjelenése a katalógusban csak egy fogazatmérési hibából eredhet,
mert adataim a legnagyobb gyűjteményekből származnak, melyek
közül az egyik épp e katalógus szerzőjéé volt, és ez a változat
mégsem található meg egyikben sem. Vajon hová tűnt volna?
A pápai városi bélyegekre használt eredeti eljárás szerint a ritkasági fok azonos az értékaránnyal, ám változatok esetére ez szerintem már nem igaz. Egy bélyeg pl. tízszer ritkább változatáért
a gyűjtők ugyanis nem hajlandók egyenes arányban többet fizetni.
A túlnyomó többségük megelégszenek a leggyakoribb, olcsó
alapváltozattal. Csak a leghaladottabb kevesek hajlandók további
változatok beszerzésére is, de anyagi korlátaik miatt ők is a ritkaság fokozódásával egyre csökkenő mértékben.
Tapasztalataim szerint a specialitásokat kedvelő gyűjtők azonban
általában vonakodnak tudomást venni erről. Pedig nyilvánvaló,
köztudott tény, hogy a változatok piaca a fentiek miatt lényegesen
kisebb, mint az kiadások alapbélyegeié, ahol a legtöbb gyűjtő törekszik a teljességre.
E különbség a kereslet-kínálat törvénye szerint úgy mutatkozik
meg, hogy az árak növekedésével egyre csökkenő fizetési hajlandóság során kialakuló felár a ritkasággal nem egyenes arányban,
hanem tapasztalatom szerint csak degresszíven, a természetes ala20

pú logaritmikust követve növekszik. A félreértés megelőzése érdekében: itt hangsúlyosan az alapbélyeg értékének és változatok
felárának szétválasztásáról van szó, mivel e kettő piaca nézeteim
szerint alapvetően és nagyságrendileg is különbözik!
Például az 50 filléres 30 pontos alapbélyeg Floderernél 11,5-ös
fogazással nem 15-szerese (Kálmán eredeti modellje szerint ezt
valamivel több, mint 450 pont lenne), hanem csak 50 pontos.
A ritkaság és érték között az egyenes arányosság helyett e logaritmikus összefüggés nyilván már a széles filatéliai tapasztalattal
rendelkező elődeink számra is ismert volt és azt – ha talán nem is
tudatosan, de viszont meglehetős következetességgel - cserekapcsolataik során és a katalógusok árazásában alkalmazták is.

3. táblázat: a felárak logaritmikus függése a ritkaságtól
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A táblázatba fogalt számítás célja a ritkasági fok lineáris arányosságból származó különbségek mérséklése. Az eredmény az utolsó
két oszlopban látható. Pl. a kiugróan magas 180-as maximális
érték is 39-re csökkent, és a többi magas érték csökkenése miatt
a változatok alsó sorban látható összpontszáma is jelentősen kisebb.
A felár nélküli alapbélyegeknek a megoszlási aránnyal egyenes
arányos pontértékeihez az ennél ritkább változatoknál egy, az
alapértéktől és a ritkasági foktól függő többletérték járul. A feláras
változatok emiatt még más címletek velük azonos ritkaságú alapbélyegeknél is mintegy 50-100%-kal magasabbra értékelődnek,
ami a ritkább változat azonosítása érdekében végzett többletmunkával teremtett érték elismerése a vevők részéről.
Az új, statisztikánkkal arányos katalógusárak ebből úgy képezhetők, hogy a felmérésbe került összes bélyeg jelenlegi katalógusárakon történő értékét a felárakkal megnövelt pontszámok arányában osztjuk szét a címletek és fogazatváltozatok között. Ezzel egy
tétel az árszintje nem, csak a belső arányok változnak. Mivel
a jelenlegi MPIK árszintjét azonban irreálisan alacsonynak tartom,
az egy szerintem indokolt, átlag 3,4-szeres emelést tartalmazó új
árakat javaslok a fogazatváltozatokra a 4. táblázatban.
Az ilyen számítások eredményeit azonban nem szabad fenntartás
nélkül alkalmazni. Az 1 filléres, 20 és 24 koronás címlet „új” árai
nem elfogadhatók, amit az okoz, hogy a statisztikám e címleteknél
túl- illetve alulreprezentált.
Az adatok ugyanis nem véletlenszerűen összekerült bélyeghalmazból, hanem a filatéliai szempontok szerint kialakított, nagy
gyűjteményeken alapulnak. Itt kaphat szerepet a tapasztalat és
a józan ész. A mechanikus számításból eredő, de néhány helyen
hibásnak tűnő eredményeket ilyen esetben a cserekapcsolatokból és
árverési tapasztalatokból eredő, megfelelően hosszú gyűjtői gyakorlat birtokában célszerű és szükséges is a valósághoz igazítani.
Több évtizedes gyűjtői tapasztalatom figyelembe vételével (a cikk
pdf verziójában piros színnel) kiigazított végeredményt mutatja az
utolsó két oszlop. Ebben a 11½-es fogazású 1,20 koronás, véleményem szerint bizonytalan létezésűnek tekintendő változatot is helyesebbnek tartottam ár nélkül jelezni.
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4. táblázat: a fogazatváltozatok alapértékeire javasolt új katalógusárak

Megjegyzem, hogy míg az 50 filléres 11,5-ös fogazással számomra csak egyetlen példányban, Ebner gyűjteményéből ismert, míg
a 12-es fogazású alapbélyegből minden vízjelállás 2-3 példány is
jelen van a vizsgálat alapjául szolgáló mindkét gyűjteményben. Ez
arra utal, hogy az 50 filléres nagyobb mennyiségben gyártott,
gyakori bélyeg lehet, és semmi esetre sem olyan ritka, hogy a kiadás Floderer szerint mindössze 2 pontos legolcsóbb bélyegeinek
15-szörösére kéne értékelni, ami egy másik jelentős értékelési
tévedésnek számít. 30 helyett 12 pont ide szerintem ide épp elég
lett volna, míg a 11-es fogazású valamivel magasabbra, 50 helyett
legalább 60 pontra lett volna értékelhető. A viszonylag alacsony
alapértékű 50 krajcáros esetében a degresszió miatt ugyanis nagyjából 5-szörös pontkülönbség felel a gyűjteményekben tapasztalt
15-szörös ritkasági különbségnek.
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A vízjelállások ritkasági mutatóból a fogazatoknál alkalmazott
degresszív számítás szerint képzett felárakat megnöveltem az állásokra is értékelhető (a vízjelgyűjtemények teljességi követelményeknek megfelelően a vízjel mindkét betűjét mutató) példányok
alapértékre vetített 20%-os felárral. Íme, a végeredmény:

5. táblázat: a vízjelállások alapértékei katalógusáron

Annak ellenére, hogy a becsült fennmaradt mennyiségnek közel
6%-án alapszik, a kiadás vízjelállásainak ezen úttörő értékelését −
a 2007-es PBM-ben közölt többi kiadáséval együtt − mindenképp
fenntartásokkal kell kezelni, mert nem véletlenszerű mintán, hanem szisztematikusan rendezett gyűjteményeken alapul. Emiatt az
igazán ritka darabok e mintában túl-, a gyakoriak pedig természetszerűen alulreprezentáltak. Stabillá az értékelés csak akkor válhat,
ha látókörünkbe kerül további nagyobb, fogazat- és vízjelállásra
feldolgozott készlet, és létrejön egy átlátható gyűjtői forgalom is,
amely ezeket a bélyegpiacon beárazza. Erre azonban, már csak
a kínálat hiánya miatt is, egyelőre sajnos csak kevés esély látszik.
Épp emiatt örömmel veszek minden hiteles további információt
e kiadás fogazatváltozatainak és vízjelállásainak gyakoriságáról!
2015. július 18.

Szücs Károly
24

Szücs Károly:

Dr. Kiss István születésnapi köszöntése
Dr. Kiss István (1896. július.11, Simontornya − 1978. április.11,
Budapest) hagyatékából egy törékeny, elsárgult papírlapon fennmaradt a Filatéliai Kurir (ld. MABÉOSZ könyvtár!) 1929/9. számában megjelent egyik cikkének alábbi, gépelt kézirata.

1. ábra: a mindössze egylapnyi kézirat két oldala

A kézirattal együtt dr. Németh Kámán egy további, a cikkben nem
publikált, − de a szerző kézírásával készült és vele egyidejűnek
tűnő − részletes összesítést őrzött meg, melyből kitűnik, hogy
a fellelt példányok mintegy kétharmadát a központi járásbíróság
selejtezési anyagából Tamás István és maga dr. Kiss István gyűjtötte össze. Amit tehát ezekről tudunk, azt jórészt az ő saját, 1920as évek második felében folyt kutatásainak köszönhető. Ma sem
tudunk jóval többről, sőt, a jegyzékben szereplő darabok túlnyomó részét mára sajnos eltűntnek kell tekintenünk.
Kálmán idén ezeket az iratokat szakosztályunk könyvtárának
adományozta, amivel lehetővé vált, hogy a tanulmányt ezekkel
a felfedezőkről és darabszámokról szóló fontos információkat
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tartalmazó adatokkal kiegészítve, továbbá Ralph Ebnertől származó illusztrációkkal újítsuk meg.
Innét átadom a szót e cikkének írása idején 33 éves, krisztusi korban levő, a millenniumról nevezetes 1896-os évben született dr.
Kiss Istvánnak, akit épp ma, e cikk befejezésének napján köszönthetnénk 119. születésnapján, ha még köztünk lehetne. Sajnos 1978. április 11-i, Budapesten történt elhunytáról emlékezhetünk csak majd meg jövő áprilisra tervbe vett jubileumi kiállításunkon. A cikk szövege5 a következő:

„Az 1876-80-as okmánybélyeg
hamisítványainak rövid ismertetése
Írta: Kiss István dr. kép. tisztiorvos, Simontornya (1929)
A Filatéliai Kurír 1927. évi karácsonyi számában
röviden
már
megemlékeztem
egyes
okmánybélyeghamisításokról, a Gr. Dessewffy − Dr. Hollaender-féle
zöld, illetve barna alapnyomású 15 krajcárosról, az
általam felfedezett zöld alapnyomatú 75 krosról és
2 frtosról, valamint az ugyancsak barna alapnyomású
10 és 50 krosról, amelyek Tamás István rákospalotai
győjtı szerencsés kezének győjteményei. Az elmúlt
évben ugyancsak általa jutottam az egyetlen példányban elıbukkant barna 25 kroshoz. Ezidén ismét néhány
új érték látott napvilágot, a zöld 5 kros (Tamás) és
ugyancsak zöld 10 kros és 4 frtos, melybıl egy−egy
példányt magam fedeztem fel. A már régebben ismert
hamisítványokból viszont egy−két újabb darab más típus, papír illetve jelentıs színeltérést mutat. Sikerült ezenkívül a kizárólag budapesti eredető hamisítványok készítésének, illetve felhasználásának pontos
idejét is tisztáznom.
A hamisítványokból ezidáig páros darab nem került
elı, ellenben egymás mellé ragasztott 2−3 drb egy
értékbıl − igen, tehát valószínőleg egyes darabokban
készültek, s mindenesetre nem is voltak a hátlapon
enyvezve. Erre vall az az észleletem, hogy a gumiarábikum maradványai a fogazatok mentén, a bélyeg széle5

Az írógépén hiányzó, vagy nem használt hosszú ékezetes betűket és a gyakori
„típus” szót a jobb olvashatóság érdekben a mai helyesírással közlöm (a szerk.)
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in, a papíron, vagy magán a bélyegképen is feltalálhatók. Magán a bélyegen, a fekete, vagy szürkés bélyegkép kidolgozása finomabb, jobban sikerült, mint
a zöld, illetve barna alapnyomás levélerezetének rajzolata, mely a legtöbb értéknél azonos típust mutat:
egyes értékeknél viszont több típusban is elıfordul.
A primitív vonalfogazat a 75 kros, 2 és 4 frtos hamisítványoknál mindnégyoldalt 10-es; az összes többi
értéknél 12−12½ között ingadozik, rendszerint 12:12½
vagy 12½:12. A vízjelnélküli papír általában sárgás
fehérszínő, csupán egyes értékeknél fordul elı tiszta
fehér színben. Mindössze a barna 25 krosnak van különleges, saját vízjeles papírja. Az ezidáig ismert
hamisítványok:
A) Zöld alapnyomásúak:
1) 75 kros (1876. okt.) áttetszı vékony pelurenél6 vastagabb sárgásfehér
papíron, 2 típusú alapnyomással haragos és halványabb főzöld színben.
Mellékerek hiányoznak, csupán a középsı fıér s elég finom kidolgozású hajszálérhálózat látható. Bélyegkép alapvonalkázása durva, sőrőbb, összefolyó,
egész rajzolat durvább kidolgozású; címer karcsúbb;
bogyók, almák apróbbak. A bélyeget övezı belsıkör
teljesen hiányzik, a külsı is szakadozott, vékony,
szabadszemmel alig észrevehetı. Fogazat: 10.
2) 2 frtos (1876. május, okt. 1877.
június, 1878. máj. jún.) kétféle papíron fordul elı: hártyaszerő áttetszı sárgásfehér s vastag tiszta fehér
papíron. Fogazat: 10. Alapnyomás egyféle típusban, elég finom kidolgozású, a halvány kékeszöld és halvány
főzöld színben egyaránt elıfordul.
Bélyegképe a 75 krossal ellentétben
finom kidolgozású, tiszta nyomású,
precíz kettıs körökkel övezve. Összbenyomása igen jó,
színe szürkésfekete, szürkésbarna és koromfekete árnyalatokat mutat. Az összes függélyes és vízszintes
alapvonalkázás sőrőbb (2:3 arányban) méhkas teteje
egyenesre csapott, nyílása hiányzik; a címertıl balra
6

pelure = hártyapapír (a szerk.)
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levı árnyékolásban a bokornak csak a töve látszik.
A címerben a 4-ik folyó alsószéle a kettıskereszt
talpával egyvonalban fekszik, míg az eredetinél az
utóbbi feljebb van 0.5 mm-rel. Ez másik típusnál,
mely különben teljesen azonos az elsıvel, a címer
közepén végighúzódó függélyes vonalpár alul egy hurokban (zárt) végzıdik.
3.) 4 frtos (1878 febr.) Vastag,
tiszta fehér papíron. Fogazat: 10.
Alapnyomás halványzöld, elmosódott,
levélerezet
alig
kivehetı,
kerete
teljesen hiányzik. Bélyegkép viszont
igen hő és finom utánzata az eredetinek, a pontárnyékolás és a címer függélyes vonalkázása azonban sőrőbb. Az
ülı nıalak szemeivel befelé−felfelé
kancsalít.
4.) 10 kros. (1879. dec.) vastag, sárgásfehér papír. Fog: 12:12½. Alapnyomás
piszkos sárgászöld, levélerezet elmosódott, külsı kerete hiányzik. A korona
felsı peremét szegélyezı gyöngysor 24
szeme (eredetinél 25) egymás mellett
szabályosabban fekszenek, egyforma nagyok. A korona alsó pántjának középsı rekeszében kettı helyett csak egyetlen ovális gyöngy található.
Korona keresztje erısen balra dől. Angyalok arcának s
testének kidolgozása, árnyékolása hiányos.
5.) 15 kros. (1879. dec.) Elıfordul
vastag sárgásfehér papíron piszkos kékeszöld és piszkos sárgászöld színben
(Dessewffy)
ezenkívül
vastag,
tisztafehér papíron élénk főzöld színben, alapnyomása elıbbieknél elmosódottabb; utóbbinál finomabb, élesebb s kerettel van övezve. Fogazat: 12:12½ illetve 12½. Bélyegképen a címer függélyes vonalkázása az eredetinél
sőrőbb (arány 3:5) a sárgászöldnél emellett egyenetlen is, míg az élénk főzöld színőnél egyenletes.
A korona jobboldali felsı peremét övezı gyöngysor
egyforma nagy, egymás mellett fekvı 7 gyöngybıl áll,
míg az eredetinél szétszórt, kifelé kisebbedı 8
gyöngyszem foglal helyet. Az angyalok fejtartása,
kontya, ruházata s lábkörüli árnyékolása több eltérést mutat. A bélyegképet körülvevı belsı kettıs kör
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az egyik típusnál: egymástól távolabb, teljesen külön
fut, (az eredetinél összefolyik). Egy másik típusnál
(alfajnál) a jobboldali angyalnak 2 helyett 3 ujja
hajlik a címerre. Egy harmadik típusnál viszont
a címer vonalkázása, valamint az angyal fej és kéztartása, kontyállása az eredeti okmánybélyeghez teljesen hasonló- (l. késıbbi barna alapnyomású 15 kros
típusait.)
6.) 50 kros (1879 dec.) Elıfordul vastag sárgásfehér papíron, piszkos kékeszöld
és piszkos sárgászöld alapnyomással (pont
ilyen Ebner itt látható 12½-es fogazású, tőlem származó példánya is. A Szerk.) és vastag tisztafehér papíron
igen halványzöld, elmosódott erezető, keretnélküli
alapnyomással. Fogazat: 12:12½; 12½:12;
12½. A bélyegképek kidolgozása az alapnyomásokkal épp ellentétben − a sárgáspapíron precízebb kidolgozású alapnyomásnál elmosódott, színe szürkésfekete;
sraffozás eredetinél sőrőbb, egyenetlen
szakadozott. Kalászok, bogyók kisebbek,
fakóbbak. Az 5 számjegy egyik alfajnál
félholdalakúlag hajlott zászlóval bír. Ezzel ellentétben a halványzöld elmosódott alnyomatú hamisítvány bélyegképe igen jól sikerült, sraffírozása s kalász és
levélrajzolata jóformán tökéletes, szinte élénk fekete,
mellette a halvány alnyomat ½-1 mtr. távolságról már
alig érzékelhetı.
B) Barna alapnyomásúak:
Papír a 10, 15 és 50 krosnál vastag, puha sárgásfehér, a 25 krosnál kemény, vékonyabb kartonszerő, rajta a teljes bélyegkép erısen, alnyomat gyengébben
átlátszik, vízjelek 4 vízszintes sáv képezi, egymástól 9−9 mm, haladólag. Fogazat: 12:12½; 12½:12, használati idejük: 1880 febr. ápr.
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1.) 10 kros. Alapnyomása vil. sárgásbarna, mellékerek elég jól láthatók s
hajszálerektıl megkülönböztethetık, keret hiányzik. Bélyegképnél egyik típus
megegyezik a zöld alapnyomatúéval, a másiknál viszont a kereszt dőlt el, rendes
állású, s az angyalok arcának s testének
kidolgozása, árnyékolása is jól sikerült, eredetihez hasonló.
2.) 15 kros. Alapnyomás világos és
sötétebb sárgásbarna színő. A bélyegképben s korona látszatra laposabb,
a gyöngysor elhelyezése felül nem ívszerő, hanem kétoldalt a 3-ik gyöngynél
enyhe törést szenved, ezenfelül a bal
angyal fejállása más, kontya nem simul
a fejre, szabadon áll. Két /típus/ fıtípus van.
a) A címer függélyes vonalkázása sőrőbb, szakadozott, angyalok arca, keze elmosódott, alig kivehetı.
a hármashegynek a jobb része túlerısen árnyékolt.
b) A vonalkázás nem sőrőbb, élesebben nyomott,
a 2 és
3-ik
folyó
mezıje
közti
függélyes
sraffírozásnál 2 fekete pont látható; a hármashegy
teljes egészében az eredetinél sötétebben árnyékolt.
4.) 50 kros. Alapnyomása sötétbarna
színben
élesebb,
világosbarna
és
halványockersárga színben kevéssé precíz, elmosódottabb rajzolattal fordul
elı. A bélyegkép típusai megegyeznek
a zöld alapnyomásúakéval, finom egyenletes és szakadozott, egyenetlen vonalkázással és levél a kalászrajzolattal
egyaránt elıfordulnak.
Az ezidáig talált hamisítványok száma még aránylag
oly csekély csak pár győjteményében találhatók
/számuk 50 felé jár csupán/ hogy fenti rövid összeállítás, mindössze az érdeklıdı győjtıtársaim figyelmének felkeltését akarja szolgálni a további kutatásokhoz, újabb értékek felfedezéséhez.”

A következő oldalon dr. Kiss István szépen olvasható kézírásával
készült statisztikai összefoglaló a barna és zöld kiadások
10 címletének összesen 61 hamisítványát sorolja fel 20 változatban. E lapról kiderül, hogy 1880 és 1925 között a gyűjtők előtt
30

csak a barna és zöld 15 krajcáros hamisítványa volt ismert, melyet
még gr. Dessewffy és dr. Hollaender fedezett fel. A központi járásbírósági irattár selejtanyagában 1926-28 között Tamás István és
dr. Kiss István, nyilvánvalóan célirányos, erre irányuló kutatásaik
során további 4-4 címlet hamisítványát fedezték fel. dr. Kiss István itt közölt cikk láthatóan ennek a kutatásnak az összefoglalása.

2. ábra. Statisztikai összesítés dr. Kiss István kézírásával

Egyúttal felhívjuk a figyelmet az idei első számunkban Farkas
Zoltán által publikált zöld 50 krajcáros hamisítványra is, melyet
dr. Kiss István jegyzéke nem tartalmaz, vagyis az részéről vezetett
nyilvántartásban mind a felfedezők, mind az ismert hamisítványok
fajtáinak számát 86 év után(!) eggyel gyarapítani is tudjuk.
2015. július 11.

A szerk.
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Csépán István:

Iratmustra

Konzuli illetékek, és kezelési
költség Nápolyból 1932.

2015.06.30

Konzuli illetékmentes Pozsonyból 1935.

Csépán István
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Ralph Ebnertől:

Első okmánybélyegeink próbanyomatai
Az 1868-as kiadás típusainak idén megoldott sikeres feltárásához
kaptam meg segítségül a Ralph Ebner, solingeni gyűjtőtől az
alábbi 16 címlet középrészének fekete próbanyomatát, melyet
a tulajdonos engedélyével a következőkben itt most bemutathatunk.
Ezek feltehetően Dessewffytől, majd dr. Hollender György budapesti ügyvéd hatalmas gyűjteményén keresztül kerültek dr.
Floderer Istvánhoz. Halála után közülük az itt láthatók valamikor
az 1990-es évek második felében kerülhettek Voloncs Gábor közvetítésével külföldre. Hogy a többi merre van, sajnos csak a jó ég
a tudója, de amelyeket az ezeket nem rejtegető, önzetlen tulajdonos jóvoltából itt most láthatunk, legalább jó kezekbe kerültek!
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Csak remélhető, hogy a további 12 címlet és az adnexek próbanyomatából maradt még valamelyik olvasónknál példány, melyet
szintén nagy örömmel mutatnék be, amint előkerülnek. A szerk.
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Tamás István gyűjtői levele
dr. Tóth Jenő tisztiorvoshoz
Egyik katalógusszerzőnkről, Tamás Istvánról több forrásból is
tudjuk, hogy levelezés útján kiterjedt cserekapcsolatokat ápolt.
Fennmaradt 1952 novemberében írt alábbi levele, amit dr. Németh
Kálmán adományozott Szakosztályunk könyvtárának. *

* Tévedés, a következő lapszám helyreigazítása szerint a
levelet nem Dr. Németh Kálmán, hanem Moys Gyula őrizte
meg az utókornak.
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A következő levélben már csereküldeményt is küldött, és ez
a boríték hátoldalán levő érkezési bélyegző tanúsága szerint 1953.
január 13-án érkezett Zircre.

A küldeményben levő tételek árai
egyeznek a pár évvel korábban
megjelent, svájci frankban értékelő Tamás-katalógussal.
A levéllel összevetve kitűnik,
hogy a svájci frankot egy forint
értékben számították át a magyar
forintra, és akkori árfolyamokból
adódóan ez 60%-os katalógusárat
jelent. Ez az összeg mintegy
20 ezer forint mai vásárlóértékének felel meg.
Az MPIK szerint ugyanakkor
még a katalógusár sem érné el
ezt az összeget, pedig jó néhány,
csak jobb gyűjteményekben látható ritka darab (pl. egy 1868-as 12
forintos és három különböző kiadású 7 forintos) is van benne.
Szerintünk ilyen cserekínálat ma már csak gyűjtemény felszámolásával lenne kiállítható és 50 ezer forint alatt aligha lennének
beszerezhetők, vagyis nagyon időszerű lesz a magyar katalógus
árszintjének idei, várhatóan jelentős korrigálása.
2015. 07. 03.

dr. Németh Kálmán - Szücs Károly
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Dr. Rill Attila − Szücs Károly:

Indul a kölcsönzés!
A vezetőség tagjai és dr. Németh Kálmán adományaiból a tavalyi
év során létrejött 72 darabból álló pénzügyfilatéliai szakkönyvtárunk, mely jelenleg az ország minden bizonnyal legnagyobb ilyen
jellegű könyvgyűjtemény. A könyvtárat kölcsönkönyvtár jelleggel
működtetjük, és evvel a szolgáltatással azt szeretnénk elérni, hogy
ebből a szakosztálynak egy kis gazdasági mozgástere is keletkezzék. Ezért, bár a kölcsönzés lehetőségét elvileg ingyen nyújtjuk,
de a kölcsönzött könyvekért a szakosztály működését támogató,
a forgalommal arányos önkéntes adományokra számítunk.
E szakmai művelődési lehetőség igénybevétele tehát egyben felfogható a szakosztály működése egyfajta önkéntes támogatásának
is. A kölcsönzést dr. Rill Attila bonyolítja, aki egyben pénztárunkat is kezeli. Ez azért célszerű megoldás, mert így egy személyben
kezelni tudja a szakosztály a kölcsönzéssel kapcsolatos pénzügyeket is, és a minden hó második csütörtökén a MABÉOSZ 101-es
termében levő találkozónkon rendszeresen megtalálható.
Az 1850-es császári nyíltparancs kivételével, − ami amúgy is csak
helyben tanulmányozható, − a kölcsönözhető példányokat a dombornyomó szárazbélyegzőnkkel a szokásos helyeken (címoldal,
17. oldal, stb.) megjelöltük.
Kölcsönzési feltételek
Kölcsönzés esetén a könyvek becsült pótlási értékének dupláját
kell letenni kaucióként, és a kölcsönzés tartamára darabonként
500 forint/hét előre befizetendő adományra számítunk a szakosztály működéséhez. A megegyezés szerint előjegyzett határidőre
vissza nem kerülő könyveket a kaucióból a lehető legrövidebb
időn belül visszapótoljuk.
A mindenkor kölcsönözhető szakirodalom jegyzékét honlapunkon
tartjuk frissen, és az igények előre is bejelenthetők postai úton
a MABÉOSZ címére: 1387 Budapest, Pf. 4, vagy e-mailben, a
szakosztály működési szabályzatában megjelölt hivatalos e-mail
címünkön: fistacomp@gmail.com. Postaköltség banki átutalással
való előzetes térítésével a kölcsönzés így is lehetséges.
2015-07-06
Dr. Rill Attila − Szücs Károly
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A www.mafitt.hu bemutatói közt megnézhető a magyar okmánybélyegeknek
a tatai HUNFILA 2015 kiállításon nagy aranyérmet nyert gyűjteménye!

E lap a közreműködők ellenszolgáltatás nélküli, önzetlen munkájával készül.
Ez úton is köszönjük az előzetes befizetéssel minden év decemberében esedékes évi 2.000 forintos költség-hozzájárulást újságunk negyedévente történő
előállításához és az ezt megrendelő tagokhoz való eljuttatásához.
Kapcsolat e-mailben: fistacomp@gmail.com

2015/3

Jubileumi kiállításunk többnyelvű honlapja:
http://www.mafitt.hu/org/fiscal/exhibit/hunrev2016

Látogassa meg ezt az oldalt! Tartalma:
jelentkezési lap, részvételi szabályok, program.

Eseménynaptár
Január 23, szombat 9-13 óra, a MABÉOSZ szakosztályok közös
cserenapja. Kérjük, készítsenek elő adó- és illetékbélyegekből, okiratokból minél tartalmasabb kínálatot!
Február 13, szombat 10-14 óra, MABÉOSZ 202. terem, évi rendes, beszámoló taggyűlés, új szakkönyveinket bemutató előadások.
Február 15. A kiállítók jelentkezési határideje a szakosztály 25
évi fennállása alkalmára rendezett kiállításra. A kiállítás honlapja:
http://www.mafitt.hu/org/fiscal/exhibit/hunrev2016/index.htm
Április 20-24. HUNREV 2016, a magyar illetékbélyegek első
szakkiállítása és gyűjtőinek nemzetközi találkozója.
Kérjük tagjainkat, hogy december végéig juttassák el hozzánk
lapunk jövő évi előállítási költségéhez 2.000 forintos hozzájárulásukat. Újságunk megjelenése közti hónapokban folyamatosan
tájékozódhatnak honlapunk naprakészen tartott híreiről:
A szakosztály vezetősége
2
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Gyászhírek
Szomorúan tudatjuk, hogy 2015. október 10-én Budapesten elhunyt Békési György, aki 18 éven át volt szakosztályunk tagja
1996-2014 között, és köreinkben többek közt jelentős okirati
szignetta-, valamint „meghatalmazás- érvényes” gyűjteményéről
volt ismert.
A Royal Philatelic Society közleményéből értesültünk, hogy 73
éves korában, október 21-én elhunyt Francis Kiddle RDP a FIP
illetékbélyeg bizottságának elnöke. Rendkívül széles érdeklődési
körű, aktív filatelista volt, aki mentorálásának köszönhető a magyar cindarellákról írt Balázs-katalógus létrejötte.
Emléküket kegyelettel megőrizzük!
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Csépán István:
Újabb adalék a hamisbélyeges iratokhoz
Az itt bemutatott iratokhoz szeren- Mind három irat piros
csésen jutottam, egy nagyobb árve- irónnal sorszámozott:
rező cég igen nagy mennyiségű
iratot tartalmazó tételében. Ezek
3. (1877.1.23.)
közt leltem rájuk, és nagy szerenzöld 2 forintos,
cse, hogy nem kallódtak el a tö5. (1876.5.13.)
meganyagban felfedezetlenül.
zöld 2 forintos,
Kiss István már mindhárom iratot
regisztrálta kutatásai során. Ez
15.(1880.2.4.)
az előző OKMÁNYBÉLYEG-ben
két barna 50 krajcáújraközölt cikkéből pontosan beros.
azonosítható.

Két irat hamis zöld 2 forintosokkal

2
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A hamisítványokat a leletező piros „H”-val jelölte

3

Két hamis barna 50 krajcáros tárgyalási jegyzőkönyvön

A sorszámozás alapján igencsak kéne lennie még jó néhány iratnak valahol. Vajon hol vesződnek? Bízom benne, hogy csak előkerülnek valamikor. A címlapon is bemutatott zöldnyomatú áztatott 50 krajcáros szintén bündlilelet. Kettőt bányásztam ki belőlük
pár éve, ezeket még senki nem regisztrálta! Gyűjtői üdvözlettel:
Csépán István
4
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Hodobay Andor:
Gondolatok a kezelési költség
és a konzuli illetékbélyegekről
Voloncs Gábor hagyatékából bukkant elő kisebb mennyiségű
konzuli illetékbélyeg és kezelési költség bélyeg ívrészlet, illetve
teljes ív, melyek tanulmányozása pontosítja ismereteinket ezekről
a bélyegekről.
I. Kezelési költség bélyegek:
Előkerültek teljes ívekben az MPIK 9-15 számú bélyegek.
Az szerkezete 10x3-as. Az egymás mellett lévő bélyegek hat helyi
értékű sorszámainak különbsége címletenként változó.

Úgy a vízumbélyegek, mint a kezelési költség bélyegek összefüggésekben rendkívül ritkák, mert használatuk során egyesével ragasztották őket utazási okmányokba. Összefüggésekben tehát csak
postatisztán fordulhatnak elő. Az eddigi katalógusok szerint a példányszám 100.000 db, ebből 20.000 db-ot vízumbélyegként,
5

80.000 db-ot kezelési költség bélyegként használtak. Ezek a számok azonban nem oszthatók maradék nélkül 30-cal! Az pedig
nem valószínű, hogy töredék ívet is felülnyomtak volna. A sorszám léptetése az előkerült ívekben címletenként változó:
katalógusszám

Címlet

szín

sorszám
különbség

MPIK 9

2 ap / 6 + 5 P

zöld

350

MPIK 10

2 ap / 10 + 5 P

zöld

2.500

MPIK 11

2 ap / 12 + 5 P

zöld

2.500

MPIK 12

2 ap / 1,20 + 5 P

narancs

1.500

MPIK 13

2 ap / 5 + 5 P

narancs

2.500

MPIK 14

2 ap / 6 + 5 P

narancs

2.500

MPIK 15

2 ap / 10 + 5 P

narancs

2.500

Az MPIK 10-15 számú bélyegek íveiben minden bélyeg sorszámozott. Az MPIK 9 számú bélyeg most felbukkant íve különleges,
mert a harmincadik bélyeg sorszáma kimaradt. Ennek említése
a következő katalógusokban indokolt (megfelelő magyarázattal!).
A 100.000-es példányszám (ha igaznak fogadjuk el) csak akkor
jöhet ki, ha egyes ívekben kihagytak sorszámozást hiszen a
tényleges darabszámnak harminccal maradék nélkül oszthatónak kell lennie. Ismertté váltak a felülnyomat
hátoldali
gépszínátnyomatai is,
és részleges kettős
felülnyomású ívrészletek is (ld. hátsó
borító). Ezek is megjegyzendők
majd
a katalógusban.
Az egymás melletti
bélyegek sorszámkülönbségéből arra lehet következtetni, hogy ahol a sorszámkülönbség 350, akkor
350x29=10.150 db, ahol 1.500, ott 1.500x30=45.000 db, és ahol
2.500, ott 2.500x30=75.000 darab gyártható sorszámismétlés nél6
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kül. Az is kiderül a teljes ívekből, valamint a 90.000 feletti sorszámú bélyegekből, hogy a számozás nem 1-től kezdődött. Ennél többet nem tudunk a számozási rendszerről. Kérdés, hogy van-e valakinek a birtokában 100.000 feletti sorszámú bélyeg? Az eddig ismert darabok sorszáma mind alacsonyabb, mint 100.000.
II. Konzuli illetékbélyegek:
Ismertté vált a 10 f-es címlet (MPIK 2) ívszélek nélküli 4x7-es
postatiszta tömbje álló vízjellel:

Meglepetés az 50 filléres címlet (MPIK 4) 2x7-es tömbje, álló
vízjellel, 3 oldalon ívszéllel. (Lásd: színesben a hátsó borítón!)
Ez azt jelenti, hogy a különböző címletek eltérő ívméretekkel készültek. Erről eddig nem voltak ismereteink, további kutatások (és
nagy szerencse) kell a teljes ívek címletenkénti méretének (ívszerkezetének) felderítéséhez.
Hodobay Andor
7

Szücs Károly:
A kezelési költség-bélyegek sorszámainak mérete
Az elmúlt évben a korábbi időkhöz képest a kezelési költség bélyegek két címletéből (9. és 13. katalógus számú 5+5P és 6+5P)
meglepően sok (de még így is valamivel kevesebb, mint egy tucat), zömmel használatlan darabhoz jutottam hazai árveréseken.
Andor itt közölt írásának szerkesztése során átnéztem ezeket a
szerzeményeket. A fenti cikkben a sorszámozásról közölt adatokból nyilvánvaló, hogy közülük a használatlanok mindössze kéthárom különböző ívből származnak. Ennek a felismerésnek köszönhetően sikerült az alábbi valamikor összefüggő pár t is rekonstruálnom:

Eközben tűnt fel, amit a szakirodalom nem tartalmaz, hogy
a felülnyomás nélküli alapbélyegek sorszámai a nálam levő példányokon sokkal szélesebbek, és szabad szemmel is jól láthatóan
eltérnek a felülnyomottakétól. Méretük 9x14,5 mm méretű, 7x14
helyett.

Felülnyomás nélküli vízumbélyegek
számalakok
Ebből következően a felülnyomással átértékelt bélyegek sorszámozása nem a bélyegek gyártása során, hanem később, lehet,
hogy nem is ugyanazon a helyen történt, amihez egészen bizonyos, hogy egy másik számozógépet használtak.
Szücs Károly
8
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Hodobay Andor:
Az „1850-től 1854-ig Magyarországon is használatban volt
Vorratsstempeln-szignetták dombornyomás típusai”
(könyvismertető)
Voloncs Gábor hagyatékából került elő az alábbiakban ismertetett
szép kivitelű tanulmány, fekete diploma-kötésben, a borítón aranyozott betűkkel.
A címoldallal együtt 6 gépelt (sokszorosított) oldal, + 1 oldal táblázat
+ 61 oldal kiállítási lap másolat (ebből 2 oldal a Debrecenben és Sopronban használt Erfüllungsstempel
szignetták mintaívei).
A könyv minden lapja csak egy oldalon megírt, így a közölt oldalszámok egyben lapszámok is.
Az igényes kivitel alapján feltételezhető, hogy kis példányban készült (feltehetően csak a szerzőknek
és szűk szakmai baráti körüknek),
ezért ma is aktuális tartalma miatt közzétesszük, hogy minden
érdeklődő szakkönyvtárában helyet kapjon.1 Tesszük ezt abban a
reményben is, hogy a tanulmányban, – a szerzők szerint emlékeztetőben – tett megállapítások újabb gyűjtemények átvizsgálásával
megerősíthetők vagy pontosíthatók legyenek, és a sokszorosítási,
nagyítási, képalkotási technika színvonalának jelentős javulása
következtében jobb képeket, pontosabb leírásokat készíthessünk. 2
A szövegben csak az egyértelmű helyesírási hibákat, ill. az írógép
betűkészlet korlátait (hosszú és rövid magánhangzók) javítottuk.
A szöveg ismertetése után néhány kiegészítést fűzünk a szöveghez.
1

Közreadását a Zalaegerszegen élő korábbi tagunk, Pohánka Iván engedélye
tette lehetővé. A cikk eredeti illusztrációi nemzetközi kiállításon szerepelt,
aranyérmes gyűjteményéből származnak. A könyvet teljes terjedelmében letölthetővé tettük szakosztályunk honlapjának digitális szakkönyvtárából, mely
közvetlenül az OKMÁNYBÉLYEG képernyőről olvasható évfolyamai alatt
található. A cím helyesen: „Vorratsstempel”, „n” nélkül. (A szerk.)
2
Ahol módunk volt rá, az illusztrációkat szkennelt képekkel egészítettük ki.

9

A tanulmány teljes szövege:
„A szignetták főleg az okirati illeték lerovására szolgáló bélyegzőlenyomatok. Ausztria területén 1686-tól használtál őket. Díszes
rajzolatú, értékenként változó bélyegzők, a közepükön körben színtelen dombornyomású címerrel.
Az okirati szignetták 1850. okt. 1-től jelentek meg hazánkban.
Mint Ausztriában, nálunk is kétféle formában.
Erfüllungsstempel: a bélyegzést az előre elkészült iratokon végezték, utólag. Nálunk Budapesten3 (U I), Debrecenben (U II), Kassán (U 3), Pozsonyban (U 4), Sopronban (U 5), Horvátországban
(C), Erdélyben (S), Bánságban (WO) voltak ilyen bélyegzők, bélyegző helyek.
Vorratsstempel: úgynevezett „bélyeges” papírok (készletben tartott és árusított, előre bélyegzett ívek), amelyeket mindig Bécsben
készítettek.
1803-tól – eleinte nem minden kiadásnál –, 1818-tól – azonban
szinte állandó jelleggel – található dombornyomás az okirati
szignettákon, amely a míves, sokszor kimondottan szép bélyegzőrajzolat közepén – minden esetben kör alakú keretben – foglalt
helyet.
A dombornyomásoknak kezdetben funkciójuk is volt: tartalmazták
az értékjelzést, a felhasználás idejére utaló évszámot, vagy a bélyegzőhivatal számát, ill. betűjelzését, esetenként a bélyegző mivoltára
történt
utalást
(„V”
Vorratsstempel,
„E”
Erfüllungsstempel).
1836-tól a bélyegzőket pusztán díszítő, a hatalmi jelképet szimbolizáló dombornyomattal – kétfejű sas címerpajzzsal – látták el.
Mivel az átnézhető anyagok mennyisége az idők folyamán igen
megfogyatkozott, a szignetták kevés gyűjtő féltett tulajdonát képezik, ezért csak a Magyarországon is használt Vorratsstempeln
szignetták
engednek
részletesebb,
elemző
betekintést;
az Erfüllunsstempeln-ből csak mutatóban akad. A levéltári anyag
tabu.
3

Vegyük észre, hogy az U-val kezdődő jelek számozása a helységnevek magyar megnevezésének ABC sorendjét követi. Ezért az a valószínűbb, hogy az
illetékhivatal nem Pesten, hanem Budán működhetett. (A szerk.)
10
OKMÁNYBÉLYEG 15/3

Ennek ellenére, úgy érezzük, érdemes e témával foglakozni, hiszen
okmánybélyegeinkhez szorosan kötődő előfutárokról van szó. Így
talán a dombornyomások vizsgálatakor újra elő lehet keresni azokat a tartalék anyagainkat, másodpéldányainkat, amelyekkel eddig nem tudtunk mit kezdeni és bővíthetjük velük gyűjteményünket,
annak színvonalát. Mivel úgy gondoljuk, nem lezárt téma és nem
véglegesek a megállapítások, ezért további kutatásokra is szükség
van.
Tehát 16 féle4 dombornyomat fajtát találtunk. A dombornyomások
rendszerezésekor a formákban rejlő folyamatosságot és amennyire lehetett az időrendiséget vettük figyelembe. Ennek alapján három fő csoportot különböztettünk meg:

I.

II.

III.

IV.

1./ az 1836-os szignetták dombornyomásával ellátott bélyegzők (I.
típusúak);
2./ az 1840-es kiadásra legjellemzőbb dombornyomás fajták, amelyeknél két típus is található (II., III. típus);
3./ feltételezésünk szerint a legutolsó – 1850 után elkészített nyomóforma (IV. típus).

(A szerkesztő példái a négy fő típusra)

4

A 16-os szám elírásnak tűnik, mert a tanulmányban csak 14 típus szerepel.
(A szerk.)
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Az I. típusúak igen könnyen felismerhetők: a nagy koronából kiinduló szalag a kétfejű sas fejein lévő koronák csúcsánál folytatódik.
Ez csak ennél a típusnál van így.

Két altípusa van: I/a, I/b. Itt az elsőbbséget (a) egy rajzos – a régi
osztrák címerről bizonyára ismert – címerpajzs változat döntötte
el, amelyet biztosan egyszerűsítési célzatból nem véstek újra. Helyette egy kevésbé bonyolult címerpajzs rajzolat (három vízszintes
sáv) került a vésetre (b).5

5

Két rendelkezésemre álló gyűjteményt felhasználva, e cikket a hozzánk már
sajnos igen rossz állapotban eljutott eredeti illusztrációktól balra látható, 340%os nagyítású saját képekkel próbáltam kiegészíteni. Egy típus híján (IIcb) valamennyit sikerült is megtalálnom. (A szerk.)
12
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Szembeszökő különbség még a két altípus között a faroktollak
formája és nagysága.
A II. típus formai folyamatossága a címerpajzsnál figyelhető meg,
mint az előző típusnál, itt sem ül bele a pajzs az őt övező, díszes
keretbe. A változás a nagy koronából kiinduló szalag útjában van.
Ez ugyanis már nem a kis koronák csúcsain halad át, hanem
a madárfejek csőrének felső részén folytatódik.

Három altípusa van: II/a, II/b (amelyet még két részre osztottunk:
ba és bb), II/c (szintén két részre osztottuk: ca és cb).
13

Itt a sorrendet az a meggondolás döntötte el, mint a következőknél
is, hogy a legnagyobb címerpajzsból indultunk ki, pusztán egyéni,
formai meggondolásból. (Ez, mint később kiderült nem volt helyes.
14
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A nagy, kicsi, keskeny sorrendet a táblázat éppen a fordítottjára
igazolta.)
A III. típusnál hasonló folyamatosság ugyancsak megfigyelhető.
A címerpajzs és maga a címer hasonló formátumú. A különbség
az, hogy itt a pajzs már benne ül az őt körülvevő díszes, U-alakú
keretben.

Három altípusa van: III/a, III/b (az utóbbin belül négyféle címert
különböztetünk meg: ba, bb, bc, bd), III/c (itt kétfélét: ca, cb).
(A sorrend ennél sem helyes. (?)

15
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A IV. típus merőben más, mint az előzők. Ez az eddigiek közül
a legdurvább nyomat. Szinte már érezhető az illetékelésben is a
változás szele: a felragasztható bélyeg.
Itt a formák folyamatosságát a címerpajzs helyzete adja meg, ez
szintén benne ül a díszes keretben.
Igaz, hogy 1850 előtti nagyobb osztrák szignetta anyagot (1840-es
kiadásút) nem nézhettünk át, de feltételezzük, hogy ezt az új
dombornyomatot már a Ferenc József által bevezetett új bélyegzőés értéktörvény (1850. febr. 9.) utáni dombornyomás rekonstrukció hozta létre. Aláhúzza ezt az is, hogy a csak Magyarországon
használt (U) Erfüllungsstempeln szignetták – amelyeket, mint márt
említettük, 1850. okt. 1. után vezettek be nálunk – is ezt tartalmazzák.
A IV. típusnál két altípust különböztetünk meg: IV/a, IV/b.

IV/a

IV/b
17

Ezeknél a sorrendet úgy ítéltük meg, hogy míg az „a”-t (nagy
formulát) az 1840-es kiadású szignettáknál is találtunk, nem kis
számban, addig a „b”-t (kis címert) csak az 1850-ben megjelent új
névértéknél, az 1 kr-nál.
Az egyes típusok ábráit az emlékeztető második felében bemutatott
kiállítási anyag tartalmazza.
–,–
A továbbiakban a táblázat segítségével megpróbáljuk kijavítani
azon tévedéseinket, melyek nem a típusok – ezek sorrendje helyes
volt, itt a forma igazolta magát: az időrendet –, hanem az altípusok sorrendjének megítélése okozott. Míg ez a táblázat el nem készült, nem láthattuk tisztán az altípusok helyét az egyes típusokon
belül. (A táblázatban a függőleges sorban a Hanus katalógus
számait használtuk – névérték ill. időrendi sor-rendben.) Szándékunk az egyes formák maradéktalan feltárása, láttatása volt.
A kiállítás is ezt a célt szolgálta.
I/a
3 kr
6 kr
10 kr (I)
10 kr (II)
15 kr
30 kr
45 kr
1G
2G
3 G (I)
3 G (II)
4G
6 G (I)
6 G (II)
ACHT G
ZWOELF G
SECHZEHN G
20 G
1850-től
1 kr
5G
ZEHN G
14 G
18 G

I/b

II/a
x

II/ba II/bb II/ca II/cb III/a III/ba III/bb III/bc III/bd III/ca III/cb IV/a
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

IV/b

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

1840-től kiadott, 1850-54-ig Magyarországon is használatban volt szignetták dombornyomásainak előfordulási táblázata

A táblázaton való vizsgálódásainkban főleg a kr-os értékek dombornyomásait figyeltük meg és vettük alapul, hiszen ezeknél kényszerültek a legtöbb betét, nyomódúc cserére (és ezekből állt viszonylag nagy anyag rendelkezésünkre). Ezek adtak okot egy-egy
időszakban a teljes felújításra, ill. pótlásra.
18
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Itt találtuk meg azt az értéket, amely döntőbíró lett az altípusok
sorrendjének új meghatározásánál, ez bizonyította a teljes rekonstrukciókat – a 45 kr-t. Feltételeztük ugyanis, hogy egy-egy dombornyomás készlet felújításához egy teljes sorozatot készítettek, helyesebben a névértékskála teljes feltöltése volt a legcélszerűbb. Így
az az altípus kell, hogy legyen az első (a) helyen, amely magában
foglalja a legtöbb dúcot egy értéksorozaton belül. Mivel a 45 kr-nál
az elhasználódás nem volt nagy – ezeket mindig a többivel együtt
cserélték – ezért ezt is. E szerint módosításokra a II. és a III. típusoknál volt szükség.
A II. típusnál így a „c” altípust tesszük meg a legelsőnek, a „b”-t és
az „a”-t pótló dúcoknak tekintjük – méghozzá a fent leírt sorrendben.
A III. típusnál a „bc” az, amellyel szinte minden kr-os értéket elláttak. A III/ba, a III/bb, a III/bd, a III/a és a III/ca pótlások.
Sajnos a guldenes értékeknél ez a helyzet nem ilyen egyértelmű.
III/cb-vel csak guldeneseket láttak el, pótoltak. Itt érdekes, hogy
csak azoknál az értékeknél található ez a dombornyomat, amelyek
értékét betűvel írták ki: ACHT GULDEN, ZWOELF GULDEN,
SECHZEHN GULDEN, ZEHN GULDEN. Ugyanez a jelenség
figyelhető meg a csak Magyarországon használt Erfüllungsstempeln szignettáknál is, csak ezekben a bélyegzőkben IV/b típusú dombornyomat található a már leírt értékekben. Ezeken kívül
csak az 1 kr-t látták el úgy a Vorratsstempeln-nél, mint
az Erfüllungsstempeln-nél IV/b típussal.
A IV. típusnál egyértelműen sorakozik fel az „a” altípus, minden
kr-os értéket kitöltve.
Még meg lehet említeni azt, hogy – a táblázat szerint a 3 kr-t, a 6
kr-t és a 15 kr-t összesen nyolcszor, a 30 kr-t hétszer, a 10 kr-t
hatszor és a 45 kr-t háromszor látták el új betéttel.
A guldeneseknél megfigyelhető, hogy az 1-től a 6 Guldenig általában három betétet, az e fölötti értékeknél egy, ill. két betétet cseréltek. Ez utóbbiakat elég nagy időközzel.
A táblázatról még azt is leolvashatjuk, hogy az 1850-ben megjelent szignettáknál háromszor annyi III. típusú betétet találunk,
mint II. típusút. Ez is azt mutatja, hogy a sorrend, mármint a típusok sorrendje helyes, hiszen természetes dolog az, hogy főleg
az utolsót megelőző, közvetlen előtte kiadott betétekkel látták el
19

inkább az új szignettákat és nem az azt megelőzővel. Még az is
látszik, hogy a 18 Guldennél a II. típusú betét lehet a régebbi,
mivel ezt e rövid négy év (1850-54) alatt is ki kellett cserélni a
már teljesen új, kéznél lévő IV. típusra.
Még egyszer a magyarországi Erfüllungsstempeln szignettákról,
annak dombornyomásairól annyit, hogy az 1 kr-t, a 8, 10, 12, 16
Guldent IV/b-vel, az összes többit IV/a-val látták el.

U II Debrecen
Hangsúlyozzuk, itt nem állt rendelkezésünkre nagyobb anyag, de
ezek a fent leírtakat egytől egyig igazolják. Persze előfordulhat,
hogy más dombornyomat is létezik, de ez szerintünk igen ritka.

U5 Sopron
20
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Meg kell jegyeznünk, hogy az egyes típusok csak élesen préselt
szignettáknál azonosíthatók, tehát – különösen a régebbi kiadásoknál – sok példány meghatározhatatlan, ezért csak jó, oldalirányú megvilágításnál és viszonylag erős nagyítás mellett lehet sikeres az azonosítás.
Dr. Floderer István
Pohánha Iván (gépelve és sk)”
Jelen cikk szerzőjének kiegészítése a tanulmányhoz:
Néhány adatot pontosítani kell.
1. A címbeli megfogalmazástól eltérően a bélyegzett papírívek
(Vorratsstempel szignetták) 1858. október 31-ig, a pénzreformig
voltak forgalomban.
2. Az illetéktörvény 1850. november 1-én lépett hatályba Magyarországon, a tanulmányban két helyen is október 1 szerepel.
3. Az U I bélyegzőállomás helyileg valóban Budán vagy Pesten
volt (pontos helyét nem ismerjük), de a Budapest szóhasználat
csak 1873-tól időszerű.
4. Az 1836-ban megjelent szignetták Magyarországon nem voltak
forgalomban, csak az 1840-es kiadásúak. A két kiadás nem csak
a dombornyomásban, hanem a szignetta rajzolatában is különbözik, ezek leírása megtalálható a szerzők által is említett Hanus
szakkönyvben.
5. Az 1 kr-os szignetta Vorratsstempel változata Magyarországon
nem került használatba, csak a bélyegzett Erfüllungsstempel változata. Ausztriában is olyan kevés fogyott belőle, hogy még 1850.
november 1 előtt kivonták a forgalomból, így magyarországi bevezetésére már nem került sor.
6. A tanulmány szerint a táblázat tartalmazza a Hanus katalógus
számait, de ez valamilyen okból lemaradt.
7. A könyv 1985-ben készült, az ábrák az akkori másolási technikának megfelelő színvonalúak. A technika mai színvonalán szemléletesebb képek is készíthetők megfelelő anyag birtokában.
Hodobay Andor
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Görög Tibor-Szücs Károly:
Az új felfedezésű adópengős váltóilleték-bélyeg második ismertté vált példánya
Az OKMÁNYBÉLYEG 2012/2 száma számolt be elsőként Görög
Tibor numizmatikus felfedezéséről, hogy a 33. katalógusszámú,
„VÁLTÓILLETÉK” felülnyomású 3 pengős váltóilleték bélyegen
is megtalálta 100 Pengőre való átértékelést.
A szakosztályunkhoz postán eljuttatott bélyeget akkor többen is
megvizsgáltuk és a felülnyomásain hamisításra utaló jelet nem
találtunk. Valószínűsíthető volt, hogy a felülnyomás eredeti.
A katalóguskészítők számára jeleztük, hogy további bevizsgálható
darabok előfordulása várható, és valódisága esetén a 46. sorszámú
100/3P átértékelés váltóilleték változataként katalogizálható.
Nos, ez a bélyeg nem lehet túl gyakori, mert csak három év után
bukkant elő a második példány, egy Darabanth-árverésen néhány
másik ismert, jóval gyakoribb darabbal együtt6.

Ez a tétel párezer forintos indulóárról indulva, heves licitcsata
végén a tétel 60 ezer forintért kelt el.

6

A képet az árverési katalógusból, a cég engedélyével közöljük.
(SzK)
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Szücs Károly:
A magyar pénzügyfilatéliai szakirodalom létrejöttének
idegen-nyelvű előzményei
Előző lapszámban összefoglaltam a magyar pénzügyfilatélia
nagyjairól eddig összegyűjteni sikerült ismereteinket. Ezúttal
azokról a külföldi szerzőkről és műveikről számolok be, amelyek
megelőzték és megalapozták a magyar szakirodalom megszületését7 vagy arra jelentős hatást gyakorolva, részben párhuzamosan
jelentek meg.
Az állampolgároknak és jogi személyeknek a kincstárhoz való
pénzügyi viszonyait kutató filatéliai megközelítés, az un.
pénzügyfilatélia (németül „Fiskalphilatelie”, angolul „revenue
philately”) a múltbeli adó- és illetéktarifa-rendszerek, valamint
az ezekből keletkezett kötelezettségek szabályszerű lerovási módjának feltárása és bemutatása.
Ez a 20 század első felében virágzó, majd csipkerózsika álomba
süllyedt gyűjtési terület az 1990-es évek kezdetén vált a filatéliában újra „szalonképessé”. Szakirodalma azóta folyamatosan gyarapszik és népszerűsége is szépen növekszik.
E téma legjelentősebb osztrák ősatyjai Dr. Julius Krug egészségügyi tanácsos (†1919) volt, aki elsősorban Lombard-Velence illetékjegyeivel foglalkozott. Filatéliai munkásságának mintegy ezer
oldal kézirat volt az eredménye.
A Linzben élő Dr. Karl Mittermayer udvari tanácsos az osztrák
bélyeges papírokra (szignettás iratokra) szakosodott, beleértve
Bajorországot, Tirolt, és az egyéb mellékterületeket. Gyűjteményét az osztrák szövetségi múzeum vásárolta meg 1922-ben.
Dr. Ig. Mayr egyedülálló szignetta-, törvény- és rendeletgyűjteményt állított össze Bécsben.
Az osztrák pénzügyfilatélia érdemdús és kétségkívül legismertebb
képviselői közé tartozik Dr. Stephan Koczyński (†1917) udvari
tanácsos és Ladislaus Hanus (†1940k.) prágai filatelista.

7

Karsten Mintert 2010-ben megjelent „Das Gebühren- und Stempelwesen in Kärnten: Handbuch
über die Stempelung von Urkunden, Karten, Kalendern und Zeitungen in Kärnten des Zeitraums
1686 bis 2002 Gebundene Ausgabe” könyvének bevezetőjének felhasználásával.
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Koczyński 800 oldalas életművet hozott létre, „Die Geschichte der
Stempelmarken in Österreich“ címmel. Elhunyta után kéziratban
maradt alkotása díszes könyvalakban jelent meg 1924-ben, a bécsi
Hof- und Staatsdruckerei fennállása 70. évfordulójának évében.
E könyvritkaság Bélyegmúzeumunkban is megtalálható, így
az azóta eltelt újabb 70 évvel később, e példányról lehetőségem
nyílt elektronikus állományt készíteni. Digitális, szövegkeresésre
is alkalmassá tett CD formáját pedig Martin Brumby-nak,
az Austrian Philatelic Society of Great-Britain elnökének köszönhetjük.

24

OKMÁNYBÉLYEG 15/3

Hanus Ausztria-Magyarország illetékügyeire vonatkozó, minden
részletre kiterjedő filatéliai kutatási eredményeit két könyvben,
egy Mayr-ral együtt készített, két kiadást megért bélyegkatalógusban (1924,1929) és egy önállóan jegyzett szignetta-katalógusban
(1930) foglalta össze.
Gyűjteménye a prágai Nemzeti Múzeum levéltárában kapott helyet. Az is a pénzügyfilatélia újraéledését jelzi, hogy ünnepélyes
keretek között ezt a gyűjteményt a PRÁGA '98-on tárták először
kiállításon a gyűjtői világ elé, a „Czech Society of Fiscal Stamps“
szervezésében. Az épület ahol művei születtek, mai is áll Prágában a Na Svihance 8 szám alatt. Nyugodtan állítható, hogy ebben
a házban született meg német nyelven a magyar pénzügyfilatélia!
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A következő generációból legelső az 1950-es és 1960-as években
működött Anton Th. Gaube, akinek a 19. századi osztrák hírlapilleték-bélyegek két kiváló kézikönyve köszönhető.
A tavaly, 90 éves korában elhunyt, Ickingben élt Martin Erler a
Határőrvidék illetékbélyegeiről készítet speciálkatalógust,
az utóbbi időben pedig a Monarchia illetékjegyeiről készült kézikönyveket Jiři Kořinek (Prága) és Jan Zaborowski (Varsó) jegyzi.
Még a postabélyegek gyűjtői közt is nagy kedveltségnek örvendenek az illetékbélyegként használt postabélyegek és a postai célra
használt illetékbélyegek. Az ezekről szóló ismereteket főként Dr.
Helmuth Avi, Dr. Anton Jerger és Dr. Ulrich Ferchenbauer publikálta (közülük utóbbi a Mafitt tiszteletbeli tagja.)
Cikkem végén bemutatok néhány magyar filatéliával kapcsolatos
kéziratlapot Hanus munkásságából8. Tartalmuk vizsgálata alapján
keletkezésük az 1920-as évek első felére tehető. Olyan figyelemre méltó információk is találhatók ezekben az úttörő voltuk ellenére is rendkívül alapos katalógusokban, amelyek a későbbi munkákból is hiányoznak!

Magyarország váltóűrlapjai
8

Köszönet Ralph Ebnernek a közlés lehetővé tételéért! Hanus kéziratait,
a szignettákról szóló Floderer-Pohánka tanulmánnyal együtt, szintén letölthetővé tettem szakosztályunk honlapjának Digitális szakkönyvtárából, mely közvetlenül az OKMÁNYBÉLYEG képernyőről olvasható évfolyamai alatt található.
26
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Magyarország és a Határőrvidék szignettái és okmánybélyegei

Az 1868-as kiadást tárgyaló lapok

A kézirat egyik nagy erényének tartom, hogy az 1873-87 közötti,
az eddigi magyar szakirodalomban következetesen, ám hibásan
13 körüli un. „ingadozónak” leírt fogazást a valóságnak megfelelően háromféle, 12½, 13 és 13½-es fogazatként írja le. Ezek
ugyanis szerintem kétségtelenül egymástól különböző sűrűségű
fogazólécek voltak, aminek helyretétele szakirodalmunkban
mindmáig előttünk áll!
Szücs Károly
27

Szücs Károly:
Mi mindent elárul egyetlen iratdarab
Amikor Sopronban járok, annak ellenére, hogy általában csak
postabélyeg-gyűjteményem gyarapítgatására nyílik mód, mégis ki
nem hagynám, hogy mindig benézzek az Örvös utca 8 kissé romos
házának aljában megbúvó, és sajnos gyakran zárva is talált kis
bélyegüzletbe. Hátha kerül oda egyszer valami nekem való is!

Kitartásom pár éve meghozta gyümölcsét. Átutazóban volt rá egy
kis maradék időm, és jó szokásomhoz híven arra kanyarodtam. Az
üzletet szerencsémre nyitva is találtam, bár az épp betegeskedő
tulajdonost idős felesége helyettesítette. Míg jobbulást kívántam a
betegnek, a pult üveglapja alatti szokásos klasszikus magyar postabélyeg-kínálat között egy OPM időből való, érdekes illetékbélyeges kivágásra lettem figyelmes.
Kétféle színű hatkrajcáros illetékbélyeg, és egy szignetta is virított
rajta, ezért elég érdekes darabnak látszott már első pillantásra is.
Ki gondolta volna, hogy pont egy olyan üzletből kerül elő egy
ilyen különlegesség, ahol eddig még egy fia nekem való illetékbélyeggel sem találkoztam?
Kivágásokért nagy igazán lehet magas árat kérni. Anélkül, hogy
pontosan tudtam volna, mi is ez valójában, alku nélkül készséggel
kifizettem érte egy szolíd, tízezres nagyságrendű árat. Utólag viszszagondolva, egy ilyen három kiadás bélyegeit is tartalmazó darabhoz nagyobb hazai árverésen talán hozzá sem férhettem volna.
28
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Annyit persze már akkor is tudtam róla, hogy a zöld és barna hatkrajcárosok együttes használata csak álvegyes lehet, tehát biztosan
megújított illetékfizetésről lehet szó. Hodobay Andor azóta megjelent illetéktarifákról szóló könyvének viszont még nem állt rendelkezésre, és egy irattöredékből további elemzésre, így például
a lerótt tarifák azonosítására akkor esélyem sem volt.
Épp ez idő tájt fogtam bele viszont az első magyar okmánybélyegkiadás ívrekonstrukciós kutatásaiba. Ez hosszú évekig lefoglalt, és
emiatt a darab a kivágásgyűjteménybe került, kis híján el is feledkeztem róla. Szerencsére azért mégsem egészen!
Idén értem el oda kutatásaimmal, hogy eredményeit előbb
a Philatelicában, majd a tatai HUNFILA kiállításon is bemutathassam. E hét keret áttekintő képe volt látható az OKMÁNYBÉLYEG előző számának hátsó borítóján. Az eredmény birtokában
pedig jó eséllyel nevezhetem ezt a gyűjteményt a következő nemzetközi FIP kiállításra, melyre jövő évben New-Yorkban kerül
sor. Ehhez azonban a lapokat nem elég egyszerűen angolra fordítani, hanem a 7 darab 12 lapos magyar keretet át is kell alakítanom öt 16 lapos keretre. Ha az itthonihoz hasonló eredményt szeretnék elérni nemzetközi szinten is, akkor eközben még az elképzelhető és lehetséges összes továbbfejlesztés is kívánatos. Ennek
során került ismét képbe a Sopronban évekkel ezelőtt szerzett kivágás, amelynek részletes vizsgálatára most már Hodobay Andor
könyvének megjelenését követően megérett az idő is.
E kiállítási versenygyűjtemény célja a krajcáros időszakban használt magyar okmánybélyegek mai tudásunk szerint lehető legmélyebb, tehát a frissen megismert típusok és ívhely jellemzőkre is
kiterjedő, lehető legteljesebb bemutatása. Az OPM-ről
a HUNFILÁ-n bemutatott lapok még nem szóltak. Ott a bevezető
oldal után rögtön az 1868-91 közötti kiadások teljeskörű, minden
címletre kiterjedő áttekintése következik. Ezt követi a kiadások
közös filatélia jellemzőinek másfél keretre kiterjedő tárgyalása,
majd három keretben kerül sor minden címletből két lapon a típusok, a különleges darabok és a címlet használatának bemutatására.
Nemzetközi szinten megkerülhetetlen az előzmények bemutatása
is. Erre a jelen cikk tárgyául szóló kivágás egymagában pompás
lehetőséget kínál − bár erre nem jöttem rá azonnal.
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Első lépésem a hiányzó próbanyomatok beszerzése volt. A címlap
és kiadások áttekintése közé került így került az OPM időszakot
és a próbanyomatokat bemutató oldal. Itt nyert szerepet a soproni
szerzemény, amelynek igazi tartalma és jelentősége e lap fejlesztgetése során, fokozatosan bontakozott csak ki előttem. Igen tanulságos, ezért szeretném itt leírni. Először csak kiválogattam a gyűjteményből, amit az új lap céljára felhasználhatónak tűnt és nagyjából elrendeztem egy üres papírlapon (baloldali kép):

Előkészületek

Második lépésben (jobboldali kép) a 7 krajcáros próbanyomatot látványossága, és jelentősége miatt is, − hiszen az ősdúcról készült,
legkorábbi nyomat − célszerűbbnek láttam áthelyezni a bevezető
lapra. A mindössze két darab helyett pedig egy egész sort megtöltöttem a ritkább szignetta kivágások közül.
A bélyeges időszakhoz Ralph Ebner tanácsára az osztrák próbanyomatok helyett ide jobban illő darabot kerestem. Épp ennek
során bukkantam az időszakra jellemző a háromféle hatkrajcárost
tartalmazó, Sopronból származó iratdarabomra, aminek elhelyezése érdekében még a 18 forintos C.M. bemutatásáról is lemondtam.
Az alsó sorban árválkodó, narancsszínű papíron levő ½ krajcáros
Határőrvidék mellé a magyar 90 krajcáros halványsárga papírfajtára készült, fogazatlan próbanyomata itt még nem is került képbe.
30
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E lépések során kezdett kialakulni bennem e lap igazi mondanivalója. Három részre tagolva, igen tömören elő lehet − és persze elő
is kell! − adni a gyűjteményben tárgyalt időszak (a krajcáros magyar okmánybélyegek) osztrák előfutárait és a magyar kiadás előkészítését. Ezt először magyarul, így fogalmaztam meg:

A kiállítási lap magyar nyelvű, első változata

A leírásból látszik, hogy itt még −felületesen − csak egy C.M.
időszakban szignettával és felragasztható bélyegekkel vegyes
12 krajcáros, és egy pénzreform utáni 18 krajcáros illetéklerovást
vélelmeztem. Hogy ez minek a tarifája, arra emiatt még nem is
jöhettem rá. Pedig − német nyelven − ott volt az irat címében!
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Ahogy a kiállítási anyag összes lapját, Skype-on ezt az elképzelésemet is átbeszéltem Bob Morgan-nel, Los Angelesben élő neves
gyűjtő barátommal és Mafitt tagtársammal. Segítségével alakult ki
az optimális megoldáshoz vezető, alábbi angol nyelvű szöveg. Itt
jelent meg a lapon, hogy a „ritkaság” szó helyett már az „unikát”
kifejezés angol megfelelőjét használtuk, piros színnel kiemelve:

Időközben egy Facebook csoportban ellenőriztem, hogy ismereteink szerint a legjobb gyűjteményekben sincs olyan darab, amelyen
ez a három bélyegfajta együtt lenne látható, így jelenleg teljes
joggal lehet ezt a darabot az egyetlen ilyen létezőként említeni!

32

OKMÁNYBÉLYEG 15/3

Célom az volt, hogy a lapon levő objektumokhoz kapcsolódva
a lehető legkevesebb szóval, mindent elmondjak arról, ami fontos
lehet a magyar kiadás előzményeinek átfogó megismeréséhez.
Több napon keresztül, minden szót megfontolva és ellenőrizve, jó
néhány változaton át jutottunk el az alábbi, véglegesnek gondolt
megoldáshoz. Az unikát ennek során kapott piros kiemelést, és ezzel tulajdonképp itt már a lap legnagyobb attrakciójává lépett elő:

Úgy tűnt, a lapot már nem lehet tovább fejleszteni, pedig ezután
jött még egy utolsó meglepetés. Az eredményt látva Ralph Ebner
barátom rögtön jelezte, hogy a C.M. időszakban tudtával nem volt
12 krajcáros tarifa. Tehát az iratdarabon levő szignetta és a zöld
C.M. bélyeg sem két kiadás vegyes használata, hanem már ezek is
egy illetékmegújítás miatt kerültek egymás mellé!
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Ez az észrevétel vezetett nyomra, és Hodobay Andor könyvében
meg is leltem a tarifák megfejtését. A 100. oldal tetején találtam
meg a 21. díjtétel b) pontjában. A közönséges napszámot meg
nem haladó munkások munkavállalásához szükséges bizonyítványoknak volt 6 krajcár az illetéke a C.M. időszakban. Ez 1858.
november 1-től 12 krajcárra változott, majd ezt 1859. június 1-től
15 krajcárra emelték. Ezek ismeretében az iratdarab története az
alábbiak szerint írható le.
A bizonyítványt eredetileg egy bizalmat igénylő munkahelyet
változtató munkavállaló, például háztartási alkalmazott részére
állították ki, 6 krajcáros szignettás papírra. Az irat címe
„Wohlverhaltungs Zeugnis” tartalmilag egy ajánlólevelet jelent,
mely szó szerinti fordításban a „Jó magaviselet bizonyítványa”.
Az ilyen iratokra azért kellett az illetéktörvény által megszabott,
meglehetősen méltányosan csekély illetéket megfizetni, mert hivatalos bizonyítványnak, okiratnak minősült. A korábbi munkáltató
állította ki abból a célból állította ki, hogy a tulajdonosát a következő helyen bizalommal alkalmazhassák. Az irat kiállítási dátuma
a kivágásról sajnos már elveszett. Csak annyit tudhatunk, hogy jóval 1858. november 1. előtt, valószínűleg még 1854 novembere
előtt keletkezhetett, amikor a felragasztható bélyegek még nem
léteztek.
Ahol ez történt, a bal sarokban levő zöld C.M. 6 krajcáros bélyegen elég jól kiolvasható bélyegző tanúsága szerint
„SZ.MÁRTON” volt. A bélyeg érvényességi idejéből pontosan
tudható, hogy ez 1854. november 1. és 1858. október 31. között
került az iratra, amikor az illető itteni, második munkahelyén is
végzett. Ekkor nem tartották szükségesnek a bizonyítványt újraírni, egyszerűen a korábbit használták fel egy újabb illetéklerovással, és az alkalmazó az irat alsó, hiányzó részében a változatlan
szöveg alatt egy újabb aláírással nyilván ismét igazolta a „jó magaviseletet”.
Azt hogy az irat tulajdonosa hol kapott munkát, a feltehetően jó
néhány évvel későbbi fekete bélyegzőkön tisztán olvasható „ROSENBERG” (Rózsahegy, ma Szlovákiában) városnév árulja el. Az
illető innét már 1859. után (de a fogazásból valószínűsíthetően
még 1864. előtt) állt tovább, és ekkor is megismétlődött a korábbi
történet, csak már nem a zöld C.M, hanem a bécsi értékű barna
34
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bélyegekkel. A krajcárnak az 1858-as pénzreform miatti jelentős
értékváltozása a bélyegeket színe ugyanis közben megváltozott,
sőt a tarifát nem sokkal később 25%-kal meg is emelték. Az elbocsátás tehát biztosan 15 krajcáros tarifa 1859. június 1-i bevezetése után történt. Ehhez két hatkrajcáros nem is volt elég, és más
címletet, amivel ezt megfizethető lett volna, úgy tűnik, nem állt
rendelkezésre. Így szegény alkalmazottat néhány éven belül nem
csak hogy immár harmadszor sújtotta ez az illetékteher, hanem
ezúttal a 3 krajcáros túlfizetetés miatt, ennyi kár is érte.
Állapotából ítélve, az eltelt több mint másfél évszázadban két
országdúlást is túlélve, nyilván sokáig hányódott ez a szegény irat,
míg eljutott a soproni bélyegboltba, majd onnét hozzám. Útközben szakadt le róla az alja, bár lehet, talán szándékosan is tették,
hogy a gyűjtők szemében régen egyedül értéknek vélt bélyegek
kevesebb helyen is elférjenek. Kár érte, mert így ebben az érdekes
történetben szereplők nevére valószínűleg már sosem derül fény.
Hogy egy ilyen dokumentum létrejöhetett, több mint másfél évszázadon keresztül fennmaradt, majd egyedisége és története megfejthetővé vált az valóságos csoda. Nem érdemtelenül került tehát
a kiállítási anyag címoldalt követő, második lapjára, két szintén
nagyon ritka próbanyomat fölé, ami ezzel is jelezi rendkívüliségét.
Szerencsés helyre került, mert az e helyen levő lap minden kiállítási anyagban rendkívül fontos. Ez egyetlen olyan ugyanis, amit a
bevezető lap után a zsürorok elsőként néznek meg, és biztosan
alaposan tanulmányoznak. Az erről kapott benyomásnak ezért
igen nagy szerepe lehet a végső értékelés kialakításában.
Mindezt azért írtam le ilyen részletesen, mert megalakulásunk
25 éves jubileumán a szakosztály életében egy igen jelentős eseményre, a magyar illetékbélyegek első nemzetközi szakkiállításának megszervezésére készülünk. Tán mindegyikünk gyűjteményében lapulnak hasonlóan kiváló darabok csak rájuk kell találni,
és kifejteni a történetüket. Ezzel a példával remélem sikerült
megmozgatni a gyűjtők fantáziáját és kedvet csinálni hozzá, hogy
a 2016. február 15-i határidőre mind a 100 tervezett keretet jó
színvonalon megtölthessük. A részvétel szabályai honlapunkon itt
olvashatók: www.mafitt.hu/org/fiscal/exhibit/hunrev2016/index.htm
Szücs Károly
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Zentai János:
Háziolvasók betétkönyvecskéje
Mint ismert a MABÉOSZ 101-es termében minden hó második
csütörtökén rendszeresen tartunk szakosztály-találkozót, ahol a kissé borsos 600 forintos asztaldíj nélkül is lehet illetékbélyegeket
csereberélni. Egyúttal konzultálni is tudunk új szerzeményeinkről,
miközben többnyire jóízű, hosszúra nyúló tartalmas eszmecsere is
folyik azok közt, akik rendszeresen élnek ezzel a lehetőséggel.
Legutóbb könyvtárunk kölcsönzési lehetőségének megteremtéséről szóló cikkhez kapcsolódva Zentai János hozta el az itt látható
könyvecskét.

Mint látható, kölcsönzési feltételrendszerünk egyáltalán nem szokatlan, mert a kölcsönzött könyvek visszaszolgáltatására már eleink is komoly letétet kértek biztosítékul. Szükség esetén követhetjük a valószínűleg jól bevált példát!
Helyesbítés: Tamás István levelének forrása
A legutóbbi lapban egy „apróságban” nagyot tévedtem. Tamás
István levele ugyanis nem Kiss István kéziratával együtt került
hozzám, hanem Moys Gyulától vettem meg a MABÉOSZ egyik
cserenapján, még a nyár elején. Mire a cikkre hónapokkal később
(SzK)
sor került, erre már rosszul emlékeztem, elnézést!
36
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MABÉOSZ szakosztályok cserenapja, 2015. szeptember 5.

Ex: 250. Darabanth gyorsárverés,
11.822 tétel

E lap a közreműködők ellenszolgáltatás nélküli, önzetlen munkájával készül. Ez úton is köszönjük az előzetes befizetéssel minden év decemberében
esedékes évi 2.000 forintos költség-hozzájárulást újságunk negyedévente
történő előállításához és az ezt megrendelő tagokhoz való eljuttatásához.
Kapcsolat e-mailben:2fistacomp@gmail.com
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Használja ki szakosztályunk honlapjának új csereoldalát!
http://www.mafitt.hu/org/fiscal/csere

Várjuk tagjaink kínálatát e-mailben a honlapon témánként és időszakonként kialakított és egyre bővülő táblázatos formákban, csatolva a kínált bélyegeket bemutató cserefüzetek 200 dpi-s pdf fájlokba szkennelt oldalait, és esetleg hiánylistákat is. A csereprogramunkhoz csatlakozás módja az oldal alsó részén olvasható.
2016. év eleji eseménynaptár
Január 23, szombat 9-13 óra, a MABÉOSZ szakosztályok közös
cserenapja. Kérjük, készítsenek elő adó- és illetékbélyegekből, okiratokból minél tartalmasabb kínálatot!
Február 13, szombat éves beszámoló taggyűlés. Részletek a következő oldalon olvashatók.
Február 15. A kiállítók jelentkezési határideje a szakosztály 25
évi fennállása alkalmára rendezett kiállításra. A kiállítás honlapja:
http://www.mafitt.hu/org/fiscal/exhibit/hunrev2016/index.htm
Április 20-24. HUNREV 2016, a magyar illetékbélyegek első
szakkiállítása és gyűjtőinek nemzetközi találkozója.
Aki elfeledkezett volna róla, kérjük, juttassa el lapunk 2016.
évi előállításnak költségeire 2.000 forintos hozzájárulását a
vezetőségünk valamelyik tagjához: dr. Rill Atillához, Hodobay
Andorhoz vagy Szücs Károlyhoz (utóbbi számlaszáma: 117732603988435)
A szakosztály vezetősége
2

OKMÁNYBÉLYEG 2015/4

Tartalom
Szücs Károly: Illetéklerovás 50 krajcáros postabélyeggel ............... 4
Petneházy Zoltán: Kiegészítés Csongrád város illetékbélyegeihez .. 6
Hodobay Andor: Egy különleges váltó ............................................. 8
Hodobay Andor: Változások az MPIK 2016-2017 katalógusban .... 9
Szücs Károly: Az 1881-es és 1887-es I.- és Ia. vízjelek
megkülönböztetése ................................................................ 13
Szücs Károly - Hodobay Andor: Kiállítási szabályzatok
fordításának korszerűsítése .................................................... 17
In memoriam: Francis Kiddle ......................................................... 34
Taggyűlési meghívó
Évi rendes, beszámoló taggyűlésünk kezdő időpontja február 13,
szombat 9:30, helyszíne a MABÉOSZ 202. terem. A megjelölt időpontban való határozatképtelenség esetén (20 fő alatt) 10 órakor
ismételt taggyűlést tartunk, mely a Szervezeti Szabályzatunk szerint
a meghirdetett napirendi pontokban a megjelentek számára való
tekintet nélkül határozatképes. A lehető legkorábbi kezdés érdekében
szavazati jogú MABÉOSZ-tagjainkat (a 65-ből 39 fő) kérjük, hogy
akadályoztatásuk esetén e-mailben is elküldhető írott meghatalmazással képviseltessék magukat. A távolmaradó szavazati jogú tagjaink
ezzel segíthetik a megjelenőket, hogy a taggyűlés utáni szokásos
cserét minél hamarább elkezdhessék. Előre is köszönjük!
Napirend:
1. Megnyitó és a közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos határozatok meghozatala
2. A vezetőség honlapunkon előzetesen közzétett beszámolójának, majd a 2016. évi munkaterv megvitatása
3. A zsűri szabályzat új fordítási javaslatának megvitatása és a
szükségesnek ítélt módosításokkal való elfogadása
4. Egyéb, határozathozatalt nem igénylő kérdések (benne: jutalmak, elismerések átadása)
A Szakosztály vezetősége
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Szücs Károly:
Illetéklerovás 50 krajcáros postabélyeggel
Idén került elő Budapesten, és bukkant fel az „Okmánybélyeg
baráti kör” facebook-fórumon a címlapunkon látható, kihirdetés alóli egyházi felmentvény, melyből nemrég
minden idők legmagasabb vételárú
magyar okirata vált. Arnold Goller
neves AIEP és BBP szakértő tanúsítványával, egy itthon kevésbé ismert
bécsi árverőház novemberi árverésén
meglehetősen szerény áron, mindöszsze csak 2.500 euróért került kikiáltásra. Az irat erős licit után azonban egy előre látható, sokkal reálisabb áron, 12 ezer Euróért talált gazdára, és ez 18% jutalékkal
együtt jóval 4 millió forint feletti vételárat jelent!
A magas árat az 1867-es „durvanyomású” 50 krajcáros okmánybélyegként való − amúgy
ekkor már szabálytalan,
de a leletezést mégis elkerült − tarifahelyes felhasználása eredményezte.
Az már megszokott, hogy
e bélyeg postai leveleken
− tarifától is függő − milliós árakon cserél gazdát.
Okmánybélyegként való
felhasználása
azonban
eddig nem volt ismert, így
ez az okirat jelenleg unikális ritkaságnak számít.
A magyar filatélia egyik pótolhatatlan vesztesége tehát, hogy legnagyobb darabjainkhoz hasonlóan sajnos ez is külföldre került,
és gyszer valamikor onnét kell majd visszaszereznünk, már ha
ez egyáltalán lehetségessé válik valamikor.
A szintén szabálytalanul cím nélküli(!) okiraton jól olvasható írással a következő szöveg áll. Korabeli nyelvezetének dagályos forOKMÁNYBÉLYEG 2015/4

4

dulatai a mai magyar olvasónak meglehetősen szórakoztató ízűek
(új, valószínűleg „labanc” tulajdonosa sajnos ezt nem élvezheti):
„Irrgang Andrásnál hátramaradt özvegyét
Wagner Sarolta pesti lakos apost.
hitvall. evang. asszonyt − miután
Hulei Sámuel Kiskőrösön lakozó
aposs. hitv. ev. özvegy ácsmesterrel
házasságra kíván lépni − s előttem
semmi nincsen a mi ezen célba vett
házasságot legtávolabbis gátolhatná
vagy később érvénytelenné tehetné −
a háromszori kihirdetés alóli felmentés
végett, Szabad Kir. Pest városa tekintetes polgármesteri hivatalának ezennel tiszta lelkiismerettel ajánlhatom.
Kelt Pesten 1868 jun. 24.
Dr. Székács József
pesti evang. lelkész”
Az irat csak négy nappal kelt az első magyar okmánybélyeg kiadás forgalomba helyezésének június 20-i kihirdetése után.
Az illetéklerovás megfelel a nem hatóság, vagy állami közhivatal
által kiállított bizonyítványokra vonatkozó, 1863. január 1-én életbe
léptetett, 21. díjtétel szerinti 50 krajcáros tarifának 1 . Az osztrák
okmánybélyegek még érvényesek voltak, tehát igazából semmi más
nem indokolhatta a rendellenes használatot, mint az okirat elkészítésében részvevők e téren való nagyfokú tájékozatlansága.
Meglehet, a sietős özvegy maga hozta ezt a bélyeget a postáról,
a körülményeket nála nyilván sokkal pontosabban ismerő plébános úrnak. Ő viszont a hölgy kérését pusztán emiatt vagy nem
tudta, vagy nem akarta visszautasítani, tudván, hogy ez az okirat
amúgy sem kerül majd olyan helyre, ahol a leletezés veszélye fenyegetné. Igaza is lett, és ezzel a magyar filatélia − ezen belül is
a magyar pénzügy-filatélia − egy kiemelkedő darabját hozta létre!
Szücs Károly
1

Lásd: Hodobay Andor: A bélyeg- és jogilletékek változása Magyarországon.
Szerzői kiadás, Budapest, 2013. 98.old.
OKMÁNYBÉLYEG 2015/4
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Petneházy Zoltán:
Kiegészítés Csongrád város illetékbélyegeihez
Amikor azt mondjuk, hogy valamit ki szeretnénk egészíteni, akkor
mindenképpen hivatkoznunk kell a korábbi kutatási eredményekre. Csongrád város esetében ki kell emelni Sződy Jenő és Dr. Németh Kálmán kutatásait, valamint a „Pénzügyi bélyegek a Habsburg birodalomban és Magyarországon” (továbbiakban: PBM)
című katalógust. Sajnos, Csongrád esetében az MPIK viszont az
ezekkel kapcsolatos ismert adatokat – tudomásom szerint helyhiány miatt – lényegesen „tömörítette”.
Ezek után az alábbiakkal szeretném bővíteni Csongrád város illetékbélyegeinek jelenleg rendelkezésre álló adatait:
1) Az 1000 K értékjelzés, ahol az értékszámban a nullák magassága 3 mm, többféle módon jelennek meg a bélyegeken. Eddigi
ismerteink szerint a *1ooo* értékjelzés lila és fekete színben fordul elő. Ezt azzal szeretném kiegészíteni, hogy az 1-es számjegy
kétféle típussal létezik (1. ábra).
Az első esetben − I. típus − a „zászló”
és az 1-es függőleges szára hegyesszöget, míg a második esetben − II. típus −
derékszöget zár be. Az I. típusnál az
értékjelzés lila, míg ez a II. típusnál lila
vagy fekete színű. Érdekes, hogy
az értékszám előtt található „*”-ok a számjegyekhez képest típusonként eltérő magasságban helyezkednek el.
2) A gyűjteményemben található egy
4.000 korona értékű bélyeg az alábbi
módon: *4000* (2. ábra). Minden
számjegy 4,5 mm magas, a „*”-ok a
számjegyek mellett, azok középmagasságából kiindulva helyezkednek
el. Dr. Németh Kálmán előrelátóan
ennek a bélyegnek a helyét már a
2003-ban megjelent cikkében jelezte
18. sorszámmal, „ismeretlen” megjelöléssel. Az értékjelzés további érde6
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kessége, hogy az előző ívhelyen lévő bélyegre az értékjelzés jobbra tolódva került, ezért annak egy része is látható a bélyegen.
3) A „2 P” bélyegzésű címlet létezik lila és fekete (zöldesszürke)
értékjelzéssel egyaránt. Ezen utóbbi értékjelzés – 2 P fekete értékjelzéssel − a PBM-ben tűnik fel elsőként, 141. sorszámmal megjelölve, míg a lila értékjelzéssel az általam ismert szakirodalmakban
nem találkoztam.
4) Dr. Németh Kálmán kutatási eredményeiben és ezen kutatási
eredményeket felhasználó PBM-ben 76. sorszámmal szerepel
a „2 Pengo” értékjelzéssel ellátott bélyeg. Ez a típusú értékjelzés
szóköz nélkül „2Pengo” formában is létezik, amely – figyelembe
véve, hogy a városi mozitól alkalmanként kölcsönkért gumibetűs
nyomdával történt az értékjelzések feltüntetése – arra enged következtetni, hogy eltérő időpontokban történt azok „lebélyegzése”.
5) Dr. Németh Kálmán előrelátását
dicséri ismételten, hogy a 2003-as
cikkében a 129. helyen kihagyta
a helyet az „1P 60fill.” bélyegzésű
címletnek is (3. ábra).
Remélem, hogy rövid kiegészítésem
után a városi illetékbélyegekkel rendelkezők kedvet kapnak ahhoz, hogy
kincseiket ismételten átnézzék és
esetlegesen további kiegészítéseket,
észrevételeket adjanak közre.
Ásotthalom, 2015. november 28.
Petneházy Zoltán
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Hodobay Andor:
Egy különleges váltó
A jövő évben megjelenő illetékjegyes űrlapok katalógusának
készítése kapcsán közel tíz éve kísérem figyelemmel a hazai piacon előforduló váltókat, legyenek azok bélyegjegy nélküli magánváltók vagy illetékjegyes váltók. Az alábbiakban leírt váltóval
azonban ez időszak alatt nem találkoztam.
A váltók alaki és tartalmi követelményeit a mindenkori váltótörvény részletesen tartalmazza. Az eddig általam ismert váltók
jellemzője volt, hogy a váltóban feltüntetett összeget a váltó lejártakor egy összegben kellett fizetni. Ennek megtörténtét általában
igazolták a váltó hátoldalán, ritkán még a felvételt nyugta formájában nyugtailletékkel is igazolták. Ha a fizetés nem történt meg,
akkor kölcsönös megegyezést követően a váltót hosszabbították,
rosszabb esetben következett a váltóóvás.
Az alábbiakban bemutatott darab egy ún. részletfizetéses váltó.

Leírását dr. Nagy Ferenc: A magyar váltójog kézikönyve című 1898-ban megjelent kiváló munkájában találtam meg.
A könyvről csak annyit, hogy szerzőjét ezen munkája jutalmául
„a Magyar Tudományos Akadémia érdemesítette, midőn… a jogés államtudományi szakban 1896 és 1897. évek alatt megjelent
legkitűnőbb munkát a Sztrokay-díjjal jutalmazta.” (Idézet a második kiadás előszavából.)
Az 1876. évi XXVII. tc. (Váltótörvény) 38. §a-a alapján a váltóbirtokos az intézvényezett, illetve elfogadó által felajánlott részletfizetést nem utasíthatja vissza. Ennek további következménye
az is, hogy a felajánlott részletfizetés erejéig az elfogadó szabadul
a késedelem következményeitől (késedelmi kamat, költség), más8
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részt a visszkereset is csak a felajánlott részletet meghaladó öszszegre nézve indítható.
Miről van szó ténylegesen? Ez egy 1894. február 26-án 50 forint követelésről kiállított váltó. A váltóűrlap alakilag két részből
áll. A jobb oldali rész maga a váltó szövege, a bal oldali rész a részletfizetések és a hosszabbítások részére szolgáló rész. Ez a váltó
ebben a bal oldali szövegrészben tér el az általános váltóktól.
A részletfizetés nyomon követhető. Az elfogadó négyhavonta
2-2 forint részlettel csökkentette az eredeti váltóösszeget. Az illetéki szabályok szerint a váltó minden egyes hosszabbításakor
a váltóban kitett összeg után járó I. fokozat szerinti illetéket ismételten meg kell fizetni. Esetünkben az illeték az 1881. május 1-től
érvényes szabályozás szerint 75 Ft összegig 5 kr. Minden egyes
hosszabbításkor ennyi illetéket kellett fizetni. Ezt igazolják a hátoldalon található bélyegek. A kiállításkor fizettek öt krajcárt,
a további 6 darab ötkrajcáros bélyeg hatszori hosszabbítás illetéke.

Hodobay Andor
a Magyar Filatéliai Kutatók Baráti Társaságának (MFKBT) tagja
Hodobay Andor:
Változások az MPIK 2016-2017 katalógusban
A korábbi szerkesztőbizottsági tag Voloncs Gábor elhunytát
követően a kiadó engem kért fel az általa gondozott témák további
gondozására. A kiadó kérése volt az is, hogy Gábor filatéliai
munkásságára tekintettel ebben a kiadásban gyökeresen ne változtassunk a szerkezeten. Erre azonban nem is volt szükség. Az alábbiakban csak az okmánybélyeg fejezet változásait ismertetem.
Különböző fórumokon sokan bírálták a katalógust, (nem csak
az MPIK katalógust, hanem a Szücs-Kernács szerkesztette zöld
könyvet is,) hogy a Kaptay és Floderer katalógusokban korábban
OKMÁNYBÉLYEG 2015/4
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már katalogizált bélyegek hiánya szegényíti filatéliai ismereteinket.
Hangsúlyozni kell azonban, hogy ez számos esetben indokolt, és
fontos. Ehhez tartjuk magunkat az új és a további kiadásokban is.
Miről van szó? A zöld könyv által pénzügyi bélyegeknek, más
filatelista szakértők által értékjegyeknek (ezen belül okmánybélyegnek) nevezett pénzügyi bélyegeket rendszerbe kell foglalni és
egy logikus, következetes rendszer alapján kell őket rendszerezni,
majd katalogizálni. Ennek a rendszernek a kidolgozása a Szakosztály feladata, a munkának része a F.I.P. és a hazai kiállítási szabályzat fordításának 2 következő közgyűlés számára javasolt aktualizálása, és a hazai kiadású pénzügyi értékjegyekhez igazítása.
Első lépésként a katalógus fejezeteinek átcsoportosítását végeztük. Be kell vezetni, és a gyűjtői társadalomnak meg kell szoknia a kötelezettségjegy elnevezést, és tisztában kell lenniük
az értékjegyek különböző megjelenési formáival, melyeknek
a bélyeg csak egyik fajtája. Meg kell húzni azt a határvonalat,
hogy mely megjelenési formák, és funkciójukat tekintve milyen
értékjegyek azok, amelyek nemzetközi és hazai bélyegkiállítás
tárgykörébe tartoznak. Jelenleg ez a vita épp a zárjegyek (gépjármű, jövedéki zárjegyek) körül zajlik, de sok egyéb nyugtaszerű
jegy is van (pl. vigalmi adójegy, kártyaadó-zárjegy,) melyek már
súrolják a bélyegkiállításon való szerepeltethetőség határait.
Visszatérve a katalógusra, bevezettük a kötelezettség-jegyek
kulcsfogalmát, és 3 fő csoportba soroltuk az eddig katalogizált bélyegeket: illeték-, adó- és egyéb kötelezettség-bélyegek. Meghatározásuk a katalógus bevezetőjében megtalálható, melyek egyben
igazolják azt is, hogy egyes korábban katalogizált bélyegek miért
maradtak ki, vagy maradnak ki majd a következő kiadásokból, és
az ezután felveendő bélyegekkel pedig miért bővül a katalógus.
Az előző hármas tagozódáshoz igazodó átcsoportosításon kívül jelentős árváltozások is történtek az illetékbélyegeknél, egyelőre csak az 1913-ig terjedő időszakban, ami többek egybehangzó és közel egységes értékalkotásának eredménye. Köszönet érte
Kernács Györgynek, Petneházy Zoltánnak és Szücs Károlynak.
Már a katalógus megjelenése előtt hallottam olyan vélekedéseket, hogy az új árak biztosan X és Y kínáló árjegyzékei lesznek,
mert így akarják magas áron eladni darabjaikat. Az ilyen alaptalan
2
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vádaskodást határozottan visszautasítom. Biztos vagyok benne,
hogy a gyűjtők többségének megelégedésével találkozik majd
az árak olyan megújítása, mely összhangban van a hazai és külföldi árverezőházak, internetes árverések leütési áraival. Nem lehet 50 Ft az, ami rendszeresen ezrekért kell el árveréseken. Fordítva is tapasztalható volt, hogy az 1500-3000 Ft-ra árazott
bündlibélyegek emiatt eladhatatlanokká váltak. Az árak emelkedése mellett ezért árcsökkentésre is számos példa van, vagyis ez
egy piaci tapasztalatokon alapuló, jelentős árreform.
A korábbiakhoz képest jelentős előrelépés a I. és Ia. vízjelek
megkülönböztetésére immár valóban alkalmas új leírása3 és a katalógus 50. oldalán közölt összehasonlító ábra. Ennek kapcsán
derült fény arra is, hogy az 1881. és 1887. évi kiadások felsorolásánál a forintos címletek kétszer vannak katalogizálva. Szakirodalomban közölt kutatások alapján mára már egyértelmű ugyanis,
hogy ebben az évben a krajcárosokkal ellentétben a forintosokhoz
nem készült újabb vízjelhenger, hanem − kicsit megrövidítve −
Fiuméban is a korábbi, az 1881. évben készült forintos vízjelhenger maradt használatban. Ezért az 1887. évi kiadásnál a 262-272.
számok a katalógusban mostantól kimaradnak. Szintén javítani
kellett e vízjel ábráját is, melynek vízjelszélében (több korábbi katalógusokban közölt hibás illusztrációval ellentétben) nincs olyan
vonal, mint ami a nagyszlabosi I. „kr” vízjelnél megtalálható.
A vérlúgsóval különböző intenzitással kezelt 1868-i kiadásnál
elhagytuk a korábban B-vel jelzett kékes papír megkülönböztetést.
Gyakran még szakértő gyűjtőknek is nehézséget okozhat ennek
elkülönítése, így általános katalógusban való szerepeltetése csak
zavart okoz. Az álló és fekvő helyzetű vízjelek katalógusszámozással és értékeléssel való megkülönböztetése felhívta a figyelmet
a katalógus egyes fejezetei közötti különbségekre is. Jelen esetben
a postabélyegeknél még csak most történtek meg az első lépések a
vízjelhelyzet szerinti megkülönböztetésre (lásd 1955. Munka és
1961. Várak sorok). Ennek következes végig vitele a következő
kiadások szerkesztőségének feladata lesz.
Egységes fejezetbe foglaltuk a hírlap, hirdetvény, kártya és
naptár szignettákat, illetékbélyegeket, ezek illetéktörténetünk
százéves időszakában (1950. május 18-ig, a kártyailleték megszű3

Lásd az 5 oldalon kezdődő cikkünket. (a szerk.)
OKMÁNYBÉLYEG 2015/4
11

nésig) egy egységet, a fogyasztási illetékbélyegek csoportját képezték. Jelentős feladat lesz a jövőben a kötelezettségjegyek bővítése.
A helyi kiadású bélyegek körét nem szűkítettük, annak ellenére
sem, hogy sok köztük feltehetően adománybélyeg, melyek kötelező
használata nem igazolt. A rendeleti alapok tisztázása a jövő feladata.
Besoroltuk az újonnan felfedezett kiadásokat (Hatvan, Trencsén), az Okmánybélyeg periodikában korábban leírt több
tévnyomatot, de ármódosítások is történtek. Az egyes helységek
értékelése közötti aránytalanságokat még így sem sikerült megoldani. Akik az eddigi túlzott árakon − persze eredménytenül − próbálták ezeket eladni, biztosan kellemetlenül érinti Kolozsvár, Marosvásárhely, Szikszó vigalmi adó bélyegeinek jelentős árcsökkenése. Jelentősen emelkedtek viszont az 1940. évi Nagyváradi bélyegek árai. Míg az előzőek gyakorlatilag minden gyűjteményben
többszörösen is megtalálhatók, addig az utóbbiak nagyon ritkák,
többségük még a román Cojocar-katalógusban sem szerepel.
Az árak kialakításánál azonban tekintettel kell lennünk ezen
bélyegek kicsiny hazai és nemzetközi keresettségére, alacsonyabb
ún. filatéliai jelentőségére. 4 Hiába ismerünk ugyanis a hatvani
bélyegekből csak 1-1 darabot, míg a kék Mauritiusokból 12 db-ot,
minden tapasztalt gyűjtő számára nyilvánvaló, hogy a hatvani,
trencséni bélyegek nem emelhetők Mauritius-i magasságokba.
Vonatkozik ez az 1-5 példányban ismert és több helyen is árazás
helyett egyelőre csak R-rel jelezett tévnyomatokra, és egyes
ugyancsak kis számban fennmaradt illetékjegyes űrlapokra is.
A piac az ármeghatározó, és majd ha lesznek hiteles és megbízható értékesítési adatok, akkor azok kerülnek majd be a katalógusba.
Így történt ez az 1867. évi piros 3 kr-os bélyeg esetében is.
Bármelyik fejezetre érvényes, hogy az egyes altípusok bemutatása több képet igényel. Erről már most folynak az egyeztetések
a kiadóval. A két év múlva megjelenő katalógushoz úgy a kiadó,
mind a szerkesztőbizottság minden tagja várja észrevételeiket.
Hodobay Andor
4

Köztudott, hogy a bélyegek ismertsége, híressége a legfontosabb kereslet
befolyásoló tényező. Talán kicsit nehéz megérteni, ám tudomásul kell venni,
hogy a ritkaság fogalma a filatéliában relatív. Lásd még erről a SREV 6.3 pontjában írtakat jelen lapszámunk 31. oldalán (A szerk.)
12
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Szücs Károly:
Az 1881-es és 1887-es I. és Ia. vízjelek megkülönböztetése
Az új MPIK végre helytálló és a gyakorlatban is használható leírást ad az I. nagyszlabosi és Ia. fiumei vízjel megkülönböztetéséhez. A régi gyűjtők Orbán Ferencnek az 1963. júliusi Filatéliai
Szemlében közölt cikke ellenére sem igen tudtak mit kezdeni ezzel a feladattal. A szakirodalomban található ellentmondó adatok
és magánlevelezésekből ez egyértelműen kiderül. Fodor Istvántól
kaptam az alábbi, Floderer Istvántól származó gyűjtői levelet.
Tartalmából kitűnik, hogy ő maga sem a vízjel, hanem a bélyegek
egyéb jellemzői alapján tartotta csak biztonsággal elhatárolhatónak ezeket a kétféle gyárból származó papírra készült bélyegeket.

A levélből témánkra vonatkoznak az alábbi részek: „Az 1881-es és
1887-es kiadások szétválasztása igen nehéz, gyakran lehetetlen.
…. segíthetnek az azonosításban…:
a./ … az 1887 előtti felhasználás 1881-es kiadásra utal
b./ .. sűrű -. fogazat csak az 1881-es kiadásnál fordul elő
c./ vízjelnyomó-szél csak az 1881-es kiadásnál van
OKMÁNYBÉLYEG 2015/4
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d./ a színek az 1881-es kiadásnál halványabbak, lágyabbak, 1887ben sötétebbek, keményebbek
e./ alnyomat típusok közül egyesek csak az egyik, vagy másik kiadásban fordulnak elő ..
f./ Az 1881-es kiadás első felében lágy, nem túl vastag papír szerepel, Ez később,.különösen a sűrű és vegyes fogúaknál, barnás,
porózus papírban jelentkezik. 1887-ben … áttértek a fiumei papírgyár papírjára, ami egységesen vastagabb, merevebb, kissé sárgás-barnás színezésű papírt jelentett.
A témával lapunkban 2004-ben foglalkoztam először, majd
a 2007-es zöldkönyvben is, de csak mostanra, a katalógus megújult szerkesztőségénél sikerült elérnem, hogy a magyar bélyegkatalógus is lehozza kutatásaim eredményét.
A mi számunkra ennek gyakorlati haszna és jelentősége van, mert
segítségükkel az esetek túlnyomó részében immár meg tudjuk
különböztetni az 1881-es kiadású illetékbélyegeket az 1887esektől. A postabélyeg-gyűjtőkkel szemben az illetékbélyegek
gyűjtői erre már kezdetektől fogva megpróbáltak figyelemmel
lenni. Azonban a Floderer-levélből láthatóan is, ebben rendkívül
nagy volt a bizonytalanság. Az új katalógus lényegre szorítkozó
tömör leírását, azonban célszerűnek tartom továbbiakkal is kiegészíteni, amivel tovább növelhető a megkülönböztetés biztonsága.
Külön figyelmet érdemel az MPIK-ben sajnos még mindig be nem
mutatott, és csak az I. vízjelben helyenként megjelenő vízjelszél.
Ebben a sávban az ellipszisek által kimetszett
lencsék és csillagok nem
találkoznak.
A közöttük levő hézagban többnyire egy, a vízjelmintát adóénál vékonyabb, a bélyeg hosszában végighúzódó drótszál halványabb nyoma is
látszik (ennek helyét a
fogazat itt épp kivágta I. vj. Nagyszlabos,
a két bélyeg között.)
megszakadó ívek
14

Ia. vj. Fiume,
kapcsolódó ívek
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A következő, mérethelyes ábrán a vízjelek tipikus megjelenése, és
részleteik átlagmérete látható. A nagyszlabosi vízjel alakja és
méretei pár százalékon belüli eltéréssel nagyon ingadoznak. Még
az átlagértéket mutató példányok is elég ritkák! Bár kevésbé, de
a viszonylag egységesebb megjelenésű fiumei vízjel is változó. Ez
tehát a magyarázata a szakirodalomban tapasztalható bizonytalanságnak, és az egymásnak ellentmondó szakirodalmi közléseknek.

I. vj, Nagyszlabos (1881-87)

Ia. vj. Fiume (1887-98)

Amelyik bélyeg papírjában a betűk ellipszis aljától mért helyzete
jól látszik, az önmagában is egyértelmű azonosítást tesz lehetővé.
A legjellemzőbb különbség ugyanis a „kr” betűk helyzete, mely
a fiumei vízjelnél az ellipszis aljától mérve mintegy 1 mm-rel magasabban fekszik (átlag 13,3 mm 12,4 helyett).
Mivel a betűk többnyire kicsit magasabbak is, a „k” felső szárának
vége a fiumei vízjelben szinte mindig sokkal közelebb van a felső,
a nagyszlabosinál rendszerint amúgy is jó néhány tizedmilliméterrel vastagabb lencse aljához. Ez se lenne egy rossz ismérv, de sajnos annak megítélése, hogy a betű szára hol is végződik, tapasztalataim szerint a vízjel életlenségei miatt meglehetősen szubjektív,
így ez a szükséges pontossággal szerintem nem is mérhető.
A betűk, ellipszisek, az ellipszisek által bezárt lencsék és csillagok
alakjában, méretében, valamint a vízjel-ábrát adó drót vastagságában más jellegzetes eltérések is megfigyelhetők. Ezek közül
a legjellemzőbb, hogy a nagyszlabosi vízjel vízszintes lencséi többségükben jól érzékelhetően keskenyebbek és hosszabbak (lásd
a szkennelt nagyszlabosi bélyegpár felső lencséjét, ám az alakingadozás komolyan vételéhez vesd össze rögtön az alatta levővel!)
A fiumei vízjel drótszála kissé vékonyabb volt, ezért rendszerint −
a papír vastagságától és tömöttségétől függően −élesebben tűnik
OKMÁNYBÉLYEG 2015/4
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elő, a betűk formája pedig tetszetősebb, szabályosabb. Igaz ez
a bemutatott példákra is. Az is fiumei vízjelre utal ha „k” betű
szára felül nagyon közel esik, szinte „hozzáér” a lencséhez, mert
míg ennél ez gyakori, a nagyszlabosi vízjelben ugyanez csak igen
ritkán fordul elő.
A mindkét vízjelnél előforduló kivételes esetek miatt azonban
a vízjel azonosítása egy szempont alapján igencsak megtévesztő
lehet. Némi gyakorlatot is igényel, de legalább két, jól megfigyelhető egyezés az, ami már kellő bizonyosságot nyújt. E gyakorlat
megszerzésében segíthetnek az idézett Floderer levélben a bélyegek egyéb tulajdonságaira vonatkozó megállapítások, továbbá
dr. Floderer Istvánnak a papírra vonatkozó megfigyelései is, bár
ez utóbbiak helytállósága szerintem még bizonyításra vár.
A nagyszlabosi vízjelben időnként mutatkozó vízjelszélről még
egy további megfigyelést is szeretnék közölni. Egy 2/3 részben
sikerrel rekonstruált ívben fedeztem fel, hogy ennél a vízjelszél a
6-7 oszlopban jelentkezik.

Ez egybevág azzal a sejtésemmel, hogy a bélyegív mérete és
a hengerpalást arányából következően a vízjelszél valószínűleg
minden három ívből csak kettőben van jelen. Ha ezt egyszer még
sikerül igazolni, akkor ez azt jelentené, hogy a vízjelszél megjelenésére a krajcáros címleteken átlagosan épp minden tizenötödik
bélyegen lehet számítani.
Szücs Károly
16
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Szücs Károly - Hodobay Andor:
Kiállítási szabályzatok fordításának korszerűsítése
A bélyegkiállításoktól kiállítóként rendszerint távol maradó, de
egyébként igen tapasztalt gyűjtőktől gyakran hallani, hogy megkérdőjelezik a kiállításokon való részvétel értelmét, sőt lebecsülik ezek
jelentőségét is. A kiállításokat − tagadhatatlanul meglevő, sok ismert problémájuk ellenére is − általánosságban öncélúnak és haszontalannak tekinteni mégis tévedés. A filatélia népszerűsítésében
jelentőségük szerintem ma is egyedülálló és megkerülhetetlen.
Tapasztalataim szerint a kiállításokkal kapcsolatos pesszimista
nézetek többségükben a zsürorok által követett szabályrendszer
félreértéséből, nem kellő ismeretéből eredő problémák eltúlzásából származnak. Tudásuk korlátaiból adódó tévedések természetszerűen minden résztvevő (zsüror, kiállító, sőt látogató) részéről
előfordulhatnak. Ezekből lehet azonban épp a legtöbbet tanulni és
egy következő alkalommal még többet kihozni magunkból.

Glatz István munkában a Tatai HUNFILA 2015 zsűrijében

Az igazság persze az, hogy − mint minden emberi tevékenységben
− itt is bőven találni javítani valót. Pl. a közönséghiány, vagy
a szabályok merev (emiatt valójában hozzá nem értő,) vagy elfogult alkalmazása valóban rendszeresen visszatérő gond. A kiállításokat azonban jellemzően mégis csak kiváló, professzionális filatelisták hozzák létre. Méltányolható fáradtsággal, gyakran igen
OKMÁNYBÉLYEG 2015/4

17

nagy idő- és anyagi ráfordítással, legjobb lehetőségeik és képességeik szerint. Kiállítóként, szervezőként vagy zsűrorként egyaránt.
Tudásuk önzetlen átadása egyúttal másoknak is lehetőséget teremt
ugyanerre, és erre áldozott nem is kevés fáradtságuk minden egyes
alkalommal egy kicsit ismét előbbre viszi a filatéliát.
2016-ban mi is épp egy nagyszabású szakkiállítással készülünk
megünnepelni Szakosztályunk működésének 25. évét. Ezen tudjuk
felmutatni igazán, hogy milyen magasságba sikerült ezalatt felemelnünk a magyar pénzügy-filatéliát. Azzal, ha első kiállítóként
mindenki bejelentkezik rá, aki csak képesnek érzi magát erre, és
legjobb tagjaink pedig nem csak egyszerű gyűjteménybemutatással, hanem lehetőségeikhez képest minél magasabb színvonalú,
a látogatók számára is tanulságos és élvezhető kiállítási anyagokkal rukkolnak elő.
A zsűrizés értékelési szabályzatának célja és értelme ugyanis −
egy, sajnos meglehetősen elterjedt félreértéssel szemben − egyáltalán nem a versengés, az öncélú pontvadászat. Ahogy a grundfoci
NB I-re emelését is szabályok követése teszi lehetővé, így van ez
az élet minden más területén, köztük a filatéliában is. Ezek épp
a színvonal lehetőségeink szerinti minél objektívabb mérésében,
és további emelésében próbálnak meg segítségünkre lenni. A mi
esetünkben is értünk és nekünk: kiállítóknak és nézőknek egyaránt.

Generációs eszmecsere a Tatán rendezett idei HUNFILÁN,
a kiállítás magyar okmánybélyes gyűjteménye mellett
18
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A szakosztály februári közgyűlése dönthet arról, hogy áprilisi kiállításunkon a zsürorok a jelenlegi szabályzat helyett, egy azóta
megújult szakirodalmunkra támaszkodó, korszerű fordítást használjanak. A jelenleg hivatalos magyar szöveg a MABÉOSZ honlapján elvileg folyamatosan, bárkinek hozzáférhető. Azért kellett
ílyen kacifántosan fogalmaznom, mert a honlap mostanában gyakorivá vált átépítései miatt nem mindig található ott. Épp most is
hiába kerestem, hogy a rá mutató linket itt megadjam. Emiatt honlapunkon az új fordítás mellett mellett ezt is elérhetővé tettük,
hogy aki kívánja, össze is hasonlíthassa ezeket.
A nemzetközileg is elismert szaktekintély Gazda István RDP
az általa 1995 körül készített fordításban ugyanis − nyilván akkori
szakirodalmunk hiányosságai miatt is − nem tudta még egyeztetni
az angol illetékviszonyokból eredő terminológiát a Magyarországon katalogizált illetékfajtákkal. A kötelezettségjegyek csoportjait
és fajtáit felsoroló rész például írásban rögzített értelmezés
hinyában komoly besorolási bizonytalanságot okoz, és ennek így
nálunk a gyakorlatban valójában nem sok hasznát vesszük.
A viszonyaink figyelembe vételével azóta letisztult, korszerű
pénzügy-filatéliai terminológiánkat használó új fordításunk reményeink szerint később még visszahathat a F.I.P. nemzetközi szabályaira is. Ezt a kötelezettségjegyek kiállítási osztály szabályzatának megalkotója, Gary Ryan velünk folytatott levelezésében már
egy évtizeddel korábban is időszerűnek tartotta.

A szabályzatok és a bizottságok a F.I.P. honlapján: www.f-i-p.ch

A nemzetközi szabályzat korszerűsítése az illetékbélyeg osztály
népszerűségének növekedésével ugyanis egyre időszerűbb. Erre
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már csak azért is jó esély látszik, mert a jelenleg már elkerülhetetlen személycserékkel az illetékes bizottság (Revenue Commission)
munkájában több szempontból is kedvező, és ebben is jelentős
változások várhatók.
A F.I.P. kiállításoknak hosszú évtizedek alatt kiérlelt nemzetközi
zsűrizési szabályrendszere van, melynek használhatóságát évente,
kiállítási gyűjetmények százain való folyamatos alkalmazása bizonyítja. Ez a mi kiállítási osztályunkban (is) három egymásra
épülő dokumentumból áll.
Első része a minden kiállítási osztályban alkalmazott általános
értékelési szempontokat tartalmazza (GREV = General Regulations for the Evaluation of Competitive Exhibits). Ennek fordítása
nem ránk tartozik. Viszont szintén célszerű ismernünk, mert nélküle a megtárgyalandó kiállítási osztályunk szabályai nem értelmezhetők. Maga a GREV is hivatkozik további F.I.P. megállapodásokat tartalmazó dokumentumokra (GREX, Statutes), melyek a
kiállítások megrendezésével kapcsolatos elveket tartalmazzák,
ezekre azonban a jelen javaslat megértéséhez nincs szükségünk.
A második rész az pénzügy-filatéliai kiállítási osztály erre épülő
saját szabályait tartalmazza (SREV = Special Regulations for the
Evaluation). A harmadik pedig egy irányelveket és magyarázatokat tartalmazó útmutató (REV Guidelines) az előbbi alkalmazásához. E kettő korszerű magyar fordítása viszont már a mi kompetenciánk. A zsűrik munkája során vitás kérdésben mérvadó eredeti, angol nyelvű szöveget újságunkban nem közöljük, mivel
az megtalálható szakosztályunk, és a gondozásáért felelős F.I.P.
bizottság honlapján is. (http://www.fip-revenue.org/)
Mivel az általános szabályok számunkra csak olvasnivaló, tipográfiailag is elkülönítve, dőlt betűkkel, és sorkizárás nélkül közöljük, hogy jobban elváljon a következőktől, amelyekről a közgyűlésen majd döntést hozhatunk.
I.
Általános szabályzat a F.I.P. kiállításokon résztvevő Versenygyűjtemények Értékeléséhez
GREV
1.§ Versenykiállítások
1.1 A F.I.P. a nemzetközi bélyegkiállításokat a filatélia népsze20
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rűsítése és fejlesztése kulcselemének tekinti. Ezeket a F.I.P.
Alapszabályával összhangban és az Általános Kiállítási Szabályok (GREX) szerint pártolja. Védnökséget vállal a világkiállításokra, támogatja a nemzetközi kiállításokat és elismeri
az egyéb kiállításokat.
1.2 A F.I.P. jelen általános szabályzatában (GREV) megfogalmazott alapelvek minden versenykiállítás esetében alkalmazandók. Ezek célja, hogy szabályozzák a zsűrizést és irányítsák
a gyűjtőket kiállítási anyaguk felépítésében.
1.3 A GREV a F.I.P. kiállítások valamennyi versenyosztályára
érvényes.
1.4 A F.I.P. kiállítások versenyosztályainak külön szabályai
(SREV-ek) a GREV-re épülnek.
1.5 A F.I.P. bizottságok és albizottságok a SREV-eket Irányelvekkel (Guidelines) értelmezik.
2.§ Versenygyűjtemények
2.1 A kiállításokon a F.I.P. Általános Kiállítási Szabályzatának
(GREX) 6.§-a szerinti keretszám általában nem engedi meg
a gyűjtőnek, hogy teljes gyűjteményét kiállítsa. Ezért olyan
anyagot kell kiválogatnia, amely alkalmas a folyamatosság és
érthetőség biztosítására, továbbá megvilágítja az ismeretek és
a minőség lényegi szempontjait.
2.2 Az értékelés során csak a kiállításban látható anyag és információ vehető figyelembe.
2.3 A versenygyűjtemény lehetséges tartalmát az annak megfelelő kiállítási osztályához tartozó SREV határozza meg.
3.§ A versenygyűjtemények felépítésének alapelvei
3.1 A Nyitott osztály kivételével egy versenygyűjtemény csak dokumentációval és szöveggel támogatott, az adott osztályban
elfogadható filatéliai anyagot tartalmazhat.
3.2 A kiállítási osztályok külön szabályzatai (SREV) határozzák
meg, hogy egy osztályban mi tekinthető elfogadhatónak.
3.3 A gyűjteménynek egy világos koncepción alapulva a versenyosztályra érvényes külön szabályzatban (SREV) előírtak
szerint feldolgozott témát kell bemutatnia. A címnek a versenygyűjtemény tartalmát kell megfogalmaznia. E koncepciót
egy bevezető szövegben, a hivatalos F.I.P. nyelvek valamelyikén kell kifejteni. A kiállítási anyag szövegét is valamelyik hivatalos F.I.P. nyelven kell megírni.
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3.4 A kiállított anyagnak a lehető legteljesebb mértékben összhangban kell lennie a választott témával. A kiválogatásnak
úgy kell történnie, hogy a vezérgondolat a legmegfelelőbb
módon fejeződjön ki, tanúsítsa a kiállító magas színvonalú
tárgyi ismereteit, és személyesen végzett kutatását. Ugyanakkor a vonatkozó filatéliai anyag legteljesebb skáláját, még hozzá a beszerezhető legjobb minőségben kell tartalmaznia.
3.5 A versenygyűjtemény külső megjelenésének és kísérő szövegének egyszerűnek, ízlésesnek és jól kiegyensúlyozottnak kell
lennie. Szakszerű filatéliai magyarázatra csak akkor van szükség, ha az anyag önmagában nem ad magyarázatot, vagy különleges kutatás szemléltetésére van szükség.
4.§ Értékelési szempontok
4.1 A versenygyűjteményt a GREX V. fejezetében foglalt előírásoknak megfelelően megalakított, és a szerint működő zsűri értékeli.
4.2 A versenygyűjtemények értékelési szempontjai F.I.P. kiállításokon a következők:
- Kezelés és filatéliai jelentőség
- Filatéliai és a tárgyra vonatkozó ismeret, személyes tanulmány és kutatás
- A kiállított anyag állapota és ritkasága
- Bemutatás (külalak)
4.3 A Tematikus, Ifjúsági és az Irodalmi osztály értékelésének
eltérő szempontjait az 5.3 bekezdés tartalmazza.
4.4 A Nyitott osztály értékelési szempontjait a kiállítás saját szabályainak (IREX) kell előírnia.
4.5 A „kezelés” szempontnál értékelni kell a kiállító által kiválogatott anyag teljességét, és hogy a bemutatás a választott téma
szempontjából kifogástalan-e.
4.6 A „filatéliai jelentőség” szempontja szerint értékelni a kiállító által választott téma filatéliai szempontból való figyelemre
méltó voltát a tárgykör terjedelme, nehézségi foka, valamint
a versenygyűjtemény érdekessége tekintetében.
4.7 A „filatéliai és a tárgyra vonatkozó ismeret, személyes tanulmány és kutatás” a következők elbírálását kívánja:
- ismeret a kiállítónak az egyes darabok bemutatásra való
kiválasztásában és leírásában mutatkozó tudásszintje;
- személyes tanulmány a kiválasztott darabok helytálló
22
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elemzése;
- kutatás a választott témával kapcsolatos új tények bemutatása.
4.8 Az „állapot és ritkaság” szempontja szerint a kiállított anyag
állapotát kell értékelni, tekintettel a választott témához létező
anyag általános színvonalára, a bemutatásra kiválasztott
anyag ritkaságára és beszerzésének nehézségeire.
4.9 A „bemutatás (külalak)” szempontja szerint a kiállítási
anyag általános esztétikai megjelenését kell értékelni.
5.§ A kiállítási anyagok elbírálása
5.1 Egy versenygyűjtemény zsűrizése a GREX V. fejezetében
foglalt előírások szerint végzendő.
5.2 A zsűrizés a fenti 4.§-ban leírtakon alapszik.
1. Kezelés és filatéliai jelentőség
30
2. Filatéliai és a tárgyra vonatkozó ismeret,
személyes tanulmány és kutatás
35
3. Állapot és ritkaság
30
4. Bemutatás
5
Összesen
100
A versenygyűjteményt valamennyi fenti szempontból a hozzárendelt pontszám szerint értékelik, amit egy jóváhagyott minta
szerinti eredménylapon rögzítenek.
5.3 A Tematikus, Ifjúsági és az Irodalmi osztály értékelési szempontjait a vonatkozó osztály külön szabályzata (SREV) tartalmazza.
5.4 A díjazás a GREX 8.§-a szerint történik.
5.5 Az érmeket az 5.2 pont szerint elért összpontszámok alapján
az alábbi táblázat szerint ítélik meg:
Nagy aranyérem
Arany
Aranyozott nagyezüst
Aranyozott ezüst
Nagy ezüst
Ezüst
Ezüstözött bronz
Bronz

95
90
85
80
75
70
65
60

5.6 A nagydíjat az a legalább 96 pontot elért gyűjtemény nyeri,
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amelyik a zsűri titkos szavazása során a legtöbb szavazatot
kapja. (lásd GEX 44.§)
5.7 A zsűri elismerését fejezheti ki a filatéliai kutatás vagy eredetiség folytán a versenyből kiemelkedő gyűjteményeknek.
5.8 A zsűri különdíjat adományozhat a GREX 8.6 pontjával öszszefüggésben.
6.§ Záró rendelkezések
6.1 A fordítások eltérése esetén az angol szöveg az irányadó.
6.2 A F.I.P. Versenykiállítások Értékelésének Általános Szabályait (GREV) a 66. F.I.P. kongresszus Madridban, 2000. október 14-én fogadta el, és a kongresszust követően azonnal
hatályba lépett.
Zürich, 2000. október
Magyar fordítás: Szücs Károly, 2015
A szakosztály vezetőségében egyeztetett előterjesztésünk a pénzügy-filatélia erre támaszkodó saját szabályainak új fordítására
a következő:
II.
A pénzügy-filatéliai gyűjtemények értékelésének
külön szabályai F.I.P. kiállításokon (REV SREV) 5
1. § Versenykiállítások
Összhangban a gyűjtemények F.I.P. kiállításokon való értékelésének általános F.I.P. szabályzatának 1.4 cikkével (GREV), e különös szabályzat azért készült, hogy kiegészítse ezen elveket a kötelezettségjegyek tekintetében, egyben utalva az „Útmutató
a pénzügy-filatéliai gyűjtemények értékeléséhez” (Guidelines)
című kiegészítésre is.
5

Ez jelenleg csak javaslat egy helyes és korszerű magyar értelmezését tartalmazó fordításra, melynek elfogadása a szakosztály közgyűlésének kezében van. A
fordítás a magyar viszonyok közti értelmezhetőség érdekében kék színnel jelzett
kiegészítő értelmezéseket is tartalmaz, ilyen helyeken dőltbetűvel az eredeti angol
kifejezést, továbbá szükség szerint számmal jelzett lábjegyzetben az eltérés magyarázatát az adaptált rész eredetijének tükörfordítását is megadtuk.
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2. § Kiállítási gyűjtemények)
2.1 Gyűjtemények
Egy pénzügy-filatéliai gyűjtemény dombornyomott, nyomdai
úton benyomott vagy felragasztott adó-, illeték- vagy egyéb
kötelezettségek teljesítésére alkalmas értékjegyeket 6 (stamps),
magyarul a továbbiakban együttesen: „kötelezettségjegyeket”
tartalmaz, melynek kibocsátója állami, önkormányzati vagy
köztes kormányzati hatóság. Az ilyen gyűjtemény egy vagy
több, az alábbi csoportokba sorolható értékjegyet mutat be,
utalva a kapcsolódó ügyletekre vonatkozó előírásokra,
és szükség szerint megmagyarázza ezek okait is.
2.2 Adójegyek
A hatóságok által közvetlenül megnevezett ellenszolgáltatás
nélkül kivetett kötelezettségek megfizetésére, vagy alóluk való mentesség igazolására kiadott értékcikkek neve "adójegy”
− egyes magyar forgalmi illetékbélyegek „illeték” feliratától
függetlenül is (tax stamps)
2.3 Illetékjegyek
Állami, közigazgatási szolgáltatások díjtételeinek megfizetésére szolgáló, vagy ezek alóli mentességet igazoló értékcikkeket "illetékjegyeknek" (fee stamps) nevezzük.
2.4 Egyéb kötelezettségjegyek7
Törvénnyel vagy államigazgatási hatóság által elrendelt minden egyéb pénzügyi kötelezettség teljesítésére szabályosan felhasználható értékcikk (credit stamps).
3. § Gyűjtemény-összeállítási alapelvek
3.1 A gyűjtemény kötelezettségjegyeket és ezeket tartalmazó iratokat, továbbá próbákat és előfutárokat mutasson be. Az iratokon való használat dokumentumait úgy kell elrendezni, hogy
6

A tükörfordításban bélyeg jelentésű „stamp” szó tágabb értelemben minden
bélyeget tartalmazó értékcikket is jelent. Az esetleges leszűkített értelmezéssel
járó félreérthetőség miatt a magyar fordításban ezt mindenütt „értékjegy”-nek
fordítjuk, kifejezve ezzel azt, hogy ebbe a benyomott és bélyegzett illetékjegyek
is egyértelműen beletartoznak.
7
Az angol hitelbélyegeknek (credit stamps) nincs magyar megfelelője, viszont
egyéb, mint pl. a kötelező társadalombiztosítás is az állammal fennálló kötelezettséget jelent, melyet máshol elhelyezni e fogalmi rendszerben nem lehet.
OKMÁNYBÉLYEG 2015/4
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azok megvilágítsák a szóban forgó ügyleteket vagy szolgáltatásokat. A gyűjtemény alábbi témákkal foglalkozhat:
1. Okiratok hitelesítése és/vagy nyilvántartásba vétele (központi és helyi kiadású okmánybélyegek, váltóilletékjegyek)
2. Általános fiskális bevételek (forgalmi illetékjegyek: naptár-, hirdetvény-, hírlap- és játékkártya-illeték)
3. Jogi vagy bírósági ügyek (törvénykezési illetékbélyegek,
lakáshivatali és nyomozási díjbélyegek)
4. Ingó- és ingatlan átruházás (okmánybélyegek adásvételi
szerződéseken)
5. Nyugták (okmánybélyegek nyugtákon)
6. Okmányok (okmánybélyegek hatósági okmányokon, fuvarleveleken)
7. Közszolgálati bevételek (ügyvédi meghatalmazási űrlapok)
8. Számlák (számlailleték bélyegek)
9. Adók és vámok (különféle adó- és vámbélyegek, zárjegyek, vagyonváltság és vagyondézsma bélyeg, behozatali illetékek)
10. Tőkejövedelmek (értékpapír forgalmiadó bélyegek,
funds)8
11. Kötelező biztosítások és kötvények (OTI, OMBI, SZTK
biztosítási díjbélyegek, közteherjegy Assurances and policies)
12. Konzuli és egyéb külügyi szolgáltatások (konzuli és
egyéb külügyi szervezetek illetékjegyei)
13. Vizsgálati díjak (állategészségügyi bizonyítványok, pl.
marhalevelek)
14. Súly-és egyéb mérésügyi tanúsítványok (-)
15. Engedélyek (vadász- és halászjegyek)
16. Postai és pénzügyi értékcikkek felcserélt használata
17. További kötelezettségjegyek (minden más, a fentiekben
fel nem sorolt, a kincstárral szembeni közvetlen vagy közvetett fiskális kötelezettség, pl. számolólap illetékjegy)

8

A „funds” pénzügyi alapkezelőket jelent, aminek megfelelő magyar értékcikk
nincs, viszont az alapok nálunk is létező tőzsdei tevékenységével kapcsolatos a
mindenkire vonatkozó értékpapír forgalmi adó, amit a tőkejövedelmekre vetettek ki.
26
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A bevezetőben ismertetni kell a gyűjtemény felépítési tervét vagy
koncepcióját (lásd. GREV 3.4.)
3.2 Ahol a téma kifejtését segíti, a gyűjtemény a következőket is
tartalmazhatja:
1. Újnyomatok, elfogadott vagy elutasított tervek próbanyomatai
2. Jogi iratok és futott postai borítékok
3. Változatok, különösképp a vízjel, fogazás, papír- és nyomási változatai
4. Térképek, nyomtatványok, rendeletek és hasonló kapcsolódó anyagok
Ezen elemeknek közvetlen kapcsolatban kell lenniük a gyűjtemény által tárgyalt kincstári ügyletekkel (ld. GREV 3.4.)
4. § Gyűjtemények értékelési szempontjai
(ld. GREV, 4. §).
"Tudás" (ld. GREV, 4.5 §)
Egy pénzügy-filatéliai gyűjteményben több észrevétel és magyarázat lehet szükséges, vagy ajánlatos, mint egy hasonló
postai gyűjteményben, de ennek tömörnek és világosnak kell
lennie.
5. § Gyűjtemények elbírálása
5.1 A pénzügy-filatéliai gyűjteményeket tanúsított szakértők értékelik saját szakterületükön a GREX V. szakasz 31-47 cikke
szerint (ld. GREV 5.1 pont.)
5.2 A pénzügy-filatéliai gyűjtemények esetében a következő,
közelítően meghatározott fogalmaknak kell vezetniük a zsűrit
egy megfelelően kiegyensúlyozott értékeléshez (ld. GREV
5.2 pont.)
Témakezelés és a gyűjtemény jelentősége 30
Tudás és a kutatás
35
Állapot és ritkaság
30
Bemutatás
5
Összesen
100
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6. § Záró rendelkezések
6.1 A szöveg fordításából eredő eltérő értelmezése esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.
6.2 A jelen szabályzatot a 60. F.I.P. Kongresszus november 25én 1991 Tokióban hagyta jóvá, mely 1991. november 25-én
lép hatályba és alkalmazandó a F.I.P. jelen Kongresszusától
kezdve a F.I.P támogatásával, védnökségével vagy elismerésével rendezett kiállításokon.
III.
Útmutató pénzügy-filatéliai gyűjtemények értékeléséhez
(Guidelines)
1. § Versenykiállítások és gyűjtemények
1.1 A jelen útmutató irányadó a pénzügy-filatéliai gyűjtemények
értékelési szabályainak alkalmazásához a SREV Tokiói
Kongresszuson történt jóváhagyását követően (1991).
1.2 Az útmutató segítségével a SREV-ben meghatározott általános és alapvető keretet világos és ésszerű gyakorlatnak kell
kiegészítenie a gyűjtési terület versenygyűjteményekben való
megjelenésének folyamatos fejlesztése céljából.
2. § Pénzügy-filatéliai gyűjtemények alapelvei
2.1 Általában egy pénzügy-filatéliai gyűjteménynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
2.2 egy adott állam, önkormányzat, vagy helyi hatóság kötelezettségjegyeit használatlanul vagy használtan, magyarázva a kibocsátás célját, vagy a használat módját és ennek fejlődését;
2.3 a forgalomba bocsátás és a kivonás időpontját, a változtatás
okait és körülményeit;
2.4 a nyomás módját, a papír típusát, a tárgyalt témához kapcsolódó és hozzáférhető újnyomatokat, próbákat, és tervváltozatokat;
2.5 a földrajzi vagy időbeli fejlődést egy országra, kontinensre
vagy az egész világra kiterjedően, amennyiben a gyűjtemény a hangsúlyt a tárgyalt kötelezettségjegyek használatára helyezi;
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2.6 nyomtatott, dombornyomott vagy öntapadó értékcikkeket
tartalmazó dokumentumokat, elmagyarázva a szabályokat,
a kifizetett összegeket és/vagy követelményeket, melyeknek
a dokumentumnak meg kellett megfelelnie.
3. § A gyűjtemény értékelési kritériumai
3.1 Terv: a gyűjteménynek tartalmaznia kell egy bevezető tervet,
amely olyan pontosan leírja és körülhatárolja a kiállító szándéka szerinti témát, hogy az oktató jellegű legyen. A gyűjteménynek e tervvel összhangban levő címet kell adni. A terv
arra is szolgál, hogy általános áttekintést adjon a témáról, és
jelezze a személyes kutatás területeit. Tartalmaznia kell a legfontosabb források rövid jegyzékét is. A zsürorok ezeket
az információkat arra használják, hogy a kiállító bevezetésben leírt elgondolásához viszonyítva értékelhessék a ténylegesen bemutatott anyagot. Több mint öt keret, vagy különböző országok kötelezettségjegyeinek gyűjteménye esetén, egy
további bevezető oldal is kívánatos lehet.
A gyűjteménynek jól érthetően kell bemutatnia a bevezetőben leírt témát.
Hangsúlyoznunk kell, hogy a legtöbb országban nem létezik teljes pénzügy-filatéliai gyűjtemény, így ezeket sokkal inkább relatív filatéliai jelentőségük, mint a teljességük szerint kell értékelni.
3.2 Továbbiakban a GREV 4.§ vonatkozó része alkalmazandó.
4. § A gyűjtemények értékelésének szempontjai
4.1 Kezelés és jelentőség: a 30 pontból, a kezelésre egy pénzügyfilatéliai gyűjtemény esetében legfeljebb 20 pont adható. Egy
pénzügy-filatéliai gyűjtemény esetében ugyanis alapvető egy
összefüggő egység felmutatása a zsürorok számára.
4.2 Egy pénzügy-filatéliai gyűjtemény a hagyományos vagy postatörténeti gyűjteményektől eltérő kezelést igényelhet. Postabélyegeket, kevés kivételtől eltekintve, csak postai díjak előre
megfizetése céljára adják ki, míg ugyanaz a pénzügy-filatéliai
értékcikk többféle forrásból származó összegek beszedésére
is használható. A pénzügy-filatéliai gyűjtemények szélesebb
témaköréhez emiatt kreatívabb kezelést kell elvárni.
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Például, a SREV 3.1, cikkében említett valamennyi kategóriára úgy kell tekinteni, hogy ezek akkor is megfelelnek a jelen
útmutatónak, ha ezek különböző országból származva azonos
célból kerültek kibocsátásra, avagy hasonló jellegű rajzbeli
vagy gyártási tulajdonságokat mutatnak.
Egy szűkebb, speciális terület gyűjteménye a postai értékcikkekhez hasonlóan kezelendő, ha egy adott kötelezettségjegy
lemezhelyeit, vagy gyártási hibáit tárgyalja, de sosem szerepelhet tematikus anyagként.
4.3 Amikor csak lehetséges, a gyűjteménynek be kell mutatnia,
vagy legalábbis magyaráznia a használatot. Eközben a pénzügy-filatéliához nem tartozó anyag (non revenue stamps material) azonban általában kerülendő. Felvétele általában akkor
lehet csak célszerű, ha érzékelhető, hogy határozottan elősegíti a központi téma kifejtésének előrehaladását, vagy sokkal
jobb megvilágításba helyezi azt.
4.4 A jelentőség igen szubjektív a kiállító szempontjából, amire
legfeljebb 10 pont javasolt. Ami esetleg fontos egy kiállítónak, lehet egyben igen alacsony jelentőségű az egyetemes
pénzügy-filatélia szempontjából. De például sörzárjegyek,
konzuli bélyegek, vagy fegyvertartási engedélyek kis jelentőségű, 5 pontot érő bemutatása közben ezek kezelése lehet
olyan nagyszerű, vagy tökéletes, annak maximális 20 pontja
ellensúlyozhatja ezt.
5. § Tudás és a kutatás
5.1 Általánosságban elmondható, hogy a postabélyegek gazdag
szakirodalmával ellentétben, a kötelezettségjegyeket nagyon
elhanyagolták az elmúlt 60-70 évben. Ezért a 35 elérhető
pontból az értékelésnek főként a rendelkezésre álló kutatás
anyag mértékétől kell függenie.
Anélkül, hogy pontokat vonnának le a kutatás hiányáért, hiszen a témában elégséges szakirodalom is állhat rendelkezésre, a gyűjteményt elsősorban az oldalak szövege alapján kell
elbírálni, arra figyelemmel, hogy mi rajtuk az új információ,
amennyiben található ilyen.
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Így például egy váltó bemutatásánál egy új a tarifális információkutatási többletpontot jelent. A pontokat növelik a kevésbé nyilvánvaló körülmények magyarázata, továbbá a hivatkozások olyan forrásokra, amelyek az ügylet okait és
egyéb körülményeit megvilágítják. Ezek azonban nem állnak
rendelkezésre minden országban. Az ismeretet és kutatást
ezért együttesen kell figyelembe venni, de az általános tudást
legalább 20 ponttal kell figyelembe venni a 35-ből.
Megjegyzés: néhány országot kivéve, gyűjtők szükségképpen
korlátozva vannak az elavult kiadványok miatt, és talán egykét évtizedre és sok elkötelezett kutatóra lesz szükség ahhoz,
hogy megfelelő, naprakész kézikönyvek és katalógusok szülessenek.
6. §

Állapot és ritkaság

6.1 Számos kötelezettségjegy sokkal ritkább a postabélyegeknél.
Ráadásul gyakran úgy használták ezeket, hogy elkerülhetetlen volt a megsérülésük. A zárásra szolgálókat, mint a sörvagy dohányzárjegyeket nyitáskor elszakítják. Másokat, mint
például indiai államok illetékjegyeit többnyire az okmányokkal együtt átlyukasztották. Némelyiket elvágták, sőt szegecseléssel, vagy fém kapoccsal rögzítették az iratokra. Ezeknél
a hibátlan állapot kivételes. A fennmaradt példányok használatból eredő ismert, és elfogadható károsodását nem szabad
leértékelő tényezőnek tekinteni. Az ilyenek lehetnek nagyon
ritka, akár egy példányban ismert darabok is.
6.2 A minőségre adható pontok száma maximum 10 legyen.
6.3 A ritkaság a kötelezettségjegyek esetében alapvetően fontos
tényező, ami nem igen függ az beszerzési ártól, vagy katalógusértéktől. Másokat csak drágán lehet megvenni, mégsem ritkák. Emellett nagyon sok kötelezettségjegy közönséges mely
nem számíthat ritkasági pontokra. Maximum 20 pont adható,
és abban az esetben, ha a szakirodalom elégtelen, az "egy vagy
két példányban ismert”megjegyzés elfogadható, és hasznos lehet. Speciálgyűjtemények bemutatásakor, katalógusra való
utalás (ha egyáltalán létezik ilyen és helytálló is) szintén hasznos lehet. A ritkaság tényeken alapul, és ha ezek egyszer már
meghatározták, e feltétel ennek fényében ítélhető meg.
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7. § : Bemutatás
7.1

A jó bemutatás nagyon fontos. A gyűjtemény nyújtson
vonzó látványt és az összes keret minden egyes lapja keltsen kiegyensúlyozott benyomást. Minden más megoldás,
mint például az esetleges keretezés vagy a lapméret megválasztása, már a kiállító szabadsága.

7.2

A feliratok korlátozódjanak a lényegre, de tartalmazzanak
minden fontos információt.

8. Segédlet: Magyar pénzügy-filatéliai fogalomtár zsüroroknak
(lásd naprakészen a MABÉOSZ OISZ honlapján:
www.mafitt.hu/org/fiscal.)
(Fordítás és értelmezés: Hodobay Andor és Szücs Károly
2015. december 31)
Újságunk 2014/3 számában már részletesen bemutattunk egy Szeged illetékbélyegeit feldolgozó, a HUNFILÁN sikerrel szerepelt,
példa értékűen felépített kiállítási gyűjteményt. A 2015/2 szám hátoldalán egy, az idei HUNFILÁN nagyaranyérmes magyar okmánybélyeg-gyűjtemény távlati képét közöltük, legutóbbi számunk egyik
cikke pedig egy kiállítási lap létrejöttének folyamatát mutatta be.
Az először kiállítani szándékozók figyelmét külön felhívjuk
az egykeretes bemutatkozás lehetőségére. Olyan szűkebb területeken, ahol a téma jellege, vagy a fennmaradt anyag szűkössége nem
teszi lehetővé az általában megkívánt többkeretes terjedelmet, egy
keret is bemutatható, amit saját, un. „egykeretes” szabályok szerint
értékelnek. Ez egy rohamosan fejlődő új és népszerű kiállítási osztály, amelyről idén ősszel a Mafitt honlapján olvasható sikeres
nemzetközi zsűri szemináriumot rendeztünk Budapesten. Ez
az osztály hazánkban mindössze 12, míg nemzetközi szinten többnyire 16 lapot jelent. Ennek illusztrálására hátsó borítónk ezúttal
a 2015-ös londoni Europhilex-en 85 pontra értékelt egykeretes magyar illetékbélyeg gyűjtemény áttekintő képét tartalmazza, mely
az első magyar okmánybélyeg-kiadás ½ krajcáros címletéről szólt.
Célunkra e bemutatott példákkal bárki rájöhetett már. Ha már van
egy jó gyűjtemény, akkor nem is olyan nehéz a következő lépcsőfokra lépve mindannyiunk hasznára szolgáló kiállítási gyűjteményt is formálni belőle. Ehhez bíztatásként és mintaként is be32
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mutatunk egy példát a legfőbb kezdeti nehézséget okozó bevezető
lapra. Tartalma, mintegy a gyűjtemény „névjegye” és nagymértékben meghatározza a kiállító fáradozásának sikerességét.

Az idei HUNFILA Tata 2015 kiállításon nagy sikerrel bemutatott
magyar okmánybélyeg gyűjtemény bevezető lapja9
9

Egyetlen, idegen szemmel könnyen megtalálható elütéssel: „követeztében”!
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In memoriam: Francis Kiddle
/1942-2015/
Október 21-én elhunyt a F.I.P. illeték-bizottságának elnöke. 1997ben vonult vissza egy űrkutatási kutatóközpont igazgatójaként, és
már előtte is, de azóta különösen, szinte csak a filatéliának élt.
Ezen belül is főként az illeték és reklámbélyegek területének volt
aktív művelője, ahol filatéliai munkássága e téma minden ágára,
világgyűjteménye mellett a szakirodalomra, a szakértésre, kiállításra és zsűrizésre egyaránt kiterjedt.
Számos szervezet és kiállítás munkájában vállalta el a legnagyobb
feladatokat. Mivel ezekről lapunkban beszámolni terjedelmi
okokból nem célszerű, honlapunkon elhelyeztem néhány linket,
ahol angol és német nyelvű méltatásokban olvashatunk ezekről.
Számunkra különösen aktuális az ugyanitt elérhető, 2013-as
Stampex-re készített prezentációja az illetékbélyegek kiállításáról.
A megemlékezések fordítása helyett inkább néhány személyes
emlékemet osztom meg róla. 2010-ben találkoztam vele először
kezdő kiállítóként Lisszabonban. A zsűri illetékbélyeg csoportjának vezetőjeként próbálta elmagyarázni nekem, hogyan lehet jobbá tenni a számomra kisebb csalódást jelentő vermeil eredményt.
Czirók Dénes által ott készített közös képünk azonban legnagyobb
fájdalmamra a következő héten, már Budapestet történt lopás miatt sajnos elveszett. Pedig olyan élesen él emlékezetemben, hogy
szinte le is tudnám rajzolni. Megvannak viszont a Royal 2014-es
magyar napján és 2015-ös londoni Europhilex-en készült képeim,
ahol már sokkal inkább sikerült kivívnom a magyar illetékbélyegek iránti elismerését és nagyon sajnálom, hogy idén New Yorkban már ezt a számomra hasznos diskurzust nem folytathatjuk!

Szücs Károly
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A HUNREV 2016 szakkiállításon
kiállítani szándékozók jelentkezési határideje:

2016. február 15.
Minden szükséges tudnivaló
megtalálható honlapunkon!

A klasszikus kiadásoknak a reális piaci árakat figyelembe vevő, és az
eddigit lényegesen meghaladó, radikálisan új árazása miatt a gyűjtők
figyelmébe ajánljuk a novemberben megjelent új magyar katalógust!

2016. a szakosztály 25. éves jubileumi éve!
Az év első felére tervezett alábbi kiadványok (5-10 ezer forint körül
várható árakon, előleg nélkül) előjegyezhetők a szerzőknél:
Hodobay Andor: Az illetékjegyes űrlapok katalógusa
Dr. Németh Kálmán: Magyarországi marhalevelek I-II. kötet
Szerény, pár ezer forintos előleggel előjegyezhetők az alábbi, nagy
részben fekete-fehérben nyomtatott könyvek, melyek mobiltelefonon
is kezelhető, nyomtatásra nem használható redukált méretben, viszont
színes kivitelben, ingyenesen is elérhetők lesznek honlapunkról:
OISZ: Az OKMÁNYBÉLYEG 25 évfolyama (5 kötet)
Szücs Károly: Pénzügyi bélyegek
(a Magyar Bélyegek Monográfiájának VIII. kötete, mely a 2007-es
„zöldkönyv” több mint 100 oldallal bővített, és átdolgozott kiadása)
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Részleteit lásd honlapunk bemutatói között,
a korábbi kiállításokon szerepelt megelőző változataival együtt
E lap a közreműködők ellenszolgáltatás nélküli, önzetlen munkájával készül. Ez úton is köszönjük az előzetes befizetéssel minden év decemberében
esedékes évi 2.000 forintos költség-hozzájárulást újságunk negyedévente
történő előállításához és az ezt megrendelő tagokhoz való eljuttatásához.
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