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2016. év eleji eseménynaptár
Április 2, szombat 9-13 óra, a MABÉOSZ szakosztályok közös
cserenapja a 302-es teremben. Kérjük, készítsenek elő adó- és illetékbélyegekből, okiratokból minél tartalmasabb kínálatot!
Április 20-24. HUNREV 2016, a magyar illetékbélyegek első
szakkiállítása és gyűjtőinek nemzetközi találkozója. A kiállítás
honlapja: http://www.mafitt.hu/org/fiscal/exhibit/hunrev2016
A naponta 9-18 óra közt nyitva tartó kiállításunk programja:
ápr. 20. 16-18 óra: Megnyitó, díszvendég a kiállítás védnöke,
dr. Bod Péter Ákos professzor
ápr. 21. csütörtök, 9 órától: Tárlatvezetések óránként
14:00 áverés, utána 16 órától börze, cserasztalokkal
ápr. 22. Előadások (Hodobay Andor, Ralph Ebner, Szücs K.)
ápr. 23. szombat 9-12 óra: Kiállítók konzultációja a zsűrivel
14 óra: Díjkiosztóval összekötött ünnepi taggyűlés.
19 óra: Záróvacsora (előzetes jelentkezéssel,
(cím: VI. ker. Vörösmarty u. 47/a Cream Café, 2.500 Ft/fő)
ápr. 24. vasárnap 10 óra: a Bélyegmúzeumi mintaívek és
könyvtár megtekintése, városnézés a külföldieknek.
Személyes részvételével a programokon elősegítheti, hogy
a következő alkalomra ne kelljen újabb 25 évet várnunk!
A szakosztály vezetősége
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Bedő József - Hodobay Andor:
Megoldódott a Váltó 2-es vízjel rejtélye!
Az Okmánybélyeg 2012/4. számában (12-13. oldalak) kérdéssel
fordultam a tisztelt olvasókhoz a Floderer katalógusban Váltó 2-nek
nevezett vízjellel kapcsolatban. A kérdésre válasz nem érkezett,
ennek ellenére a rejtély megoldódott. A megoldás Bedő József tagtársunk érdeme.
Röviden megismétlem, mire kerestük a választ. A Floderer katalógus leírása szerint a Váltó 2-es vízjel olyan, mint a Váltó 1-es
(vagyis árnyékolatlan, kettős vonalú), de a 28x160 mm befoglaló
méret helyett csak (19-20)x143 mm méretű. Már most felhívom
figyelmüket a kövéren kiemelt árnyékolatlan szóra. A Váltó 3-as
vízjel árnyékolt, kettősvonalú 20x143 mm befoglaló méretű. A
vizsgált gyűjtemények darabjai a fenti árnyékolatlan, árnyékolt
vízjelek alapján könnyen szétválaszthatók voltak, de csak 2 csoportot alkottak, hiányzott a Váltó 2-es árnyékolatlan, 20x143 mm méretű vízjel.
Bedő József vette észre, hogy a megoldást nem az árnyékolatlan,
hanem az árnyékolt vízjelek között kell keresni. Az árnyékolt vízjelű darabok jól megkülönböztethető kétféle vízjellel léteznek, vagyis
a Váltó 2-es vízjel nem árnyékolatlan, hanem árnyékolt (perspektivikus) megjelenésű. Kis gyakorlattal könnyen megkülönböztethető
a Váltó 3-as vízjeltől. Nézzük a különbségeket:

Váltó 2 vízjel (19-20)x143 mm

Váltó 3 vízjel (20-22)x143 mm
OKMÁNYBÉLYEG 2015/4
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A betűk jobb felső sarkainak ferde vonalai, valamint a bal és jobb
szélső vonalak eltérő vastagságai jól mutatják, hogy mindkét vízjel
betűi perspektivikus ábrázolásúak.
A 2-es vízjel szemre lágyabb, a 3-as vízjel keményebb, élesebb
vonalú megjelenést mutat.
A 2-es vízjel betűit határoló vonalak közel azonos vastagságúak, a
jobb oldali függőleges (ferde vagy íves) vonalak kicsit (pár tized
mm-rel) vastagabbak.
A 3-as vízjel bal oldali függőleges (ferde, vagy íves) vonalai vékonyak, a jobb oldali függőleges (ferde vagy íves) vonalak szemmel
láthatóan vastagabbak, tized mm beosztású nagyítón mérve a különbség közel 1 mm.
A felfedezés időben érkezett ahhoz, hogy a már nyomdában lévő
katalógusban megfelelő módon szerepeltethessük.
Bedő József és Hodobay Andor

Dr. Németh Kálmán

Levél a FELTALÁLÓHOZ
Nehezen találom a szavakat gondolataim rendezett sorba fűzéséhez
annyira meg vagyok illetődve. Az OKMÁNYBÉLYEG újságunk
2015 évi 4. számában olvasom, hogy 2 év múlva lesz új katalógusunk, aminek igazán örülök. Itt kellett volna mindjárt közölni, hogy
kik a szerkesztőbizottság tagjai. Remélem, az újság következő számából ezt megtudjuk.
Mivel a postabélyegek nem érdekelnek, érthető, hogy a katalógusban a 489. oldalt követő 80 oldal az, amit használok. Erről a részről
olvasom azt, hogy: „Első lépésként a katalógus fejezeteinek átcsoportosítását végeztük.” Mi lehet ez az ’átcsoportosítás’ – elképzelni
sem tudom! A változásokat üdvözölni kell, ha azok logikusak és
hasznosak. A piaci viszonyokhoz igazított árváltozások szintén
jogosak. Ezeket érdeklődéssel várom, annál is inkább, mert hosszú
évek alatt az online árverések aktív résztvevője voltam, így kellő
tapasztalatom van ezen a téren.
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Térjünk ezek után a lényegre. Idézett újságunkban olvasom: „Viszszatérve a katalógusra, bevezettük a kötelezettség-jegyek kulcsfogalmát, stb.”
No, ez zseniális! Csak azt nem értem, hogyan tudtunk eddig létezni
enélkül a ’kulcsfogalom’ nélkül!
Aztán tovább gondoltam a dolgot. Mennyi kötelezettség-jegyem
van nekem is! Ezeket úgy hívják, hogy sárga csekkek. Gondolom
a kedves olvasóim is találkoztak már ezekkel a jellegzetes képződményekkel. Különböző kibocsátóktól erednek, de közös jellemzőjük, hogy több ezer Ft megfizetésére köteleznek vele. Ritkaságszámba menő példányok is akadnak köztük. A Közterület Felügyelettől már kaptam 10.000,- Ft-os csekket is, de tudok olyan példát
is, hogy a rendőrségtől lehet beszerezni akár 50.000,- Ft-os egyedi
darabot is.
No, itt jön a bökkenő! Ezek is szerepelnek majd a következő katalógusunkban?
Akkor ezeknek egy külön albumot kell beállítani? Még gondban
vagyok, hogyan is célszerű gyűjteni ezeket, fizetés előtt, vagy fizetés után rakom őket az albumba?
Az megoldhatónak látszik, hogy mindet valós időrendben lehet
tárolni. Ezeket a sárgákat a postán szoktam befizetni, de ott meg
2/3-ad részét letépik! Akkor ezek sérült példányok lesznek? stb.
stb. stb.
Látom viszont a nem túl távoli jövőt. OKMÁNYBÉLYEG c. újságunk majd KÖTELEZETTSÉG-JEGYEK KÖZLÖNYE címmel
jelenik meg, az érdeklődés a téma iránt óriási mértékben megnő, a
vezetőség gondja lesz a Szervezeti és Működési Szabályzatot
megfelelően átírni.
Ha az eddigiekből nem lenne nyilvánvaló, le is írom a véleményemet: a bevezetett kulcsfogalom úgy rossz, ahogy van.
Székesfehérvár, 2016. 02. 25.
Dr. Németh Kálmán
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Szücs Károly:
Az 1934-es forgalmi adóbélyegek használata
Az alább közölt üzenetváltás előzménye az volt, hogy a HUNREV
2016 BUDAPEST kiállításra az általános forgalmi adó bélyegekről
készült egykeretes bemutatót már március elején elérhetővé tettem
a kiállítás honlapján, és az „Okmánybélyeg baráti kör” facebook
csoportban 1 megadtam az eléréséhez szükséges un. „linket”. A
gyűjtemény első, bevezető lapján ekkor még azt írtam, hogy a szakirodalom sehol nem közli az 1934-es kiadású általános forgamiadó
bélyegek használata megszűnésének időpontját. A legutolsó általam
ismert bejegyzés azonban nekem igen korainak tűnt, ezért segítséget kértem az csoport tagjai által ismert legkésőbbi bélyeges adólerovás időpontjának kiderítéséhez.

1. ábra: 1929-1946 között vezetett forgalmi adókönyv

Egyben feltételeztem azt is, hogy keretemen részleteiben is bemutatott adókönyvecskében levő valamennyi bélyeg következetes átlyukasztása feltehetően az adóellenőrzés során történt. E kérdéseket az
ezt követő órákban belül lezajlott alábbi eszmecsere segített
tisztáni. Jó példa arra, hogy milyen a hasznosan működik az Inter1

E zárt csoportba a szakosztály minden e-mail címmel rendelkező tagjának
korábban már küldtem meghívót, amit igény esetén készséggel megismétlek.
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net a filatéliában, ha valóban arra használjuk, amire igazán való! (A
két helyen kapcsos zárójelben, dőltbetűvel közölteket a tartalom
jobb megértéséhez toldottam be az eredeti szövegbe.)
DJ: Szűcs Karcsinak egy kis segítség a legkésöbbi 1934. évben
kiadott bélyegekkel történt [legkésőbbi] forgalmi adólerovás megtalálásához. A forgalmi adó könyvecskében 1942. augusztus és
szeptember hónapjaiban látható az utolsó bélyeges adólerovás.
1942. októberében a bejegyzés szerint az adóbevallás benyujtásakor
személyesen kp. került befizetésre. 1945 évből a két adó könyvben
a legkorábbi lerovás május 24. és 25. de ez már az új forgalmi adó
bélyegekkel történt! Talán valakinek a gyűjteményében található
késöbbi lerovás?
SzK: A 16. lapon levő
kézzel írt bejegyzésben
megtaláltam a bélyegek
használatát megszüntető
rendelet számát, köszönöm! Ezek szerint [ennek
az adózónak] 1942. szeptember 30-ig kellett az illetéket [helyesebben: adót]
bélyeggel leróni. Az interneten megtalálható terjedelmes rendeletben ezt a
részt még nem sikerült
megtalálnom, de akinek
kedve van hozzá, itt belenézhet: library.hungaricana.hu
Bizonyos esetekben nyilván megengedett volt már
ez előtt is készpénzzel is
teljesíteni, hiszen az én könyvemben már 1935 második felétől
csak ilyen bejegyzések találhatók.2

2

E megfogalmazás már közelít a lényeghez, de még nem helytálló, hiszen itt
még nem ismertem a rendelet következő bejegyzésben idézett részét.
8
OKMÁNYBÉLYEG 2015/4

SzK. mintegy fél órával később: Megvan, a rendelet 144(!) oldalán.
Az adó bélyeggel való lerovására a területileg illetékes adóhivatal
kötelezhette az adózókat, rendszeres ellenőrzés mellett. Ahogy tehát sejtettem, az átlyukasztás valóban az adóellenőrzés jele.
77. §. Forgalmi adó lerovása bélyeggel.
(1) A pénzügyigazgatóság előzetes engedélye alapján a forgalmi
adóhivatal székhelyén lakó (székelő) olyan adózókat, .akiknél a
forgalmi adóhátralékok behajtása nehézségbe ütközik s az adó befizetése, illetőleg a hátralék növekedésének megakadályozása más
módon nem biztosítható, a forgalmi adónak — forgalmi adóbélyegek felhasználása mellett — naponként vagy hetenként bélyeggel
való lerovására kötelezheti a forgalmi adóhivatal.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezései alá eső adózók összes bevételeiket
a forgalmiadó hivatal által előzetesen hitelesített, bekötött és lapszámozott forgalmi adókönyvbe tartoznak naponként időrendben
bevezetni s az adóköteles bevételek végösszegét naponként kötelesek megállapítani s a fizetendő forgalmi adó összegét kiszámítani.
Az adó összegét akként kell kikerekíteni, hogy az 5 fillér vagy ennél
nagyobb összeget 10 fillérre kell kiegészíteni, az 5 fillérnél kisebb
összeget pedig számításon kívül kell hagyni.
(3) A kiszámított forgalmi adó összegének megfelelő értékű forgalmi adóbélyeget közvetlenül a napi zárlat eredménye után, ha pedig
az adózó hetenkénti lerovásra kapott engedélyt, a napi zárlatokról
készített heti összesítő zárlati eredmény után kell felragasztani.
(4) Nem forgalmi adóbélyeg, vagy ismételten használt, esetleg
csonka bélyeg felhasználása forgalmi adólerovásnak nem tekinthető. (5) A lerótt bélyegeket a forgalmi adóhivatal kiküldött tisztviselője a helyszínén, a lerovás felülvizsgálata és számbavétele alkalmával zsíros bélyegzővel vagy átlyukasztással like hangulatjel érvényteleníti.
Ennek fényében átírtam a bevezető lap szövegét. Mindenkinek köszönöm a segítséget!
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A kiállítási keret bevezető lapja ennek köszönhetően az alábbi lett:

Beszélgető partnerem rövidesen készített az általa ismert értéktelenítési módokról egy kis kiegészítő tanulmányt, melyet a következő
cikk tartalmaz.
Szücs Károly
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Dán János:
Egy kis értéktelenítés!
A forgalmi adó könyvekben a következő értéktelenítéseket találtam: Az első és legkézenfekvőbb a bélyegzővel történő
értéktelenítés. Ezt az ellenőrzéskor az ellenőr bélyegezte a bélyegekre.

Aztán az adó ellenőröknek saját megkülönböztető számos bélyegzőket adtak.
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Egy másik számos bélyegző:

Aztán volt bélyegzős lyukasztásos érvénytelenítés, nagy lyukú
lukasztóval:
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Bevágásos érvénytelenítés, nem tudom milyen eszközzel csinálták, lehet késsel?

A papír hátoldalán jobban látszik a bevágás formája:

13

Kis lyukú lukasztások:

Szintén kis lyukú lukasztás,
talán itt jobban látszik:

Végül a ceruzás áthúzásos érvénytelenítés, valószínű nem az adóellenőr csinálta:

Dán János
14
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Szücs Károly:
Egy közgyűjtemény megszületésének története
Még az előző vezetőségünk egy 1930-as Filatéliai Kurírban talált
hír alapján pályázatot írt ki az OKMÁNYBÉLYEG 2012/1 száma
29. oldalán az állítólagosan a debreceni Déryné múzeumnak ajándékozott „Békés Istvánné és Kiss Ernő féle illetékbélyeggyűjtemény” tartalmának dokumentálására.

Régi adósságunkat teljesítjük azzal, hogy most közreadjuk ezt az
információt: Horváth Antal sülysápi tagunk a pályázati kiírásban
szereplő másfél évvel később határidőre válaszlevelet juttatott el az
OKMÁNYBÉLYEG akkori szerkesztőjének, hogy ez a munka
sajnos nem teljesíthető. Kapcsolatba lépett ugyanis egy muzeológussal, aki megállapította, hogy ilyen gyűjtemény nem szerepel a
debreceni Déry Múzeum 1930-as évekbeli leltárkönyveiben. Egyértelmű tehát, hogy a felajánlás, amiről a Filatéliai Kurír hírt adott,
később sajnos nem realizálódott.
Az 1930-as években még hamvába holt tervet több, mint 80 évvel
később, Csatlós Árpádné valósította meg a Bélyegmúzeumnak
15

ajándékozott, közadakozásból kiegészített gyűjteményével.3 Ez az
első olyan magyar illetékbélyegeket tartalmazó anyag, amely közgyűjtemény részévé válhatott, azóta már tovább gyarapodott, és
továbbfejlesztése is szerepel a múzeum legfontosabb fejlesztési
céljai között. Az időbeli egybeesés persze nem véletlen. A Déri
múzeummal kapcsolatos pályázati kiírás ötletre is ezen adomány
hiányainak pótlására szervezett széles körű adakozás kapcsán vetődött fel, amelyben értelemszerűen túlnyomórészt szakosztályunk
tagjai vettek részt. Ennek az adakozás meginduulásának is volt
azonban egy eddig kevéssé ismeret előzménye.
A múzeumnak akkor már
volt, igaz csak egyetlen
egy árva okmánybélyege,
mégpedig az itt látható
befogadó nyilatkozaton
látható.
Ez a bélyeg 2011 decemberében. mintegy véletlenül került a múzeumba. A
Mafitt új titkáraként volt
ott tennivalóm, mivel a
múzeum azzal támogatja
e szervezetet, hogy ott
van a bejelentett székhelye és iratttára is.
Ennek során egy cserealbumomból
véletlenül
kiesett bélyeg keveredett
a Mafitt ügyeinek átadásátvétele során általam oda
beszállított dolgok közé,
és arra gondoltam, hogy ha már ilyen különös módon eljutott a
múzeunig, akkor megérdemli hogy itt is maradjon, ha lehet.
Ezt a bélyeget a múzeum korábbi álláspontját revideálva a múzeum
új igazgatója − a Helbing Ferenc tervezte réznyomású bélyeg szép3

(Ld. ugyanennek a lapszámnak a 43. oldalán levő meghívót az adománygyűjteményt átadó eseményre, 2012/3 számunk címlapját és a kapcsolódó cikket.
16
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sége által is motiválva −első szóra befogadta. Ezzel kapcsolatos,
hogy a múzeum működési engedélye azóta kicsit módosult4is, ami
többek közt lehetővé tette az a múzeológusoknak illetékbélyegekkel
való foglalkozást is.
Csatlós Mariann ugyanis, amikor évekkel korábban kezdő gyűjtőként a múzeumban az okmánybélyegek hiányának oka iránt érdeklődött, még azt a választ kapta, az múzeum alapító okiratában szigorúan előirt gyűjtési területük csak a postabélyegek tartoznak bele,
és a gyűjtési terület általában nem bővíthető.
Épp ez indította 5 arra, hogy ha már a valóságban nem, legalább
virtuálisan, az interneten álljon ösze egy lehetőségek szerint minél
teljesebb magyar illetékbélyeg-gyűjtemény. Ebből a gondolatból
született meg a webmúzeum, amelyben azóta valamennyi központi
kiadás és a helyi kiadások nagyrésze is megtalálható.

Internetcím: http://pew.fw.hu/

4
5

Lésd: Szabolcsi Bélyegújság 2015/3-4 szám, 24. oldal.
Lásd: OKMÁNYBÉLYEG 2012/3 7.o.
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Nagy kár hogy e gazdag és hasznos webhely szerzőjének kitartása a
helyikiadásoknál már csak a K betűig tartott és az oldal azóta gondozatlan, még a hibaüzenetre futó lapokat sem javítja senki.
A múzeum előbb bemutatott, a
okmánbélyeget befogadó átvételi
elsimervényének megismerése indította aztán Marinnat, mint az IBK Egyesület elnökét is, arra a szervező munkára, ami a következő évben végül a
múzeumnak adott közgyűjtemény létrejöttéhez vezetet. Erre az alkalomra
Czibula Péter, az IBK tagja még egy
szép emlékívet is komponált a Zentai
Jánostól kapott használatlan 4 forintos
képének és a Lehe blokk motívumainak felhasznlásával.
A történet azonban immér szakosztályunkban is folytatódik. Vezetőségünk két tagja, Vincze Árpád és Csépán István, egy 2014-es
közgyűlési határozatunk kapcsán már hosszabb ideje foglalkozik
egy szakosztályi „referencia gyűjtemény” felépítésével. Ehhez
Burján Andor 2010-ben szakosztályunknak adományozot6 albumainak feldolgozásával indultunk el. Mint ennek során gyorsan
kiderült, ez a Kiss János lelkész hagyatákából származó anyag
túlnyomórészt bár nagyszámú, de gyakorlatilag bündlibélyeget
tartalmaz. Ezért a gyűjtemény alakításában tagjaink további segítségére lesz szükség, ha a közgyűlési határozatnak továbbra is érvényt kívánunk szerezni.
A referenciagyűjtemény eddig elkészült lapjait a közgyűlés
„Egyebek” napirendi pontjának keretében idén mutattuk be először. Ez a Bélyegmúzeum alapgyűjteményével szemben olyan
speciálgyűjtemény, amely a típusok, fogazat, vízjel és egyéb sajátosságok szerint rendezett. Gyarapításában tagjaink segítségére is
számítunk, ezért lapjait honlapunkon tesszük elérhetővé, ahol ebből nem csak tanulni lehet, hanem a még hiányzó változatok hozzánk eljutattásával folyamatos bővítéséhez is hozzá lehet járulni.

6

Ld. OKMÁNYBÉLYEG 2011/1 39.o.
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Az adományozók neveit természetesen regisztráljuk és közzéteszszük.
Horváth Antal hozzánk intézett, de mindezidáig válasz nélkül kallódó levele sajnos csak 2014-ben jutott el szakosztályunk következő vezetőségéhez.

A vezetőségünk nevében elnézését kérve, hogy a szakosztály tevékenységének megújítása érdekében végzett bokros teendőink
alatt sajnos részünkről is alaposan megkésve reagáltunk, köszönjük Horváth úrnak az utánajárást. Bizonyára mindenki megérti,
hogy ezt a tévesen kíírt pályázatot értelemszerűen kénytelenek
vagyunk eredménytelennek nyilvánítani. Mivel Horváth úr az idei
közgyűlésünkön való részvételben sajnos akadályozva volt, ezért
fáradozását egy hozzá levélben eljutatott ajándékkal jutalmaztuk a
szakosztály aukciókon meglepően jó árakon forgó, értékesebb, a
2000-es évek elejéről megmaradt korai emlékívei közül.
Szücs Károly

19

Szücs Károly:
Mérey-gyűjtemény?

A fenti címlapú, 50 évre eltemetett gyűjteményben bukkantam rá
az 1965-ös évszámú okmánybélyegkiadás próbanyomataira.

Ezek tökéletesen tiszta első nyomatok, fogazás és hátoldali enyvezés nélkül, a kiadással azonos vízjelű bélyegpapírra. Mellettük
szürke karonlapra felragaszva, egy enyvezett és kifogazott komplett sorozat is volt, sajnos már nem lementhetően.
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A forrásból következtetve ezek egyenesen a Pénzügyminisztériumba jóváhagyásra küldött példányok lehetnek. A próbanyomatsort ta-rtalmazó,
az 1946-65 közti időszakot felölelő
teljes okmánybélyeg gyűjtemény eredeti tulajdonosa állítólag vitéz Mérey
László, akinek egy nemrég elhúnyt,
valószínűleg már harmadik örökösétől került hozzám idén.
Fekete Ferenc: A vitézi rend története
c. könyvében az alábbi adatokat közli róla: „Vitéz nagyselmeczi Mérey
László (Pozsony / ma: Szlovákia, 1887. április 19. – Braine Le
Comte / Belgium, 1965. ?)”
Némi internetes kutakodás alapján a továbbikat sikerült megtudnom. 1922-ben avatták ünnepélyesen vitézzé. A II. világháború
idején altábornagyi ragot elérve, a Legfelsőbb Honvédtörvényszék
elnöke lett. 1944 májusában Pest a német megszállókkal kollaboráló Sztójai kormány Pest-Pilis-Solt vármegye főispánjává nevezte ki. Működése idején deportálták a vármegye déli területének
zsidóságát a IV. ún „tisztogatási művelet” során, ami miatt 1945ben elhagyta az országot.
A gyűjtemény lezárásának időpontja Mérey elhunytának Fekete
Ferenc által közölt felétetlezhető évével összevág, és ez azt jelenti,
hogy a kapcsolat közte és a gyűjtemény miatt legalábbis nem kizárható.
Amennyiben a gyűjtemény valóban az övé volt, akkor az 1950-es
években politikai múltja ellenére is meglepően jó kapcsolatokat
tarthatott fenn a Pénzügyminisztérum bélyegkiadásokban illetékes
vezető beosztású tisztságviselőivel Erre nem cska a próbanyomatok utalnak, hanem az album lapjai is az 50-es évek elejéről használatlan megmaradt, képes oldalukkal egymásal szembefordítva
összeragasztott pénzügyminisztériumi diszoklevelek hátoldalaira
készültek.
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A gondosan rendezett gyűjtemény igen alapos, szakszerű feliratokat tartalmazó lapjait megörökítettem.
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E gyűjtemény jó néhány eredeti enyvezésű használatlan bélyeget
is tartalmazott, köztük legnagyobb modern ritkaságunkat, az
1957-es legyártott, de forgalomba nem helyezett 50 fillérest is,
melynek képét e lapszámunk címoldala nagy méretben is közli. A
gondos kezelés ellenére a gyűjtemény tulajdonosa sajnos egy
szarvashibát is vétett: a filacsíkokat olyan (szerencsére vízben
oldódó) ragasztóval rögzítette az albumba, amely átszivárogott a
fekete fotópapíron. Ez valamennyi bélyeget betapasztotta a
filacsíkba, így sajnos a használatlanokat is. Megmutatom a problémát, majd a következőkben kezelésének módját.

Filacsík a rögzítéshez használt ragasztó beszivárgási nyomaival

A filacsíkhoz tapadt bélyeg és egy ragasztófoltossá vált bélyeg

Hasznát bélyegek esetében ez a folt áztatással szeerncsére gyorsan
és könnyen eltávolítható volt. A használatlanok esetében ez sajnos
27

a bélyegek hátoldalának kitűnő állapotú enyvezésének elvesztésével járt volna, ami a hasznáélatléanul fenmmaradt bélyegek ritkasága miatt nem volt kívánatos. Ezért olyan utat kellett keresni, ami
a betapadást az enyvezés lehető legkisebb sérülése mellett szünteti
meg. Filep Lacitól hallott ötlet nyomán megpróbáltam a fekete
fotópapírt két bélyegről lefagyasztás után leválasztani. A fekete
foltokat falctalanító folyadékkal felpuhítva csipesszel és ecsettel
az alábbi eredménnyel sikerült eltávolítani.

E siker persze nem teljes, de a ragasztónak ez a kis hibája már
elmegy annak, hogy eredeti ragasztójú un. elsőfalcos példánynak
tekinthessük, amit a katalógusok egy csillaggal így jelölnek: *
A másik bélyegen a fekete folt sokkal nagyobb volt, és az már
nem sikerült ilyen szépen, de a falctalanítás okozta folt körüli ép
enyvezés még így is nyilvánvalóvá
teszi, hogy használatlan példányról
van szó. Elsőfalcosnak ezt már a
hiba kiterjedtsége miatt már nem
merném besorolni, a helyes jelzése
szerintem (*). Igy néz ki ez az utóbbi
példány közelebbről:
Szücs Károly
Aki még nem tette meg, kérjük, hogy juttassa el az idén első
alkalommal már beltartalmával is színesben megjelenő lapunk
nyomtatva történő eljutatásához szükséges 2.000 ft költséghozzájárulását vezetőségünk valamelyik tagjához: dr. Rill Atillához, Hodobay Andorhoz vagy Szücs Károlyhoz (utóbbi számlaszáma: 1177326-03988435. A év eleji megkésett befizetések erősen növelik adminisztrációs terheinket. A postázási költségek folyamatos emelkedése miatt a közgyűlés által 2.500 forintra emelt
jövő évre szóló következő befizetését kérjük, hogy idén év végén
immár ezért pontosan, 2016. december 31-ig teljesítse.
28
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Olvasóink írják
Választ keresünk az alábbi három kérdésre.
1. Id. dr. Kupa Mihály1993-ban megjelent kétkötetes munkájában 7 az itt látható fekete-fehér képekkel illusztrálva mutatja be,
illetve katalogizálja az alábbi adópengő felülnyomású
váltóilletékbélyeget kétféle változatban, 12 illetve 13 db vízszintes
érvénytelenítő vonalkázással.
A katalógus fekete-fehér illusztrációin a vízszintes vonalkákat megszámolva az eredmény a 681.
számú képen 12 vonalka, a 682. számú tömb bélyegein is 12 vonal, kivéve a 2. sor 6. bélyegét,
amelyen csak 11 db vonalka van. Feltehetően elírás a katalógusban, 13 helyett 11-et akartak írni.

Sajnos egyik ismert illetékbélyeg katalógus sem tárgyalja ezeket a
változatokat. Ki tud róluk többet? Van-e valakinek teljes íve? Az
íven belül hol helyezkedik el a bemutatott tömb? Minden ívben

7

Kupa Mihály id. dr.. Corpus notarum pecuniariarum Hungariae I-II. (Magyar
Egyetemes Pénzjegytár). Informatika Történeti Múzeum Alapítvány, Budapest.
ISBN 9630436582 (1993)
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megtalálható? Helyénvaló-e a feltételezés, hogy 13 helyett 11 a
helyes szám, vagy esetleg létezik 13 vonalas változat is?
2. A fent említett könyv az adópengő felülnyomású számlailleték
bélyegeknél képekkel mutatja be az „Adópengő” felülnyomású
bélyegeket. (1000 Adópengő/10 fillér; 5000 Adópengő/2 P 50
fillér; 10000 Adópengő/3 P; 20000 Adópengő/4 P; 20000 Adópengő/5 P; 20000 Adópengő/6 P.)

Az okirati és törvénykezési illeték bélyegeknél az „adópengő” és
„Adópengő” szedésváltozatok önálló katalógusszámokkal szerepelnek, a számlailleték bélyegeknél az eddigi katalógusok Abetűvel kezdődő változatokat nem ismertetik. Ki tud róluk többet?
Korabeli hamisítványok? Léteznek eredeti számlákon, melyekkel
valódiságukat egyértelműen bizonyíthatjuk?
3. Ki tud többet az alábbi pezsgőadó zárjegyről? Mikor jelent
meg, vannak-e más címletek is?
A bemutatott zárjegy mérete 181x401 mm, enyvezett, gyári vízjeles fehér papíron, a vízjel még megfejtés alatt áll.

H.A.
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A klasszikus kiadásoknak a mai reális
piaci árszintek figyelembe vételével az
eddigekett lényegesen meghaladó,
radikálisan új árazása miatt különösen
az adó- és illetékjegyek gyűjtői figyelmébe ajánljuk a tavaly novemberben megújult Magyar posta- és illetékbélyeg katalógust!
A könyv elejére helyezett tartalomjegyzék, a fejezetek tartalmának átrendezése és a díjjegyesek egy fejezetbe
helyezése jelentősen fokozta e nemzetközi szinten már többszörösen díjazott
katalógusunk használhatóságát.

2016. a szakosztály 25. éves jubileumi éve!
Az év első felére tervezett alábbi kiadványok (5x0-10 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)
Az Interneten készíti Szücs Károly: Pénzügyi bélyegek
(a Mafitt Filatéliai Enciklopédiájának V. kötete, mely a 2007-es
„zöldkönyv” több mint 100 oldallal bővített, és átdolgozott kiadása)
31

A HUNREV 2016 BUDAPEST
egyhetes szakkiállításunk nyitvatartása:

2016. ápr. 20 16:00 - 24. 14:00.
(szerdától vasárnapig)
Minden információ, és a legtöbb kiállított gyűjtemény előzetese is megtalálható honlapunkon! www.mafitt.hu/fiscal

Kapcsolat e-mailben: fistacomp@gmail.com
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Képek a HUNREV 2016 BUDAPEST szakkiállításról
2016/2
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Július 2, szombat 9-13 óra: a MABÉOSZ szakosztályok közös cserenapja a 302-es teremben. Kérjük tagjainkat, hogy készítsenek elő
adó- és illetékbélyegekből, okiratokból minél tartalmasabb kínálatot!
2016. évi új szakirodalom
Utánnyomásból 5.000 forintos áron előjegyezhető:
Hodobay Andor: Az illetékjegyes űrlapok katalógusa
Korábbi hírünktől eltérően csak az év második felében lesz megvehető:
Dr. Németh Kálmán: Magyarországi marhalevelek (8.000 ft)
Honlapunkról letölthető, vagy CD-n 500 ft-ért megvásárolható:
Az OKMÁNYBÉLYEG 25 évfolyama (5 kötet)

Az Interneten készül: Pénzügyi bélyegek
a Magyar Filatéliai Enciklopédia V. kötete lesz, mely a 2007-es
„zöldkönyv” több mint 100 oldallal bővített és átdolgozott kiadása.
Már jelenleg is elérhető a „mafipedia.mafitt.hu” webcímen.
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Burján Andor:
Kiegészítés az előző lapszám címképéhez
Az Okmánybélyeg 2016/1. számában közöltekhez azért mutatom
be oklevelemet, melynek mindkét oldalán halványan, de látható a
Kossuth címer, mint Közlönyünk címlapján.

Idézem az OKMÁNYBÉLYEG 25. oldalán közölt albumlap szövegéből:..”a PM a Kormány elhatározásának megfelelően Kossuth
címerrel ékesített újrajzú illetékbélyegek kigyártását rendelte el. Az
államnyomda a bélyegeket kigyártotta, azonban forgalomba nem
kerülhetett, mert az időközben egybehívott Országgyűlés a Népköztársaság címerét újból szabályozta, ennélfogva a kigyártott mennyiség selejtté vált. Bélyegrajz teljesen új. Értékjelzése a bélyeg színével egyező színes szám, a kibocsátás ideje 1957. ápr. hó. Visszavonva 1957. június hó.”
Így tehát nem Kossuth-címeres bélyeg került az oklevelünkre – az
1957-ben végzettekére – bár mint a dátumból látható, könnyen az is
lehetett volna!
Remélem sikerült soraimmal éreztetni e kort azoknak, akik nálunk
jóval fiatalabbak és nem élték meg ezt a forradalmi időszakot, egyben kicsit közelebb is hozni hozzájuk, amit az akkori egyetemisták
kezdeményeztek!
Burján Andor
gyémántokleveles bányamérnök
most már az Okmány és Illetékbélyeg Gyűjtők Szakosztályának
tiszteleti elnöke.
OKMÁNYBÉLYEG 2015/4
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Filep László:
Hozzászólás az Illetéklerovás 50 krajcáros postabélyeggel
című íráshoz1
A cikkben bemutatott 1867-es „durvanyomású” 50 krajcáros postabélyeget teljes okmányon, okmánybélyegként felhasználva, az árverező bécsi Viennafil Auktionen árverezőház a következőképpen
írta le katalógusában:

Mint láthatjuk, az utolsó sorban szerepel az „Unikat in
archivfrischer Erhaltung!” vagyis „egyedi, friss levéltári állapotban
megőrzött példány!” Ez a meghatározás szerepel a cikkben is: „ez
az okirat jelenleg unikális ritkaságnak számít”. Az unikális szó jelentése a Magyar értelmező szótár szerint: unikális (melléknév):
egyedi, különleges; egyetlen (példányban létező).
Azonban a hivatkozott „Okmánybélyeg baráti kör” facebookfórumon nem bukkant fel a cikkben bemutatott és elárverezett példány! Az első, hasonló példány megjelenése a „Filatéliai tárház”
facebook-csoportban volt – de nem a cikkben szereplő példányé!

1

E cikket a szerző engedélyével és kívánságára, a hagyományos szakosztály „A
bélyeg” című lapjának 2017. februári 2. számából vettük át.

5

A 2015. július 4-i bejegyzés: „1868. július 25-én kelt lelkészi irat
Pestről, az 50 krajcár illeték okmánybélyeg helyett az 1867-es
könyvnyomású sor 50 krajcáros rózsabarna bélyegével lett leróva.
Ritkasági fok: önmagáért beszél, az 1867-es sor alacsonyabb értékű
bélyegei is roppant ritkák helyettesítve használva, a záróérték pedig
tudtommal unikális darab eddig.” Itt is szerepel az unikális jelző –
gondolom a bejegyzés szerzője nem ismerte az elárverezett – második – példányt!
A hozzászólók azonosítják is az iraton szereplő Győry Lajost (ev.
ref. lelkész, szül. 1800. jan. 1. Bihar-Püspökiben köznemes családból; Debreczenben végezte középiskoláit, (1819-től) a bölcseletet,
theologiát és jogot. Esküdt felügyelő s 1829-30-ban ugyanott senior
volt és Göttingában töltött egy év után hajdúszoboszlói káplán lett,
innét két év múlva hivatott meg 1832 körül lelkésznek
Érkörtvélyesre; hét év múlva máté-szalkai lelkész lett; 1842-ben az
egyházkerület ajánlására a kisújszállási egyház hívta meg papjának.
A heves-nagykunsági egyházmegye megválasztotta tanács-bírájává
s főjegyzőjévé. 1852-ben a kisújszállási, most már
főgymnasiumnak reorganisálása körül neki jelentékeny szerep jutott. Meghalt 1871. jún. 4. Kisujszálláson.**)
Véleményem szerint ez az azonosítás téves – mivel az okmányrészlet képén, a második sorban olvasható: „nötlen” – az ekkor 68 éves
lelkésznek pedig özvegynek kellene lennie, ha neje Garbóczi Julianna elhunyta esetén újra nősülne. Szerintem inkább, kettejük fiáról, az ekkor 20 éves ifjabb Győry Lajosról lehet szó (ev. ref. lelkész, előbbinek fia, szül. 1848. jan. Kisujszálláson, Jász-Nagy-KunSzolnok megyében; iskoláit szülővárosában és Debreczenben az ev.
ref. főiskolában végezte, hol esküdt felügyelő, köztanító két évig és
1873-ban helyettes tanár és senior volt. 1872-ben a kisujszállási ref.
egyháztanács tanárnak választotta a gymnasium VI. osztályába.
1882 tavaszán lelkész lett Kenderesen (Jász-Nagy-K.-Szolnokm.),
majd egyházmegyei tanácsbiróvá s főjegyzővé választatott meg.**)
Elhunyt Kenderesen, 1925. december 31.-én.
** Mindkét leírás forrása: Szinnyei József: Magyar írók élete és
munkái IV. Budapest: Hornyánszky. 1896.
Filep László
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Burján Andor - Szücs Károly:
Elődeink nyomában - Schlaraffia
A Schlaraffia egy jó humoráról ismert asztaltársaság, prágai székhelyű, német ajkú, intellektuális csoportosulás volt. Deklarált céljuk volt nagy ivászatok során tartott szópárbajok alkalmával bolondot űzni saját magukból. Ceremóniáik közé tartozott a speciális
fejfedők, jelvények és medálok viselete, egymásnak beceneveket
adni, stb.
E mozgalom szerte Németországban és a Monarchiában is gyorsan terjedt, sőt, más nemzetek németajkú lakossággal bíró európai
városaiban is. Ezen kívül Londonban és az USA-ban is, ahol
többezres létszám alakult ki a második világháború idejére.
Bolondos emléktárgyaik olyan mennyiségben maradtak fenn,
hogy abból Magyarországon már árverést is rendeztek. A szervező
engedélyével közöljük e katalógus borítójának képét.

7

A Budapesti ágazat az itt bemutatott bélyeg kiadásának időpontjában kb. 90 taggal bírt, ám a második világháborút követően felbomlott. Dr. Floderer István, jól ismert okmánybélyeg-kézikönyvünk későbbi szerzője, akkoriban a Meinl Co. általános vezérigazgatója volt Budapesten, és a budapesti Schlarafia-körben a
Willy-Balg /Bacchus fia/ névre
hallgatott.
Felkérésére egy Bayer nevű, velük
szimpatizáló ismerőse tervezte az
itt bemutatott kisgrafikát, melynek
ötletét a téma és rajz hasonlósága
alapján valószínűleg az itt jobbra
bemutatott görög pecsétbélyegről
vették.

Burján Andor - Szücs Károly

8
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Csépán István:
Az adópengős váltóilleték-bélyegek felülnyomása
Válasz a 2016/1 számban megjelent olvasói kérdésre, az 5000 adópengős
bélyeg 5 pengőt
érvénytelenítő vonalkázásáról.
A gyűjteményemben levő
két teljes ív
tanulmányozásával
az
alábbiakat
sikerült megállapítanom.
Az íven két helyen jelenik meg 11 vonalkás felülnyomat, a 87-es és
a 91-es számú bélyegeknél. Ez mind a két íven ugyanott van, a többi mind 12 vonalas.
A két nyomathibás
bélyeg egymástól is
megkülönböztethető.
A 87. bélyegnél
ugyanis az alsó csík,
a 91.-nél viszont a
felső vonal hiányzik!
Csépán István

9

Szücs Károly:
Az utolsó számlailleték-bélyeg kiadás megkülönböztetése
Korábban többen is jelezték, hogy az 1949-es utolsó kiadású, egy
menetben készült számlailleték bélyegekről a zöldkönyvben (PBM)
nem találtak gyakorlatban is használható útmutatást az előző, két
menetben gyártott 1948-as kiadástól való megkülönböztetéshez.
E bélyegek felismerését az is nehezíti, hogy jóval ritkábbak az előző kiadásnál, annyira, hogy egy átlagos tömeganyagban való megtalálásuknak esélye kifejezetten alacsony.
A HUNREV számlailletékekről szóló egykeretes gyűjteményének
utolsó lapján e szakirodalmi hiányosság megszüntetésére kisebb
tanulmányt közöltem, amit célszerű megosztani olvasóinkkal is.
Mindkét kiadásból ismertek nyomdából fogazatlanul kikerült bélyegek. Köztudott, hogy az értékszámmal ellátottak makulatúrákból származnak, melyeket a II. világháborút követő papírhiányban
gépírópapírnak is használtak. Aukciókon próbanyomatként próbálják időnként elsütni ezeket, a gyűjtők számára azonban alig
jelentenek értéket, mert nagy mennyiség maradt fenn belőlük.
Nem így az értékszám nélküli fázisnyomatok (lásd alább piros
keretben), melyek ezzel szemben - legjobb tudomásom szerint - egyáltalán nem közönséges darabok:

értékjel nélküli
fázisnyomat

makulatúrából származó
fogazatlan bélyegek
1948.
1949

10
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A kiadások megkülönböztetése 150%-os nagyításban:
1948. Kétmenetes bélyegek

1949. Egymenetes bélyegek

Az értékjelzés helyzete
változó, a rajz vonalai
tompák, szabálytalanok

Az érték mindig ugyanott, középen
látható, a vonalak - különösen a kalászoknál – élesek, szabályosabbak

A kiállított gyűjtemény utolsó lapján bemutatott alábbi, 1949. aug.
6-án, Budapesten kelt 42 forintos számlán a 40 fillér számlailleték
lerovása az utolsó kiadású, egy menetben gyártott 20 filléres egybefüggő alsó és felső részével történt.

A számlailleték-bélyegek használata az év végével megszűnt.
A pusztán négy hónapig forgalomban volt egymenetes bélyegekhez hozzájutni pedig tapasztalataim szerint sokkal nehezebb, mint
az előző évi, kétmenetes kiadású példányokhoz. A gyakorisága
szerintem nagyságrendileg tér el attól, mint ami a felhasználásukra
rendelkezésre álló időből következne – ennek okát azonban még
nem ismerjük.
Szücs Károly
11

Szakosztály vezetőség:
Képes beszámoló a HUNREV 2016 BUDAPEST szakkiállításról
Április 20-24 között bonyolítottuk le a szakosztályunk megalakításának 25. évfordulója alkalmából tervezett magyar „fiskális
értékjegyek” 2 első szakkiállítását, az eredetileg előirányzott 50
keretoldalt kétszeresen is meghaladó méretben. Az alábbiakban
napról-napra haladva képes beszámolót adunk a rendezvényen
történtekről és értékeljük az eredményeket.
Tervezés és előkészületek
A megelőző bő fél év alatt kialakult terveink érdemi megvalósítását lényegében a közgyűlés utáni héten kezdtük, a kiállítói jelentkezések február 15-i lezárásával. Ezután lehetett véglegesíteni és a
kiállítás augusztusban létrehozott honlapján közzétenni a nevezett
gyűjtemények jegyzékét és megtervezni a terem elrendezését.

2

A februári közgyűlésünkön született megállapodás szerint a jövőben ezt a
technikai kifejezést használjuk a gyűjtési területünkhöz tartozó filatéliai objektumok (a bélyegeken és benyomott űrlapon megjelenő adó- és illetékjegyek, az
adózárjegyek, valamint a szignetták) együttes megnevezésére.
12
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Minden kiállító jelentkezését elfogadtuk, és értesítettük őket, hogy
elkezdhetik a jelentkezési lapon jelzett keretszámú kiállítási anyaguk elkészítését. A kiállításig tartó két hónap idő alatt kisebbnagyobb változások voltak ezekben a számokban. Néhány remélt
kiállító ugyanis végül nem tudott részt venni, mások pedig eltértek
a jelentkezésben megadott keretszámtól. Ezekhez a változásokhoz
azonban a kiállítás kis mérete miatt menetközben rugalmasan alkalmazkodni tudtunk. Végül 106 keretoldalt tudtunk megtölteni.
Az egész anyag így együtt kitűnően reprezentálta gyűjtési területünk sokoldalúságát, és ezt a magas színvonalat is elismerő látogatóinktól is gyakran visszahallottuk.
Többen is első alkalommal, előzetes tapasztalatok nélkül vállalták
a kiállítói részvételt, akiket vállalásukért és fáradozásukért külön
elismerés és dicséret illet. Nagyon is megérte bátorítani, és kérés
esetén még külön segíteni őket ebben. A közönség elismerését
ugyanis több első kiállító is kivívta, anyaguk úttörő jellegével és
színvonalas bemutatásával. Közülük elsősorban Martin Weise
útleveleit, és Bedő József tagtársunk kifejezetten nagy sikert aratott, nem állami kibocsátású értékjegyeket bemutató válogatását
érdemes okvetlenül, e helyen külön is megemlíteni.
Márciusban neves védnököt sikerült találnunk dr. Bod Péter Ákos
egyetemi tanár, volt MNB elnök és az MTA tagja személyében.
A nyomdai előkészítés során 100 példányban elkészült a belépőjegy, egy bejárat fölé kifeszíthető molinó, ajándék mágnes a kiállítás emblémájával, tíz épületben elhelyezhető plakát és egy dekoratív
prospektus, melyek színvonalát Király Gábor grafikai tehetségének köszönhetjük. A prospektus első oldala
a belépőjegy változata, mely a legritkább magyar állami bélyegkiadás, az
1876-os félkrajcáros okmánybélyeg
helyett a kiállítás logóját tartalmazta.
Belső oldalára a köszöntő, a kiállítás
elrendezési terve, a hátoldalra pedig
az épült képe és megközelíthetőségéről szóló térképes információ került.
13

E prospektusba lehetett betenni a helyszínen véglegesített keretszámozású
gyűjtemény-jegyzéket, a programot, sőt
később bármi egyebet is, pl. az un.
„Palmares”-t is. Aki a kiállítás 500
forintos támogatását jelentő, sorszámozott belépőjegyet belépéskor megvásárolta, az mellé e prospektusunkat is
megkapta a látogatókat fogadó Földházi Sándortól és segítőjétől, Szücs Gabriellától.
A kiállítás megrendezésére tartalékokkal együtt nagyságrendileg 100 ezer forintos költségvetést készítettünk. A belépődíjakkal ennek csak 15-20%-át terveztük fedezni,
ami teljesült is. A többit a nemzetközi szinten, de még a
HUNFILÁN is megszokotthoz képest is igen mérsékelt keretdíjakból, és egy tagjaink számára rendezett, egymás közti zárt árverés jutalékából terveztük előteremteni. Ez olyannyira sikerült,
hogy a kiállítás jelentős nyereséget is hozott számunkra, ami további segítséget jelent majd lapunk idei évben megkezdett színesben megjelentetéséhez. Az árverés anyagát másfél hónap alatt
gyűjtöttük össze, és honlapunk ma is működő kétnyelvű csereoldalán publikáltuk, ahol előzetesen írásban is lehetett ajánlatokat
adni a tételekre. Folyamatos bővítés és fejlesztés alatt álló csereoldalunkon a kiállítás idején ez volt látható:
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(Az ünnepi taggyűlésen előadással is bemutatott csereoldalunkról,
és annak jövőbeli fontosnak remélt szerepéről e beszámolóban
később még lesz szó.)
Az előkészületeket április elején vezetőségi ülésen tekintettük át,
egymás közt szétosztva a feladatokat és pontosan rögzítve, ki mit
vállal a lebonyolítás során. A vezetőség tagjain kívül segítőként
jelentkezett még Tóth Zoltán tagunk egy barátjával, sőt, más olyan
szakosztályokból, akik a negyedéves közös szakosztályi cserenapoknak is rendszeres résztvevői, szintén ígértek számunkra baráti
segítséget keretek felállításához és lebontásához.
Annak ellenére, hogy a kiállítást az Elnökségnél már tavaly nyáron bejelentettük, nem volt könnyű a zsűri felállítása sem, mert
sokáig csak Glatz István zsűri elnöki szerepvállalása volt biztosra
vehető. A MABÉOSZ Elnökségében február-márciusban lezajlott
személyi változások okozta felfordulásban az utolsó hónapban
végül magunknak kellett az alkalmas zsűritagokat megkeresni és a
feladat vállalására rábeszélni. Jó személyes kapcsolatainknak is
köszönhetően erre végül Kernács György és dr. Lővei György
vállalkozott. A MABÉOSZ zsűri bizottságának az Alpok-Adria és
HUNFILA kettős kiállítás előkészítésével rendkívül leterhelt vezetője ezt a helyette szinte csak az utolsó pillanatokban megoldott
feladatot gyakorlatilag csak tudomásul vette.
A megrendezéshez szükséges technikai lehetőségeket a
MABÉOSZ biztosította: a nagyméretű, jól bevilágított kiállítótermet, különszobát a gyűjtemények átvételéhez és a zsűrizéshez,
vetítési és egyéb eszközöket. Sajnos az előkészítés során a Bélyegvilágban való megjelenéssel sorozatos akadályokba ütköztünk. A kiállításról minden hírünk csak elképesztően nagy, hónapos késésekkel jelent meg. A március közepére véglegessé vált
részletes programunk a MABÉOSZ újságjába már nem tudott
bekerülni, csak plakátokon és a kiállítási prospektusban tudtuk
közzétenni. A látogatottságra még így sem volt okunk panaszkodni: főként ezren felüli találatot elért weboldalunknak köszönhetően, még vidékről is volt olyan - szakosztályunkon kívüli – gyűjtő,
aki kifejezetten e kiállítás kedvéért vállalta az utazást. Egy jobb
médiatámogatás azonban biztosan még nagyobb látogatottságot
eredményezhetett volna.
15

Hiányzott a támogatás a kiállítási szabályzat szakosztály részről
februárban tárgyalt új fordításának hivatalossá tételéhez is. Bár
jegyzőkönyvünkhöz mellékelve ezt még februárban leadtuk a
MABÉOSZ titkárságára, az előterjesztésre hivatott zsűri bizottsághoz ez nem jutott el, és érdemben máig nem foglalkozott vele
senki azóta sem. Így a zsürorok (és egyúttal a látogatók is)
e fontosnak szánt munkánkat csak a kiállítóteremben kifüggesztve
láthatták, a hozzá mellékelt pénzügyfilatéliai fogalomtárral együtt.
A rendezés egyik legnagyobb költsége volt egy látványos felirat,
amit a MABÉOSZ székház bejárata fölé terveztünk elhelyezni.

Bár a homlokzaton levő kampó
ablakból kihajolva könnyen elérhetők lettek volna, a kiállítóterem
alumínium tolóablakai (egy kivétellel) mára már mozdíthatatlanul
beszorultak.
Emiatt
Székely
István,
a
MABÉOSZ egyik portásának önként vállalt részvételével, egy
többméteres létra legtetején, erős
áprilisi szélben bemutatott többórás légtornászmutatványt követően sikerült csak tervünk szerint
elhelyeznünk a feliratot, íme:
16
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Április 20: Felépítés és megnyitó
Az e cikk elején már bemutatott terv szerint elrendeztük a kiállítótermet, és délre már fel is állítottuk mind az 55 keretet. Ehhez sok
segítő kézre volt szükség, de szerencsére nem csak saját, hanem
más szakosztályok tagjaitól is kaptunk segítséget. Közülük ketten
a délután érkező kiállítókkal együttműködve, még a gyűjtemények
felrakásában és az üvegek elhelyezésében is segítettek.

Jakab Géza a képeken sajnos nem látható Erőss Tamás (Hagyományos
szakosztály), valamint Illés Gyula (Perfinklub) is segítségünkre volt

Balesetünk is történt: Tóth Zoli üvegek tisztítása közben csúnyán
megvágta az ujját, de magával hozott barátjával együtt még így is
végig kitartott mellettünk. Köszönet érte minden önkéntesünknek!
A délután 4 órakor kezdődött megnyitóra pontosan érkezett védnökünk, dr. Bod Péter Ákos professzor. A vendéglátó házigazdaként a MABÉOSZ nevében az ügyvezető igazgató, Kolozsváry
Géza köszöntötte a jelenlevőket, majd a szakosztály elnöke az
évforduló kapcsán röviden összefoglalta a magyar illetékbélyeg
gyűjtés történetét és méltatta ennek szerepét a magyar filatéliában.
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Ez után védnökünk tartott filatélián kívüli szemszögből érdekes
előadást arról, hogy mit jelent gazdaságtörténész szemmel számára egy ilyen kiállítás.

A kiállítást a szokott szalagot helyettesítő, nemzeti színekből sodort
zsineg átvágásával nyitottuk meg. A jelenlevők a MABÉOSZ más
rendezvényről érkező elnökével együtt hat óráig cserélhettek eszmét a magyar pénzügy-filatéliáról, e rendkívül színes és teljes képet
nyújtó gyűjtemények előtt. Ezek együttes látványa még a témát jól
ismerő gyűjtők számára is meglepetésként, lenyűgözően hatott.

Ebben a feldolgozásban és környezetben bizony egészen más volt
az élmény, mint magyarázatokat nélkülöző albumokban nézegetni
kincseinket. Megérte hát a kiállításra hónapokon át felkészülni,
majd ezt fáradtságos munkával, sok vesződséggel fel is építeni!

18
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Április 21: Tárlatvezetések
Az első teljes nap délelőttét a kiállítás megtekintésére szántuk.
Előbb Hodobay Andor tartott számunkra tárlatvezetést bemutató
anyagairól. A képen a postai szállítólevelek első keret látható.

Tartalmas eszmecserét folytatunk Bedő József bélyegformájú értékjegyeket bemutató parafilatéliai bemutatója előtt (lásd: honlap).

19

Jelenleg ezek nem állíthatók ki az illetékjegyek kiállítási osztályában, mert kibocsátójuk vagy nem az állam, (mint pl. a vasúttársaságok bélyegei,) vagy állami kibocsátás esetén céljuk önkéntes
adakozás bevételeinek elszámolása (pl. újjáépítési, vagy ínségbélyegek). A gyűjtők igényére e szabályok azonban egyre enyhülnek. Egy jelenlevő kiállító és zsüror, Ralph Ebner szerint a német
gyakorlatban például a vasúti, folyami szállítással kapcsolatos
értékjegyek bemutatását már régóta nem kifogásolják. Valamenynyien arra jutottunk, hogy célszerű a FIP „Revenue” osztály bővítése minden olyan értékjeggyel, melyek célját és használatát a
kiállító pontosan le tudja írni, hiszen ezek múltunkról szóló ismereteinknek ugyanolyan értékes részei, mint az állami kibocsátású,
és az okiratok, okmányok érvényességéhez kötelezően megfizetendő illetéket vagy adókat elszámoló értékjegyek.
A délutáni árverés után, melyre még visszatérünk, Ralph Ebner
vezette be a Postatörténeti Szakosztálytól érkező vendégeinket
a klasszikus illetékbélyegek világába. A tiszteleti osztályban bemutató anyaga a világ egyik legerősebb versenygyűjteményének
számít. Az OPM időszakkal foglalkozó gyűjtemény 97(!) ponttal a
májusi New Yorki World Stamp Show két legjobbjának egyike
volt, és a jövőben jó eséllyel szerepelhet a Bajnokok Osztályában.

Ebner másik kiállítási anyagát kifejezetten számunkra készítette.
Ebben bemutatott egy KK. GST.
AMT. PRESSBURG szövegű bélyegzést tartalmazó okiratot, mely az
osztrák illetékrendszer Magyarországra való 1850. évi kiterjesztését
megelőző időből származik. E bélyegzés egy Pozsonyban működő,
20
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számunkra eddig ismeretlen illetékhivatal létezését jelzi!3
Ebner mindkét gyűjteménye tanulmányozható kiállításunk azóta is
működő honlapján, melynek számlálója e cikk készítése idején a
világ több tucat országából 1.800 feletti megjelenítést regisztrált.
Április 21 délután: Klubárverés és börze

A fenti képeken látható rövid, de hasznos véleménycserékre is
módot adó rövid készülődést követően kezdtük el Filep László
közreműködésével lebonyolított „házon belüli” árverésünket, amit
az IBK-nál már rég megszokott kedélyes hangulat és egyes tételeknél a szintén elkerülhetetlen, izgalmas licitek is jellemeztek.
Növelte az eredményességet az előzetes írásos ajánlatok lehetősége, és hogy kikiáltási ár alatti ajánlatokat is lehetett tenni. Ilyen
esetekben a „holland árverés” szabályait alkalmaztuk: ha a
helyszínen ajánlattevő nem volt, lefelé tartó licit indult.
A tételek 12%-a kelt el így, és ez is hozzájárult a minél reálisabb
leütési árak kialakulásához, valamint, hogy így végül az árverési
anyag 60%-a kelhetett el, kerekítve 406 eft leütési áron.
3

Pesti változatát lásd: Hodobay Andor „Az illetékjegyes nyomtatványok, űrlapok, kártyazárjegyek és illetékbélyegzések” c. új könyvének 131. oldalán.
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A legnagyobb
értékű tételek
közül azonban
csak az 1870-es
hártyapapírosú
7 forintos kelt el,
az irreálisnak
bizonyult 60 eFtos kikiáltási árral
szemben mindössze 40 eft-ért.
Ez a vételár nyilván az egyik jobb oldali fog hiánya miatt lett
ilyen alacsony, ám e kiadás közismerten rossz fogazása és a címlet
különleges ritkasága miatt ez a példány még így is gyűjteménybe
helyezhetőnek számít, a 10 eft-ért gazdára talált, szintén nem teljesen kifogástalan 6 forintossal együtt.
Amennyiben az új MPIK-ben e két bélyeg 40, illetve 200 eft-os
árait helytállónak elfogadjuk, akkor ezek a leütési árak egyben
irányadók lehetnek a katalógus 20-25%-körül ajánlható szorzószámához is!
Az árverésen résztvevő beadók és vásárlók egyaránt a forgalmuk
10%-ának megfelelő adományt adtak a szakosztály működéséhez.
Ennek köszönhetően a szakosztálynak nem csak lapunk idei színes megjelentetésére, hanem jövő évre is megnyugtatóan elégséges anyagi fedezete keletkezett, amit mindenkinek köszönünk!
Az árverést követően az asztaloknál
folyó
másfél-két
órás börze során az
árverést is meghaladó
összértékű
csereforgalom zajlott. Ez elsősorban
egy igen erős Lombard-Velencei klasszikus gyűjtemény tulajdonosváltozásának volt
köszönhető.
22
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E délutánunk forgalmának piaci potenciálja a szokásos hazai árverések illetékjegy-részét jócskán meghaladó, megközelítőleg 1 millió forintos nagyságrendű volt. Érdemesnek látszik tehát honlapunk segítségével tovább folytatnunk, részben a virtuális cserefüzetek, részben időnként tagjaink között megrendezett újabb belső
árverések formájában.
Április 22. az előadások napja
Délelőtt mutatta be Hodobay Andor az illetékjegyekkel foglalkozó
frissen megjelent katalógusát. Ebből a kiállítás látogatói is olyan
sokat vásároltak meg, hogy a mindössze 80 példányos első gyártás
után a kiadó-szerző azóta már utánnyomást is rendelhetett.

Az előadások alatt munkálkodó zsűri épp eközben értékelte ezt a
könyvet 87 ponttal aranyéremre. A képen a szerzőt az erről szóló
oklevél másnapi átvétele során láthatjuk. Aki a katalógus első
bemutatását elmulasztotta, az a Postatörténeti Szakosztályban,
illetve a Bélyegmúzeum és az IBK rendezvényén is találkozhatott
e sikerkönyv további promóciós előadásaival.
Itt célszerű kitérnünk rá, hogy a kiállításon és azt következően is
hozzáférhetővé vált az OKMÁNYBÉLYEG eddigi 25 évfolyama.
Ez több mint 2.500 oldal, szövegkeresésre alkalmas, tartalomjegyzék szerinti navigációs lehetőséggel ellátott, és kritikai bevezetővel, valamint repertóriummal megtámogatott pdf formában,
amit a zsűri 71 pontra értékelve, vermeil éremmel díjazott. Ez 500
forintos áron szakosztályunknál megvásárolható CD-n, vagy honlapunkról ingyenesen letölthető PDF formátumban. Egy másik
CD-n a kiállított gyűjtemények többségének szkennelt képét, és
ott készült fotókat készülünk összegyűjteni, melyet hamarosan
23

ugyanígy, szintén hozzáférhetővé teszünk. Sajnos még nem készült el Andor könyvének párja, az azt kiegészítő marhalevélkatalógus, megjelenésére azonban rövid időn belül számítani lehet. A „zöldkönyv” negyedik nyomtatott kiadása viszont a Mafitt
Filatéliai Enciklopédiájában, digitális formában fog elkészülni.
Délután Ralph Ebner német nyelvű előadásait hallgattuk a szakosztályunk elnökének szinkron-tolmácsolásában. Az első előadás
a klasszikus okmánybélyegek nyomdai kivitelezéséről, a kincstár
és a gyűjtők kárára történt hamisítások módszereiről, és az ennek
ismeretében eltérő jellemzőik felismerhetőségéről szólt. Mulatságos, de keresettségük miatt ma már ezeket, a valódi bélyegeknél
sokkal értékesebbnek számító korabeli hamisításokat is hamisítják!

A következő, még magasabb színvonalú előadás tulajdonképp az
előadó New-Yorki kiállításon tartandó angol nyelvű prezentációjának főpróbája volt. Ebben átgondolt és tartalmasan kifejtett
módszertani alapokat kaptunk az okiratok kiállításához, melynek
képanyaga a szerző engedélye esetén szintén felkerül majd a tervezett, kiállításunkat összefoglaló CD lemezre.
Szakosztályunk magyar tagjai szerintünk
igen sokat veszítettek
azzal, hogy kihagyták
ezeket az előadásokat! A vezetőség tagjain kívül ugyanis
sajnálatos
módon
csak a Londonból
érkezett Martin Weise
24
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és az előadásokra a perfingyűjtők közül érkező szimpatizánsunk,
Pongrác József látható e hallgatóságról készült késő délutáni képen - bár ez az érdeklődés e nagyfokú hiánya sem az előadás magas színvonalát és hasznosságát, sem a hallgatóság élvezetét természetesen egyáltalán nem befolyásolta.
Április 23. délelőtt
A nap a zsűri tagjai Glatz István, Kernács György és dr. Lővei
György részéről a kiállítóknak biztosított konzultációs lehetőséggel kezdődött. A gyakorlottabbak már tudják, hogy egy tapasztalt
zsüror véleménye és tanácsai komoly segítséget jelenthetnek ahhoz, hogy a következő alkalommal a gyűjteményt fejleszthessék,
jobban, és érthetőbben mutathassák be. Az előrelépés pedig az
objektivitásra törekvő zsürorok részéről, egy átgondolt és standard
FIP szempontrendszer alapján adott pontszámokban mérhető.
Jó példa erre, hogy a zsűri által kifogásolt egyetlen komolyabb
hiba kiküszöbölése a HUNREV-en még kicsit szigorúan, 83 pontra értékelt szignetta-gyűjteményt a két héttel későbbi Alpok Adria
nemzeti I osztályú kiállításon 90 pontig röpítette. Sőt - a jelenlevő
nemzetközi kiállítói gárda rendkívül színvonalas postatörténeti
anyagait megelőzve - még a kiállítás nagydíját is elnyerte. Ez mérföldkő számunkra, hiszen ez gyűjtési területünk első ilyen sikere!

Kicsit később, május 7-én: Szücs Károly az Alpok-Adria kiállítás nagydíjával

Ez a jövőre nézve is ígéretesnek tartott gyűjtemény a mi kiállításunkon volt először látható, ami szintén jelzi a kiállítás által elért,
a látogatók és zsürorok részéről egybehangzóan elismert magas
25

színvonalat. (A díjnyertes gyűjtemény jelenleg is megtekinthető a
kiállítás honlapján.)
Április 23 délután:
14 órai kezdettel került sor a megalapításunk
25 évfordulójára emlékező ünnepi taggyűlésre. Ez a szakosztály elnökének történelmi
összefoglalásával kezdődött, melyen részben
tisztelgés volt az alkalomra kiadott, belépőjegyként is használt emlékívünkön látható
neves elődeink munkássága előtt, és röviden
áttekintette a szakosztály történetét is.
A szakosztály februári közgyűlése által két
év után, második alkalommal Hodobay Andornak ítélte a lap hátsó borítóján is látható
Floderer vándordíjat, melynek átadására
ezen ünnepi alkalommal került sor.
A vezetőség javaslatára a tiszteleti elnöki címet
adományoztunk a körünkben megjelent Burján Andornak, aki 2000 és
2008 között volt szakosztályunk
elnöke, és a kiállításunknak kiállítóként is résztvevője volt. Ezután adtuk át a zsűri által odaítélt érmeket
és okleveleket.
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A közönségdíjat a látogatóktól legtöbb szavazatot kapott Hodobay
Andor nyerte el váltókat bemutató gyűjteményével. A díjak átadása miatti emelkedettséget követően, a szakosztály elnöke gyakorlati bemutatót tartott honlapunk által kínált lehetőségekről, ezen
belül az újonnan létrehozott, és kapcsolatrendszerünk építésében
is nagy lehetőségeket kínáló csereoldal használatának módjáról.

Az Excel táblázatokat pdf fájlokban levő képekkel kiegészítő,
honlapunkról elérhető virtuális cserefüzet-rendszer reményeink
szerint a jövőben elterjedő rendszeres, aktív használatával tagjaink
akár otthonról ki sem mozdulva, távolról is hozzájárulhatnak a
szakosztály taglétszámának és erejének, végső soron gyűjtési területünk sikerességének, ezen keresztül gyűjteményeink értékének
növeléséhez.
Ezt a napot jó hangulatú bankettel zártuk melyen a résztvevők
közül többen is családtagjaikkal jelentek meg.
27

Április 23 délelőtt
Az utolsó nap is tartalmasan, iratok mustrálásával, szkennelésésével kezdődött, majd átmentünk a Bélyegmúzeumba, ahol 1871-98
közötti bélyegkiadások számunkra előkészített két XIX. századi
világkiállítási mintaalbumát lapozhattuk át.
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A programunk zárása idején készült közös fotókon látható arckifejezéseknél semmi sem mutatja jobban, milyen baráti kapcsolatokat kialakító eredményes napokat éltünk át együtt.

Április 23 délután:
A kiállítás lebontása, a gyűjtemények elcsomagolása és a terem
rendbetétele követelte tőlünk az utolsó erőfeszítést, amihez ismét
sokat jelentettek a szakosztályunkon kívülről,
Hodobay Andor feleségétől és Józsa Mihály részéről váratlanul érkezett segítő
kezek. Az utolsó keretet is ők ketten emelték le, szemmel látható kitűnő hangulatban.
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Tanulságok
A MABÉOSZ szerveitől, ha nehézkesen is, de végül mindig megérkező érkező segítség, és a kitűnő adottságokkal rendelkező
kiállítóterem nélkül ilyen rendezvény megtartása esélytelen lett
volna. Ennek megóvása, a jelenlegi siralmasan elhanyagoltnál sokkal jobb és modernebb állapotba hozása a MABÉOSZ egyik nagy
esélye a felemelkedésre. Minimális ráfordítással megóvható lenne a
terem értékes, de lakkozatlanul gyors pusztulásra ítélt parkettája, a
beszorult, nyithatatlan ablakok hőszigetelése, a leszakadt reluxák
rendbe hozása napfénytől védetté, télen-nyáron is kihasználhatóvá
tenné értékes kiállítótermünket, és talán a katasztrófa-filmekhez
illő, pusztuló vakolatokat sem kell már hosszú ideig nézegetnünk.

Jelenleg 65 fős szakosztályunk azonban még ennél is nehezebben
mozdíthatónak bizonyult. Tagjaink túlnyomó része még látogatónként sem vett részt a rendezvényen. Kicsit olyan ez, mintha
egy futballrajongó ki sem nézne otthonról egy szomszédságában
rendezett Benfica-Bayern rangadóra. Teljes tagságunk mintegy
10-20%-át kitevő, régi tagjainkból álló aktívabb körén kívül, már
csak a hozzánk csatlakozó új tagok számának növelésében reménykedhetünk. Elérésükhöz és hozzánk csábításukhoz pedig
honlapunk tartalmának, főként új csereoldalunk együttes összefogással megvalósítható további gazdagítása a legjobb esélyünk.
A kiállítás nemzetközileg is példaértékű volt, mely osztatlan elismerést váltott ki mind itthon, mind külföldön, pl. a FIP szervezetei
részéről is. Reméljük, hogy tagságunk és főként aktivitásuk növekedése a következő években lehetőséget nyújt majd további, és
talán még magasabb színvonalú rendezvények tartására is!
Az OISZ vezetősége
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Az adó- és illetékjegyek klasszikus
kiadásainak a mai piaci árak figyelembe vételével megújított, az eddiginél
sokkal reálisabb új árazása miatt fokozottan ajánljuk tisztelt gyűjtőtársaink
figyelmébe a tavaly novemberben
megújult Magyar posta- és illetékbélyeg katalógust.
Ez a világon ritkán tapasztalható példaként, illetékbélyegeinket is tartalmazó katalógus a világ legrangosabb bélyegkiállításán, a május-júniusi New
Yorki Wold Stamp Show-n aranyérmet nyert. Gratulálunk a szerzőknek
és a kiadónak!
Ugyanott, a magyar pénzügyfilatélia nemzetközi elismertsége szempontjából szintén nagy jelentőségű egy mindössze ötkeretes magyar
illetékgyűjteménnyel már első alkalommal elért aranyérem, mely
anyagának tartalmasságát a zsűri ezen felül még különdíjra is méltónak ítélte. Az alábbi képen a kiállítást rendező amerikai szövetség
elnök adja át a WSS NY2016 hátsó borítónkon is látható aranyérmét.

Jacob Javits Center New York, 2016. június 2.

Szücs Károly és Steve Reinhard

E gyűjtemény már a HUNREV 2016 tiszteleti osztályában is szerepelt,
és teljes egészében jelenleg is látható a kiállítás honlapján.
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Az áprilisi HUNREV kiállításon átadott Floderer vándordíj
és a május-júniusi New Yorki FIP kiállítás aranyérme
Kapcsolat a szakosztályhoz e-mailben: fistacomp@gmail.com
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ÁRVERÉSEN VALAHA IS LEGMAGASABB LEÜTÉSI ÁRON ELKELT
MAGYAR ILLETÉKBÉLYEG, 2016. JÚNIUS: 42.500 USA DOLLÁR!
2016/3
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Tartalom
Dr. Vincze Árpád: Abaújszántó 1946 körüli bélyegkiadásának
újonnan felfedezett 3 Ft-os címlete........................... 4
Szücs Károly: A Határőrvidék egykrajcáros hírlapilleték-bélyeg
ismert példányai ........................................................ 8
Szücs Károly: A pénzügyi bélyegek minőségi szempontjai ........... 14
Eseménynaptár
Szeptember 17, szombat 9-13 óra: a MABÉOSZ szakosztályok közös
cserenapja a 302-es teremben. Kérjük tagjainkat, hogy készítsenek elő
adó- és illetékbélyegekből, okiratokból minél tartalmasabb kínálatot!
2016. évi új szakirodalom
Utánnyomásból 5.000 forintos áron megvásárolható:
Hodobay Andor: Az illetékjegyes űrlapok katalógusa
A szerzőtől származó hír szerint csak később lesz megvehető:
Dr. Németh Kálmán: Magyarországi marhalevelek (8.000 Ft)
Honlapunkról letölthető, vagy CD-n 500 ft-ért megvásárolható:
Az OKMÁNYBÉLYEG 25 évfolyama (5 kötet)

Jogi hozzájárulás hiánya miatt, korábbi terveinktől eltérően,
egy új, VIII. Monográfia-kötet helyett Pénzügyi bélyegek kézikönyve
címmel készült el a 2007-es „zöldkönyv” 400 feletti oldalra bővített és
átdolgozott, 4. kiadása, mely továbbra is folyamatos fejlesztés alatt áll.
Szakosztályunk javára a HunRev 2016 képeit és kiállítási anyagait is tartalmazó CD-n elektronikus formában 550 Ft-ért vásárolható meg mindenkori aktuális állapotában, továbbá egyre több részlete fokozatosan ingyenesen is elérhető lesz a „mafipedia.mafitt.hu” webcímen. Nyomtatott kivitel szerzőnél történő előjegyzésre, igény szerint készül majd. Várható
előállítási költsége színesben 30, fekete-fehérben 10 eFt nagyságrendű.
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Dr. Vincze Árpád:
Abaújszántó 1946 körüli bélyegkiadásának
újonnan felfedezett 3 Ft-os címlete

Mióta tagja vagyok a MABÉOSZ Okmány és Illetékbélyeg Gyűjtők Szakosztályának, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei jó kapcsolataim révén igyekszem felkutatni azokat a rendeleteket, amelyek
alapján a településeken községi és városi okirati illetékbélyegeket
adtak ki, hogy ez katalógusainkba is bekerülhessen. Célom az is,
hogy az egyes települések régi irattáraiban, és a levéltári kutatások
alapján olyan dokumentumokat tárjak fel és ismertessek meg
a gyűjtőtársakkal, amik az egyes kiadások darabszámára, valamint
a kiadott bélyegek felhasználási területét tárja elénk.
Ennek során több Önkormányzattal is felvettem a kapcsolatot, de
eddig még nem jutottam olyan eredményre, mint vártam volna.
Abaújszántó település jegyzőjét és polgármesterét is felkerestem
emiatt. Ismertettem velük és eddigi ismereteinket a településükön
1946-ban kiadott 50 filléres és 1 Forintos címletekről, melyet
a katalógusok is tartalmaznak. Mivel gyűjteményemben megtalálhatók, bemutattam a bélyegeket is, ám − mint a legtöbb helyen
máshol − még csak nem is tudtak e bélyegek létezéséről.
A település korábban járási székhely volt, így ennek megfelelően
volt Telekkönyvi Hivatal. A hivatal azonban megszűnt, iratanyaga
már nem fellelhető. Az épület ugyan áll, de más funkciója van.
A Telekkönyvi Hivatal 1945. utáni iratanyagának egy része átkerült a járási szerkezet átalakítását követően az új helyen kialakított
Encsi Körzeti Földhivatalba. Az itt fellelhető kevés irat tételes
átvizsgálása során azonban a városi illetékbélyegek felhasználására nem találtam semmilyen dokumentumot. A vizsgált iratok közt
nem találtam még Abaújszántón kiállított születési, vagy halotti
OKMÁNYBÉLYEG 2016/3
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anyakönyvi kivonat sem. A városi bélyegek leggyakrabban
ugyanis ezeken az okiratokon lelhetőek fel.
Következő vizsgálandó iratanyag a településen rendelkezésre álló,
és még levéltárnak át nem adott dokumentumok. Bár már bebocsátást nyertem az irattárba, ez a feladat még előttem áll.
A település elöljáróit arra kértem, hogy keressenek a településen
régen született embereket, hátha emlékszik-e bárki a bélyegekre,
vagy annak felhasználási módjára. Kérdésként merül fel ugyanis,
hogy a bélyeg milyen célt szolgált, adománybélyeg, segélybélyeg,
újjáépítési célokat szolgáló, vagy egyéb rendelettel előírt kötelező
használata valamilyen célra igazolt-e. Sajnálatos módon senki
nem emlékezett arra, hogy volt ilyen bélyeg, és mi volt annak
a felhasználási területe.
Hónapokon keresztül nem kaptam semmilyen pozitív visszajelzést, azonban egyszer csak felhívott a polgármester, hogy ha arra
járok, lépjek be hozzá, mert beszélni szeretne velem.
Tekintve, hogy egyéb hivatali ügyek miatt is rendszeresen kapcsolatban vagyunk ekkor még nem gondoltam semmire.
Következő héten azonban arra jártam, így bementem hozzá.
A beszélgetés a hivatalos ügyekről folyt, majd amikor befejeztük,
azt mondta szeretne adni valamit. Kivett a fiókjából egy mappát és
átadott egy ívdarabot a 3 Ft-os bélyegből azzal, hogy az egyik régi
páncélszekrényben találták.
Amikor megláttam az ajándékba kapott darabot azonnal rájöttem,
hogy ez egy eddig ismeretlen címlet. Az is feltűnt, hogy egy része
vastagabb, ugyanis két enyvezett ívdarab volt összetapadva a perforáción kívüli ívszélnél. Ezeket sikerült óvatosan, a bélyegek
sérülése nélkül szétválasztani.
A szétválasztást követően az 1. ábrán is láthatóan a jobb alsó 3*3as ívdarab alsó és jobb oldali ívszéllel áll rendelkezésre, úgy, hogy
az első bélyeg felett van még egy darab a felső ívszegéllyel is.
Az összetapadás megszüntetését követően rendelkezésre áll még
egy 2*3-as ugyancsak jobb alsó ívdarab ívszegélyekkel (2. ábra).
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1. és 2. ábra
Az összefüggő darab vizsgálata alapján megállapíthatóak a következőek:
 A papír világoszöld, vízjel nélküli.
 Az értékmegjelölésen kívül a képnyomat szövegében teljesen
azonos a már ismert darabokkal.
 A bélyegek méretei 24,5-25*31-31,5 mm.
 A bélyeg fogazása 10 ½.
 A felső és a jobb oldali ívszél 1,1 cm, az alsó ívszél szélesebb
1,5 cm.
 A bélyegív szerkezete valószínűleg 5*4-es vagyis ha a bal
oldali ívszél is csak 1,1 cm, akkor 14,6*15,3 cm. Ha az ívszerkezet 6*4-es, akkor az ív mérete 17,1*15,3 cm.
 A fellelt ív bélyegrajzai a perforáláshoz képest mind centrálisak.
 A jobb oldali szélső oszlop bélyegein ismétlődő lemezhiba
található, amely az ismert ív többi bélyegen nincs. A lemezhiba a bélyegek bal felső keretdíszítmény motívumának talpánál
lévő hullámvonal felső részének hiánya. (3. ábra)
OKMÁNYBÉLYEG 2016/3
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3. ábra

A rendelkezésre álló további 50 f-es és 1 Ft-os bélyegeimnek egy
részén is ez a hiba megtalálható, vagyis ugyanazzal a nyomólemezzel készültek az egyes címletek.
Az értékjelzés nyomathoz viszonyított helyzetének állandósága
azt feltételezi, hogy azok nem külön menetben kerültek nyomtatásra, hanem a nyomólemezbe behelyezve egy fázisban készültek.
A szerencsés lelet óta már több 50 f-es összefüggő darab is került
hozzám az önkormányzattól, azonban azok állapota filatéliai
szempontból sajnos nem megfelelő, és újabb következtetést sem
lehet belőlük levonni.
A 3 Ft névérték 1946-1949 között ritkán felhasznált címlet lehetett,
ami indokolhatja e használatlan ívrészletek fennmaradását is.
A kisebb címletek iratokon való felhasználásáról sincs információm, de megítélésem szerint címletenként csak pár ív készülhetett.
A fentiek ismeretében megítélésem szerint az eddig katalogizált
50 f-es és 1 Ft-os bélyegek is alulértékeltek, az okiraton esetleg
később felbukkanó felhasználást pedig lényegesen többre kell
értékelni.
Az új címlet ritkaságához nem fér kétség, annak értékelését ennek
megfelelően kell majd a katalógusokban megtenni.
Bízom benne, hogy további kutatás eredményeként a felhasználás
módjára és a legyártott mennyiséggel kapcsolatban is lesz írásos
dokumentum, amelyet majd megoszthatok az érdeklődőkkel.
Írásommal fel kívánom hívni a gyűjtőtársak figyelmét arra, hogy
bármikor előkerülhetnek újabb eddig ismeretlen darabok, tehát
a lehetőségeihez mérten mindenkinek érdemes ilyen kutatómunkát
folytatnia.
Dr. Vincze Árpád

2016. 08. 14.
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Szücs Károly:

A Határőrvidék egykrajcáros hírlapilleték-bélyeg
ismert példányai
Rend Ferenc az 1968-ban megjelent Monográfiában (III. kötet
749. o.) hivatkozva a Határőrvidék egykrajcáros hírlapilletékbélyegéről azt írja, hogy „alig 4−5 használatlan … és használva is
csak 7−8 darab ismert”. A 751. oldalon részletesen leírja a Friedlféle újság-előértéktelenítésű ferraritásokat, és közülük kettőt képpel is bemutat (628. és 629. ábra).

Az I. és III. jelű darabok a Monográfiában

A III. jelű kép gyenge minőségének oka, hogy az 1929-es MayrHanus katalógusból származik (181. o.)
Rédey Miklós már az 1927-ben írt
katalógusában felvetette, hogy e bélyegek sosem voltak forgalomban.
Sejtését Surányi László igazolta
a Philatelica 1984/2 számában, és
Rend Ferencet részben javítva, további információkat is nyújtott
a fellelhető példányokról.
A cikk az jobbra látható rajzot tartalmazza az újság előértéktelenítéssel ismert négy példányról, melyek
egyértelműen ugyanarról a kliséről
készültek.
Surányi a példányokat arab számokkal jelölte. Azonosnak tekintette, és 1-gyel jelölte a Monográfiában római I. és II. jelű, teljesen
megegyező szövegű, de a Rend Ferenc szerint vágásukban különböző darabokat.
A 2. számot a Poppovits-gyűjteménnyel a Bélyegmúzeumba került példánynak adta, amit Rend Ferenc a Monográfiában valamiOKMÁNYBÉLYEG 2016/3
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lyen rejtélyes okból nem látszik tudni. 3. és 4. példányként pedig valamiért előttem ismeretlen okból felcserélt sorrendben − a Monográfia IV. és III. példányát jegyzi. Megjegyzendő, hogy a szakirodalomban Rédey nyomán 3-4 további, tollátvonással, illetve
bélyegzéssel értéktelenített példányról is szó van. A Philatelica
illusztrációi a következők:

1. sz.

2. sz.

3. sz.

A 4. példány a cikk leírása szerint azonos a Monográfia illusztrációjával, aminek képét Surányi − nyilván annak gyenge minősége
miatt − cikkéhez nem is vette fel. Megállapításai lényege, hogy
a Határőrvidéken gyakorlatilag nem volt szükség hírlapilletékbélyegre, ezért nem is kerülhetett forgalomba. Mind az újság
előértéktelenítésű, mind a magyar szakirodalomban először Rédey
által említett tollvonásos, vagy olvashatatlan bélyegzéssel értéktelenített példányok szerinte egyértelműen csak csinálmányok lehetnek, abból a célból, hogy a bélyeg forgalomba kerültnek, és ezzel
egyesek jó pénzű vevők számára kívánatosabbnak tűnhessen.
Surányi sorszámozását folytatva, a szakirodalomban említett, valamint árverési katalógusokból származó információk alapján eddig az alábbi 9 példány, rendszerint a korábbiaknál jobb minőségű
képét sikerült összegyűjtenem. A hamis értéktelenítést mutató
darabok, előfordulási helyeikkel:

1. sz.
2. sz.
Payer, KölbigPoppovits,
Hollaneder,
Magyar Posta Rédey, Raymond Bélyegmúzeum,
árverés 1959.
1916-1930.
9

3. sz.
Friedl, Müller,
Sinkó árverés,
2015.

4. sz.
Mayr katalógus,
1924,
Profila 2006.
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Rend Ferenc közli, hogy az első példányról a
palermói 1959. okt. 23-i Raymond árverés katalógusa 12. oldala tartalmazott jó minőségű
színes képet, amihez eddig sajnos nem sikerült
hozzájutnom.
A 2. példányt a 1916-ban Posta vette meg
5. sz.
Poppovitstól, majd a Bélyegmúzeum alapítása- Darabanth árverés,
kor 1930-ban bekerült a múzeum törzsanyagá2011.
ba.
A 3. példányt a 10. Friedl árverésen Edvin
Müller vásárolhatta meg, majd először 1926ban, utoljára 1958-ban mutatta be, és biztosan
tudom, hogy ez jelenleg itthon van.
A Mayr katalógusban publikált 4. példány utoljára 2006-ban kelt
el a Profila árverésén, jelenlegi helye az 5. példánnyal együtt ismeretlen, feltehetően sajnos külföldön lehetnek.
Használatlanok (a különböző nyomatokból származó képek zavaró színtorzulásainak kiküszöbölésére a papír színét szoftveres úton
egységesen az eredetihez közel állóra, szürkésfehérre állítottam):

6. sz.
7. sz. a WSS NY
a Mafitt egyik 2016 kiállításon
külföldi tagjának az APS egyik
tulajdona
tagja mutatta be

8.sz. **
Robert Siegel
árverés 2016.

9. sz. (*)
Darabanth
Richard Stark
árverés, 2009.

Ezen összehasonlítás feltűnő eredménye,
a 2. 3. 5. és 7. példánynak a többinél jóval szélesebb alsó és/vagy felső szegélye.
A Magyarországon forgalomban volt
hírlapilleték-bélyegek itt látható saroktömbjének bélyegköze azonban szintén
meglehetősen széles. Vagyis ez nem zárja ki, hogy az itt bemutatott példányok
OKMÁNYBÉLYEG 2016/3

A magyarországi változat harmadik legnagyobb
10 használt tömbje, ami szintén ritkaság
ismert

ívből származzanak.
Az összefüggő darabok hiánya ugyan ív helyett inkább egyes
nyomást sejtet, ám biztosat állítani nem lehet, mert ezek hiánya
a bélyeg ritkaságával is kielégítően magyarázható.
A bélyeg ára jelenleg a magyar katalógusban használatlanul 3
Mft, értéktelenítéssel 2,2 Mft. A használatlan példányok legutóbb
mindkétszer katalógusár felett keltek el, (jutalékkal együtt számítva 2011-ben még csak 3,36 millió. A talán legszebb
darab pedig idén június 15-én viszont forintra átszámítva már mintegy 13,7 millióért talált gazdára.
Szóló magyar bélyeg esetében ennél magasabb
aukciós árakról csak az 1867-es a piros 3 krajcáros
esetében van tudomásom. Legutóbb David
Feldmannál tavaly decemberben potom 75 ezer Euróért lehetett
volna megvenni. E példány feltűnő fog- és a tételben le sem írt
súlyos papírhibája azonban ezúttal mindenkit visszatartott a magyar forintra átszámítva csaknem 28 millióba kerülő vételtől.
(A kulturális javak behozatala vámmentes, és Svájc az európai
szabadkereskedelmi övezet tagja, így a vételt ÁFA fizetési kötelezettség sem terhelte volna.)
A Siegel árverés idei eredménye e hírlapilletékbélyegünket azonban immár a 150 ezer Eurós katalógusáru cinóbervörös Merkúrral emelte egy sorba,
melynek leütési árai a legutóbbi évek aukcióin
26.900 és 84.200 Euro között mozogtak. A vörös
Merkúr tág, nagyjából négyszeres határok közt mozgó árkülönbségeit az ilyen kategóriájú bélyegek esetében már kisebb minőségi
különbségek is erősen befolyásolják. A hibátlanságon felül
a centráltság, a szín frissessége, az értéktelenítés esztétikus megjelenése, az enyvezés megléte, valamint állapota ezeknél egyaránt
jelentős súllyal esik számításba.
Ez pedig igaz a Határőrvidék hírlapilleték-bélyeg itt bemutatott,
szintén jelentős minőségi különbségeket mutató példányaira is,
melyek közül a 4. 5. és 7. darabok tartoznak a kevésbé kívánatosak közé, jónak mondhatók viszont a 2. 3. és 9. bélyegek, melyek
közt a használtak egyik oldali szűk vágása, utóbbinál pedig csak
az enyvezés hiánya eshet kifogás alá. Az 1. 6. és 8. példányok
11
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pedig egyértelműen a legkitűnőbb csúcsdarabok. A minőségi különbség pedig ebben a kategóriában már súlyos milliókat jelent!
A Siegel árverésen legutóbb elkelt darab „MNH Gem” az USAban elterjedt minőségi besorolás szerint. Nem véletlen hát, hogy
az árverési katalógus legkiemelkedőbb darabjait tartalmazó borítónak a főhelyen bemutatott darabja volt.
Íme, a tétel leírása és katalógus címoldala:

Lefordítva: „MAGYARORSZÁG, 1868, 1 k kék, Hírlapilleték-bélyeg
(PR2B). Eredeti enyvezés, minden oldalon széles és egyenletes szélek,
élénk és mély színárnyalat, tiszta nyomat friss papíron.
KÜLÖNÖSEN JÓ ÁLLAPOT. AZ 1868-AS EGYKRAJCÁROS HÍRLAPILLETÉK-BÉLYEG RENDKÍVÜLI DARABJA, MEGLEHET A LEGSZEBB PÉLDÁNYA MAGYARORSZÁG E LEGRIKÁBB ÉS LEGKERESETTEBB BÉLYEGÉNEK.
A hírlapilleték-bélyeg nem postai díj, hanem illeték beszedésére szolgált.
Ez kizárólag a Katonai Határőrvidék számára készült, aminek eredményeként használatlan darabok gyakorlatilag találhatók. Szakértők szerint csak mintegy 10-12 példány létezhet, többségük használtan és/vagy
kifogásolható minőségben. Nem leltünk más használatlan darabra,
nemhogy ilyen kifogástalan állapotúra.
Szignálta Diena és Friedl,
Ferchenbauer 1983-as tanúsítványával

OKMÁNYBÉLYEG 2016/3
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15.000,00 ($).”

A tétellírás talán nem tökéletesen fedi a valóságot, hiszen a —
valószínűleg szintén hibátlan enyvezésű — 6. számú példány minősége kép alapján ezzel megegyezőnek tűnik, de lényegét tekintve azonban ezzel együtt is helytállónak fogadható el.
Gyűjteményem következő évi nemzetközi kiállítási eredményének
fokozása céljából szándékomban is állt megszerezni ezt a darabot,
annak ellenére, hogy az USA-ból való behozatalát még 27%-os
ÁFA is terhelte volna. Ám kiderült, hogy a magyar katalógus árat
jóval meghaladó licitem ellenére gyakorlatilag esélyem sem volt rá.
Már a tételnél feltüntetett 15 ezer dolláros irányár is − ez a katalógus ugyanis az általunk megszokottól ellentétben nem kikiáltási
árakat, hanem a várható eredményeket tünteti fel − mintegy 50%kal volt a magyar katalógusár felett, a leütési ár pedig több mint
négyszeresen haladta meg azt!
Ezen az áron a bélyeget mintegy 17,4 millióért lehetett volna az
Unión kívülről Magyarországra hozni, egy ilyen ár pedig sajnos
alighanem minden magyar gyűjtőt a jövőben is visszatart ettől a
lépéstől. Az eddigi utolsó esélyünk egy magyar kézbe kerülő
használatlan példányra, az enyvezetlen 9. számúra 2009-ben volt,
és ezt sajnos alighanem mindannyian elmulasztottuk.
A határőrvidék hírlapilleték-bélyegének katalógusárait az utóbbi
években ismétlődően, és jelentősen meghaladó árverési eredményeire tekintettel a jövőre esedékes magyar katalógusban ezért
időszerűnek látnám a katalógusárak jelentős emelését, hiszen ez
jelenleg durván félreorientálja az e bélyegre jövőben licitálni
szándékozókat. Főleg a használatlan árat kéne szerintem a többszörösére emelni, de vele az értéktelenítéses bélyegekét is, méghozzá a közöttük régóta fennálló arány megtartásával, hiszen gyakoriságuk változatlan.
A jövőben természetesen örömmel vennék minden további információt, különösen a még hiányzó, feltehetően 3-4 példány képét,
hiszen jó lenne egyszer már végre együtt látnunk valamennyit.
Szücs Károly

2016. 08. 14.
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Szücs Károly:
A pénzügyi bélyegek minőségi szempontjai
Minden gyakorlott filatelista tisztában van vele, − habár tapasztalatom szerint a hazai gyűjtők sajnos gyakran nincsenek rá kellő
tekintettel, − hogy egyáltalán nem mindegy, milyen minőségű
bélyegek kerülnek gyűjteményeikbe. Bélyeggyűjtőink jobbára
csak a fogazat, a papír és az enyvezés épségére vannak tekintettel,
a nyomat centráltságára és frissességére már sokkal kevésbé, így e
tényezőket a bélyegcserék során gyakran nem valós értékükön
veszik tekintetbe. Igaz ez az okmánybélyegekre is, és nem csak a
klasszikus kiadásokra, ahol a körülmények ráadásul némileg eltérőek is a postabélyegekhez képest.
Sajnos szakirodalmunk a minőségről inkább csak általánosságban
szól, rendszerint kerülve a szabatos, praktikusan is alkalmazható
meghatározásokat. Ennek talán legjellemzőbb példája szerint
„a minőség nem szorítható definíciók közé, hanem mindig összhatásában értékelhető” 1 Bár ez alapjában véve a tautologikus ízű
megállapítás természetesen igaz, ám egyben nyilvánvalóan alkalmatlan is a gyűjtői gyakorlat hatékony támogatására. Az 1986-os
feketekönyv 2 is, míg alaposan tárgyalja az értékelésre hatással
levő a minőségi szempontokat, ezt már nem váltja „aprópénzre”.
Szerzői ugyanis nem vállalkoztak gyakorlatban is alkalmazható
kategorizálás kialakítására, csak az elvi alapvetésig és odáig jutottak, hogy ez „időszakonként más és más lehet” amire „az általánostól eltérő feltételekre az érintett bélyegeknél kitérnek”. Következésképp, míg pl. az USA-ban már régóta széles körben elfogadott minőségi standardokat alkalmaznak, itthon egyre erősödve
tapasztalhatjuk ezek hiányának káros hatását.
Így ugyanis tág tere marad − az internetes gyűjtés terjedésével
sajnos egyre gyakoribb − ködösítésre és mismásolásra, mind az
árverési tételleírásokban, mind a gyűjtők közti közvetlen cserék
alkalmával, amire a legtalálóbb kifejezés csakis a kóklerkedés
lehet. A tapasztaltabb gyűjtőket persze nem téveszthetik meg, de
hosszabb távon ezt még hallgatólag sem támogathatjuk, sőt, nem
1

Magyar Posta és Illetékbélyeg Katalógus 2016-2017, (MPIK) 19.o. az „Értékelés” c. fejezetben olvasható
2
Magyar Bélyegek Kézikönyve, (MBK) 24-25, 48. o.
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is tolerálhatjuk köreinkben. Hiszen ezzel épp azoknak a tapasztalatlanabbak a dolgát nehezítjük meg, sőt, közülük sokaknak idővel
a kedvét is elvesszük, akikből majdan komolyabb gyűjtők válhatnak. Hogy ilyenek minél többen legyenek, az pedig közös érdekünk. Ebben bizonyára mindannyian egyet tudunk érteni.
A hosszabb időn át, akár nagyobb anyagi áldozatokkal is folytatott
gyűjtés utáni nagy csalódások elkerülésére, ideje lenne magyar
nyelven is „sztenderdizálni”, azaz megfogalmazni, és általánosan
elfogadottá tenni a minőség és ár kapcsolatát. A félreértések elkerülésére összhangba hozva ezt az idegen nyelvű árverési és bélyegkatalógusokban megszokott, és emiatt a külföldön gyűjtők
előtt régóta közismert minőségi standardokkal is. Miért is maradjanak külföldi gyűjtőtársaink ekkora, és igazán húsba vágó előnyben velünk szemben?
FIP aranyérmes pénzügyi bélyegkatalógusunkban3 az itthoni szakirodalmi gyakorlathoz alkalmazkodva, szerzőtársaimmal egyetértésben még mi is azt írtuk, hogy áraink az átlagpéldányokra vonatkoznak. Tapasztalataim szerint azonban fiskális bélyegeink
átlagpéldányai az elmúlt évek során nagyrészt mindössze csak
a katalógusáraink 20-25%-án forogtak, és még az igazán szép
darabok sem érték el az indokolható, ennél sokkal lényegesen
magasabb árakat. Az árakra vonatkozóan korábbi megállapításunkat tehát e tapasztalatok fényében és a nemzetközi gyakorlatban is
tapasztaltakkal összhangban ezennel úgy revideálom, hogy e katalógusáraink csak a legkifogástalanabb minőségű darabok
esetén egyeznek meg a valós és célszerűen alakuló piaci árakkal.
E cikk célja bemutatni, hogy konkrét, kézzelfogható esetekben mit
kéne értenünk minőségen, miközben mely minőségi kategóriákat
célszerű a külföldi szokásokkal összhangban a magyar fiskális
bélyegek esetében is alkalmazni. Tudni kell azonban, hogy e gyűjtői fogalmak időben változóak. Ezért a jelen leírás a ma aktuális
helyzetre vonatkozik, régebbi katalógusokban pedig emiatt eltérő
meghatározásokkal találkozhatunk.
Leírásom alapvetően az e lapszámunk egy másik cikkében már
hivatkozott 2016-os Siegel árverés katalógusában található, utoljá3

Pénzügyi Bélyegek Magyarországon és a Habsburg Birodalomban, (PBM)
2007. 34. o.
15
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ra 2012-ben módosult, rendkívül praktikus és könnyen áttekinthető leírásra támaszkodik, és annak a magyar illetékbélyegekre való
tekintettel adaptált változata.
Emellett figyelembe vettem számos más rendelkezésemre álló
hasonló szakirodalmi forrást is, mint pl. a 2008-as Ferchenbauer
katalógus bevezetőjének minőségi fogalom-meghatározásait és
bemutatott példáit is. Ez utóbbit különösen figyelemre méltónak
és követendőnek is tartom, mert konkrét példákkal illusztrálja,
hogy meghatározásai hogyan alkalmazhatók a gyakorlatban. Ennek jelentőségét a szerző külön engedélyével a könyvéből válogatott néhány alábbi illusztrációval szeretném érzékeltetni.
A minden szempontból kifogástalan példányokat Ulrich
Ferchenbauer „kabinetdaraboknak” nevezi és katalógusár felett
értékelhetőnek jelzi:

Az I. kategóriába a csúcsminőséget megközelítő darabok tartoznak, ezekre vonatkoznak a Ferchenbauer-katalógus árai. Ezeknél
láthatóan kisebb engedmények tehetők a centráltságban, a fogak
egyenletes hosszúságában, és az értéktelenítés minőségében:
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A II. kategóriába a kisebb, de még eltűrhető hibák miatt csak
a katalógusárat 50% alá értékelhető példányok tartoznak. Az ilyen
hibákat a bélyeg decentráltsága, rövidebb fogak, és az esztétikailag kifogásolható értéktelenítés okozhatja:

A III. kategóriába a gyűjtemények összhatását lerontó, elfogadhatatlan hibák miatt gyűjtésre nem javasolt példányok tartoznak:

A Határőrvidék hírlapilleték-bélyegének egyik magas minőségű
példányának sokunkat nyilván alaposan meghökkentő idei magas
árverési eredménye szerintem jelentős részben épp a minőségét
pontosan bemutató, szakszerű tétellírásnak is köszönhető.
A bélyeget értékesítő Robert Siegel árverőház árverési katalógusa
az alábbi egyoldalas, jól áttekinthető útmutatóban tisztázza a tételleírásokban használt fogalmakat és rövidítéseket, ami vitás kérdések esetében egyértelmű jogi helyzetet teremt. Ezek közül többet
is célszerűnek látok a hazai gyűjtői gyakorlatba is átvenni:
17
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A számunkra ebből gyakorlatban a minőségi fokozatok meghatározása a hasznosítható. Ezek fordítását kiegészítettem a magyar
pénzügyi bélyegek besorolásában figyelembe veendő további
szempontokkal, vagyis ez nem fordítás, hanem adaptáció.
Az egyes fokozatok megnevezésében sem követtem az eredetit,
hanem igyekeztem hasonló, de a magyar gyakorlatban is könnyen
érthető és használható kifejezéseket találni. A skálát ezen felül
kiegészítettem a rossz minőséget jelentő fokozattal, amely
az árverőház gyakorlatában értelemszerűen nem fordulnak elő, és
így a fenti ismertetőből is kimaradt. Akit további részletek is érdekelnek, az interneten a „stamp grading & conditions” szavakra
rákeresve kaphat tanulmányozásra érdemes találatokat.
A magyar pénzügyi bélyegek gyűjtői gyakorlatához javasolt, színekkel jelölve három minőségi szintbe sorolt minőségi kategóriák
a következők:
Csúcsdarab (90-100%):
egy értékes bélyeg legjobb, általában
kifogástalan minősége (elterjedt angol
megnevezése: „Gem” vagy „Superb”)
Tucatbélyegeket azok alacsony értéke
miatt kissé nevetséges lenne, ezért nem is
szokás e kategóriába sorolni. Rájuk helyesebb még ilyen esetben is csak az ez1868
után következő eggyel alacsonyabb minőségi kategóriát alkalmazni.
Extra példány (80-90%): rendkívül nagy bélyegszélű, és közel
tökéletes centráltságú, hibátlan és kifejezetten szép, üde
színű példány. Angol megnevezése: „Extra fine”, vagy
„Extremely Fine”, rövidítése (EX) vagy (EF)

1887

1887

1946

2004

Megjegyzés: a korabeli nyomdatechnika korlátai miatt az egyes
klasszikus magyar klasszikus kiadásokban gyakorlatilag szinte
lehetetlen kifogástalan példányra akadni, míg a modern kiadások19
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ban ez akár mindennapos is lehet. Ezt a különbséget a katalógusárak kell tükrözniük, a minőségi besorolásban időszakok szerint
eltérő szempontokat alkalmazni ugyanis nem lenne célszerű, mert
az csak zavart keltene. A gyűjtői gyakorlatban viszont tudni kell,
hogy melyik időszakban milyen minőségű példányokat célszerű
gyűjteménybe helyezni, ami tükrözi a filatéliai tudást és gyűjtői
tapasztalatot. Más szóval, a gyűjtői elvárások korszakonként, esetenként kiadásonként is különbözőek, az adott időszak nyomdatechnikai színvonalához igazodóak lehetnek, sőt, kell is legyenek.
Kitűnő (70-85%):
Normál méretű bélyegszél, az egyik szélhez
csak kicsit közelebbi bélyegképpel. „Kitűnő és vonzó” is,
ha emellett valamilyen egyéb tulajdonsága is vonzó pl.
a mély vagy élénk szín, éles nyomat, friss, vagy tisztán
olvasható értéktelenítés. Angol megnevezés: „Very Fine”,
vagy „Very Fine and choice”, rövidítve VF.

1873

1880

1891

1903

1914

A krajcáros okmánybélyegeinknél a két nyomási menet egymáshoz képesti, e példákon látható kisebb elcsúszásai még nem számítanak centráltsági hibának, mert az alkalmazott nyomóeszközök
illeszthetősége ezt a következő évszázadban tette csak lehetővé.
A két kép pontos illeszkedése csak az e feletti, „Kifogástalan”
minőségi kategóriában lehet elvárás, ám lehetséges, hogy ilyen
példányra még sokáig, talán sosem akadunk.
Szép (60-70%): A normálisnál keskenyebb a bélyegszél, vagy
kifejezetten decentrált bélyeg, de a kép még hiánytalan.
Az egyébként elfogadható hosszú fogak lehetnek nem teljesen egyenletesek, a bélyeg azonban minden más szempontból kifogástalan és összességében esztétikus. Angol megnevezés: „Fine”, röviden: (F).
OKMÁNYBÉLYEG 2016/3

20

1868

1870

1868

1880

1926

Megfelelő (max. 50%)
(= még megfelelő) Közel teljes értékű a megjelenés, de a vágás, vagy perforáció már érinti a bélyegképet, így abból nem túl zavaróan, de egy
kevés már hiányzik is. Legfeljebb egy, kissé rövidebb
fog előfordulhat, a bélyeg színe és papírja azonban
friss és hibátlan. Angol megnevezés: „Very Good”
vagy „Average”, rövidítve (VG) vagy (Avg.)

1870

1873

1880

1891

1891

E kategória a krajcáros kiadásokra sorfogazású példányaira jellemző az 1891-es kiadásig, és gyűjteményekben − a gyakran megszerezhetetlen szebbek híján − még elfogadható. Az utána megjelenő kiadásoknál már általános a szép minőség, és ezért a gyűjteményekben onnét kezdve ez már magától értetődő elvárás.
Rossz (25% alatt)
Csak speciális esetekben tolerálható hibák:
a bélyegkép szélének már zavaró hiánya, több rövid fog,
enyhébb szín és papírhibák, bélyegképet a szokásosnál
többször, vagy sokkal erősebben fedő értéktelenítés, mely
megfelel a Ferchenbauer katalógus III. kategóriájának.
Speciál-gyűjteményben, az alapbélyeg valamelyik ritkább
változataként, szerintem ez a kategória, − de kizárólag csak
jobb híján(!) − még elfogadható. Erre azonban nem isme21
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rek elfogadott angol kifejezést (nem is nagyon érdemes keresni, mert talán nincs is ilyen, hiszen ez a fent kifejtett kivételektől eltekintve már gyűjtői szemét számba megy.)
fakó

1870

1870

1880

1914

1914

A magyar klasszikus okmánybélyegek számottevő része ilyen, és
emiatt semmi esetre sem szabad ezeket teljesen értéktelennek tekintenünk. Az első magyar gyártású hártyapapírosú kiadásban
például alig lehet ezeknél jobb minőségű példányra akadni. Ezért
az e kiadásnál mind a négy oldalon ritkán megjelenő fehér bélyegszél miatt az itt látható, felül súlyosan foghibás, de élénk színű
4 krajcáros, vagy a színét vesztett 12 krajcáros gyűjteményben is
elfogadható, sőt, mert az átlagnál viszonylag még mindig jobb,
kifejezetten ritka darabnak számít.
Hibás

(= súlyosan hibás) Kizárólag nagy ritkaságok esetében,
az átlagpéldányok árának csak töredékéért elfogadható,
súlyosan hibás példány: pl. foltok, foghiány, papírhiba, a
bélyegképet erősen fedő, esetleg indokolatlanul többszörös, vagy elmosódott, olvashatatlan értéktelenítés. Angol
megnevezés az előző „rossz” minőségűvel együtt mindkettőre: „Poor”

1867

A felső bélyegszél jobb felén súlyos foghibái ellenére, vajon melyik komolyabb gyűjtő ne szeretné magáénak tudni ezt a piros 3
krajcárost, ha módjában állna? Pedig a nyíllal jelzett helyen tavaly
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novemberben Budapesten magam is láttam, hogy egy tűszúrásnyi
helyen még a papírja is át van lyukadva.
A kérdés mindössze a vételár. Hiszen összesen 6 ilyen 20 millió
forintos katalógusáru leáztatott példány létezéséről és két borítékon levőről van tudomásunk! Ez Gary Ryan, majd Edward Wittenberg példánya volt valamikor, és ha nekik megfelelt, akkor
ez esetben másnak sem célszerű túl finnyásnak lenni. A legutóbbi
árverésen 28 millióért lehetett volna megvenni Genfben, a fenti
hibák miatt azonban ez túlzottnak bizonyult. Ez inkább lehetett
volna egy extra, vagy csúcsdarab ára. Sokszorosan alacsonyabban,
például úgy 4 millió forint körül indítva derülhetett volna csak ki,
hogy mennyit is ér valójában!
Az osztályozás menete
A bélyegek minőségi kategóriák szerinti csoportosítását ugyanúgy
a rossz minőség kiszűrésével kell kezdeni, mint ahogy ezt tenni is
szoktuk. Ennek során célszerű a bélyegeket hátoldalukon nézve
vizsgálni, mert így a fogazat és a papír hibái könnyebben észrevehetők.
Ezután, még mindig hátulról vizsgálva, az egynél több rövidfogú
példányok a gyengék, az egy rövid foggal rendelkezők az átlagos,
az egyenetlen fogazásúak a jók közé helyezhetők. Ez könnyen
és gyorsan megy, még nagyobb mennyiség esetében is. A − klaszszikus bélyegek esetében általában elég kisszámú − megmaradtakat megfordítva, centráltságuk és egyéb szempontok alapján oszthatók szét a „kiváló” körüli kategóriákban. Végül a szép és
az átlagos csoportokban a fogazat alapján még megfordítva ide
helyezett bélyegeket a képoldalukra fordítva, az alacsonyabb minőségi kategóriákba helyezendők az esztétikai igényeknek meg
nem felelő példányok.
A technikailag már viszonylag kiforrottabbak közé tartozó, keretfogazású 1914-es kiadásból néhány címlet szortírozásának alábbi
eredménye jól érzékelteti a kategóriák közötti szortírozást követően várható gyakorisági arányokat. Ezek rendezése csak mintegy
tíz percet vett igénybe:

23
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A használatlan bélyegek esetén természetesen belép még egy további minőségi szempont, az enyvezés megléte és milyensége.
A pénzügyi bélyegek kezelése e tekintetben alapvetően eltér a
postabélyegekétől. Ott ugyanis még a klasszikus kiadásokban is
könnyebb használatlan darabbal találkozni, melyek állapotára vonatkozóan kialakult és nemzetközileg egységesen elterjedt jelrendszer létezik. E jelölések tökéletesen megfelelnek az fiskális
bélyegek esetében is, a különbség csak ezek értékelésre gyakorolt
hatásában van. E mindenki által jól ismert három jel és megnevezésük a következő (ahol az „o.g.” rövidítés jelentése: „original
gum”)
magyar
postatiszta
falcos

angol
**
Mint Never Hinged (MNH)
*
Lightly Hinged − Hinge Mark or
Remnant − Part o.g. − Small part o.g.
(*)
enyvezés nélküli No gum
A legutolsó kategória a postabélyegek esetében nem nevezhető
igazán kedveltnek. Sőt. Ezeket a jó bélyegzésű használt bélyegek
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árának is csak töredékére, csúnyán bélyegzett használtakkal egy
sorban kezelik. Nem így a pénzügyfilatéliában, ahogy azt nemsokára látni fogjuk!
A falcos minőségnek a Scott katalógus három alfaját különbözteti
meg, a Siegel útmutatónak azonban még ez sem elég, mert kiegészíti még egy negyedikkel is. Ez azt mutatja, hogy az árverési
gyakorlatban e különbségeknek komoly jelentősége van. Szemben
a magyar szakirodalomban rendszeresen felbukkanó, unalmas és
bosszantó filippikákkal, miszerint az enyvezés minősége nem igazi filatéliai szempont. Ennek bizonygatását követően rendszerint
változatos pejoratív kifejezésekkel szokás csúfolódni. Sosem tudtam elhessegetni magamtól a gyanút, hogy ezeket az írásokat
olyanok szülik, akik potyaáron szerzett gyatra gyűjteményüket
a jó minőségű használatlan gyűjteményekkel szeretnék egy sorban
látni, és valós tapasztalatok hiányában, vagy puszta anyagi érdekből nem akarják megérteni, hogy miből lehet, és miből nem várat
építeni.
A gyakorlat ezzel szemben az, hogy az enyvezés állapotában már
egy kis különbség is gyakran számottevő árkülönbségeket eredményezhet, így akár tetszik valakinek, akár nem, erre figyelemmel
kell lennie, különben a pénztárcája bánja.
Gary Ryannel 2003-2006 közt folyó levelezésünk során többször
is, hangsúlyosan kiemelte, hogy új katalógusunkban szükségesnek
látja a legtöbb kiadásban igen ritka, használatlanul fennmaradt
pénzügyi bélyegek értékelését. Ezt meg is fogadtam, nemcsak
akkor, hanem még ma is céljaim közé tartozik ezen első, akkor
még kísérleti árazás további finomítása, és természetesen előbbutóbb az MPIK-ben való megjelenítése is.
Ennek során azonban okvetlenül meg kell oldani az értéktelenítést
nem tartalmazó pénzügyi bélyegeknek a használatlan postabélyegektől eltérő kezelését. E különbséget az értéktelenítés módja
okozza. A postabélyegek esetében az értéktelenítéshez túlnyomórészt filatéliailag jól azonosított és rendszerezett, szakértő által
vizsgálható acélbélyegzőt használtak. Más értéktelenítési módok
kivételesek, esetlegesek és általában csak ritkán találkozni velük.
A fiskális értékjegyeket esetében acélbélyegzők használata néhány esetet kivéve nem jellemző, sőt, a legtöbb kiadásban egyenesen hiányzik is. A bélyegeket kereszt alakban tollátvonással és
25
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az okiratok első szavaival való átírással, vagy fiskális, többségükben gumibélyegzőkkel értéktelenítették. Ezek élessége és azonosíthatósága semmi esetre sem nem vetekedhet a szép postai bélyegzésekkel.
A bélyegzésekkel a filatélia külön ága, a markofília foglalkozik,
jelenleg természetszerűleg csak a postabélyegekre vonatkoztatva.
Annak ellenére, hogy már többször is találkoztam szép, fiskális
bélyegzésekből álló gyűjteményekkel, − igaz csak a postabélyegekéhez képest lényegesen kisebb terjedelműekkel, − ezek
markofíliája még nem született meg, szakirodalmuk pedig gyakorlatilag egyáltalán nincsen. Ezek kisebb területek helytörténeti
gyűjteményeiben nagyon jól feldolgozhatók lennének, amelyeken
egy adott település történetében szerepet játszó személyek aláírásaival fennmaradt dokumentumok egyúttal az ott használt bélyegzők történetét is tisztázhatnák.
Az értékelésre is kiható, lényeges körülmény, hogy a komoly
szankciók ellenére is, a fiskális bélyegek számottevő, mintegy 1%
nagyságrendű részén szabálytalanul, de majd minden korban
rendszeresen előfordult, hogy elmaradt az értéktelenítés. A gumi
nélküli áztatott pénzügyi bélyegek ezért a postabélyegekkel ellentétben nem nevezhetők használatlanoknak, csak értéktelenítés
nélkülinek. Még az enyvezettek egy jó része sem tekinthető használatlannak, mert azok is ilyen, az iratokról magától levált, vagy
un. „lepattintott” értéktelenítés nélküli bélyegekből keletkeztek.
Valódi használatlanak tehát csak az eredeti enyvezésű, olyan fiskális bélyegeket szabad elfogadnunk, amelyeknél az enyvezés
állapota alapján kizárható, hogy azokat valaha is iraton felhasználták volna. A klasszikus korban az ilyen darabok a legtöbb címlet
esetében kifejezetten nagy ritkaságoknak minősülnek. E ritkaság
miatt még a falcos példányok is jóval magasabbra,
a postatisztákhoz közelebb értékelhetők, mint a postabélyegeknél
szokás.
Mivel a pénzügyi bélyegekkel foglalkozó magyar katalógusok
a használatlan példányokra 2007-ig tételes értékelést nem adtak,
a gyűjtők közül addig csak a nagyobb tapasztalattal rendelkezők
jutottak el arra a következtetésre, hogy gyűjteményeikben mindenütt érdemes a használt bélyegeket értéktelenítés nélküli, lehetőleg enyvezést is tartalmazó használatlanokra cserélni. Az alábbi
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két nemzetközi aranyérmes gyűjtemény emiatt mutatja be a használatlanok között az elérhető használatlan darabokat. Ralph Ebner
az 1854-es, legelső okmánybélyeg-kiadást nagyrészt használatlanokon mutatja be, csak a legritkább darabok közt találhatók használt példányok:

A lap alján olvasható magyarázat szerint „e bélyegek használatlan
állapotban való gyűjtését törvény tiltotta, annak megakadályozása
céljából, hogy az elmaradt illetéklerovást utólag ne pótolhassák.
Emiatt gyakorlatilag megoldhatatlan egy teljes használatlan sor
összeállítása. Az itt látható használatlan 20 forintos az egyetlen
ilyen állapotú ismert darab.”

27
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Ugyanez a helyzet nem csak a magyar krajcáros, hanem a későbbi
okmánybélyeg-kiadásainkkal is:

OKMÁNYBÉLYEG 2016/3
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New Yorkban szerepelt, a forint-krajcáros időszakot áttekintő
gyűjteményem a kisebb címletek jelentős részét a kiadások
2 forintos címletig bezáróan több kiadásban is sok eredeti enyvezésű használatlan bélyegekkel mutatta be. Emellett néhány esetben értéktelenítés nélkül maradt, enyvezetlen bélyegeket is, melyeket jobb híján a használtaknál szintén magasabbra tartok.
Bár az e feletti címletűek közül használatlan 4 és 12 forintos létezéséről is biztos tudomásom van, Ralph Ebner megállapítása nyilván igaz csaknem az összes magyar fiskális bélyegkiadásra is.
Teljes használatlan sor összeállítása az utóbbi két évtizeden kiadásai előtti időkből valószínűleg a legtöbb esetben szintén megoldhatatlan, de e bélyegek léteznek, és éppen hogy ritkaságuk miatt,
értékelésük a katalógusokban nem hanyagolható el!

Az értéktelenítést nem mutató, enyvezés nélküli bélyegek értékelése a fiskális bélyegek esetében teljesen más, mint a postabélyegeké. A páriaként kezelt ilyen postabélyegekkel szemben, ezek
valós értéke nemhogy a jó bélyegzésű használatlanok árának töredéke lenne, hanem azok feletti, általában valahol félúton a használat és a falcos érték között.
Végül, egy másik, az értéktelenítés eltérő módjából adódó jelentős
különbség, hogy a postabélyegekkel ellentétben a használt fiskális
bélyegek értéke legfeljebb csak iratokon haladhatja meg
a használatlanokét. Még akkor sem, ha az inflációk miatt használatlanul fennmaradt készlet mennyisége esetleg jóval meghaladja
29

OKMÁNYBÉLYEG 2016/3

a valóban használtakét. Hiszen az acélbélyegzések hiányában ezek
használatlanokból házilagos eszközökkel könnyen előállíthatók,
és bélyegszakértői vizsgálati lehetőségeink ezeknek a korabeli
eredetiktől való megkülönböztetésére gyakorlatilag nem állnak
rendelkezésre.
Szücs Károly

Budapest, 2016. aug. 15.

Egy kép a nyári, grandiózus méretű New Yorki kiállításról

A képen Bob Morgan, az SHP (Society for Hungarian Philately.
Tacoma USA) vezetőségi tagja magyaráz az angol változat elkészítésében hónapok alatt folyamatosan nyújtott, önzetlen segítségének köszönhetően kitűnő eredményt, aranyérmet elért magyar
okmánybélyeg-gyűjteményem első kerete előtt.
Hálásan köszönöm Bob, közös munkánk és találkozásunk számomra örök élmény marad!
Szücs Károly
Szerkesztői üzenet: kérem „írástudó” és kedvelő tagjainkat, hogy
év közben folyamatosan küldjenek számunkra új híreket és cikkeket. Legyen végre lapunk egyre színesebb tartalmának kialakítása
− néhányunk önként vállalt, ám egyre terhesebb kötelessége helyett −
nem csak közös fáradozás, hanem közös öröm is!
OKMÁNYBÉLYEG 2016/3
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Az adó- és illetékjegyek klasszikus
kiadásainak a mai piaci árak figyelembe vételével megújított, az eddiginél
sokkal reálisabb új árazása miatt fokozottan ajánljuk tisztelt gyűjtőtársaink
figyelmébe a tavaly novemberben
megújult „Magyar posta- és illetékbélyeg katalógus”-t.
Ez a világon ritkán tapasztalható példaként, illetékbélyegeinket is tartalmazó katalógus a világ talán legrangosabb bélyegkiállításán, idén júniusban
a New Yorki World Stamp Show-n
aranyérmet nyert. Gratulálunk mind a
szerzőknek, mind a kiadónak!

A Stamp Show e részleteiből jól érezhető a kiállítás mérete és hangulata
31
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Kapcsolat a szakosztályhoz e-mailben: fistacomp@gmail.com
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A diósgyőri makkos vízjel filigramja
a szeptemberben nyílt Magyar Papírmúzeumban
Unrestricted
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Február 11. szombat 10 órára ezennel meghívjuk tagjainkat a szakosztály évi rendes közgyűlésére a MABÉOSZ II. emeleti helyiségébe. A
vezetőség napirendi javaslata:
1. A vezetőség beszámolója a 2016-os évről
2. Küldöttünk beszámolója eddigi képviseletünkről, és igény
esetén szavazás megbízásának megújításáról
3. Egyéb, határozathozatalt nem igénylő kérdések
Tagjaink a napirenddel kapcsolatban további javaslatokat tehetnek
a vezetőség tagjainál január 10-ig, melyekről a közgyűlés dönt. Szakosztályunk következő cserenapját szokás szerint a küldöttgyűlés után
tartjuk, előreláthatóan 11:30 körüli kezdettel.
Aki elfeledkezett volna róla, kérjük, juttassa el lapunk jövő évi
költségeire 2016. december 31-ig esedékes 2.500 forintra emelt
hozzájárulását Hodobay Andorhoz vagy Szücs Károlyhoz (utóbbi
számlaszáma: 11773126-03988435). Kérjük, máshová ne fizessenek,
mert úgy csak igen nehezen és sokára jutunk hozzá. A következő
lapszámot csak azoknak postázzuk, akik erre addig befizettek!
A Szakosztály honlapján az idei évtől csereoldal vehető igénybe
kínálati és hiánylisták közzétételére. Az ehhez szükséges kommunikációt a vezetőség közvetíti a felek között.
A szakosztály vezetősége
3
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Hodobay Andor:
Érdekességek, kérdések
1. Ismeretlen helyi kiadású szivarkapapír adójegy
Szeged város adójegye 60 lapos szivarkapapír csomagra. A felirat
tanúsága szerint a szivarkapapír csomag csak Szeged város területén forgalmazható. Ki látott már ilyet, vagy hasonlót?

1. ábra. Szegedi szivarkapapír adójegy (eredeti méret)

2. Az 1944. évi gépjármű adójegyek
Terveink szerint, (ha a katalógus kiadója is úgy gondolja) a Magyar Posta és Illetékbélyeg katalógus 2017-2018. évi kiadásában
jelentős tartalmi bővüléssel sok olyan bélyeg és zárjegy szerepelni
fog, melyek hiányát a Floderer katalógus óta megjelent szakirodalmakból joggal kifogásolták a gyűjtők. Ehhez első lépésként
szükség volt a fogalmak tisztásására (ez megtörtént a 2015-2016.
évi kiadásban), ez után kerülhet sor a tartalmi bővítésre. Ezek
egyike lesz a gépjármű adójegy fejezet.
A gépjármű adójegyek jogi háttere, használata ismert, azonban
az 1944. évről adataink hiányosak. Mint ismeretes az adójegyek
éves, negyedéves és havi időtartamra szólóak voltak.
1944-ből csak éves és I. negyedéves példányok ismertek, és csak
magyar nyelvűek. Ha létezik I. negyedéves, akkor legalább január
havinak is lennie kell. 1944-re vonatkozóan rendeleteket már nem
ismerünk, feltehetően a közeledő front miatt magyar-rutén nyelvűek már nem jelentek meg. A Floderer katalógus is (336. old.)
csak éves és negyedéves darabokat említ, az 1947. évi kiadás sorszámozásánál a következőket írja: „Miután az 1944. évi kiadás
példányszáma és sorszáma fiktív…”. Ez azt jelenti, hogy korábban sem ismertek havi adójegyeket. Van valakinek 1944. évi havi
(január, február, stb) adójegye?

Unrestricted OKMÁNYBÉLYEG 2016/4

2. ábra. Gépjármű adójegyek (50%-os kicsinyítés)
3. Adójegy
A HUNREV 2016 kiállításon tartalmas tapasztalatcserékre került
sor az értékjegyekről, azok megjelenési formáiról, különös tekintettel arra, hogy a jelenlegi FIP és hazai kiállítási szabályzatok
szerint mik szerepelhetnek bélyegkiállításokon, és ezzel párhuzamosan bélyegkatalógusokban.
Ennek kapcsán megkerülhetetlen volt a bélyeg fogalmának tisztázása is, melyre azonban csak kísérletek történtek. A postabélyegekre vonatkozó számos megfogalmazás annyira berögzült a gyűjtők tudatába, hogy a sokkal változatosabb megjelenési formákat
felvonultató értékjegyek világából (melyeknek csak egyik eleme
az illetékbélyeg) nehezen meghatározható és sok vitát kiváltó,
azon formák kiválasztása, melyek a jelenlegi szabályok szerint
bélyegnek tekinthetők.
Sokan idegenkednek pl. a zárjegyektől, holott a zárjegy fogalmát
a hatályos törvények is úgy fogalmazzák, hogy „a zárjegy olyan
bélyeg…” stb. Felvetésemre neves magyar zsüror szájából hangzott el, hogy csak nem képzelem, hogy bélyegkiállításon tűzkőbélyegeket fog nézegetni. Egy másik ismert szakíró pedig a bélyeggyűjtéstől távolálló „jegygyűjtésnek” minősítette a továbbiakban
bemutatott példákat. Vagyis nehéz a bélyeg-bélyegjegy-adójegy,
és a jegy (közlekedési, mozi, nyugta) hagyományos fogalmain
felülkerekedni.
Az alábbiakban két adójegyet mutatok be. Mindkettő jegy formájú, tömbből kitépett (akár egy mozijegy vagy közlekedési jegy) és
5
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rendeltetése, hogy igazolja, nyugtázza az adó megfizetését. Enyvezetlen, nem kellett beragasztani igazolványokba. Nevezhetjük
ezeket bélyegnek? Akár igen, akár nem, az egyik szerepel a
Floderer és az MPIK katalógusokban a budapesti vigalmiadóbélyegek között, a másik – sok hozzá hasonló társával együtt –
nem. Lásd még például az MPIK-ben a Nagyszalonta helységnév
alatt katalogizált vigalmi adójegyet is.
Van helyük bélyegkatalógusban vagy nincs?

3.-4. ábra. Vigalmi adójegy és társasjátékok-adójegye (eredeti méret)

Írásomat vitaindítónak szánom,1 szervezhetünk a téma megvitatásához előadásokat, vetítettképes előadást, melyhez hasonlókat már
láttunk Bedő József tagtársunktól és a HUNREV kiállításon láthattuk figyelemfelkeltő nagysikerű, közönségdíjas bemutatóját.
Hodobay Andor, Budapest
1

Szeretném az esetleges hozzászólók figyelmébe ajánlani, hogy a „filatélia”
szót Herpin francia újságíró görögből, hite szerint a „bérmentesítés kedvelése”
kifejezésből képezte, ami nem kötődik sem a „bélyeg”, de még a”jegy” fogalmához sem. A filatélia művelése során azonban nem mellőzhető az eredetiség
bizonyíthatósága. Ezért szerintem minden filatéliai gyűjtés olyan bérmentesítésre használható, vagy valamilyen szolgáltatás megfizetését igazoló értékjelzések használatát feltételezi, amelyek hitelt érdemlőek, azaz valódiságuk a
filatélia eszközeivel vizsgálható és megállapítható. Ezek elsősorban védelmi
elemekkel ellátott nyomdai termékek, vagy fémbélyegzők lenyomatai lehetnek.
A házilagos előállítású, és az utánzás elleni védelmi elemeket nélkülöző kézi,
vagy nem fémbélyegzős felülnyomatok eredetiségvizsgálata kényes bizalmi
kérdés, mely egyes ritka kivételektől eltekintve gyakorlatilag többnyire megoldhatatlan!
A szerk.
OKMÁNYBÉLYEG 2016/4
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Martin Weise:
Az útlevelek lapjai magukról beszélnek −
The passport pages speak for themselves2

[REGATUL ROMANIEI -- PASPORT PENTRU
STRAINATATE]
A fenti képen egy 1939. május 5-én Kolozsvárott kiadott útlevél
4. lapja látható3.−Page 4 of Passport issued in Cluj 3.5.1939.
A következő oldalon bemutatott 6. lap tartalma − Content of
the 6 page shown following:
2

Az írás eredeti angol nyelvű szövege kék színnel kiemelve olvasható.
Számunkra ebben igazán a 6. lap magyarországi belépéssel kapcsolatos eljárás
kezelési jelzései fontosak, melyek fényt derítenek a bélyeg filatéliai szakirodalomban eddig pontosan le nem írt céljára és használatának eljárási módjára.
A szerk.
7
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1. „COMISARIATUL POLITIKAI EPISCOPIA
B.HOR FRONTIERA
ESIT 5.MAI 1939”
= A téglalap alakú lila
bélyegzés jelentése:
Romániát elhagyta
1939.5.5-én. − Purple
rectangular entry with
meaning: Leaving Romania on 5.5.1939
2. „M.KIR.
(RENDŐRKIRE)NDELTSÉG
(BIHARKERES)ZTES
(19)39 MAJ. 5 BELÉPETT”

= Nyolcszögletű magyar
belépési bélyegző azonos napi dátummal, −
Blue octagonal entry:
Entering Hungary on
5.5.1939
3. „Az utólagos vízumot 24
órán (belül) a vásárigazol(vány)ban megjel(ölt) helyen es időben
tartozik beszerezni”

= A vízum4 utólagos beszerzési kötelezettségéről szóló,
kör alakú magyar bélyegzés − Blue square entry: The “Subsequent Visum” and the stamp showing the time and place
of the Trade Fair has to be obtained within 24 hours.
4. Részben az utóbbi két bélyegzés fölé ragasztott illetékbélyeg
Feliratai: “MAGYARORSZÁG”, „2 / ARANY PENGŐ”
„KEZELÉSI KÖLTSÉG” és „50 ARANY FILLÉR UTÓLAGOS / LÁTTAMOZÁSI PÓTILLETÉK”− Stuck partly over
4

A bélyegzés szövegéből egyértelmű, hogy a „kezelési költség” és a „vízumbélyegek” eddig szokásos elkülönített tárgyalása a magyar illetékbélyegkatalógusokban indokolatlan és értelmetlen. Az illetékbélyeg feliratában szereplő kezelési költség ugyanis szintén egy vízum megszerzésének eljárási illetékét jelenti.
A szerk.
OKMÁNYBÉLYEG 2016/4
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the last 2 entries is the Subsequent Visum Revenue Stamp of
the value 2 arany pengo plus 50 arany filler for the process
after the entry of Hungary.
5. A bélyeget egy áthúzás és sötétkék gumibélyegzés köti az útlevélhez.
= Szövege: „Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóság / 3955 szám / UTÓLAGOS VIZUM / Láttam a Budapesti
Nemzetközi Vásáron való jelentkezésekor / Budapest, 1939
MÁJ. -8.” − It is tied to the passport with the final dark blue
rubberstamp: Central National Authority for the Control
of Foreigners. “Subsequent Visum” number 3955 issued at
the Budapest International Trade Fair on presentation of
the passport. Budapest, May 8 1939.
A kezelési jelzések alatt két aláírást látunk ezen a lapon. Az egyik
piros, a másik kékeszöld. Felettük egy áthúzás látható, ami valószínűleg a vásár elhagyásakor került oda. − There are two signatures, 1 in red and 1 in blue green. All crossed out in pencil,
probably on leaving after the Fair.
Egy 1937. szeptember 24én kiadott francia útlevél
7. és 8. lapján e bélyeg
hasonló használata látható, az 1938-as Eucharisztikus kongresszus alkalmából, ahol egy ceruzás
„Fővámtér 8” jelzi az útlevél tulajdonosának, hogy
hova menjen a vízumért.
− From a French Passport
issued on 24.9.1937 on page 7 and 8 we have a similar use of this
Revenue stamp, on visiting the big religious celebrations in Budapest in 1938. In pencil “Fővámtér 8” is written into this passport,
telling the bearer where to go for the pass.
Martin Weise, London
fordította/translated by: Szücs Károly
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A Miskolci Evangélikus Jogakadémia pénzügyi bélyege
Egy 1933 évi hivatalos okmányon találtam meg ezt az érdekes,
eddig még nem publikált" pénzügyi bélyeget, amit itt bemutatok.
I
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A miskolci jogakadémia történetével 30 évvel ezelőtt Stipta István
foglalkozott tudományos alapossággal. O a témát kutatta az Evan5 A bemutatott dokumentum szövegeiből egyértelmű, hogy e bélyeg nem álla
mi. vagy helyi költségvetési (idegen szóval fiskális), hanem egyházi szervezet
bevételének elszámolására szolgált. A 2007-ben megjelent zöldkönyvben a
könyv cimüben is szereplő „pénzügyi bélyegekének a FIP kiállítási szabályza
tával összhangban csak a költségvetési kapcsolati! értékjegyeket tekintettünk,
ezért e bélyeg alapos okkal nem szerepel az eddigi szakirodalomban. A Szerk.
OKMÁNYBÉLYEG 2016/4
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gélikus Országos Levéltárban és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban. Kitűnő tanulmányai a Borsodi Szemle 1985. és
1987. évi számaiban jelentek meg. Számunkra azonban különösen
fontos a Napjaink c. folyóirat 1989. évi 3. számában megjelent Az
eperjesi evangélikus jogakadémia áttelepülése 1918/19-ben c.
munkája.
Az áttelepülés történetének szálai tehát Eperjeshez vezetnek.
Eperjes szabad királyi város volt, a századforduló tíz jogakadémiája közül az eperjesi volt a legjelentősebb. Itt tanult a legtöbb diák, itt működött a legnagyobb létszámú tanári kar.
Eperjesen csak olyan tanárok taníthattak, akik egyetemi magántanári címmel rendelkeztek.
Az első világháború előtti év tanári karában egyetlen oktató sem
volt, aki legalább egy évet ne töltött volna korábban külföldi egyetemen. Az eperjesi kollégium keretei között főgimnázium, evangélikus teológiai kar, jogakadémia, majd tanítóképző intézet működött.
A Csehszlovák Köztársaság kikiáltása (1918. okt. 29.) után
a Felvidéket a csehek megszállták, nyilvánvaló volt, hogy az új
hatalom nem tart igényt sem a jogakadémiára, sem a tanári karra,
megtiltották a magyar nyelvű oktatást is. Ilyen előzmények után
menekült a jogakadémia állami támogatással Miskolcra.
Az áttelepülést a város vezetői maximálisan támogatták.
A miskolci jogakadémia 1949. aug. 30.-án fejezte be működését.
amikor a kiadott kormányrendelet felszámolta a jogakadémiákat.
leltári anyagát a Nehézipari Műszaki Egyetemnek kellett átadni.6
Dr. Németh Kálmán
Székesfehérvár

6

Amennyiben a „pénzügyi bélyegek” fogalmát ki szeretnénk bővíteni fiskális
célokon túli elszámolási bélyegekre is, ahhoz a FIP kiállítási szabályzat jelentős
tartalmi változtatását kell elérnünk, ami tudtommal a jelenlegi FIP Illetékbizottság legtöbb tagjának szándékával is egyezik. Amíg azonban ez meg nem történik, a FIP szabályainak betartásával rendezett bélyegkiállításon versenyosztályban sajnos nem szerepelhetnek.
A Szerk.
11
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Szücs Károly:
Megnyílt a Magyar Papírmúzeum
A Dunaújvárosban, szeptember 8-án
nyílt papírmúzeumban létrehozói szándékai szerint minden látható, ami csak
papírral kapcsolatos. Természetesen az
általunk gyűjtött, és idei közgyűlésünk
határozata szerint összefoglaló néven
ezentúl fiskális értékjegyeknek hívott
okmány- és illetékbélyegek, illetékjegyes
űrlapok és zárjegyek is. A Bélyegmúzeum mellett ez a hazánk második olyan intézménye, amely nem
pusztán helytörténeti szempontból mutat be múzeumi körülmények közt gyűjtési területünkhöz tartozó tárgyakat.
Az interneten körülnézve nem sok hasonló helyet ismerek: eddig csak Bécsben (Münzkabinett, Kunsthistorische
Museum), Dublinban (Tax Museum) és
Jeruzsálemben (Museum of Taxes)
tudok hasonlóról. Utóbbit az elmúlt
hónapban Ralph Ebnerrel és Lővei
Györggyel együtt fedeztük fel Jeruzsálem ortodox városrészében, a KiahAgrippa utcák sarkán, közvetlenül a
hatalmas területen fekvő Mahane
Yehudah piac mellett. Tapasztalatainkra írásom végén még visszatérek.
Ezeken felül Hanus szignetta gyűjteménye is egy prágai múzeumban van valahol, de sajnos olyan jól elrejtve, hogy tíz éve nem
tudok a nyomára bukkanni. Honlapunk hírei közzé feltettem ezek
interneten elérhető hivatkozásait, kérve, hogy aki továbbiakról
tud, ossza meg velünk azt. Minél többről szerzünk tudomást, annál jobb, hiszen aki csak gyűjtőként közülünk teheti, nagyon érdemes látóköre szélesítésére e helyeket felkeresnie, ha esetleg épp
amúgy is arra jár.
A papírmúzeum megnyitójára a Hamburger Hungária papírgyár
látogatóközpontjába mindet átható jellegzetes papírgyári illat köOKMÁNYBÉLYEG 2016/4
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zepette a közönség nagyrésze különbusszal érkezett, és a népes
közönségben szakosztályunk jó néhány tagji is jelen volt.

A megnyitót a múzeum ötletgazdái és létrehozói, a Magyar Papírés Vízjeltörténeti Társaság elnöke, Pelbárt Jenő, a Papír és
Nyomdaipari Műszaki Egyesület elnökségi tagja, Gyurina László
és a Bedő Aukciós Ház tulajdonosa, egyben szakosztályunknak is
tagja Bedő József közösen tartották.
A szervezők többórás tárlatvezetésén első kézből ismerhettük meg
nem csak a múzeumban kiállított, és látványosan bemutatott tárgyakat, hanem azok sok munkával járó odakerülésének körülményeit is. Továbbá azt is, hogy a fenntartás, a folyamatos fejlesztés
és az állagmegóvás biztonsági körülményeinek megteremtése további befektetést és sok munkát igényel majd, amiben a szponzoráló papírgyáron kívül az érdeklődők támogatását is szívesen veszik a jövőben is.
13
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Szakosztályunk részéről már a megnyitón lapunk legutóbbi számának egy példányát ajándékoztuk a múzeum könyvtárának, abból az apropóból, hogy ennek címlapján Magyarország négyzetcentiméterenként több milliót érő, valószínűleg legértékesebb papírdarabkája látható, a Határőrvidék idén egy New-Yorki árverésen mintegy 14 millió forintért elkelt hírlapilleték-bélyege.
Bedő József jóvoltából több tárlóban is láthatók gyűjtési területünkhöz tartozó bélyegek, okiratok, stb:

Az okiratok tárlója

József a tárlói előtt

A középkori papírmalmok terjedését szemléltető térkép

A papír sokféle felhasználási módja mellett a múzeumban nagy
súllyal szerepelnek a papír létrehozásának eszközei, gépei, sőt
még egy teljes papírmalom modellje is.

OKMÁNYBÉLYEG 2016/4
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Egy papírmalom működő makettje

És a gépi papírgyártósor szintén működő kicsinyített mása

15
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A látogatók kipróbálhatják a
kézi papírmerítést (ez egy
szakma, amibe való betanulásban nem voltam igazán sikeres) és a kiállított vízjelnyomó
hengereken tanulmányozhatják
a vízjel mintáját létrehozó,
drótból készült és a szitahengerre forrasztott filigramokat.
Aki Dunaújvárosban jár, ne
csak látogassa meg a Papírgyári úton levő Hamburger
látogatóközpontban berendezett múzeumot, hanem vigyen
nekik valami olyan adományt
is, amire személy szerint már
nincs szüksége, de a múzeumkézi papírmerítés
nak nagy érték lehet.
Valószínűleg csak nem tudunk róla, hogy hány további hasonló
lehetőség van világszerte. Szinte csak a véletlennek köszönhető,
hogy a F.I.P. illetékbélyeg bizottságának elnökévé októberben
megválasztott Ralph Ebnerrel, mely bizottságnak ugyanakkor én
is Európát képviselő tagja lettem, a bizottsági munkáról való első,
Jeruzsálemben történt egyeztetésünk alkalmával rátaláltunk erre,
a már 1964 óta működő adómúzeumra is.
A múzeum kurátorától kapott
tartalmas, angol nyelvű tájékoztató füzetet elhelyeztem szakosztályunk könyvtárába. Érdemes kikérni és végigolvasni,
mert történészek írták. Ebből
a múzeum létrehozásának koncepciója, és a kiállított objektumok leírása mellett sok új és
hasznos ismeretre tettem szert.
A múzeum anyagával feltárt történelmi kontextusok nem csak orientálhatják a gyűjtőket, hanem ez segíthet minket még a vonatkozó
FIP bizottság, a „Revenue Commission” munkájában is.
OKMÁNYBÉLYEG 2016/4
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A múzeumban bemutatott legkorábbi adóbélyegzés az i.sz. előtt
6. századból származik, melyet az adó befizetését igazoló feljegyzésekre az adófizető neve mellé nyomtak. Olyan bélyegzőket
használtak sokáig később is a bibliában sok helyen említett és
azokban a korokban sem népszerű adószedők.

Ókori adóbélyegzők

Szignettabélyegző az 1900-as évek elejéről

Az adót eredetileg „istennek szánt ajándék” címén, de valójában
a vallási alapon szervezett államok szolgáltatásainak fenntartása
érdekében szedték. Már a Biblia is beszél róla, hogy nem minden
ajándék „kedves” istennek, gondoljunk Káin és Ábel történetére,
ami az adóval kapcsolatos állami elvárásra utaló korai jel.
Az állam szolgáltatásai közül minden korban a katonai védelem és
az igazságszolgáltatás fenntartása volt a legfontosabb, mint az állampolgárok vagyonának és biztonságának megőrzése szempontjából a legalapvetőbb. A már ősidőktől tizedként bevezetett adót persze gyakorlatilag csak a vagyonnal rendelkezőktől lehetett beszedni, ezért a vagyon eltitkolása is egyidős az államszervezettel.
Az adó második legismertebb ősformája a vám volt, melynek bevétele elvileg ugyancsak az állami szolgáltatások minden közvetlen és
közvetett költségének fedezése céljából. Ez pedig a csempészet
kialakulásához vezetett, amelynek felettébb szórakoztató emlékeiről a múzeum egy részlege mutat be sok érdekes tárgyat.
Az előző oldalon bemutatott piros címlapú füzet egy érdekes történeti adalékot is tartalmaz a modern bélyeges illetéklerovás eredetéről. A bélyegzéssel való illetéklerovás gondolata az 1620-as évek
elejéből származik, mint az állampolgárokat kevésbé megterhelő,
ám az államnak éves szinten jelentős bevételt nyújtó forrást. Ennek
bevezetése és beválása esetére a holland parlament kisebb vagyont
jelentő éves járadékot szavazott meg a javaslattevő részére. Bár ez
17
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rövidesen megtörtént, ám a parlament mégnem állta szavát, a járadékot a javaslattevő és örökösei is évtizedekig hiába kérvényezték.
A múzeumban számlálószerkezettel ellátott eredeti angol
szignettabélyegző gépek láthatók, ahhoz hasonlóak, amelyeket az
osztrák fennhatóság idején hazánkban is alkalmaztak. A bemutatott iratanyag és bélyegek zömmel Izrael államhoz kapcsolódnak,
de a világ sok tájáról, így Magyarországról is láthatók. Az ilyen
múzeumok fontosak az illetékbélyeg gyűjtők számára, ezért kérem tagjaink segítségét ahhoz, hogy honlapunkon külön szekcióban jelentessük meg világban járva tudomásunkra jutott hasonló
lehetőségeket. Így ezekre könyebben rátalálhatnak az érdeklődők.
A múzeumban látottak megerősítettek minket a budapesti
HUNREV 2016 kiállításon kialakult koncepciónk helyességében.
Ez az alábbi pontokban foglalható össze:
1. A kiállítási osztályban javasolni fogjuk a postatörténeti osztályban már megjelent „Social History” azaz társadalomtörténeti alosztály létrehozását. Ebben az okiratokat és az értékjegyeket konkrét társadalmi, történeti körülményeibe ágyazva mutatandók be, ami
e kiállítási osztály történelemhez való erősebb kapcsolatán keresztül érdekesebbé és vonzóvá teheti azt a látogatók számára.
2. A kiállítási osztály eredetileg állami bélyegkiadásokra szűkített
látókörét célszerű lesz szélesíteni és befogadni minden elszámolásra használt értékjegyet, annak kibocsátójától függetlenül,
amennyiben a kiállító hiteles forrásokkal igazolja, illetve meg is
tudja magyarázni azok használati módját és célját.
3. A FIP bizottság nemzeti delegáltjainak jelenleg csak formálisan
létező kapcsolatrendszerét megpróbáljuk élő nemzetközi hálózattá
formálni. Ehhez a jól működő, Deák József által létrehozott magyar „Okmánybélyeg baráti kör” facebook csoportot használjuk
mintául. A bizottság már régóta működő honlapján meghirdetünk
egy nemzetközi csoportot, amelybe meghívnánk a nemzetközi
delegáltakat és motiváljuk őket rá, hogy országonként a magyar
mintát követő alcsoportokat hozzanak létre, Ezzel létrejöhet egy
olyan erős nemzetközi hálózat, amelybe való bekapcsolódásra
a világ minden gyűjtőjének lehetősége lesz.
Szücs Károly, Budapest
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Szücs Károly:
Megkülönböztethető-e a kétféle „kr” vízjel?
Kezdetektől fogva tudjuk, hogy 1881-87. között a Nagyszlaboson,
majd 1887-1898. között Fiumében gyártott bélyegpapír gyártásához két különböző vízjelnyomó hengert használtak.
Ezekkel kapcsolatban a magyar filatéliai szakirodalomban
az elmúlt száz évben megjelent − gyakran egymásnak ellentmondó, és kisebb-nagyobb előrelépést sajnos csak ritkán jelentő −
kutatási eredmények a gyakorlatban nem igazán voltak alkalmasak a kétféle vízjelű példányok elkülönítésére.
A jelen cikkben megpróbálom időrendben áttekinteni azt az
egyébként nem csak érdekes, hanem igen tanulságos filatéliai folyamatot, ami végül elvezetett az itt először publikált, és reményeim szerint az első, immár gyakorlatban is jól használható megoldáshoz.
1916-1920. Payer Béla /1850-1923/

Előbb 1916-ban a berlini Briefmarken Zeitung-ban, majd német
nyelven, Lipcsében kiadott úttörő, első magyar filatéliai monográfiában publikált leírása szerint a vízjel 33x37 mm magas oválisban
a „k” betű magasságában különbözik, amely az 1887-es fiumeinél
13 helyett 15 mm.
A közölt rajzok alapvető hibája, hogy a betűk függőleges helyzete
a két vízjelben épp fordítva tér el egymástól, ugyanis nem a
nagyszlabosi, hanem a fiumei vízjelben áll magasabban.

19
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1919. Klement Ptačovský /1886-1963/ és Orbán Ferenc /19241998/

Orbán Ferenc a Filatélia Szemle 1963. júniusi számában közölte −
jobbat a szakirodalomban nem találva − Ptacovsky 1919-ből
származó fenti rajzait, amelyet az általa is észlelt különbségek
ellenére is a mindaddigi legjobbaknak tartott.
Ez az ábra valóban több szempontból is helyesebb Payer rajzainál:
a függőleges betűk helyzete, a fiumeinél megnyúlt mérete, a csillagok és lencsék méretarányai sokkal közelebb állnak a valóságos
előfordulásokhoz.
A megkülönböztetéshez a cikkben Orbán a fenti ábrák pauszra
való átvitelét javasolta és szerinte a bélyegeken a „kr” betűk mindig látható részleteiből, és „az ellipszisek összevágásából adódó
négyszögek nagyságbeli különbségéből” mindig lehet következtetni arra, hogy az melyik vízjelhez tartozik.
Ez a megállapítása szerintem is helytálló, mert Orbán itt arra utal,
hogy a nagyszlabosi vízjel csillagai valamivel nagyobbak, a lenOKMÁNYBÉLYEG 2016/4
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csék pedig ennek megfelelően kisebbek, ráadásul a betűk tőlük
való eltérő helyzete még az okmánybélyegeknél sokkal kisebb
méretű postabélyegeken is megfigyelhető.
1924. Kölbig Ferenc /1875-1952/ és Hollaender György /1882196?/

5
Az 1924-es első magyar nyelvű okmánybélyeg-katalógusba
a szerzők Payer rajzait kritika nélkül, gyakorlatilag változatlanul
átvették.
Szerintük azonban az ellipszisek mindkét vízjelnél kicsit keskenyebbek, csak 32 milliméteresek (ami egyébként tévedés).
A fiumei vízjel méretei pedig változóak (ez viszont igaz), az oválisok 37 helyett 37-40; a „k” betűk 13 helyett 13-15; az „r” betűk
pedig 9 helyett 8-10 mm közti méretűek.
Payerhez képest tehát jelentős előrelépés a vízjel elemeinek változó méreteire vonatkozó megállapításuk, ám azt már nem vették
észre, hogy ez különböző mértékben, de mindkét vízjelre is igaz.
Közölt méretadataik szerint a nagyszlabosi vízjel nem mindig nem
különböztethető meg a fiumeitől, hiszen szerintük annak méretei
megegyeznek a fiumei méretek alsó határértékeivel.
A mérettartományok alsó határainál magasabb betűk és oválisok
esetén viszont ennek alapján kimondható, hogy azok biztosan az
fiumei Ia vízjelhez tartoznak. Ez pedig a vízjelek megkülönböztetésére való első érdemi próbálkozásnak kell tekinteni, és lényegében a későbbi ilyen azonosítási kísérletek is mind ezen a megfigyelésen alapulnak.
21
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1956. Madarász Gyula /1900-1981/

Ezt az ábrát magyar filatélia egyik legnagyobb alakjának 1956ban megjelent „Magyar bélyegkülönlegességek kézikönyve” tartalmazza, amely a magyar bélyegek 1965-81 között létrehozott hét
kötetes Monográfiáját, és az azt értékeléssel kiegészítő 1986-os
„Feketekönyvet” is inspirálta.
A rajz jól érezhetően az 1887-es fiumei Ia vízjel alapján készült.
A kézikönyv nagy hiányossága azonban, hogy a vízjel két változatát érdemben nem tárgyalja. Ugyanis Madarász a 21. oldalon közölt lábjegyzetei szerint:
„a két változat összes jellemző és állandó sajátosságának megállapítására még nem került sor, a méretbeli különbségek pedig a példányoknak csak kis hányadán állapítható meg, ezért külön katalogizálásuk egyelőre 7 nem
lehetséges.”
A fenti, korábbiaknál sokkal jobb minőségű vízjelábrát az ezután
következő filatéliai szakmunkák sora vette át. Gyakorlatilag ezt is
minden kritika nélkül, és csak a leírásokban kiegészítették ki
a nagyszlabosi I. és fiumei Ia vízjel közötti méreteltérések egymásnak ellentmondó adataival.
7

Felhívom a figyelmet erre az „egyelőre” szóra! Ezzel Madarász azt jelzi, hogy
kellően megalapozott kutatások nyomán nem zárható ki erre a problémára egy
jövőben megszülető megoldás sem.
OKMÁNYBÉLYEG 2016/4

22

1965. Visnya Sándor /189?-1963?/ és Makkai László /19141989/

(Visnya Sándor
arcképével sajnos
nem rendelkezem)

A Monográfia első kötete csak Madarász Gyula ábráját közli a 38.
oldalon. Változatairól pedig a nagyszlabosi I vízjel változó méreteit Kölbig-Hollendertől eltérően felismerve − a fejezet két szerzője közül feltehetően Visnya Sándor − ezt írja: az ellipszisek mérete: 36-37x32-33 mm, a „k” betű magassága 13, az „r” betűé 9-10
mm, a fiumei Ia vízjelben pedig „az ellipszisek mérete: 36-39x33
mm, a „k” betű magassága 13-15, az „r” betűé 9-10 mm”.
Ez azt jelenti, hogy a maximum 39 milliméter magas fiumei vízjelnél előfordulnak az ennél legalább 2 milliméterrel alacsonyabb
nagyszlabosival azonos, 36-37 mm-es magasságú, de mindkét
vízjelben egyaránt 33 milliméteres szélességű ellipszisek is.
A közöltek szerint a betűk mérete sem igazán alkalmas a megkülönböztetésre, hiszen az r betűk egyaránt 9-10 milliméteresek, és
csak a 13 mm-t meghaladó „k” betűk jelzik számunkra a fiumei Ia
vízjelet, Ez azonban teljes magasságban a kisméretű postabélyegeken a fekvő állás miatt viszonylag csak ritkán látható.
1966. Ptacovsky tanulmányának fordítása
A Filatéliai Szemlében májustól júliusig folytatásokban megjelent
1919-es tanulmány − közel ötven évvel későbbi − magyar fordítása e két vízjelről az alábbi méretadatokat tartalmazza:
Leírás
Méretek /mm/
Nagyszlabos
Fiume
1. Az ellipszis magassága
37,5
~39
2. Az ellipszis szélessége
32,5
~33
3. A nagyobbik lencse hossza
19
~21
4. A nagyobbik lencse szélessége
5
~5,6-6
23
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5.
6.
7.
8.
9.

A négyzetek oldala
A „k” betű magassága
A „k” betű szélessége
Az „r” betű magassága
A „k” távolsága az alsó ellipszistől
10. Az „r” betű karja

7,5
13
3,5
9
5,5

~6
~6 *8
~4
~9,5
~7

3
és rézsút,
felfelé mutat
8
31,5

~4
behajlítva,
jobbra mutat
~7,5
~32,5

11. A „k” távolsága a bal ellipszistől
12. A vízjel (két azonos pont közt
mért) tényleges magassága
13. A vízjel tényleges szélessége
27,5
~27,5
Ezekkel kapcsolatos észrevételeim azonosak az itt következő ábrákra vonatkozókkal.
1970k. Kohut ( ? − ? ):

A fenti, − filatéliai szakirodalmunkban eddig ismeretlen − rajzokról, melyeket egy magyar illetékbélyegekkel foglalkozó német
kutató-filatelista gyűjteményével együtt eladott kéziratból származnak − sajnos − csak az utóbbi években szereztem tudomást, a
gyűjtési terület egy solingeni neves filatelistája, Ralph Ebner jóvoltából.
Ezek gyakorlatilag Ptačovský 1919-es rajzának javított és méretadatokkal kiegészített, modern változatai. A két vízjel különbsége*8 téves adat, nyilván
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csak a fordító elírása
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it alapjaiban helyesen mutató rajzok sokkal jobbak annál, bár erősen túlozzák a főbb különbségeket. A mérés nélkül, is érzékelhető
eltérések ugyanis nem ennyire szembetűnőek, bár alapvetően helyes és kezdettől fogva ismert, hogy a nagyszlabosi vízjel csillagai
rendszerint nagyobbak, a lencséi pedig kisebbek.
A betűk tipikus elhelyezkedése és mérete ugyancsak jobban hasonlít az ábrákon levőkhöz. Mivel azonban a betűk az ellipszisek
egy vízjelen belül is eltérő alakjaitól függően, egymást átfedő mérettartományban változnak, ezért egy számmal adott méretekkel
nem írhatók le.
A fenti rajzon közölt adatok valószínűleg csak a mérettartományok adott vízjelre jellemző olyan szélső értékeit próbálják
megadni, melyek megközelítése már nagy biztonsággal jelzi
az adott vízjelváltozatot. Az ilyen extrém méreteket tartalmazó
példányok azonban természeteszesen ritkák, így e rajzok az inkább csak a megkülönböztető jellemzőkről való általános tájékozódásra alkalmasak, mint a gyakorlatban való használatra.
1986. Magyar bélyegek kézikönyve. Szerk. Surányi László
/1915-1997/ és Visnyovszki Gábor

Az I. kötet 27. oldalán közölt vízjelábra azonos a Monográfiában
közölttel. A különbségek közül csak a „k” betűről szól, szerinte ez
a nagyszlabosi I. vízjelnél 14-15, a fiumei papírnál 13-14 milliméter (sic!). A közölt két adat méretadat kiszűretlen nyomdahiba,
valószínűleg fordítva gondolták.
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1980/1991. Floderer István /1907-1991/

1980 (szerk: Ittel)

és 1991. (szerk: Floderer-Voloncs)

Az előbb külföldön angol, majd 10 évvel később végül magyar nyelven itthon is megjelent
„Magyar okmánybélyegek katalógusa” az utóbbi
kiadás 36. oldalán egy
Payer-szerűen igénytelen
kivitelű és pontatlan, bár
kissé javított vízjelábrát
közöl, a nyolc lehetséges
Egy nemrég előkerült fotó
közül találomra kiválaszFloderer Istvánról (Hodobay Andortól)
tott négy vízjel-állásban.
A két változat leírása pedig kritika nélkül megismétli KölbigHollaender 1924-es méretadatait. A kézikönyvnek az American
Revenuer-ben William Ittel szerkesztésében folytatásokban már
1980-ban megjelent illusztrációja ennél sokkal igényesebb kivitelű, ám a Kölbig-Holaendertől átvett méretadatok között, a forrásától ellentétben a fiumei „k” betűt fixen 9, az „r” betűt pedig 11
milliméter magasnak jelzi, amiről már akkor is régóta tudtuk,
hogy nem igaz.
1996. Visnyovszki Gábor
Az amúgy kitűnő, több nyelven is élvezetes, célja szerint
a magyar filatéliát népszerűsítő Bélyegkönyv a vízjel ábráját nem
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közli, a szövegben pedig csak a Monográfia 1965-ös méretadatait
ismétli, vagyis nem tartalmaz az előzőektől eltérő, új információt.
2004. A jelen írás szerzője

Az OKMÁNYBÉLYEG 2004/3 számában szkennelt képekkel és
mérési adatokkal igazoltam, hogy a szakirodalomban közölt méretadatoknak a vízjel azonosíthatósága szempontjából nincs gyakorlati jelentősége. A megkülönböztetést azonban mégis lehetségesnek tartottam a vízjel formai különbségei alapján, melyet elsősorban akkor még csak a betűk alakjában véltem felfedezni. Az itt
látható két ábrát Madarász rajzának a méréseim átlagához igazodó
deformációjával hoztam létre, mely annál minkét esetben valamivel közelebb áll a valóságos vízjelekhez. A rajz fő hibái a vízjel
vonalainak túlzott vastagsága és a hibásan azonos méretűnek ábrázolt csillagok (melyek közül a nagyszlabosit valamivel nagyobbra kellett volna venni).
2007. Pénzügyi bélyegek a Habsburg birodalomban és Magyarországon (Szerk. Szücs Károly és Kernács György)
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A magyar pénzügyi bélyegekről többedmagammal készített új
kézikönyv és katalógusunk 74 oldalán az MPIK ábrájával közel
azonos elvi rajz mellett kétoldalt átvilágított szkennelt képekkel
mutattam be a vízjel két változatát és továbbra is csak a betűk
alakjából kiindulva írtam le a megkülönböztetésre általam alkalmasnak vélt jellemzőket.
A leírásból sajnos kimaradt, hogy a betűk változatos alakja miatt
azonban az esetek nagy jelentős részében ez csak nagy bizonytalansággal lehetséges. Épp e függőben maradt probléma miatt az
azonosíthatóság megoldása azóta is tovább foglalkoztatott és folyamatosan gyűjtöttem a továbblépéshez szükséges anyagot. Főleg
a legtöbb címletnél csak viszonylag kis példányszámban fennmaradt összefüggésekre vadásztam, ezek krónikus hiányának pótlására nem sokkal később, 2010-től az 1 és 5 krajcárosok számomra
szerencsés eseteiben nagyobb összefüggések, esetenként ívrészletek bündliből való rekonstruálására is módot találtam. Ezzel új
lehetőségek nyíltak számomra a vízjel mélyebb tanulmányozásához.
2013. MPIK 1997-2015
Visnyovszki Gábor és
Voloncs Gábor /1946-2014/

Az évente kiadott magyar bélyegkatalógus − 2004-es és 2007-es
publikációim ellenére − egészen az 2013. évi kiadásáig rendre
csak a fenti, jól érzékelhetően Madarász Gyula 1956-os rajza alapján készült illusztrációt közölte az I. vízjelként, holott ez a fiumei
Ia vízjelre sokkal jobban hasonlít, mint a nagyszlabosi I. vízjelre.
A postai bélyegek 1881-es színesszámú krajcáros kiadásánál a két
vízjelet a monográfiától és a feketekönyvtől is eltérően jellemzik.
A leírás szerint a „k” betűk a nagyszlabosinál 13, a fiumeinél 15
milliméteresek, az „r” betűk az előbbinél 8, az utóbbinál 9 milliméteresek, az ellipszisek méreteiről pedig nem is szól. Mondani
OKMÁNYBÉLYEG 2016/4
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sem kell talán, hogy ez a valótlan leegyszerűsítése a szakirodalomban már 1924 óta ismert változó méretekről szóló korábbi
adatoknak gyakorlatilag nem segítette, hanem inkább tévútra vezette azokat, akik ennek alapján esetleg megpróbálkoztak bélyegeinek e kétféle vízjel szerinti szétválasztásával.
A zavart tovább növelték a Floderer kézikönyvnek a katalógusba
Voloncs Gábor közreműködése nyomán 1997-től megkezdődött
átvétele során megjelent 1881-es és 1887-es okmánybélyeg kiadásoknál az „r” betűvel kapcsolatban − az MPIK első részének postabélyeg fejezetben közöltektől részben eltérő − vízjelméretadatok. Ezek szerint: a nagyszlabosi „r” betűk mérete 9,
a fiumeiek 10-12 mm (amiből az utóbbi minden eddigitől eltérő új
és a valóságnak legalábbis részben megfelelő adat. mindenképp
helyesebb, mint a katalógus első részében közölt fix 9 mm.)
Az ellipszisekről
e
katalógusrészben
viszont
KölbigHolleanderhez visszatérve, a szélességi adataiban téves 32x37
illetve 32x37-40 milliméteres méreteket közlik, ami ráadásul még
az okmánybélyegek összefüggésein sem mindig ellenőrizhető,
tehát gyakorlatban nem igazán használható információ.
2015. MPIK ( Szücs Károly)

Voloncs Gábor hagyatékából 2015-ben előkerült Floderer István
egy e témával kapcsolatos levele, melyből kiderül, hogy az I és Ia
vízjelet tartalmazó példányokat nem a vízjel, hanem a többi gyűjtőhöz hasonlóan ő is egyéb jellemzők (pl. az értéktelenítés dátuma, a másik vízjel alkalmazása alatt kizárható fogazás és
alnyomat-változat alapján) tudta csak megoldani. E levél közreadása kapcsán az OKMÁNYBÉLYEG 2015/4 számában közöltem
az itt látható új összehasonlító rajzot is, melyet ugyanebben
az évben az MPIK szerkesztői kérték tőlem. Ezen Kohut időközben megismert megoldásához hasonlóan már megadtam az általam jellemzőnek tartott méreteknek a több mint tíz ével korábbi
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első publikációmhoz képest azóta jó néhány további összefüggésen is megmért átlagadatait is.
A 2015 novemberében megjelent MPIK 16. oldalán a vízjel ábrája
alatt ennek hatására a korábbival ellentétben már közlik, hogy
ez nem az I. hanem az Ia vízjelváltozatot ábrázolja. Emellett pedig
az 1881-es kiadás vízjeleit tárgyaló rész először tartalmazza a vízjeleket összehasonlító, fenti rajzot is. A katalógus okmánybélyegeket tartalmazó részében pedig végre megszüntették e vízjeleknek az első részétől eltérő, ismételt leírását is, mellyel e tekintetben visszaállt a katalógus konzisztenciája.
A vízjel minden részletében változó mértek miatt ez azonban
a megadott méretadatok sajnos továbbra is csak általános tájékozódásra alkalmasak. Ezek gyakorlati alkalmazásához az összehasonlító rajz önmagában nem elégséges, sőt − bár ez postabélyegen
alig létező nagyobb összefüggéseken vehető csak észre,− a fiumei
vízjel ellipszise az általam megadottnál egy-két milliméterrel
gyakran magasabb is, amit a rajzon látható átlagszámmal nem
tudtam kifejezni.
2016. A legújabb, remélhetően immár használható megoldás

Az itt első alkalommal közölt, szkennelt képekre igazítással készült fenti kontúrrajzok tapasztalataim szerint egy milliméteres
pontosságon belül illeszthetők a nekik megfelelő vízjelre. A másik
vízjelre illesztve az eltérés valamelyik ponton mindig jóval nagyobb. M éretadataik közlésétől eltekintek, hiszen mint kiderült, ez
tévút volt. A vízjel részletei nem csak hogy változó méret űek, ha
nem ezek mérettartományai közt mindkét vízjelben folyamatos az
átmenet. A használhatóság szempontjából ezért bármilyen számadatnak az alapkatalógusban való közlése, − akár az átlagok, vagy
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akár a tól-ig határok is − véleményem szerint csak további zavart
kelt, vagyis gyakorlatilag értelmetlen és céltalan.
Ezzel szemben, ahogy Orbán Ferenc immár több mint ötven évvel
ezelőtt javasolta (ld. Ptačovský 1919-es ábráinak leírásánál),
a fenti sablonok áttetsző papírra mérethelyesen kinyomtatva, −
legalábbis a postabélyegekhez képest a vízjel jóval nagyobb részleteit mutató okmánybélyegek esetén, − átvilágított bélyegek vízjelrészleteinek vizsgálatához nagyon jó arányban, és szerintem
viszonylag megbízhatóan használhatók. Ezt az itt következ ő néhány alábbi példával próbálom meg bizonyítani. Elsőként, mindkét rajzot megpróbáltam ráillesztetni az 1881-es kiadás I. vízjelű
ugyanazon összefüggésére,
Bár az ellipszis szélesebb a bélyegen, az I. rajz egész jól illeszkedik:

az I/a rajza azonban nem:

A fiumei rajzhoz képest
a vízjelben
az ellipszis alacsonyabb
a baloldali lencse kisebb
a „k” szára kisebb
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Ugyanezek a különbségek egy másik, szintén nagyszlabosi összefüggésen ugyanúgy megfigyelhetők, az I. ábra elég jól illeszthető:
ám az I/a szintén nem:

Az 1891-es kiadású hirdetvénybélyeg nyolcastömbjére csak az I/a
vízjel rajza illeszthető:
a nagyszlabosi kontúrrajza nem:
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Az eredmény a kétkrajcárossal ugyanaz. Elsősorban a „k” betű
helyzete és mérete jellegzetesen fiumei, bár az épp vizsgált ellipszis mérete inkább a nagyszlabosi vízjelre lenne jellemző:

Ezzel annyi kísérletezés és tévút után, épp 100 évvel Payer úttörő,
ám akkor még − immár érthető módon − kezdetleges ábráinak
megjelenését követően, úgy vélem, hogy végre révbe értünk.
Tapasztalataim szerint a nagyobb méretű okmánybélyegek esetben csak mintegy 5%, vagyis minden 20, bélyeg megítélése bizonytalan kissé. Postabélyegek esetén pedig ez az arány természetesen jóval nagyobb is lehet. Maradt hát még további tér a filatéliai kutatás jövőbeli folytatására is!
Fóliára kinyomtatott sablonok szerény költésgtérítés ellenében
szakosztályunk cserenapjain nálam beszerezhetők.
Szücs Károly
Budapest
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Az illetékfizetés kellemes oldala

Illeték az állami szolgáltatások igénybevételért
fizetendő díj. Senki nem
fizeti szívesen, egyesek
egyenesen állami harácsnak is nevezik.
Van azonban az illetékfizetésnek egy kellemes
oldala is, amit ezeken az
1906-ból származó képeslapok tanúsága szerint
a férfiak szívesen fizetnek, fizetnének.

(Hodobay Andor gyűjteményéből.)
Kérem „írástudó” és kedvelő tagjainkat, hogy küldjenek közlésre
az eddiginél több hírt és írást. Lapunk átvitt értelemben is egyre
színesebb, színvonalas tartalmának fenntartása ugyanis − néhányunk önként vállalt, ám mind terhesebb kötelessége helyett − csak
közös fáradozásunkkal lehetséges!
A szerkesztő
OKMÁNYBÉLYEG 2016/4
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Az adó- és illetékjegyek klasszikus
kiadásainak a mai piaci árak figyelembe vételével megújított, az eddiginél
jóval reálisabb új árazása miatt fokozottan ajánljuk tisztelt gyűjtőtársaink
figyelmébe közös igyekezetünk révén
folyamatosan újuló Magyar posta- és
illetékbélyeg katalógust.
Ez a világon ritkán tapasztalható példaként, illetékbélyegeinket is tartalmazó katalógus a „Jerusalem 2016”
bélyegkiállításion idén már másodszor
nyert nemzetközi szinten aranyérmet.
Ez alkalommal melegen gratulálunk
mind a szerzőknek, mind a kiadónak!
Utánnyomásból a szerzőnél 5.000 forintos áron megvásárolható:
Hodobay Andor: Az illetékjegyes űrlapok katalógusa
Megjelent és ugyanott szintén kapható:
Dr. Németh Kálmán: Magyarországi marhalevelek (6.000 Ft)
Honlapunkról letölthető:
Az OKMÁNYBÉLYEG 25 évfolyama (5 kötet)

Új címmel:
Pénzügyi bélyegek kézikönyve és katalógusa
Elektronikus formában, szeptember óta hozzáférhető a 2007-es „zöldkönyv” több mint 400 oldalra bővített és átdolgozott, 4. kiadása.
A HunRev 2016 képeit és kiállítási anyagait is tartalmazó CD 600 Ft-ért
csütörtökönként a MABÉOSZ-ban megvásárolható a folyamatos fejlesztés
alatt álló kézirat mindenkori aktuális állapota. Ennek bevételét szakosztályunk javára fordítjuk. Ezen felül fokozatosan a könyv egyre több részlete ingyenesen is elérhető lesz a „mafipedia.mafitt.hu” webcímen. Nyomtatott kivitel szerzőnél történő előjegyzésre, igény szerint készülhet. A
várható előállítási költség színesben 30, fekete-fehérben 10 eFt nagyságrendű.
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Tulipános filigram (vízjelminta)

Vízjelhenger a Papírmúzeumban látható makettben
Kapcsolat a szakosztályhoz e-mailben: fistacomp@gmail.com
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ifj. dr. Kiss István /1896–1978/
2017/1

Elektronikus kiadványként, redukált
felbontású képekkel tavaly szeptembertől 600 ft-ért már elérhető CD
lemezen a 2007-es illetékbélyeg–
katalógus új című, negyedik kiadása,
120 oldallal bővebb tartalommal.
Tartalmáról részletes ismertető érhető el honlapunk híreiben.
A továbbra is folyamatos fejlesztés
alatt álló kéziratról idén májusban az
un. „feketekönyvvel” azonos méretű.
teljes
felbontásban
fekete-fehér
könyv is készül, az erre május közepéig előjegyzőknek tízezer forintért.
Igény esetén A4-es formátumban
ennek háromszorosáért színesben is
megrendelhető a szerzőnél:
e-mail: karszu@gmail.com mobil: 30 425-4023
OKMÁNYBÉLYEG 2017/1
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Február 11-én tartottuk a szakosztály évi rendes közgyűlését, amelyről
készített jegyzőkönyv honlapunk hírei közt megtalálható.
Aki elfeledkezett volna róla, kérjük, juttassa el lapunk jövő évi
költségeire 2016. december 31-ig esedékes 2.500 forintra emelt
hozzájárulását Hodobay Andorhoz vagy Szücs Károlyhoz (utóbbi
számlaszáma helyesen: 11773126-03988435).
Kérjük, máshová ne fizessenek, mert úgy csak igen nehezen, és
sokára jutunk hozzá. Az idei lapszámokat csak azoknak postázzuk,
akik erre addig befizettek. Az utólagos befizetőknek az előtte megjelent lapszámok pótlását készlethiány miatt sajnos nem tudjuk
garantálni.
A Szakosztály honlapján az idei évtől csereoldal vehető igénybe
kínálati és hiánylisták közzétételére. Az ehhez szükséges kommunikációt a vezetőség közvetíti a felek között.
A szakosztály vezetősége
Tisztelettel kérem szakmai publikációkra képes „írástudó” tagjainkat,
hogy küldjenek közlésre az eddiginél több hírt és írást, még ha annak
témáját kevésbé érdekfeszítőnek, vagy terjedelmét esetleg kevésnek is
éreznék. Lapunk átvitt értelemben is egyre színesebb tartalmának
színvonalas fenntartása ugyanis − néhányunk önként vállalt, ám tagságunk írásainak hiányában egyre terhesebbé váló kötelessége helyett
− csak valamennyi tagunk közös fáradozásával lehetséges!
A szerkesztő
3
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Dr. Németh Kálmán:
Emlékezzünk régiekről
Írásomban alapvetően dr. Kiss István és családja tevékenységével, emlékezetével foglalkozom. Ez a tevékenység Simontornya
térségéhez kötődik. Érthető tehát, hogy segítségkéréssel fordultam
Simontornya kiemelkedő helytörténet kutatójához
Tóthné Unghy Ilona szakértőhöz,
aki alapvető fontosságú képekkel
segített cikkem megírásához, amit
ezúton is hálásan köszönök.
A család első generációja (Sár)Szentlőrinc, Uzd-Borjád és a hozzá
tartozó puszták körjegyzője volt évtizedeken keresztül. Uzdon lakott, a
jegyzői munkát 1850 óta végezte,
sokáig egyedül, egészsége annyira
megromlott, hogy 1887-ben lemondott és néhány év múlva meghalt.
Unghy Ilonától kaptam Kiss István
Sárszentlőrinc főjegyzőjének síremlékéről készült képet, melyet Ő készített. Síremléke és annak felirata:

Itt nyugszik az úrban
Kiss István
Sárszentlőrincz községnek
38 évig volt főjegyzője.
1828 – 1900
neje Szabados Janka
1823 – 1906

Sárszentlőrincen kiállított lólevelek. Kiadta: Kiss István jegyző:

1878 .3 kr
OKMÁNYBÉLYEG 2017/1

1880. 5 kr
4

1923-ban, amikor összeírták Tolna vármegye orvosait, a 29. sorszám alatt “Dr. id. Kiss István”, 30. sorszám alatt pedig “Dr. ifjabb Kiss István” neve szerepelt, vagyis apja örökébe lépett, és
szintén orvosként dolgozott Simontornyán.
Id. dr. Kiss Istvánt elsősorban a „Simontornya krónikája” c. könyv
szerzőjeként ismerjük. Élete főművét, melyben több mint 50 év
kutatásának eredményét foglalta össze 1938-ban saját költségén
jelentette meg. Ma már könyvritkaság, ajánlom a kedves olvasók
figyelmébe. Unghy Ilona írja a tudós orvosról, hogy kezdettől
fogva gyűjtötte Simontornya és tágabb környezetének néprajzi,
történelmi és régészeti adatait. Ebben benne voltak a lólevelek és
marhalevelek is. 1998-ban megkapta a Simontornya díszpolgára
posztumusz címet. Egykori lakóháza falán emléktábla látható:

Id. dr. Kiss István /1861–1954/

Ifj. dr. Kiss István1 szintén Simontornyán volt orvos. Évtizedeken
keresztül segítette tanácsaival a magyar okmánybélyeg- és a városi illetékbélyeg-katalógusok készítőit.
Mintegy negyven éven át foglalkozott a pénzügyi bélyegekkel. Az
1968-ban megjelent városi illetékbélyeg-katalógusnak is társszerzője volt. Kutatta az első magyar okmánybélyegek alnyomatváltozatait is. Magyar városi illetékbélyeg gyűjteménye a legjobbak közé tartozott.
1

Arcképét a hazai szakirodalomban elsőként, újságunk címlapja közli. Szerk.
Mivel a gyakorlatban ezek pénzhelyettesítő fizetőeszközzé váltak, gyűjtésük
jelenleg a numizmatika területén belül folyik. A szerk.
3
A postabélyegek gyártási adatai a magyar5Állami Nyomdának
a Monográfia III. 554.
OKMÁNYBÉLYEG
2017/1
2

Részt vett az 1972-ben rendezett székesfehérvári milléneumi kiállításon 12 lapos illetékbélyeg-gyűjteménnyel. Beadási listáján írja
a következőket: „Ezen kívül 1 székesfehérvári és 5 fejér m. címeres marhalevél (kféle szín, papír és nyomdajelzéssel: alúl)”.

Ifj. dr. Kiss István kiállítási gyűjteményleltára
OKMÁNYBÉLYEG 2017/1
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Látjuk tehát, hogy Ő is gyűjtötte a marhaleveleket is

Emlékező írásom az OKMÁNYBÉLYEG c. folyóiratunkban jelenik meg, ennek minden olvasója és a magam nevében még egyszer megköszönöm Tóthné Unghy Ilona Simontornya tudós helytörténészének segítségét, akitől a ritka képanyagot és főleg az
előttünk eddig ismeretlen ifj. dr. Kiss István arcképét kaptam.
Székesfehérvár, 2017. ápr. 16.

dr. Németh Kálmán

Dr. Németh Kálmán: Az 1946 évi adójegyek.
Az 1945-46 évi pengő infláció nemzetközi méretben is példa nélküli volt. Nevezték hiperinflációnak is. 1946 jan. 1-én emiatt vezették be az adópengőt, mint elszámolási értéket. Ennek másnapra vonatkozó árindexét naponta közölte a hivatalos közlöny és a
rádió. 1946. jún. 23-tól hivatalos fizetőeszköz lett az adópengő.
A kormány arra kényszerült, hogy adópengőre szóló úgynevezett
adójegyeket bocsásson ki. 2 Az adójegyek kéthavi lejáratú, adópengőre szóló utalványok voltak, amelyek a lejárat napjával (= júl.
31.) az államkincstár kártalanítási kötelezettsége nélkül érvényüket vesztették. Az adójegyek legkisebb címlete 10 000 AP, a legnagyobb pedig 100 millió AP volt. A lap hátsó borítója bemutatja
az adójegyek összes változatát.
Székesfehérvár, 2017. 04. 08.

2

dr. Németh Kálmán

Mivel a gyakorlatban ezek pénzhelyettesítő fizetőeszközzé váltak, gyűjtésük
jelenleg a numizmatika területén belül folyik. A szerk.
7
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Burján Andor - Szücs Károly:
Újabb emlékek Floderer Istvánról
Tiszteletbeli
elnökünk,
Burján Andor, egy tavalyi
árverésen szerzett vegyes
anyagban talált rá Floderer
István itt látható „dr. F. I.”
monogramú írómappájára.
Floderer neves gyógyszervegyész volt, ez a mappa
a Darmol altatót készítő
gyógyszergyár bőrborítású, piros bársonnyal bélelt
elegáns ajándéka volt.
Bandi bátyánk gyűjtése révén jelenleg néhány további Flodererhez
kapcsolódó emléket tart benne: az 50-es években egy hozzá címzett elsőnapi borítékot, egy 1983-as bélyeg-kiállítási emléklapot,
és neves elődünk valószínűleg egyik utolsó fényképét.

Az „OKMÁNYBÉLYEG BARÁTI KÖR” facebook csoportban
pedig Balázs Péter barátunk osztott meg egy 1961-ből származó
újabb, eddig ismeretlen Floderer levelet, melynek címzettjét: „Kedves Barátom!” mára már sajnos valószínűleg örök homály fedi.
OKMÁNYBÉLYEG 2017/1
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A levél a klasszikus időszak magyar okmánybélyegeinek fogazatfajtáiról tartalmaz kezdő gyűjtőnek szóló leírást. Érdemi információ második oldal 7. sorának végén, hogy Floderernek ebben az
időben már több tízezer bélyegből összeállított, vegyesfogazatokat
is feldolgozó tanulmány-gyűjteménye volt. Jobbra alul tisztán látható, hogy a Magyar Okmánybélyegek Kézikönyvén látható súlyos
szerkesztői hibával ellentétben a szerző a nevét rövid „o”-val írta!
9
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Szücs Károly:
Egy bündlibélyeg titkai
A klasszikus magyar okmánybélyegek színük szerint három kiadási csoportba sorolhatók. Ezek első két csoportjában katalógusaink a szokásos filatéliai szempontok szerint papír és vízjel szerint több kiadást is megkülönböztetnek, bár e gyártási okokból
keletkezett eltérő bélyegeket szokásosan külön bevezető rendelet
nélkül hozták forgalomba. A kibocsátó pénzügyminisztérium
szempontjából tehát mindössze az alább látható háromféle bélyeg
volt forgalomban, melyekre a „kiadási csoport” elnevezést javaslom használni. Mint jelen tanulmányban látni fogjuk, hogy nem
csak a zöld első, hanem a barna csoportban is igen sok változat
különböztethető meg. A látszólag közönséges ötkrajcáros bélyeg
kimagaslóan magas gyártási mennyisége pedig ezt a ma még
időnként akár bündliben is beszerezhető klasszikus bélyegünket
a magyar filatélia egyik legváltozatosabb bélyegévé emeli, melyek
közt ritkaságok is találhatók.
1868-76

1880-87

1891

1. ábra: az ötkrajcáros három kiadási csoportja

A zöld csoport gyártásának 12 éve után a barna ötkrajcáros magyar okmánybélyeg 1880. január 1-én került forgalomba. Az első
évben még az előző kiadás „KRAJCZÁR medalionban” vízjelével, később pedig az I majd I/a „kr oválban” vízjelekkel gyártották. Utolsó gyártására valamikor 1890 vége felé kerülhetett sor,
mert e bélyegek 1891 első negyedévében már megváltozott, új
színekkel készültek. Az első színváltozás oka a zöld levélerezetű
kiadás több címlettel is előforduló hamisítványainak felfedezése
volt. A zöld kiadás bélyegei ezért csak igen rövid ideig, január
végéig voltak érvényesek, ami azt jelzi, hogy a barna kiadás minOKMÁNYBÉLYEG 2017/1

10

den címletéből ekkor már elegendő készlet állhatott rendelkezésre.
Ezeket 11 évvel később, 1891 áprilisában, pusztán „szépészeti”
okokból cserélték le a következő színű kiadással, miközben eladatlan készletek felhasználása érdekében 1891. szeptember 30-ig
voltak párhuzamosan felhasználhatók. Mint látható, sürgető szükség hiányában az első ilyen alkalomnál már jóval hosszabb időt
hagytak az átmenetre.
Ahogy a forgalmi postabélyegekből, az illetékbélyegekből is minden időszakban igény szerint, rendszerint félévenként került sor
utángyártásra. A barna-fekete kiadás első legyártása a szokásosnál
nagyobb mennyiségben, valamikor 1879. második felében történt,
az utolsó pedig 1890. harmadik negyedévére tehető. A 2007-es
zöldkönyvben publikált becsléseim szerint a zöldekből mintegy
30 millió, a barnákból 20, az utolsó kiadási csoportból pedig
11 millió ötkajcáros készülhetett. Illetékbélyegek esetében ezzel a
leggyakoribb címletek közé tartozik. A példányszám azonban így
is az ebben a korban is sokszoros mennyiségben gyártott postabélyegek közül a legkisebb mennyiségű címlettel, a vízjel nélküli
színesszámú 20 krajcárossal van azonos nagyságrendben3. Tehát,
az egyetemes filatélia nézőpontjából valójában egy kis ország nem
is kifejezetten gyakori, de kifejezetten forgalmi célú bélyegkiadásról van szó.
Jelen tanulmány célja a 11 éven át gyártott barna ötkrajcáros eddig megtalált változatainak számbavétele, és helytálló értékelésük
statisztikai megalapozása. A típusok, fogazat-változatok, vízjelfajták, valamint utóbbiak vízjelállásai ugyanis a barna okmánybélyeg-kiadások esetében minden idők változatokban leggazdagabb
magyar bélyegeit eredményezték. E sok változat szakkatalógusban
való értékelése azonban eddig csak az e témában vitathatatlanul
legjártasabb, tekintélyes szakíróink „gyűjtői tapasztalatára” hagyatkozott. Mint látni fogjuk, egy szignifikáns mennyiség alapján
valós arányokat hitelesen feltáró statisztika ezeket az árakat nem
minden esetben igazolja. Ráadásul az egyik szempont, a vízjelállások értékelése eddig katalógusainkból annak ellenére is hiány3

A postabélyegek gyártási adatai a magyar Állami Nyomdának a Monográfia III. 554.
oldalán közölt táblázata alapján (az 1881-es év eredetileg két sora összevontan), az
okmánybélyegek oszlopában a saját becslésem látható.
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zott, hogy ezek minden jobb illetékbélyeg gyűjteményben már
a kezdetektől fogva megtalálhatók voltak. Ezt a statisztikám segítségével végre pótolni lehet, ami egyben mintája lehet a többi címlet ilyen módon való értékelésének is. Az ötkrajcáros példáján
bemutatott eljárás további kiadásoknál is iránymutató lehet egy
eddigieknél sokkal részletesebb és helytállóbb értékeléshez.
Eközben a vízjelállásoknak - a filatélia korai időszakában még
sokkal fontosabbnak tartott - értékelése szerintem korunkban sem
negligálható. Hiszen annak ellenére ma is sokan kedvelik ezek
gyűjtését, hogy a típusok felfedezésével időközben további, sokunk szemében ma már fontosabbnak vélt szempontok is az érdeklődés előterébe kerültek.
A kiadási csoportok gyártási mennyiségei
Azért, hogy a barna kiadású ötkrajcárosok alapértékét a többihez
hasonlítva helyesen „lőjük be,” első lépésben hasonlítsuk össze a
kiadási csoportok leggyakoribb változatának katalógusértékeit a
becsült gyártási mennyiségekkel:
Gyártási
Kiadások
becslés
száma
5 kr
1868 ~30 000 000
4
1880 ~20 000 000
3
1891 ~11 000 000
1

Mennyiség
Floderer
/kiadás
1991
~7 500 000
1
~6 700 000
1
~11 000 000
1

PBM
MPIK
MPIK
2007
2014-15 2016-17
0,25
10
10
0,15
10
10
0,3
20
20

Ezen bélyegek értékelés során abból lehet kiindulni, hogy alapgyűjteményeik teljessé tétele érdekében a gyűjtők alapvetően
minden kiadásból egy példány megszerzésére törekednek. Ehhez
a zöld kiadásból 4, a barnából 3, az utolsóból pedig mindössze
egy, vagyis összesen csak 8 bélyegre van szükségük. A változatok
értékelésben mérvadó minimális árak a táblázat negyedik „Menynyiség/kiadás” feliratú oszlopában láthatók, mert szerintem ezeknek az egy kiadásra átlagosan eső példányszámtól kell függeniük.
Floderer értékelésében ezért helyes, hogy az 1868-as zöld és
az 1880-as barna kiadás leggyakoribb példányait egyformán értékeli, viszont ezeket 1 pont helyett helyesebb lenne a közel kétszeres mennyiségű 1891-es kiadás 1 pontjának duplájára, azaz
2 pontra vennie. A hiba nem Floderertől ered, mert mindhárom
kiadási csoport ötkrajcárosának értéke a korábbi katalógusokban
is azonos.
OKMÁNYBÉLYEG 2017/1
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A PBM készítése során sajnos nem csak hogy átvettem ezt a hibát,
hanem a felmérési statisztikánkra támaszkodva a barna kiadást
kicsit alá is értékeltem. Azóta szerzett tapasztalataim alapján ezt
jelenleg már nem tartom helyesnek. Mint ugyanis épp most bizonyítani próbálom, a barna kiadásban a keresletet növelő változatok
száma elképesztően magas, és az első két csoport értékelését ez
kiegyenlítheti. Az 1991-es kiadás alapértékét azonban számottevő
változatok híján a jelenlegi felére-negyedére kéne levinni, vagyis
helyesebb arányokat adna egy 0,25 - 0,25 - 0,1 Eurós katalógusárazás. A levélerezet típusai, valamint a számos szín-, papír-, fogazat- és vízjelváltozat közt azonban természetesen nagy árkülönbségek indokoltak az egyes kiadási csoportokon belül.
Mint az utolsó két oszlopban látjuk, a Floderer-katalógus értékelési hibáját az MPIK is örökölte, amit az árak legutóbbi javítása
során sajnos még nem sikerült korrigálnunk. Ha tehát − szerintem
helytállóan – min. 10 forintra tartjuk az első két kiadási csoport
ötkrajcárosait, akkor az 1891-es világosbarna/zöld ötkrajcárosokat
indokolt lenne csak ennek mintegy felére, úgy 5 forintra értékelni.
A barna kiadási csoport gyártástörténete
A postabélyegek évi gyártási példányszámai egyébként ebben
az időben évente változva, a Monográfia adatai szerint emelkedő
tendenciát követve az időszak végére közel másfélszeresére nőttek. Az emelkedés nyilván hasonló az illetékbélyegek esetében is,
amiből barna-fekete okmánybélyegekre nagyságrendileg az alábbi
évenkénti kibocsátási becslés következik.
2 kr
3 kr
5 kr
10 kr
20 kr
Összesen
Postabélyeg gyártás, 100-as ívekben az Állami nyomda adatai szerint
1880
64 012
28 014 420 348
40 090
4 406
556 870
1881 103 914
38 030 330 064
34 024
12 004
518 036
1882
92 040
36 000 480 168
65 816
10 008
684 032
1883
96 004
44 004 600 062
36 112
8 010
784 192
1884
62 818
33 298 530 558
62 872
11 748
701 294
1885
98 702
60 948 585 568
66 924
10 120
822 262
1886 104 258
39 102 611 744
6 050
12 726
773 880
1887 112 250
49 598 627 996
89 574
15 446
894 864
1888 120 544
70 986 307 572
76 714
31 088
606 904
1889 142 274
71 950 671 570
67 480
21 226
974 500
1890 123 768
73 154 555 068
65 783
30 540
848 313
Összesen 1 120 584 545 084 5 720 718 611 439 167 322 8 165 147

5 kr-os okm. ív
Becslés
~15 000
~15 000
~16 000
~17 000
~17 000
~18 000
~19 000
~19 000
~20 000
~21 000
~23 000
~200 000

Tényleges és becsült gyártási mennyiségek összehasonlítása
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1.600 bélyegre kiterjedő statisztikám arányai a fenti éves változásokat visszaigazolják: az 1880-as gyártás a zöld alnyomatról barnára váltás miatt egy kicsit magasabb, 21 ezer ívnyi, az 1881-es
nagyszlabosi vízjelű gyártás évi átlaga ennek megfelelően kicsit
alacsonyabb, 15 ezer ív, az 1887-es fiumei vízjelű pedig évi 22 ezer
ív lehetett. A statisztika szerint tehát az évente készült ívek száma:
statisztikával korrigált becslés
5 kr-os 100-as ív
1880
~21 000
1881
~13 000
1882
~14 000
1883
~15 000
1884
~16 000
1885
~17 000
1886
~18 000
1887
~20 000
1888
~21 000
1889
~22 000
1890
~23 000
Összesen
~200 000

Az évente gyártott ívek számának becslése
statisztikában tapasztalt fennmaradási arányok szerint

Az első kiadás vízjele
Ebben az időszakban a nyomtatáshoz − a krajcáros címletek túlnyomó részében, így az ötkrajcáros esetében is − a bélyegpapír
három egymástól különböző vízjelű változata volt használatban.
A bélyegkatalógusok szokásosan ennek alapján sorolják a bélyegeket három vízjel szerint különböző kiadásba. 1880-ban még
az „Első Magyar Papíripari Rt.” nagyszlabosi papírgyárában
használt, medalionban a „KRAJCZÁR” szót tartalmazó vízjelet
látjuk, mely a bélyeg álló helyzetében olvasható.
A henger jellegzetes különlegessége a vízjelszél, (a simítóhenger
latin nevéből származó régi szakirodalmi megnevezése: egüttőrszél) amely e bélyegeknél a normál esetben összefonódó, ám ezen
a helyen elkülönülő két medaliont elválasztó vízszintes vonalként
jelenik meg ott, ahol a hengeren a vízjelmintát (un. filigramot)
tartalmazó szitapalástot összeforrasztották.
OKMÁNYBÉLYEG 2017/1
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5. ábra Az 1876-ban bevezetett, első magyar bélyegvízjelnek
a vízjelszélt is tartalmazó részlete 4

Második kiadás: a vízjel lecserélése
Ugyanebben a gyárban, a következő évtől, 1881. január 1-től
a postabélyegeknél is bevezetett, egymásba fonódó oválisban „kr”
betűket tartalmazó, a postabélyegek első vízjeleként ismert
I. vízjelet tartalmazó vízjelnyomó henger használatára tértek át.
A postabélyeggyűjtők többsége tapasztalataim szerint nem is tud
róla, hogy ez a henger vízjelszélt is tartalmazott, hasonlóan mint
az előző okmánybélyeg-vízjel is. Pedig ez a krajcáros postabélyegeken − valamilyen ma még nem tisztázott okból az okmánybélyegeknél nagyságrendekkel ritkábban, − időnként szintén felfelbukkan, de ritkasága miatt postabélyegen csak kevesen találkoznak vele.
Feltételezem, bár bizonyítani ezt nem tudom, hogy e titok nyitja
a postabélyegek és okmánybélyegek eltérő ívnagyságából adódik.
Az vízjelhenger kerülete valószínűleg egész számú többszöröse
(nyilván kétszerese) lehetett a postabélyegek nyomtatásához használt ívek nagyságának. Ezek esetében így lehetséges volt az íveket
a vízjelszél mentén kivágni a gyártósorról lekerült papírhengerből.
Ez rendszerint így is történt és emiatt a vízjelszél a postabélyegek
esetében csak a papírszakadás folytán keletkező rendellenesség
4

Ezt a vízjelet még csak illetékbélyegeken alkalmazták. Az előtte 1873-tól használt ívvízjelet váltották vele.
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miatt jelenhetett meg néhány különbleges ívben. Az okmánybélyegek nagyobb ívmérete miatt azonban az ívek egy részére viszont óhatatlanul rákerült a vízjelszél.
A „kr” vízjelben a vízjelszélnél az ellipszisek metszéséből keletkezett lencsék és csillagok nem pontosan találkoznak, közöttük
változó szélességű hézagban egy halványabb, vízszintes vonal
figyelhető meg. Bán Willy 1944-es „A Magyar Postabélyegek
Adattára” c. munkájából vett alábbi fényképen nem csak a vízjelszélt érdemes megfigyelni, hanem az is, hogy az ellipszisek és
a „kr” betűk alakja a vízjelben − részben az elhasználódás következményeként is − mennyire változatos méretű és formájú.

Vízjelszél

6. ábra. Az 1880-ban bevezetett, a postabélyegeknél is használt
I. jelű magyar bélyegvízjel

Tudni kell, hogy a vízjelnyomó-henger, bár nyilvánvalóan csak
a papírgyárban készülhetett, mégsem a gyár tulajdona volt. Azt
ugyanis az állam megrendelésére és költségére állították elő.
A hengert két használat között biztonsági okokból az értékcikkraktárban őrizték, és csak vízjeles kincstári papír gyártása céljára
szállították a mindenkori használat helyszínére. Ez egyben azt is
lehetővé tette, hogy a lehető legolcsóbb papírbeszerzés érdekében
3 évente tendert írtak ki a bélyegpapír gyártására, amit 1887-ben
a nagyszlabosi helyett a fiumei „Smith & Meynier” cég nyert el,
és a Monográfia szerint április 1-től kezdve a postabélyegeket
OKMÁNYBÉLYEG 2017/1
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mind e gyárban készült papírra nyomták. Nyilván az illetékbélyegek esetében is ugyanez történt, miért is lett volna ez kivétel?
Harmadik kiadás: a tönkrement vízjelhenger pótlása
E gyár papírútjának szélessége azonban lényegesen keskenyebb
volt a nagyszlabosinál. Az eredeti hengert csak mintegy fél méterrel megrövidítve lehetett volna csak az 1,6 méteres fiumei gyártósorba illeszteni. A postabélyegekhez való használat miatt erősen
megviselt állapotú vízjelminta és szitaszövet azonban nem viselte
el az átalakítással járó megpróbáltatást, hanem ennek megkísérlése során gyakorlatilag szétesett. A gyártás megkezdhetősége érdekében az ezzel járó magas,
mintegy 200 forintra tehető
többletköltséget átvállalva, a
gyárnak emiatt új vízjelhengert
kellet készíteni5. Ezen a hengeren első alkalommal küszöbölték ki a vízjelszélt, így ez a mai
gyűjtők által is kedvelt különlegesség az 1887-es gyártástól
kezdve sajnálatunkra eltűnt
7. ábra az
bélyegeinkből.
1887-es fiumei Ia „kr” vízjel

Ez az új, a mai szakirodalomban „Ia”-val jelölt fiumei vízjel az 1948-as Tamás-katalógussal
bukkan fel okmánybélyegeink szakirodalmában önálló bélyegkiadásként, amit azóta minden későbbi katalógus is átvett. Ennél az
eredetihez nagyon hasonló, attól azonban eltérő minta szerint készítették az egymásba fonódó ellipsziseket, és kissé eltérő alakú,
formájú és helyzetű „kr” betűket, melyek megkülönböztetése legalább ötven éve okoz már fejfájást a kutató kedvű filatelistáknak.
Az ellipsziseknek és a betűknek ugyanis sem a mérete, sem a formája nem állandó a vízjelen egyik változatában sem. A két minta
pontos ismeretének hiánya miatt az ebben gyakorlott filatelisták
számára kifejezetten jól érzékelhető, feltűnő különbségek ellenére
is a közelmúltig ezek egyértelmű szétválasztása még a postabélyegeknél több mint kétszer nagyobb méretű, és a vízjelnek ezért
5

Az itt bemutatott illusztráció Buday Ádám először Sárváron, 2012-ben kiállított hírlapbélyeg-gyűjteményének darabja.
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lényegesen nagyobb részleteit mutató okmánybélyegek esetében is
csak nagy bizonytalanság mellett volt lehetséges.
A 2. és 3. kiadás megkülönböztetése
E problémával mintegy húsz éve szembesültem először, amikor
a Floderer katalógus nyomán először próbáltam meg gyűjteményemben az 1881-es és 1887-es „kiadású” bélyegeket szétválasztani. Az okmánybélyeg vízjelek akkoriban legjobb szakértőjének
ismert Bolgár Tamástól tudtam meg, hogy ezeket a legtöbb gyűjtő, köztük ő maga is főként csak az értéktelenítési dátumokat tartalmazó példányokon, a dátum alapján, bizonyos esetekben tudja
teljes biztonsággal megkülönböztetni. Az ebben gyakorlatot szerzett gyűjtőkben rögzült ugyan valamilyen összkép a két vízjel
különbségeiről, ám ezeket akkoriban még senki sem tudta a gyakorlatban is használható módon, pontosan megfogalmazni és leírni. A szakirodalomban található információk nem csak ellentmondóak, hanem részben még tévesek is voltak, így ezeket sem lehetett a két vízjel megkülönböztetésére a gyakorlatban felhasználni.
Az eltelt két évtizedben e téren jelentős előrehaladást értem el,
aminek előrehaladásáról többször is beszámoltam. A jelen tanulmány tárgyát képező kutatás „melléktermékeként” e téren újabb
eredményre jutottam. Hogy e cikk kereteit ne feszítse szét, az előző lapszámban már összegeztem ennek filatéliai történetét6, a jelen folytatás pedig eredményeim gyakorlati alkalmazásáról szól.

8. ábra a nagyszlabosi I. és az 1887-es fiumei Ia „kr” vízjel

6

Lásd: „Megkülönböztethető-e a kétféle „kr” vízjel?” OKMÁNYBÉLYEG
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E rajz a sok korábbi kutató próbálkozást követően immár olyan jól
illeszkedik a filigram készítéséhez használt eredeti sablonokhoz,
hogy a konkrét esetekben mindig tapasztalható kisebb eltérések
dacára, jobb előállítására a továbbiakban már aligha érdemes törekedni. A drótszálak hajlítgatása során a betűk alakjában és helyzetében ugyanis viszonylag gyakran keletkeztek 1 mm körüli eltérések. Ez szerintem elsősorban a korábbi, a nagyszlabosi vízjel–
hengerre jellemző. A fiumei minta betűi már sokkal egységesebbek, bár az ellipszis magassága az, ami helyenként egy-két milliméterrel is eltérhet az itt bemutatottól. Tapasztalataim szerint
a mintegy 5%-ban előforduló kétes darabokat emiatt jobbára
az I. nagyszlabosi vízjelhez célszerű besorolni.
A gyakorlati használathoz célszerű az jobb érthetőség kedvéért itt
újra közölt kontúrrajzot áttetsző fóliára kinyomtatni. Ezt pl. egy
montázsasztalon átvilágított bélyeg megfelelő részére illesztve,
a postabélyegeknél lényegesen nagyobb méretű okmánybélyegek
esetében a bélyegek túlnyomó része megbízhatóan kétfelé válogatható. A sablon azért használható a korábbi módszereknél sokkal megbízhatóbb eredménnyel, mert az illesztéskor nem egy-egy,
amúgy is csak pontatlanul mérhető hosszúságot próbálunk méricskélni. Az illesztéskor a jellemző alakbeli eltérések sok szempontját egyszerre vehetjük figyelembe, aminek érzékelésére
az emberi szem szerencsére kiválóan alkalmas.

kisebb
csillagok

nagyobb
csillagok

magasabban
fekvő kr

lejjebb
fekvő kr

nagyobb
lencsék

kisebb
lencsék

9. ábra: nagyszlabosi I. és az 1887-es fiumei Ia „kr” vízjel
filigramjának kontúrrajza

Az azonosítás leggyorsabban úgy végezhető, ha addigi tapasztalatainkat felhasználva, a rendelkezésre álló bélyegeket első benyomásunk alapján eleve kétfelé válogatjuk. Ezután már csak a kétsé19
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ges darabokat kell a fóliára illesztéssel ellenőrizni. A megkülönböztetés azért lehetséges, mert a nagyszlabosi vízjelet - valamivel
talán a 6. ábrához képest is - rendszerint nagyobb csillagok és
kisebb lencsék, valamint lejjebb elhelyezkedő, többnyire alacsonyabb és sokkal változatosabb formájú „kr” betűk jellemzik. Ha
viszont például egy bélyegen szinte mindig jól látható csillag
a jobboldali ábrához viszonyítva is kisebb, vagy a betűk még feljebb helyezkednek el, ez nagy biztonsággal a fiumei vízjelre utal.
A szemünk nagyszerű műszer, némi gyakorlat birtokában, már
igen kis arány-különbségeket, ránézésre is jól érzékelünk. Egy idő
után az átlátszó fóliás sablonra már csak akkor lesz szükség, ha
az összkép alapján hozott döntés megerősítésre szorul. Ezt a fóliára nyomott eszközt a korábbi esetekhez képest immár lényegesen
gyorsabban, és jobb eredménnyel, 95%-ra tehető biztonsággal
tudtam alkalmazni a rendelkezésemre álló közel ezer csak a vízjel
alapján szétválasztható (I. lemezről származó, 11½-es sorfogazású, IV. típusú) ötkrajcáros okmánybélyeg itt bemutatott feldolgozása során. Így vált sok év után végre lehetségessé az 1881-es és
1887-es kiadás tényleges gyakorisági megoszlásának megbízható
statisztikai felmérése, és a két kiadás katalógusárainak megalapozott felülvizsgálata.
A három kiadás mennyiségei arányai
A barna kiadású ötkrajcárosok fennmaradási mennységeinek statisztikai megoszlása és a katalógusértékek összehasonlítása:
5 kr
1880
1881
1887
Összesen

%
11%
46%
43%
100%

Gyártási Floderer
becslés
1991
~2 100 000
2
~9 300 000
1
~8 600 000
1
20 000 000

PBM
MPIK
MPIK
2007
2014-15 2016-17
0,55
50
70
0,2
40
60
0,3
10
10

A gyakorisági sorrend Floderernél felel meg legjobban statisztikának, bár a kiadási csoportoknál tárgyaltak szerint az itt látható
2 pont duplája az első kiadásnál talán még helyesebb értékelést
adna. Az 1880 és 1881-es kiadás gyártása közötti több mint négyszeres különbség ugyanis sokkal nagyobb értékelési eltérést indokolna. A PBM árkülönbsége is ugyanúgy alacsony e két kiadás
között, az MPIK adatai pedig alapvetően hibásak, amit még
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a 2016-os, a klasszikus kiadások áraiban jelentősen javított kiadásban sem sikerült korrigálni. Az 1881-es kiadás katalógusárának egyáltalán nem az előző, hanem sokkal inkább az 1887-es
következő kiadással kéne közel azonosnak lennie.
Vajon mi lenne egy helyes árarány? Ha elfogadjuk az értékelés
alapelvének, hogy ha minden kiadás filatéliai összértéke azonos,
akkor a leggyakoribb címlet 10 forintos minimál értékből és 9,3
milliós gyártási mennyiségéből az következik, hogy ha a teljes
gyártás minden darabja fennmaradt volna, az elvileg 93 millió
forint összértéket jelentene. Persze a fennmaradási arány ennél
jóval alacsonyabb, de ennek ismeretére az árarányok képzéséhez
nincs is szükségünk. A fennmaradási arányok eltérését feltételezni
ugyanis nincs okunk, ezek mindhárom kiadásnál lényegében
a gyártással azonosak maradhattak. Tehát egy mai ritkasági arányokat is tükröző, kerekítetlen nyers ár számolható abból, ha
a leggyakoribb kiadás összértékét elosztjuk a gyártási mennyiségekkel. Az alábbi táblázat utolsó oszlopa a nyers áraknak már
a katalógusba is átvehető kerekített értéke:
millió
kerekített
összérték darab nyers ár
ár
1880
93
2,1
44
45
1881
93
9,3
10
10
1887
93
8,6
11
10

Ha az alapárakat már tisztáztuk, ebből lehet továbblépni az egyes
kiadásokon belüli további, ritkább változatok felárainak képzése
felé. Ezek kalkulációja során belép egy új tényező, mégpedig,
hogy a gyűjtők nagyobbik része sajnos már nem törekszik a változatok megszerzésére is. Pénz, idő, vagy érdeklődés hiányában
legtöbben megelégszenek egy alapgyűjtemény létrehozásával és
ez jelentős kihatással van a változatok piacon elérhető értékére.
Az alapbélyegek értéke elvileg még egyenesen arányos a ritkaságukkal. A változatokra irányuló érdeklődés azonban egy kortóldivattól is függő fontossági sorrendben egyre csökken. Ami azt
eredményezi, hogy ennek megfelelően − gyakran igen jelentős
mértékben(!) − csökken az ilyen különlegességek kereslete is.
A változatok esetében a legtöbb esetben akár egy unikális ritkaság
utáni érdeklődés sem okoz jelentős árkülönbséget. Bár a ritkább
21
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változatok jellemzően magasabb értéket érnek el a piacon, az árkülönbség a ritkasággal nem egyenesen arányos, hanem matematikai kifejezéssel élve határozottan degresszív. A degresszivitás
miatt a ritkaság és a felár függvénye egy lehajló görbe vonalat
követ, amelynek maximumát a gyűjtői érdeklődés befolyásolja.
A cserék alkalmával az alábbi elvi példához hasonló arányokat
tapasztalhatjuk barna kiadási csoport katalógusárainak tartományában (a ritkaságot az egy darab megtalálásához várhatóan szükséges számmal jellemezhetjük, az első sor néhány alapbélyeg ára).
Ritkaság
1
10
100
1 000
10 000

Klf. alapárú bélyegek (példák)
32 000
500
50
10
32 000
700
250
210
33 000 1 300
850
810
34 000 2 300
1 900
1 800
35 000 3 700
3 300
3 200

Ezt a degressziót a felárak kialakítása során, ahogy majd látni fogjuk, mindenképp figyelembe kell venni, különben piac idegen
eredményekre jutunk. A következőkben a szerintem fennálló, és
katalógusaink által is jól érzékelhető fontossági sorrendben veszem sorra az ötkrajcáros változatokat létrehozó különböző jellemzőit, azaz típus, fogazat és vízjelállás szerint.
A legfőbb jellemző: a levélerezet típusai
1880-82

1. Az erek hegyesszögben
találkoznak
2. A háromszög nagyobb
3. Az ér a sarokból indul
4. Egy ér a bélyegszélen
kettényílik
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1882-86

1. A csúcs levágva, ér a sarok
alatt
2. A háromszög kisebb
3. Az ér magasan a sarok fölött
indul
4. Az ér hosszú, de nem nyílik
ketté
10. ábra
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1887-91

1. A csúcs levágva, a sarokba ér
fut
2. A háromszög kicsi, alig látható
3. Az ötszög lejjebb van
4. Az ér egészen rövid

Az elhasználódott nyomódúcok pótlása során a könyvnyomású
levélerezetnek az előbbiekben bemutatott három típusa keletkezett. Kiadáson belül jellemzően ebből mindig csak kettőt látunk
(a dúcok cseréje ugyanis sosem esett össze a papír vízjelének változásával) vagyis tulajdonképp mindegyik kiadást típus szerint
ezeknek megfelelően két újabb kiadásra lehetne bontani.
Mivel nem ismerték a nyomási menetek sorrendjét, a hazai szakirodalom ezeket kezdettől fogva az alnyomat típusainak nevezi.
Ez az elnevezésnél azonban tulajdonképp téves. A könyvnyomás
ugyanis nem az első, hanem a második nyomási menet volt.
Vagyis a levélerezetet egyáltalán nem a réznyomású középrész
alá, hanem köré és fölé nyomták, hogy a réznyomás előkészítése
során ne a már színes nyomatot tartalmazó papírt kelljen nedvesíteni annak elkenődését kockáztatva. Egyértelmű, hogy
alnyomatról emiatt tulajdonképp a filatéliában oly fontos pontosság igénye miatt nem beszélhetnénk. Megváltoztatása azonban
minden bizonnyal több zavart keltene, mint amennyi előnnyel
járna, hiszen az eddigi szakirodalomban már mindenütt e néven
szerepel. Az „alanyomat-típus” kifejezést az egyértelműség kedvéért, ha csak lehet, mégis kerülöm, helyette szerintem jobb a „levélerezet” vagy a „könyvnyomat” típusai kifejezést használni.
A kedves olvasó nyilván szeretne ezekből a típusokból olyan válogatott mintadarabokat látni, amin minden meghatározó részlet
látszik, íme:
1880-81.
II. típus

1881-86.
III. típus

1886-91.
IV. típus

11. ábra: mintabélyegek a barna kiadás könyvnyomat-típusaihoz
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A dúcok cseréje az 1880-as és 1881-es vízjelű kiadások gyártása
során vált szükségessé. Emiatt típus és vízjel, valamint az I. és II.
lemez-összeállítás szerint az ötkrajcáros hatféle alapváltozatáról
beszélhetünk. Ezek: az 1880-II és III típus, az 1881-III és IV típus, illetve az 1887-I. és II. lemez, melyek egyaránt IV. típusúak.7
A három barna kiadás típusairól a szakirodalomban első alkalommal az 1966-ban megjelent Kaptay katalógus 125. oldalán
olvashatunk – igaz, ott még értékelés nélkül. Úttörő volta miatt ez
nagyon is érthető. A szerző igen ritka tévedéseinek egyike, hogy
e helyen az 1887-es kiadásnál már kizárólagosan alkalmazott IV.
típus mellett a III. típust is jelzi, holott ezeket a dúcokat már jóval
a fiumei papírgyártás megszűnése előtt elhasználták. Ez pedig
egyértelműen azt is jelzi számunkra, hogy még Kaptaynak is komoly problémái lehettek az I. és Ia vízjel megkülönböztetésével!
A legkésőbbi általam ismert dátum a III. típusú bélyegeken
ugyanis 1882. Az addigra már rég megszűnt III. típus használata
az öt évvel későbbi fiumei papírral lehetetlen, és nem is található.
A Floderer katalógus szerkesztésében 1990-ben közreműködő
Voloncs Gábor érdeme volt a három barna okmánybélyeg-kiadás
típus és fogazatváltozatainak első értékelésének publikációja. Feltételezésem szerint az ehhez szükséges statisztikai adatok Floderer
közvetítésével dr. Kiss Istvántól származtak. Ezt arra alapozom,
hogy a Voloncs-hagyatékból egy berakóban hozzám került gyűjtemény mennyisége és feldolgozottsága ehhez nem lett volna elegendő. Ezzel szemben a dr. Németh Kálmán által hosszabb ideig
gondozott, Kiss-hagyaték, a legritkább darabokat is lényegesen
nagyobb arányban tartalmazta. Egyúttal sokkal mélyebb
feldolgozottságú volt, a ½-es fogazatváltozatokra és a vízjelállásokra is kiterjedt. E szempontokra Voloncs egyértelműen nem volt
tekintettel. Ez pedig Kiss István minden eddig ismert filatelistánkat meghaladó, lényegesen hosszabb ideje tartó és mélyebb kutató
munkájára enged következtetni e területen. Floderer hagyatékát
Bolgár Tamás gondozta, majd e gyűjtemény még életében került,
szerencsére a legjobb kezekbe külföldre – így ezt is ismerjük.
7

A II. lemez keletkezését lásd később, a fogazatfajták bemutatásának utolsó
fejezetében. Ezek a nagyobb bélyegszél miatti az I. lemezről származókhoz
képes jelentősen megnövekedett bélyegméretről ismerhetők fel.
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E tanulmánygyűjtemény a változatokat Kisshez hasonlóan típusfogazat és vízjelállás szerint tartalmazza, csak sajnos a 12/½-es
13½-es fogazatváltozatokra nincs tekintettel.
A kiadás típus és fogazatváltozatai az MPIK-ben nincsenek értékelve. Tekintve ennek alapkatalógus rendeltetését, és ez így is
helyes. Az 1887-es kiadástól kezdve viszont mégis értékeli a lemez- és fogazatváltozatokat, holott célszerűbbnek tartanám ezt itt
is csak speciál-katalógusra való hivatkozással helyettesíteni. Az
eddigi speciál-katalógusokban az ötkrajcáros típusainak árazása:
5 kr
Floderer, 1991 (pont)
PBM 2007
(€)

1880
1881
1887 - IV.tipus
III.típus III.típus IV.típus I.lemez II.lemez
5
2
10
1
1
1
1,55
0,55
1,7
0,2
0,3
0,3

II.típus

A típusokat a korábbi katalógusok (Kölbig-Hollaeder, Tamás és
Kaptay) még nem értékelték.
Fogazás
Ebben az időszakban két új fogazógép is került a nyomdába, ami
megsokszorozza a változatok számát. A zöld alnyomatú kiadásnál
is használt, kézi meghajtású párizsi Pierron et Dehaitre cégtől
származó 12 ½, 13 és13 ½-es fogazatsűrűségű sorfogazás mellett
egy gépi meghajtású 11½-es sorfogazó fogazógépet szereztek be
a Monográfia szerint 1880-ban. A feldolgozott anyagomban csak
1883-as kézírásos dátummal jelenik az e géppel fogazott legkorábbi példány, és az ugyancsak kézzel írt felhasználási dátumok
szerint legkésőbb 1889-ben már használták a nyomda első, 12-es
fogsűrűségű fésűs fogazó gépét. A fogazatfajtákat sűrűségük szerint az alábbiak szerint jelölöm.
Sorfogazás:

A = 11½;
Fésűsfogazás: C = 12F.
B1 = 12½;
B (B2) = 13;
B3 = 13½;
A fenti jelrendszert a korábbi katalógusok jelrendszerével való
összhang érdekében javaslom így, melyekben a 12½ és 13½ fogazás − számomra ma már véglegesen vállalhatatlanul − nincs megkülönböztetve, viszont vele könnyen azonosíthatók az eddig meg
nem különböztetett vegyes fogazások is, pl. B12-vel jelölhetjük
a 12½:13-as vegyes fogazást. A sorfogazás fajtáinak legtöbb
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kombinációja vegyesen is előfordul, de a hatféle alapváltozatnál
nagyon eltérő módon és gyakorisággal. E cikk egyik célja épp
e gyakoriságok statisztikai vizsgálatának és az abból levonható,
értékelésre kiható következtetések levonása.
A legutóbbi, gépi meghajtású fésűs fogazógéppel csak a nagyobb
mennyiségben gyártott címleteket fogazták, és ezek közé tartozott
az ötkrajcáros is. A fésűsfogazó gépre való átállás során korrigálták a gyakoribb címletek Bécsben készült anyalemezeinek
azt hibáját, hogy a vízszintes bélyegközt a fogazógéppel hibátlanul gyakorlatilag lehetetlen volt eltalálni, mivel az a fogazógép
tűinek átmérőjével gyakorlatilag azonos méretű volt.
A vízszintes bélyegköz megkétszerezésével ezért 1887-ben több
címlethez is egy új, II. lemez-összeállítás készült, amit kezdetben
változatlanul a 11½-es sorfogazó géppel fogaztak, amivel több,
mint egy évtized elteltével a korábbinál sokkal szebben centrált
bélyegek állítottak elő. A fogazási művelet hatékonyságát megkétszerező, 12-es fogsűrűségű fésűs-fogazógépet már ehhez
az ívmérethez igazodva rendelték meg a cégtől. A felhasználási
dátumot tartalmazó példányok azt mutatják, hogy a II. lemezösszeállítású ívek esetében is még néhány évig párhuzamosan
használták a sorfogazó géppel.
Nyomólemezek
Mivel akkoriban egy mélynyomó lemezről nagyjából 10 ezer lenyomatot tudtak készíteni, mintegy 20-ra tehető a középrész nyomásához használt − és ezért egymástól különböző egyedi ívhelyazonosítókat tartalmazó − réznyomólemezek száma. Ha az éves
gyártás azonos lett volna, akkor gyakorlatilag minden gyártáshoz
friss, új nyomólemezt kellett volna készíteni. A példányszámok
emelkedő trendje miatt azonban valószínűleg eleinte évente csak
egy, az időszak végén viszont már két-három lemezre is szükség
lehetett.
E nyomólemezek túlnyomó része az első anyalemezről származott, hiszen a gyártási idő nagy részében, 1881-től nyilvánvalóan
valamikor 1887-ig még csak ennek patricalemezét használhatták
a nyomólemezek sokszorosításához. Az időarányos gyártási
mennyiségekből következően a statisztika azt mutatja, hogy az
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ötkrajcárosok kerekítve 30%-a származik a II. lemezről, vagyis a
nyomólemezek aránya 7:3 lehetett az első anyalemez javára. Ez
egy kicsit, bár nem sokat, eltér az időarányból következő mennyiségtől, aminek az a lehetséges magyarázata, hogy az I. anyalemez
patricájáról készült utolsó nyomólemezeket valószínűleg egy ideig
még párhuzamosan használhatták II. lemez-összeállításból származó nyomólemezekkel. A nyomólemez- és fogazat változatainak
értékelése a speciál-katalógusokban (a kérdőjelek a táblázatban
a PBM eddig fel nem fedezett hiányzó értékeléseit jelzik):
1880
1881
1887 - IV.tipus
II.típus III.típus III.típus IV.típus I.lemez II.lemez
11½
8
10
1
1
1
11½:13
60
100
12F
1
Floderer, 1991
13:11½
10
10
4
13
5
2
20
6
(pont)
5
2
10
1
1
1
11½
2,05
1,7
0,02
0,03
0,03
11½:13
15,05
12F
0,03
PBM 2007
13:11½
2,55
?
?
13
2,1
0,55
?
?
(€)
1,55
0,55
1,7
0,2
0,3
0,3
5 kr

Statisztikai eredmények
Az eddig feldolgozott vízjel, lemezek, típusok, fogazás mellett
e több, mint ezer bélyegre kiterjedő statisztika már tekintettel van
az eddig elhanyagolt feles fogazatokra és a vízjel állásaira is.
Év.

Típus

11½
12½ 13 13½
11½ 12½ 13 13½
11½
A

1880 II. 1. vj.állás
2. vj.állás
3. vj.állás
4. vj.állás
vj.szél
1880 III. 1. vj.állás
2. vj.állás
3. vj.állás
4. vj.állás
vj.szél
1881 III. 1. vj.állás
2. vj.állás
3. vj.állás
4. vj.állás
vj.szél
1881 IV. 1. vj.állás
2. vj.állás
3. vj.állás
4. vj.állás
vj.szél
1887 I.lem 1. vj.állás
2. vj.állás
3. vj.állás
4. vj.állás
1887II.lem 1. vj.állás
2. vj.állás
3. vj.állás
4. vj.állás
Összesen

12½
13
13½
13 13½ 12½
13½ 12½ 13

AB1 AB AB3 B1A BA B3A B1 B12 B13

6

B21

B

B23

12F

B31 B32 B3

C

Összesen

2

2

14

1

1

3

8

1

1

2

7

1

12

1

3

6

1

11

1

2

1

2

9

1

5

1

19
13

4

9

1

5

1

1

4

4

10

2

27

3

1

1

7

2

1

3

5

1

24

5

1

1

3

1

1

1

9

1

5

1

13

6

1

34

22

1

3

2

4

1

11

3

2

1

16

1

23

1

2

1

5

3

1

1

1

4

2

1

1

11

1

1

117

2

12

3

76

1

4

88

4

3

122

1

1

145

1

1

1

20

5

5

3

22

3

5

5

17

3

4

7

29

8

4

21

2

4

1

1

125
163
1

184
26

163

163

29

29

242

242

70

70

32

8

40

26

7

33

32

20

52

17

11

28

46

1 513

1 098

4

9 29

3

27

8 40

46 200

15

2 12

1
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Speciálkatalógus - statisztikai felmérésen alapuló felárak
Vízjel, típus és fogazatváltozatok alapértékei:
vizsz.

11½

12½

13

13½

5 kr
függ.
Alapértékek:
11½
A
:12½
AB1
:13
AB
:13½
AB3

1880
1881
1887 - IV.tipus
II.típus III.típus III.típus IV.típus I.lemez II.lemez
-,50
-,20
2,50
-,20
-,04
-,04
-,50
3,50
x
x
x
8,50

40

-,80

50,-

:11½

B1A

:12½

B1

x

x

:13

B12

1,50

-,35

7,50

1,-

:13½
:11½
:12½
:13
:13½

B13
BA
B21
B
B23

5,50
-,70
-,25
x
-,85

10,7,50
8,8,-

3,1,-,85
1,-

:11½

B3A

:12½

B31

7,-

1,-

:13

B32

7,-

1,-

:13½
12F

B33
C

-,95
x

3,1,-

1,1,50

x

x

Az 1880-as kiadás „KRAJCZÁR” vízjelű 5 kr eddig megtalált
68 féle változatának értékelése a vízjelállásokra is tekintettel
az alábbi. A táblázatban x jelzi a típus- és fogazatváltozatok gyakoribb vízjelállásait, melyek az „Alapár” feliratú 4. oszlop szerint
értékelendők. Az ezeknél szignifikánsan ritkább vízjelállások, és
a ”vsz.”-szel jelzett vízjelszél a mintában való előfordulási arányuk szerint az alapértékhez viszonyítva degresszíven vannak
magasabbra értékelve.
5kr
C vj.

Fog

Al a pá r


II.típus

:11½
:12½
11½
:13
:13½

A
AB 1
AB
AB 3

-,50
5,-

x

:11½
:12½

B 1A
B1

-,80
-,20

:13

B 12

-,35

:13½
:11½
:12½
:13
:13½

B 13
BA
B 21
B
B 23

5,50
-,70
-,25
-,20
-,85

:11½
:12½

B 3A
B 31

1,-

:13
:13½

B 32
B 33

-,20

Is mert vá l toza t:

68 db

13

13½

1,50

1,50
-,50

2.vjá

-,50

-,50

3,-

3,-

-,95
-,85

1,50

4 db

3.vjá .

III.típus
1.vjá .
x

12½

1.vjá .

4 db

4.vjá .

vs z.

x

1,50
1,-

-,95
1,-

3,3,50

-,80
-,50
x
x

1,50

1,50

1,50

4 db

3 db

8 db

3.vjá .
1,50

4.vjá .
-,85

x

x

x

x

x
x

x
x

1,x
x

x
-,35
-,40

1,50
1,x

x

2,-

x

-,40

x
3,-

5 db

2.vjá
-,85

7 db

9 db

8 db

vs z.
-,75

1,-,40
x

4 db

A 179 darabból álló vizsgált minta megbízható következtetések
levonására kicsit kevésnek tűnhet, de jól érzékelhető belőle a III.
típus nagyobb gyakorisága, és mindenképp felhívja a figyelmet
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a ritkább változatokra, ami hatással lehet a piacon való reális árarányok kialakulására, amire magam is kíváncsi leszek.
A vízjelszéles darabok előfordulása kissé meglepő módon, nagyságrendileg közel azonos az egyes vízjelállásokéval. Vízjelszegély
ugyanis e kiadásban - több más címletnél szerzett tapasztalataim
szerint is - az összes példány mintegy 9%-ában fordul elő. Ez pedig azt jelenti, hogy minden bélyegív tartalmazta a vízjelszélt.
Ezért nem is nagyon meglepő, hogy egyes vízjelállások ritkasága
a vízjelszegélyes darabokkal azonos. A Floderer katalógus a vízjelszélre differenciálás nélkül 6-szoros felárat ajánl. Eredményeim
fényében azonban ez sem átlagosan, és szinte egyetlen fogazatváltozat esetében sem indokolt. Ettől le- és felfelé is jelentős áreltérések indokoltak, amibe a fennmaradás esetlegessége belejátszik.
A fentiekből kikövetkeztethető, a szakirodalom szerint 160 cm
hosszú vízjelhenger átmérője is. Ennek a nyomtatáshoz használt ív
függőleges méretével kellett egyeznie, másként nem lenne lehetséges, hogy az ívszél közel minden ívben megjelenjen. A nyomtatáshoz elengedhetetlenül szükséges, és a 8%-os arányból szintén
kikövetkeztethető, körülbelül 10 cm-es ívszegély miatt az nyomóív hosszmérete mintegy 50 cm kellett legyen. Ez π-vel osztva 16
cm körüli átmérőt, tehát egy meglehetősen keskeny, a Bélyegmúzeumban látható későbbiekhez képest lényegesen könnyebb
16x160 cm bennfoglaló méretű hengerpalástot jelent.
Értékelés az 1881-as kiadás ötkrajcárosainak 677 vizsgált darab
között megtalált vízjelállásaira:
5kr
1881. I vj.
:11½
:12½
11½
:13
:13½
:11½
12½

13

13½

Fog

Al a pá r


2.vjá

III.típus
3.vjá .
8,50

1.vjá .

2.vjá

3,-

13,-

x

1,-

x

x

4.vjá .
8,50

40,-

:12½

B1

:13
:13½
:11½
:12½
:13
:13½

B 12
B 13
BA
B 21
B
B 23

1,-

7,50

10

10,-

23,-

3,1,-,85
1,-

7,50
28,23,-

15
8
23

15,23,8,-

15,28,13,-

:11½

B 3A

:12½
:13

B 31
B 32

:13½

B 33

Is mert vá l toza t:

3,50

1.vjá .
8,50

A
AB 1
AB
AB 3
B 1A

1,1,64 db

vs z.
4,50

38,-

7,7,-

5 db

5 db

5 db

7 db

IV.típus
3.vjá .

vs z.

13,x

x

1,50

1,50

2

x

x
2,50
1,x

4,1,50
1,50
x

13
x
x

13,1,50
1,-

6

x

2

x
2,-

2 db

4.vjá .

9 db

6 db

4 db

7 db

3 db

Ez esetben már nem panaszkodhatok a vizsgálati anyag hiányára,
mely közel négyszeres az előző kiadásból rendelkezésemre álló
29
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mennyiségnél. E címleten belüli arányokban nagyobb változások
emiatt újabb anyag vizsgálatba való bevonása esetén sem valószínű. A vízjelszél 5%-os gyakorisága a hengerpalást kerületének
közel megduplázódását jelzi, ami azt jelenti, hogy ez csak minden
második ívben volt jelen. A Floderer katalógus helyesen jelzi ezt
a különbséget, bár a táblázatból látszik, hogy az ott javasolt tízszeres szorzó helyett mindenképp indokolt egy ennél lényegesen
nagyobb, típustól és fogazattól függő differenciálás.
Terjedelmi okokból az amúgy is csak kevésbé izgalmas, az kétféle
lemez-összeállítással és kizárólag IV. típusú nyomódúcokkal,
mindössze két fogazatváltozatban (11½ és 12F) előforduló 1887es utolsó barna kiadás krajcárosainak értékelésére itt most nem
térek ki.
Terveim közt szerepel viszont az itt bemutatott módszer alkalmazása a többi címlet vízjelállások szerinti értékeléséhez is.
Az eredményeket a 2007-es „zöldkönyv” tavaly digitális kiadvány
formájában megújult negyedik kiadásának rendszeresen frissített,
mindenki számára elérhető áron beszerezhető CD melléklete fogja
tartalmazni az elkövetkező évek során.
Szücs Károly

2017.04.24. Budapest

Helyesbítés a 2016-4 lapszámhoz
Elnézést kérek az olvasóktól, hogy előző számunk 6. oldalának
alján levő szerkesztői megjegyzés első mondatának második és
harmadik sora valamilyen rejtélyes technikai hiba miatt a nyomtatásból kimaradt. A teljes mondat, annak kimaradt részét dőlt betűkkel jelezve a következő: „Szeretném az esetleges hozzászólók
figyelmébe ajánlani, hogy a „filatélia” szót Herpin francia újságíró görögből, hite szerint a „bérmentesítés kedvelése” kifejezésből
képezte, ami nem kötődik sem a „bélyeg”, de még a”jegy” fogalmához sem.”
A szerkesztő
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Az adó- és illetékjegyek klasszikus
kiadásainak a mai piaci árak figyelembe vételével megújított, az eddiginél
jóval reálisabb új árazása miatt fokozottan ajánljuk tisztelt gyűjtőtársaink
figyelmébe közös igyekezetünk révén
folyamatosan újuló Magyar posta- és
illetékbélyeg katalógust.
Ez a világon ritkán tapasztalható példaként, illetékbélyegeinket is tartalmazó katalógus a „Jerusalem 2016”
bélyegkiállításion idén már másodszor
nyert nemzetközi szinten aranyérmet.
Ez alkalommal melegen gratulálunk
mind a szerzőknek, mind a kiadónak!
A szerzőknél megvásárolható:
Hodobay Andor: Az illetékjegyes űrlapok katalógusa (5.000 Ft)
Dr. Németh Kálmán: Magyarországi marhalevelek (6.000 Ft)
Honlapunkról ingyenesen letölthető:
Az OKMÁNYBÉLYEG 25 évfolyama (5 kötet)
Új címmel jelent meg és előjegyezhető:
Szücs Károly: Pénzügyi filatélia – 4. (elektronikus) kiadás
Ez a tavaly szeptember óta már digitális formában hozzáférhető, a 2007-es
„zöldkönyv” több mint 430 oldalra bővített és átdolgozott új kiadása.
E folyamatosan bővített kézirat redukált felbontású, színes képeket tartalmazó PDF állományban, az OKMÁNYBÉLYEG évfolyamait, valamint
a HunRev 2016 szakkiállításon készült fotókat és az ott bemutatott kiállítási anyagokat is tartalmazó CD lemezen 600 Ft-ért csütörtökönként
a MABÉOSZ-ban szerezhető be. Idén májusi nyomdai előállítása is előjegyezhető a szerzőnél színesben (30 eFt), vagy fekete-fehérben (10 eFt).
Bevételét a szerző szakosztályunk újságának fenntartására fordítja. Ezen
felül e kézikönyv és egyben katalógus egyre több részlete fokozatosan
megjelenik és ingyenesen olvasható a „mafipedia.mafitt.hu” webcímen.
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A tamperei kiállítás aranyérme
2017/2

Egy előre nem várt, kedvező nyomdai ajánlatnak köszönhetően az itt
jobbra látható könyv a 26 előjegyzője
számára végül nem fekete-fehér,
hanem színes beltartalommal készült
el, 12.000 Ft áron. A Dunafila
árverőháznál rövid ideig még pótlólag is beszerezhető a néhány példányos készlet kifogytáig.
Az előjegyzés lezárult, de a könyv
CD melléklete 600 forintért változatlanul kapható! A korábbi CD-k
féláron becserélhetők a folyamatosan
bővülő, legfrissebb verzióra. A CD
újdonságai a könyv honlapján is elérhető verzió-története az internetről
figyelemmel kísérhető:

www.mafitt.hu/org/fiscal/pdf/index.html
OKMÁNYBÉLYEG 2017/2
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Tartalom
Szücs Károly: Magyar illetékbélyegek a Finlandia 2017
kiállításon................................................................... 4
Hírek
Február 11-én tartottuk a szakosztály évi rendes közgyűlését, amelyről
készített jegyzőkönyv honlapunk hírei közt megtalálható.
Azt a 9 olvasónkat, aki elfeledkezett róla, kérjük, juttassa el lapunk 2017 évi költségeire 2016. december 31-ig esedékes 2.500
forintra emelt hozzájárulását Hodobay Andorhoz vagy Szücs Károlyhoz (utóbbi számlaszáma helyesen: 11773126-03988435).
Kérjük, máshová ne fizessenek, mert úgy csak igen nehezen, és
sokára jutunk hozzá. Az idei lapszámokat csak azoknak postázzuk,
akik erre addig befizettek. Az utólagos befizetőknek a korábbi lapszámok pótlása készlethiány miatt sajnos nem mindig megoldható.
A Szakosztály honlapján az idei évtől csereoldal vehető igénybe
kínálati és hiánylisták közzétételére. Az ehhez szükséges kommunikációt a vezetőség közvetíti a felek között.
Kérjük, mindenki személyesen támogassa a honlapunk híreiben a
magyar illetékbélyegek 1868-os kiadásának 150. évfordulója alkalmával előkészítés alatt álló „HunRev 2018” nemzetközi szemináriumot. A június 20-án, a Bélyegmúzeumban megtartandó rendezvénynek külön weboldalt nyitottunk. A támogatók részéről elsősorban személyes megjelenést és lehetőségeik szerinti anyagi hozzájárulást remélünk.
A szakosztály vezetősége
Tisztelettel kérem szakmai publikációkra képes „írástudó” tagjainkat,
hogy küldjenek közlésre az eddiginél több hírt és írást, még ha annak
témáját kevésbé érdekfeszítőnek, vagy terjedelmét esetleg kevésnek is
éreznék. Lapunk átvitt értelemben is egyre színesebb tartalmának
színvonalas fenntartása ugyanis − néhányunk önként vállalt, ám tagságunk írásainak hiányában egyre terhesebbé váló kötelessége helyett
− csak valamennyi tagunk közös fáradozásával lehetséges!
A szerkesztő
3
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Szücs Károly:
Magyar illetékbélyegek a Finlandia 2017 kiállításon
Címlapunkon a május 24-28 között a FIP elismerésével rendezett
tamperei FEPA (Federation of Europen Philateic Assotiations)
kiállítás magyar illetékbélyegekkel szerzett aranyérme látható.
A zsűri emellett az illetékbélyeg osztályban egyedüliként, elismerését fejezte ki a gyűjteményben bemutatott filatéliai tudásért és
kutatásért (un. „Felicitation”). Remélhető, hogy jövőre Prágában
elérhető lesz a legmagasabb éremfokozat, a nagy aranyérem is. Ez
már csak „karnyújtásra”, két pont távolságban van. Persze, mindig
ezek az utolsó pontok a legnehezebbek. A zsűritől azonban elegendő instrukciót kaptam a továbbfejlesztéshez, és erre készülve
osztom meg most olvasóinkkal az eddig látott lehetőségeket.
Lapunk jelen száma e 8 keretes gyűjtemény 12 négyzetes és 56
A3-as méretű (két A4-es terjedelmű, fekvő forma) angol nyelvű
lapját tartalmazza. A lapokhoz magyarázatot, kommentárokat fűzök (kék háttér), de céljaim kifejtése mellett a zsűritől kapott viszszajelzésre, és annak lehetséges figyelembe vételi módjára is kitérek (utóbbi zöld háttérrel). Így szeretnék kedvet csinálni olvasóinknak gyűjteményük kiállítási anyaggá formálásához, és egyben
olyan példán keresztül meg is könnyíteni ezt, ami nemzetközi
szinten már kétszeresen bizonyította erre való alkalmasságát.
A kiállítási gyűjteményem e részletes tárgyalása egyben arra is
szolgál, hogy a kiállításra készülők belülről megismerhessék, hogyan szolgálják a FIP szabályzatai a gyűjtemények fejlesztését,
azoknak a közönség számára minél könnyebben befogadható és
minél tartalmasabb élvezetet szerző bemutatását. Remélem, hogy
ez a legjobb módja, hogy a zsűrizési szabályok öncélú „szigoráról” rendszeresen hallott tévhiteket eloszlassuk – mely nagy kárunkra sajnos sokakat eleve visszatart a kiállítástól. Pedig épp
a legsikeresebb kiállítók vállalkoznak a zsürorok gyakran hálátlan
szerepére. Ha figyelünk rájuk, tapasztalataik átadásával jócskán
megkönnyíthetik a gyűjtemények magasabb szintre emelését.
Mint az életben mindenütt, ebbe a tanulási folyamatban persze
hibák is bezavarhatnak. Ezek azonban sokkal inkább a kiállítókra,
mint a náluk sokkal felkészültebb zsürorokra jellemzők. Előbb
keressük a hibát magunkban, mint másutt – eredményre ez vezet!
OKMÁNYBÉLYEG 2017/2
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Az eligazodást segítő bevezető lap
a legfontosabb: itt található a
kiállítás célja, módja, tartalma és
felépítése. A címnek ezzel teljes
összhangban kell lennie. A téma
teljességét és kezelését elsősorban
a bevezető lap alapján értékelik. A
lehetséges 35-ből erre csak 32-őt
kaptam – itt 3 pont javítási lehetőség van!
A zsűri szerint felesleges e lapon
az egyforintos ezüstérmet annak
vásárló-értékének személtetésére
bemutatni. A céljaim jobb megértését szerintük ez a nem-filatéliai
elem érdemben nem viszi előre.
Ennél fontosabb, hogy az időrend
e tömör hagyományos tárgyalási
rendben nehezen követhető – ám a
téma terjedelme miatt ezen sajnos
aligha lehet sokat javítani.

Ez a magyar illetékbélyegek
bevezetésének előzményeit
bemutató rész első lapja. Kiemelt helyen, az első keret
legfelső sorának közepén van.
A lap felső része a 1850-54
közti szignettás időszakot
mutatja, alatta az 1. és 2. tarifaskálával.
Jobbra mellette iratdarabon a
szignettákat követő első felragasztható illetékbélyeg kiadás
18 forintos kulcsdarabja, nagyon
ritka, egybélyeges felhasználással a 2. skála piros körrel és
nyíllal jelölt utolsó előtti legmagasabb fokozatához.

5
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A szignettákról a bélyegre való 185458 közti átmeneti időszakának kuriózuma a felül bemutatott útlevél. Érdekességét nem csak az adja, hogy a
szignetta a szokásos nyomdai helyett
bélyegzett szignetta, hanem hogy ez
egy önmagában is nagyon ritka C.M.
négyestömbbel van 30 krajcárra
kiegészítve.
Az alsó rész a pénzreform lényegét a
váltópénz 60-ról 100 krajcárra való
áttérést a kétféle kiadás erre alkalmas
használatlan és használt összefüggéseivel szemlélteti.

A lap a pénzreform miatt
szükségessé vált
lemez átalakításokat szemlélteti, osztrák és a
párhuzamos
lombardiai
könyv- és
réznyomásos
bélyegekkel.
Baloldalt a
kiindulásnak
használt két
eredeti bélyegkép és alattuk a
változtatások
során keletkezett
próbanyomatok
látható.
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E lapon egy elvileg lehetetlen, ám mégis
csak létező vegyes felhasználás látható, az
1854-es C.M. és 1858-as 30 krajcárosokkal.
A darab bemutatása plusz pontokat jelent
mind a filatéliai „tudás és kutatás”, mind a
„ritkaság és minőség” szempontjainál.
Előbbire 30-ból 29 pontot, utóbbira 35-ből
32 pontot kaptam.
A 29 helyett 30 egyes leírások javításával
esetleg elérhetőnek tartom.
A ritkaság és minőség 32 pontját egyes
helyeken a bemutatott iratok cseréjével az
itt bemutatotthoz hasonló jelentőségűre
való cseréjével lehet emelni. Ha ilyen
lehetőségről tudnak, kérem az olvasókat,
hogy okvetlen jelezzék számomra!

Az előfutár (OPM) időszak három kiadása többszörösen megújított, sajnos csak töredékben fennmaradt, de
így is fontos, valószínűleg unikális iratdarabon. Alatta
a tarifaváltozások magyarázatával bemutatva.

Az áttérést az előfutár időszakból a magyar kiadáshoz két szürke táblázat foglalja
össze a hasonlóságokat és eltéréseket az utolsó osztrák kiadáshoz viszonyítva.
Alatta a tárgyalt időszakban hatályos magyar illetéktörvény fő ismérvei 3 sorban.

7
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E lap a magyar kiadás próbanyomatainak fajtáit és a
kiegészítő, külön rendeltetésű illetékbélyegek egyike,
a hírlapilleték újnyomatát mutatja be.
További próbanyomatokkal a ritkasági pontszám itt is
tovább emelhető. Hely volna rá bőven…

Az első keret
utolsó két sora
a krajcáros
időszak 30
éve alatti
nyomdai
fejlődés
eredményeként keletkezett kiadások
lehető legtömörebb
áttekintését
adja.
Az első lap
közepén
pirossal
kiemelve
látható a
legritkább
magyar állami
kiadású
bélyeg, a zöld,
magyar vízjelű 1876-os
félkrajcáros!
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Felhívom a figyelmet, hogy a címletek bemutatása lehetőség szerint
több helyen is a ritka használatlanul fennmaradt példányokkal történik!
A kimaradt, szürkével és „not produced” felirattal jelölt helyek olyan
címleteket jeleznek, amelyek gyártására az adott kiadás időszakában
nem volt igény.
A lapok alján látható nyilak az I és II lemez megjelenését és címletenkénti eltérő létezését mutatják.

Az először 1873-ban gyártott, 20 krajcáros kiegészítő
címletre hívja fel a lap bal szélén a bécsi gyártású első
két sorban maradó üres hely és magyarázó szöveg.

9
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A határőrvidék legritkább címletére, a 12 forintosra nem csak piros keret hívja fel
a figyelmet, hanem a felette levő piros szöveg, amely a bélyegek alatti ritkasági
jelek és ezek szokatlanul alacsony, gyártási példányszámaira hívja fel a figyelmet.
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A második keret célja a kiadások közös tulajdonságainak bemutatása. Az első lapon a papír
jellemzői és különlegességei, láthatók: az első kiadás négy papírfajtája, alatta a hártyapapír hátoldali bemutatása az 1870-es első magyar bélyeggyártás ritka összefüggésén, majd a későbbi papírfajták vastagság szerinti kutatási eredményei. Jobboldalt látványos papírráncok, hangsúlyozva
hogy ezek az amúgy is ritka darabok iraton még ritkábban láthatók, mert többnyire csak leáztatás
után nyílnak ki.
A következő lap az első vízjel rekonstrukcióját, a vízjel fajtáit és különlegességeivel mutatja be.

Az egyik zsüror meglátása volt, hogy
az értékelésben többletet jelentene, ha
ez a vízjel-rekonstrukció azonos
címletű bélyegekből állna. Sajnos
attól tartok, hogy ezt a javaslatot csak
igen nehezen lehetne megvalósítani.

11
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A kiadások másik közös jellemzője a fogazás. A baloldalt látható különlegességek legkiemelkedőbb darabja az 50 krajcáros pár középen hiányzó fogazattal. Jobb oldalt egy kiadás egy címletének (az 1880-as 12 kr) eddig ismert összes fogazatváltozata látható. Alatta egy magyarázat, hogy
az időszak valamennyi kiadásának fogazati változatai a vízjelállásokkal kombinálva hatalmas,
2.000 oldal terjedelmű változat-gyűjtemény létrehozhatóságát kínálják.
A következő lap áttér a felhasználásra. Bemutatja az I. skálát váltón első napi előfutárral, majd
a magyar időszakban. Az utóbbinak megfelelő skálafokozatra nyíl mutat egy korabeli naptárban.
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E két lap mutatja be a skálák mellett alkalmazott második díjszabási módot, a fix tarifát, méghozzá három parádés iraton. A magyarázat a postabélyegek
illetéklerovásra való használatának illegális voltára, valamint a lehetőség szerinti egy bélyeges használat be nem tartására hívja fel a figyelmet. Ezzel
szemben csak az utolsó irat lerovása egybélyeges, ám az is postabélyeggel, méghozzá épp a levélen/iraton egyik legritkább felhasználású magyar bélyeggel!
Az előfutár és a magyar időszak postabélyeggel történő illetéklerovásának mindkét példánya kapitális darab, mely a Finlandia kiállításon jelent meg első
alkalommal a gyűjteményben. A ritkaságra kapott pontszám azonban számomra nehezen érthető módon a korábbi New Yorki eredménnyel azonos, 32 pont
maradt. Pedig a gyűjteményben emellett megkétszereződött a próbanyomatok száma is, sőt az utolsó kereten megjelent a szintén nagyágyúnak számító
Határőrvidék egykrajcáros hírlapilleték-bélyege. Jelentőségüket jól jelzi, hogy ezek együttesen mintegy megduplázták a gyűjtemény összértékét. A zsűri
számomra kicsit soványnak tűnő indoklása szerint csak a címletenkénti részben bemutatott többi irat jelentőségének emelésével érhető el jobb eredmény.

A zsűri észrevételét elfogadva a tíz ötkrajcárost tartalmazó iratot célszerűbb lesz áttenni az ötkrajcáros
címletnél levő, ennél sokkal kevésbé látványos iratok
helyére. A két postabélyeges felhasználást bemutató
dokumentumot pedig egy lapra összevonva hely
szabadítható fel a harmadik, a %-os illeték-lerovási
mód itt hiányzó bemutatására, egyúttal elmagyarázva
a fél krajcárra való különleges kerekítés szabályt is.

13
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A használat további különlegességei az illetékbélyeg 1857-ig megtűrt, később tiltott postabélyegként való használata. Különösen rendkívüli a posta-és illetékbélyegek együttes használata bármelyik célra, melyet azonban nem mindig leleteztek, illetve portóztak meg. A bal felső sarokban
látható szabályos, de magyar volta miatt ritka levél alatt egy iratkontrollt megúszott vegyes használat látható. Jobbra fent postai célra való vegyes használatok kivágáson, a bélyegzés szerint
elfogadva. Alattuk egy hányatott sorsú portózás látható a történtek részletes elemzésével.
A következő lapon balra a leletezés két esete: a fentivel ellentétben itt a postabélyeget már nem
fogadták le illetéklerovásra – tőle jobbra egy felismert és piros H-val jelölt hamis bélyeg látható.
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A harmadik keret elején, itt kezdődik a gyűjtemény bevezető lapon jelzett fő céljának megvalósítása, ami a kiállító típusok terén az elmúlt évek során végzett kutatásainak összefoglalása.
Az első két lap minden eddiginél tömörebben foglalja össze és teszi láthatóvá a levélerezet nyomásához használt könyvnyomó dúcok típusait. A felső lap alján baloldalt egy megjegyzés tájékoztat arról az új felismerésről, hogy a korábbi szakirodalomban ezek alnyomat-típusnak való elnevezése tulajdonképp helytelen, mivel a réznyomású levélerezet köré és fölé nyomott levélerezet
nyomása a második nyomási menet volt.

15
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A kiállítás innét (az egy hiányzó 7 forintos kivételével) a címletek lapjának bal felső sarkában az
értéktelenítés hiánya miatt a bélyegképet tisztán mutató újnyomatot tartalmazza, a krajcárosok
esetében négyestömbökben. Alatta a bélyegív oszlopait azonosító típusok, egy táblázatban jobbra
ezeknek az ív egyik felén látható elhelyezkedése látható. Ez alatt és jobbra a címlet különlegességei, valamint egy-két használati példa okiraton. A félkrajcáros lapján az ismert legnagyobb összefüggés látható. A két különböző papírfajtán bemutatott fordított középrészű példányok bizonyítják, hogy legalább két ilyen különböző ív volt. A következő lap a félkrajcáros példáján a páros
ismertetőjelek keletkezését és a félkrajcárosnak a kiállító által feltárt összes páros jelét mutatja.
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A zsűri joggal kifogásolta a két számla
közüli, összehasonlítás céljából bemutatott alsó számla közönséges voltát. Ez
tulajdonképp nem is szükséges. Ha
elhagyom, akkor felszabadul a hely a
baloldalt alul elsikkadó, valójában a
felső számlához kapcsolódó gyártástörténet számára. Így ez a hozzá tartozó irat
fölé, hangsúlyosabb helyre kerülhet.
Az egykrajcáros az egyik olyan címlet, amelynek minden oszlopában van típus, mivel a hatból
négy típus két oszlopban is megtalálható. A típusok alatt jelenleg még kissé eldugva jelenik meg,
az 1870. október 1-től már Budapesten készült egykrajcáros gyártástörténete. A bal szélső, legkorábbi gyártás levélerezete egy fontos tévnyomat, hiszen valószínűleg épp jelzi a legelső magyar
gyártású bélyeget, amely különlegesség későbbi gyártás során megszűnt. Ez a bélyeg iraton
viszonylag ritka, a jobbra bemutatott két számla közül a fölsőn látható.
A következő lapok bemutatják az ívrekonstrukció következő lépését: az ívhelyek azonosítását.

17

OKMÁNYBÉLYEG 2017/2

A látványos ábrák felső betű- és számjeleitől a vonalak a két bélyegen megjelenő páros ismertetőkre mutatnak. A kép alattiak pedig az ívhelyek egyes pozícióinak ismertetőjeleire.
Az ábrák helytállósága az ettől jobbra két oszlopban bemutatott példákon ellenőrizhető. A baloldali a felső, a jobboldali oszlop az alsó ívfél megfelelő bélyege. A páros ismertetőjelűek egy
egymás mellé kerülnek.
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Meglehet nem is lenne szükséges valamennyi pozíció bemutatása, mert az ívrekonstruálás teljessége az irodalomból is követhető.
Bár ez egy látványos része a kiállításnak, ha mégis szükség lenne rá, akkor egyes oszlopok kihagyásával néhány további lap felszabadítható fontosabb dolgok számára. Ez jelentős helytartaléknak számít, ami később még jól jöhet.

19
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E két rekonstrukció nem csak a kétféle színű kiadások miatt került bemutatásra. A fölső, teljes
rekonstrukció javarészt a baloldalt kicsinyítve is bemutatott használatlan nagy csíkokból van
összerakva, és bizonyítja, hogy az anyalemez feltárt ismertetőjelek nagy része már első gyártás
során is megvoltak a lemezen, tehát ezek valóban csak az anyalemezről származhattak.
A második, részleges rekonstrukció több mint tíz évvel későbbi bündlianyagból, egy konkrét
bélyegív kétharmadának ívhelyre visszaállított példányaiból áll, és ezért az egyik nyomólemez
állapotát is dokumentálja – ráadásul a vízjelszegély elhelyezkedése is látható az ív belsejében.
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A kétkrajcáros lapja erős, mindegyik különlegesség, beleértve az iratot is ritkaság. E nyugta
segítségével egyúttal a 2. skálát is bemutatom, amelynek a 7 krajcáros illeték a legelső fokozata.
A háromkrajcáros lapja kicsit közepes, de még mindig elég jól elmegy. Az irat a háromkrajcáros
hatszoros használatával, különösen a hozzácsatolt feladóvevénnyel érdekes darab, érdemes lehet
részletezni a keletkezésének körülményeit.
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A négykrajcáros lapjáról már nem sok jó mondható el. Kicsit sok az üres hely, nem igazán jelentős a pozícióra ugyan pontosan azonosított bélyegpár, és szintén gyengécske az irat is. Ezt okvetlen cserélni kéne!
Az ötkrajcárosnál a két iratot szintén célszerű a bélyeg látványos, tízszeres felhasználására kicserélni, ami jelenleg az anyagban máshol található, de ide nyugodtan áthozható, nem fog hiányozni.
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Az ötkrajcáros e részlegesen visszaállított eredeti ívdarabja azt hivatott bemutatni, hogy az ilyen
eredmények a többi címletnél is összevethetők a kartonlapra nyomott, itt balra kicsinyítve látható
zöld mintaívekkel és ennek segítségével a pozíciók azonosítói is megállapíthatók.
A hétkrajcárosnál itt bemutatott nyugta a skála 13 krajcáros tarifáját egy krajcárral túlfizetve
tartalmazza, és vegyes használat két zöld kiadás között. Két különlegesség együtt már nem is
olyan rossz, de ha mód lesz ennél érdekesebb és látványosabb iratot is találni, szívesen cserélném.
Általánosságban: a párokat mindenütt célszerűbb nagyobb összefüggésre cserélni, ahol lehet.
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E két lap szerintem úgy jó, ahogy van. Jobbat csinálni persze mindig lehet…
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Ez a kérvény az egyetlen 15 krajcárossal a parádés, tiszta bélyegzés ellenére is talán az egész
anyag leggyengébb darabja. Okvetlenül cserélendő!
A húszkrajcáros lapján az irat megállja a helyét, de felette legalább egy nagyobb összefüggésre
lenne szükség.
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A vegyes használatú irat ide akkor lenne jó ha nem az egyforintos, hanem a 25 krajcáros lenne
vegyes! Ezt célszerű az egyforintoshoz áttenni, és szerezni egy igazán ide való darabot.

A 36 krajcáros lapján viszont szerintem kár lenne változtatni. Egyszerre szellős és tartalmas is.
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Az 50 krajcáros is tartalmas és jól elrendezett. Itt nem hiányoznak a nagyobb összefüggések sem,
és ez meg is látszik rajta.
A 60 krajcáros is elég jól megoldott, de alkalom adtán itt biztosan lehet még erősíteni..
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A 75 krajcáros lapján az irat jobbra cserélendő, még kisegítő megoldásnak is rossz.
A 90 krajcáros lap a határőrvidék négyestömbjével álomszerű telitalálat. Az irat ötféle címlettel
szintén nem rossz, bár ezen az illetéksávban talán már lehetne jobbat is találni.

OKMÁNYBÉLYEG 2017/2

28

A két Határőrvidék egyforintos nem rossz, de inkább lemondok róla, mert ide sokkal jobban illik
az egyforintosoknak a 25 krajcárosnál bemutatott vegyes használata.
A kétforintosok lapján tartalmilag nem változtatnék, de az elrendezés még javítható.
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A 2,50 Ft-os címlet lapja alapvetően rendben, bár itt sem ártana egy nagyobb összefüggés.
A háromforintos lapján az irat gyenge, látványosabbra lenne szükség.
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Az iratokat mindkét lapon sokkal jobbra kéne cserélni.
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Ilyen jellegű lapból elég egy is, az egyikhez egy szép és ritka iratot kéne találnom. Ebbn az
értéktartományban már lehetséges és el is várható!
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Hol vannak a 10 forintos nagy összefüggései? Jó lenne iraton látni, akár az 1891-es legutolsó
kiadással. Nagyon látványos is lenne, mert ebben a színben ez a sorozat talán legszebb címlete.
A 12 forintos lapjáról azonban még és sem tudnék igazán rosszat mondani.  Persze egy összefüggés itt is elkelne, nem szólva egy használatlan Határőrvidékről, de hát ne is álmodozzunk …
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Hát igen. Ha minden lapom ilyen lehetne, mit ez a kettő, akkor a nagy aranyérem egy percig sem
lehetne kétséges!
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Az utolsó keret a téma bővítéseként jött létre. New Yorkban a cím csak az okmánybélyegeket
célozta meg, ez a végleges új cím már valamennyi krajcáros kiadású illetékbélyeget. Ezzel célom
a teljesség növelése volt az értékelés 35 pontos első szempontjánál, amit valamennyire sikerült is
növelni, mert ezt most 31 helyett 32 pontra értékelték. A másik többletpontot a tudás és kutatás
hozta, ami részben az ívrekonstrukcióknak a három kerettel megnövelt terjedelem révén lehetővé
tett bemutatásának, továbbá az előfutárok, az illetékrendszer és a tarifák sokkal részletesebb
feldolgozásának köszönhető. Mennyi munka két pontért – és még egyszer ennyi az új cél!

35

OKMÁNYBÉLYEG 2017/2

A felső lapon megfordult az időrend: jobban érthető lenne, ha ezúttal az újság kerül a baloldalra.
A magyar kétkrajcáros hirdetvény-bélyeget még egyszer sem láttam sem iraton, sem
hirdetvényen. Ha felbukkan, valahol itt lenne a helye!
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A naptárbélyeg okirati illetékként való felhasználása igen ritka, ezt piros kerettel kéne kiemelni.
Az okmánybélyegképek díjjegyesekhez való felhasználásának elsőre néhányak számára meghökkentő, ám végső soron jól elfogadható bemutatása helytállóan fokozza az anyag teljességét és
jelentősét. Egyúttal látványnak sem utolsó!
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Az utolsó két lapra az elmaradhatatlan csattanóként két szuper darab került: az egyik legkeresettebb klasszikusunk, a Határőrvidék 1 krajcáros hírlapilleték bélyege, és a normál hírlapilleték 2
krajcárosa egy Jeruzsálemből érkezett újságon.
Jobban ki kéne viszont emelni, hogy az itt kivágáson bemutatott 1853-as zöld hírlapilleték egy
világelső bélyegkiadás, és ezt a példányt egyúttal egy magyar felhasználásúra lenne is célszerű
lenne kicserélni. A 2 krajcáros színei és vízjelállásai bemutatása mellett (vagy esetleg helyett),
legközelebb már egy szép összefüggés sem hiányozhat majd erről az oldalról.
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Az adó- és illetékjegyek klasszikus kiadásainak a mai piaci árak figyelembe vételével megújított, az eddiginél jóval reálisabb
új árazása miatt fokozottan ajánljuk tisztelt
gyűjtőtársaink figyelmébe közös igyekezetünk révén folyamatosan újuló „Magyar
posta- és illetékbélyeg katalógus”-t.
Ez a világon ritkán tapasztalható példaként, illetékbélyegeinket is tartalmazó katalógus a Finlandia 2017 bélyegkiállításon
újra nemzetközi szintű FIP aranyérmet
nyert. Ez alkalommal melegen gratulálunk
mind a szerzőknek, mind a kiadónak, és
várjuk a következő kiadást idén év végére!

A Hodobay árverőháznál levő néhány példány még megvásárolható:
Hodobay Andor: Az illetékjegyes űrlapok katalógusa (5.000 Ft)
Dr. Németh Kálmán: Magyarországi marhalevelek (6.000 Ft)
Honlapunkról ingyenesen letölthető:
Az OKMÁNYBÉLYEG 25 évfolyama (5 digitális kötetben)
A Dunafila árverőháznál rövid ideig még szintén lesz pár példány:
Szücs Károly: Pénzügyi filatélia (12.000 Ft)
Az utóbbi könyv folyamatos fejlesztés és bővítés alatt álló kézirata CD
lemezen is beszerezhető a MABÉOSZ csütörtök délutáni cserenapjain
a III. emeleten a szerzőtől (600 Ft). Ennek bevételét szakosztályunk költségeire fordítjuk. Ezen felül e kézikönyv és egyben katalógus egyre több
részlete
fokozatosan
megjelenik
és
ingyenesen
olvasható
a „mafipedia.mafitt.hu” webcímen.
39
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Kapcsolat a szakosztályhoz e-mailben: fistacomp@gmail.com

Kapcsolat a szakosztályhoz e-mailben: fistacomp@gmail.com
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Honlapunk híreiben meghirdettük a „HunRev 2018”
nemzetközi szemináriumot, mellyel az első magyar
illetékbélyegek 1868. június 20-i kiadásának 150.
évfordulójáról szeretnénk az alkalomhoz méltó módon
megemlékezni három többnyelvű előadással és egy
hónapig nyitva tartó időszaki illetékbélyeg kiállítással
a Bélyegmúzeumban. Meghívónkat a világ minden
FIP- illetékbizottságban képviselettel rendelkező országa delegáltja számára elküldjük és megpróbáljuk
az eseményt számukra az Interneten is követhetővé
tenni. A pontosan az évforduló napjára időzített, egész
napos rendezvénynek külön weboldalt nyitottunk.
Tagjainktól elsősorban személyes megjelenést, valamint lehetőségeik szerinti anyagi hozzájárulást kérünk
az első okmánybélyeg sorozatot ábrázoló pólók és a
jobbra látható emlékív megvásárlásával.
További részletek honlapunkon:
http://www.mafitt.hu/org/fiscal/exhibit/hunrev2018
A szakosztály vezetősége
OKMÁNYBÉLYEG 2017/3
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Hírek
2018. évi közgyűlésünket szokás szerint februárra tervezzük. A meghívót az időponttal és a napirenddel a következő lapszámban és honlapunkon tesszük majd közzé. A MABÉOSZ választási ciklusa letelik,
ezért tagjainktól december elejéig jelöléseket várunk a következő
négy éves időszakban a vezetőség tagjaira, az elnökre, valamint
küldöttünkre. E-mailben: fistacomp@gmail.com, postacím: 1387
Budapest, Pf. 4. A jelenlegi négyfős vezetőség tagjai jelölésük esetén
készek vállalni a folytatást, ám szükségesnek tartjuk a vezetőséget
a közgyűlésen legalább egy további taggal megerősíteni. Mindenki,
aki ezt kész vállalni, kérjük szintén jelezze nekünk, hogy számításba
vehessük. A jelöltek névsorát és hozzánk írásban eljuttatott elképzeléseiket a közgyűlést megelőzően honlapunkon tesszük közzé.
Ismét várjuk olvasóink ez év végéig esedékes 2.500 forintos
hozzájárulását lapunk 2018. évi költségeire. Befizethető Hodobay
Andornál, vagy utalható Szücs Károly 11773126-03988435 számlaszámára. Kérjük, másnak ne fizessenek, mert csak sok felesleges
vesződséggel, késve jutunk hozzá.
Az újságot más fedezet híján csak azoknak tudjuk legyártatni,
akik ennek költségéhez előre hozzájárultak! A később fizetőknek
korábbi számok pótlása ezért sajnos többnyire nem oldható meg.
A Szakosztály honlapján immár egy éve csereoldal vehető igénybe
kínálati és hiánylisták közzétételére. E lehetőséget azonban egyelőre
még csak kevesen veszik igénybe, pedig ez kiváló lehetőség nyújt
felesleges készletük felszámolásához és hiányaik pótlásához egyaránt.
A cserék és adásvételek lebonyolításához szükséges kommunikációt a
vezetőség közvetíti a felek között.
A szakosztály vezetősége
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Burján Andor:
Floderer-relikviák
Dr. Floderer Istvánnak a magyar Schlaraffia mozgalomban betöltött szerepéből már korábban írtam. Erről és kiállítói tevékenységéből őrzöm kegyelettel az itt bemutatott relikviákat. Az alábbi
jelvényeket a Schlaraffia összejövetelei során személyesen viselhette. Az alatta látható két oklevél közül a baloldali a WIEN’75
nemzetközi kiállításon szerepelt 1854-es C.M. kiadásról szól,
amelyet a zsűri bronzéremre értékelt. Tőle jobbra egy 8 évvel későbbi, kőbányai helyi kiállításon való részvétel emléklapját mutatom be.

Talán az általuk hátrahagyott emlékeket a mi utódaink is ugyanilyen szeretettel őrizgetik majd …
Burján Andor
OKMÁNYBÉLYEG 2017/3

4

Dr. Németh Kálmán
Adalékok a Bach-korszakhoz
Haynau diktatúráját követő időszakot nevezzük így, amely 1850től 1859-ig tartott. Nevét Alexander Bach osztrák belügyminisztertől kapta.
Tevékenysége azt eredményezte, hogy a
régi vármegyerendszert eltörölték, az
országot feldarabolták, külön rész lett
Erdély, Horvátország, a Szerb vajdaság,
a Temesi bánság, a Határőrvidék,
a megmaradt részt még öt katonai kerületre osztották.
Az 1852-ben Székesfehérváron kiadott
’Állatgyógyászati rendszabályok’ is az
ország 5 katonai körzetéről beszél

A kormányzás abszolutisztikusan, császári pátensekkel és rendeletekkel történt, ezeket kinevezett tisztviselők hajtották végre. A
közigazgatás nyelve a német lett. Szigorú cenzúra volt, jól megszervezett kémrendszer és nagyhatalmú csendőrség működött a
rebellisek kézre kerítésére. A szabadságharc eseményeiben való
részvételért egyértelműen megtorlás volt várható.
5
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Ilyen közállapotok mellett érthető, hogy a Moson megyei Lébény
városa egy menlevélszerű Bizonyítványt állított ki, nyilván arra
érdemes polgára – Körmendi János – számára.

A 6 krajcáros, szignettás okirat szövege:

Bizonyítvány
Lébeny Mező Városi Elöljáróságtól hitelessen
bizonyítatik, hogy Körmendi János magát
mindenkor az illető hatóság eránt csendessen
és illendőképen viselte, hanem az 1849 évében
maga akaratja ellen a zendülők által erőszakossan elvittetett; ezennel bizonyítjuk.
Kelt Lébeny, Május 25-én 1851.
Lázár Josef mk Biró
Magyar Pál Tanáts
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Az okirat tartalmát illetően abszolút ritkaságnak tekinthető, ezért
szerintem érdemes közreadni.
Szintén érdemes az ország térképét bemutatni a katonai körzetekkel1. Az 5 katonai körzet központja: Pest, Pozsony, Sopron, Kassa
és Nagyvárad volt.

Székesfehérvár, 2017. aug. 15.
dr. Németh Kálmán

1

Szerkesztői megjegyzés: a térkép forrása:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bach-korszak
7
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Szücs Károly:
Szignetta-gyűjtemény kiállítási lapjai
Az alábbi bevezető lap kiemelten tartalmazza a kiállítás célját,
ami az okiratok illetékfizetésének szignettákkal történt osztrák
megoldásának bemutatása, különös tekintettel ennek a török kiűzése utáni Magyarország szabadságtörekvéseivel való kapcsolatára. Ez a „történet” vezérgondolata, amire az egész anyag felépül.

A továbbiakban szokás szerint zöld színnel emelem ki a magyarázatokban a még éretlenebb lapokon való javítási lehetőségeket.
OKMÁNYBÉLYEG 2017/3
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Az első 3 lap mutatja be az illetékfizetés bevezetésének első, sikertelen kísérletét, majd az illetékszedés bérbeadási rendszer ének
megjelenését és fokozatos elterjedését a 18. században.
A legritkább, 15 krajcáros Lipót szignetta egy A4-es keretre került, amin csak jobbra döntve lehet bemutatni. Sajnos, csak a helyszínen derült ki, hogy ezen igazán fontos darab számára ebben
a sorban maradt még annyi hely, hogy ez egy négyzetes lapon
elforgatás nélkül is bemutatható lett volna.
9
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A következő lapok a bérbeadásból az egységes rendszerre való
áttérést mutatják be. A kicsit túl nagyra vett királynő kép alatti
térkép országunk ettől való függetlenségére hívja fel a figyelmet.
OKMÁNYBÉLYEG 2017/3
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A napóleoni háborúk során bekövetkezett infláció I. Ferenc császár első, 1803-as illetékreformjának szignettái. A vízjeles papíron
bemutatott piros szignettabélyegzés alatt egy magyarázat ennek
okát ismerteti: a papír helyett ezüstpénzzel való kötelezettség lerovásához kellett pl. Grázban ezt az eltérő, feltűnő színt használni.
11
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A Napóleon által elfoglalt osztrák területeken használt francia
szignettákat három lapon mutattam be.
A zsűri a bemutatást a lehetséges maximális 5-ből csak három
pontra értékelte. Több okból is, melyből kettő jól érzékelhető az
itt látható alsó lapon. A rendelkezésre álló helykitöltésének céljából feleslegesen nagyra vett Napóleon portré és az általa kreált
Illyriát bemutató térkép túl élénk színei uralják a lapot és elvonják
a figyelmet a lényegről, a tőlük jobbra bemutatott filatéliai anyagról! A lap hiába esztétikus, a nem filatélia anyag csak szükség
esetén használható és semmiképp sem dominálhat.
Itt az ettől való eltérés jogosan pontlevonást eredményezett!
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A zsűri javaslata volt, hogy legközelebb e két A3-as lap tartalmát
három négyzetes lapra elosztva ügyesebben rendezzem el. Bizony,
ismét igazuk volt! Elsőre itt sajnos még nem találtam rá erre
a sokkal kézenfekvőbb és jobb elrendezésre.
13
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A három dokumentum közül az egyik kevésbé fontosat el lehet
hagyni, hogy ez az átfedő az elrendezés ne tűnjön ilyen esetlegesnek.
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Ezek jó lapok, legalább így kell kinéznie a többinek is, ha a bemutatáson javítani szeretnék.
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Ferdinánd császár portréja itt is kicsit nagyobbra sikerült az indokolhatónál. Az uralkodók képei ugyanis csak segítségül szolgálhatnak a néző számára a történelmi korokban való könnyebb eligazodásban, és ezért nem uralhatják a lapot, amelyet mindenütt
egységesen a filatéliai tartalomnak kell dominálnia.
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A zsűri szerint a sötétkék szín amúgy is túlságosan vonzza a tekintetet, arany keretben pedig még ez inkább hat. Ezt a hatást szerintük tompítani kéne. Ez egy olyan pont, ahol a zsűri ezen észrevételét egyelőre nem tudtam elfogadni. A felső lap eleganciája egy
másik zsűrinél szerintem éppenséggel akár tetszést is arathat.
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Itt meg kéne oldani, hogy a használatlan iratokon látható szignetta
bélyegzések egymást ne takarják.
Például, át lehet velük lógni egy alatta, vagy felette levő sorba,
vagy, ha ez végképp nem megy, akkor az alsóból lehet takarni,
esetleg az egyik lapot el is lehet hagyni.
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Ezen a kereten a kettővel előzővel együtt három lapon 6 lombardiai szignetta szerepel. Kevesebb lombardiai szignettás irat is bőven elég az olasz tartományok bemutatására. Fontosabb lenne
a szignetták típusainak bemutatása, amire különböző okokból itt
még nem volt módom kitárni, és remélem a következő nemzetközi
kiállításon ez már nem fog hiányozni.
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Ezek jó lapok. Viszont nem ártana a néző számára valahol az még
az elején, egy feltűnő helyen hangsúlyozni, hogy miért látható
az anyagban a nehezebben megszerezhető iratokhoz képest oly
sok kivágás. (Kevesen tudják ugyanis, hogy a hozzáférhető anyag
jelentős része, talán mintegy 80%-a kivágáson maradt fenn.)
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Ezek is jó lapok, melyek a 3 krajcáros felhasználási változatait
mutatják be. Lévén rá elég hely, az előzőekkel azonos méretű,
harmadik négyzetes lapot a tisztelt olvasó számára itt most kinagyítottam, hogy jobban látható legyen
21
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A vándorkönyvet bemutató lap felső lap alsó része azért üres, mert
az alatta levő sorból egy fontos, de egy sornál magasabb, a kiállítói terminológiával un. „túlméretes” útlevél állított bemutatása
erre a területre fed rá.
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A túlméretes objektum leírása egy jobbra kihajtható fülre került.
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A lapok innét a további címleteket veszik sorra és párban mutatják be az előre nyomtatott „Vorratstempel” és a bélyegzett
„Erfüllungsstempel” közti különbséget. A 150%-ra kinagyított
szignetta-rajzokkal azonban még nem vagyok elégedett, a különbségeket legközelebb megpróbálom majd jobban kiemelni.
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Folytatódik a címletek bemutatása a 45 krajcárossal, alatta az 1 és
2 forintossal, amit csak a helyhiány miatt sűrítettem ennyire össze.
A trükk nem feltűnő, ezért a zsűri sem kifogásolta.
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4 és 5 forint nyomtatva és bélyegezve. Az iratokon levő tarifák
levezetésével e lapok a jelenleginél sokkal tartalmasabbá tehetők.
Ez különösen az ilyen, már magasnak számító forintos értékek
esetében célszerű, mivel ezekkel a szokványos krajcáros illetékösszegeknél többnyire csak sokkal ritkábban lehet találkozni.
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Végül, e képpel szeretném megköszönni a kiállítási anyag létrehozásához kapott sok támogatást
Ralph Ebnernek!

Elhagyhatatlan a „záró poén”, vagyis, hogy végül valami nagy
különlegesség legyen látható. A legnagyobb címletű irataimat
utolsó sor teljes nagyságban egymás mellett mutatja be. Közük
az első egy 8 forintos kassai bélyegzett szignetta, az utolsó pedig
a nyomdai 12 forintos 1850. november 29-i, első havi magyar
felhasználása. Jelenleg tudtommal ez a publikált legkorábbi magyar illetékbélyeg-használat gyűjtői kézben!
Szücs Károly
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Szücs Károly:
A szignetták sikere Londonban
Újságunk címlapján bemutatott sötétkék csiszolt üveg dísztárgy
tulajdonképp egy nagy aranyérem, amit az előző cikkben tárgyalt
szignetta-gyűjtemény alább látható oklevele mellé kaptam, az
üveg talpába vésve a kiállítás szervező ABPS emblémájával.
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Jogos kérdés, ugyan hogyan keveredtem idén az angol nemzeti I.
rangú kiállításra, az ennél sokkal kevesebb költséggel és időráfordítással járó HUNFILÁN való részvétel helyett? Be kell vallanom,
hogy ez valamennyire a véletlen műve is volt. Okirati szignetta
gyűjteményem ugyanis eredetileg csak kedvcsinálónak szántam
a két ével ezelőtt Budapesten rendezett HUNREV 2016 kiállításon. A zsűriző Kernács György - nem kis meglepetésemre - ezt
az 5 kereten mindössze csak 30 A3-as lapot tartalmazó, és a mostaninál akkor még jóval szerényebb anyagot már nemzetközi szintű kiállításra is alkalmasnak találta, sőt, szép jövőt is jósolt ennek
a tulajdonképp valóban igen vonzó, és kiállításokon ritkán látható
régi témának, ami az illetékfizetés kezdeteire nyúlik vissza. Gyuri
barátom igen komoly, megbízható kritikus és ez a véleménye nem
sokkal később már be is igazolódott, amikor a következő hónapban újabb meglepetésemre az Alpok-Adria kiállítás nemzetközi
zsűrije a kiállítás nagydíjára érdemesítette a gyűjteményt. Ennek
hatására magam is kezdtem más szemmel nézni erre a kínálkozó
új lehetőségre.
Amikor Londonban az idei őszi Stampex-re magyar bélyeg 150.
évfordulójáról egy magyar filatéliát reprezentáló 25 keretes bemutató blokk szervezése tavaly elkezdődött, ennek támogatására
a szervezők nem csak az ottani szervezetük, a HPSGB tagjaitól,
hanem magyar kiállítóktól, köztük tőlem is anyagot kértek. Ehhez
ajánlottam fel hozzájárulásom azzal, hogy e szignetta gyűjteményt
versenyosztályba nevezem be, mint az önálló magyar postabélyeg
kiadás pénzügyfilatéliai előzményeit. A gyűjtemény második fele
ugyanis az 1854-ben nálunk is bevezetett osztrák szignettákat mutatja be. A magyar illetékhivatalok betűjeleit tartalmazó szignetta
bélyegzések tulajdonképp az első Magyarország számára készített
(természetesen még nem felragasztható, hanem bélyegzéssel iratokra nyomott) „bélyegei” és ezért szorosan kapcsolódva egészítették ki a kiállítás nagyszerűen sikerült, tartalmas magyar blokkja
megálmodóinak elképzeléseit.
Ezek voltak az előzményei, hogy e gyűjtemény idén szeptemberben e nagynevű brit kiállításon megjelent, és a megítélt hét nagyaranyérem elnyerésével immár nem először meglepetést keltve
öregbítette a magyar filatéliát, és járult hozzá a népszerűsítő magyar kiállítói bemutató megérdemelt sikeréhez. Az anyagnak
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a londoni kiállításra továbbfejlesztett, immár nemzetközi szereplésre is alkalmassá vált, immár 40 A3-as lapja hamarosan itthon is
újra látható lesz, ám a novemberi HUNFILA zsűriben ellátandó
titkári feladatom miatt ezúttal versenyen kívül, bemutató jelleggel.
A BV e számában egy másik írásban olvasható beszámoló, ami
elsősorban a magyar filatélia jól sikerült szerepléséről szól ezen a
kiállításon. Czirók Dénesnek a résztvevők lelkes hangulatát a tömörsége ellenére is jól visszaadó tömör „Londoni levelét”, itt
most olyan kiállítóként szerzett személyes tapasztalataimmal szeretném kiegészíteni , amelyeket a szokásos kisebb-nagyobb zökkenőkkel zajló, de ezek ellenére nemzetközi viszonylatban is igen
népszerű magyar kiállítások megszervezésének javításához is figyelembe vehetnénk.
A Stampex-et 1956 óta, jelenleg évente kétszer rendezik. Velünk
ellentétben egy vidékről és külföldről is egyaránt könnyen elérthető a fővárosi kiállítócsarnokban, metróval is könnyen eltérhető
helyen. Ez bizonyára jelentősen hozzájárul a nemzetközis szinten
is jelentősnek tekinthető látogatószámhoz, amit a helyszínen látottak alapján 10-20 ezer közöttire becsültem. A BBC híreibe ennek
ellenére nem tudott bekerülni – ott ezen a héten a londoni metró
terror és a Ryanair fapados légitársaság járatainak tömeges lemondása voltak a vezető hírek. A kiállítást mindössze egy forgalmas és a helyszín közvetlen közelében levő széles utcán messziről
is jól látható óriásplakát, a bejárat feletti felirat, és persze számos
weboldal is hirdette.
A kiállítói részvételhez szükséges tudnivalók kiállításról meghirdetésétől fogva (tehát mintegy ével korábban) elérhetők az Interneten az ABPS honlapján folyamatosan frissülő Exhibiting oldalon). Ez ma már természetes eszköze a kiállítókkal való kapcsolatfelvételnek, és kapcsolattartásnak a rendezvény szervezésének
egész időtartama alatt. Innét beszerezhető minden űrlap, szabályzat, kiállítási esemény menetrendje is.
Ami nálunk sajnos aligha lehetséges, mindezt a bélyegkereskedők
egyesülete rendezi és nagyrészt az igencsak drágán értékesített
standok bevételéből finanszírozza. Maga a bélyegkiállítás szinte
csak egy olyan bokréta, amit az bejáratokon beözönlő látogatók
egy része tekint csak meg a nyitva tartás három és fél napja alatt
OKMÁNYBÉLYEG 2017/3
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(nálunk ez ennek mintegy a fele, amiből adódóan sokkal nagyobb
a hajsza és a feszültség). A bélyegkiállítást természetesen nem
a kereskedők, hanem a filatéliai klubok szövetsége, az ABPS
szervezi és bonyolítja le, a klubok sok-sok önkéntes munkát vállaló tagjának aktív támogatásával.

A nyitónap előtt délben érkező kiállítókat jelentkezésükkor sorszámot kapnak, és az e célra kulturáltan székekkel, asztalokkal
berendezett váróteremben, kis idő múlva megjelenő egyik önkéntes kíséri őket a keretekhez, amelyek mindegyikén nem csak
a keret száma, hanem a kiállító és a gyűjtemény pontos címe is
olvasható volt:
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A gyűjtemény felrakáskor a kísérő igazolta az
anyag átvételét. Ezen a módon történik a zárást
követően a visszaadás, és ezzel elkerülik a nálunk
ezzel kapcsolatos káoszt és kényelmetlenségeket.
A kiállítást ezért a keretek felrakása utáni napon
délelőtt már meg lehetett nyitni. A kiállítás (az
utolsó, valamivel rövidebb szombati napot kivéve) 10-18 óráig tartott nyitva. A zsűri eredményeit viszont a második nap, csütörtök délben a keretekre felrakott éremfokozatonként különböző
színű, kézműves munkával készült szép selyem
rozetták jelezték a látogatóknak.
Az utolsó nap 12 órakor kezdődő eredményhirdetésen minden
kiállító személyesen vehette át az zsűri pontozásának részleteit is
tartalmazó oklevelet, és az ennek megfelelő díjat. Ezután konzultálhatott a zsűrivel a keretek előtt, aki a rendelkezésre álló két óra
kiállítási osztályonkénti valamelyik időablakába előzetesen bejelentkezett, majd 3 órakor kezdték bontani a kiállítást. Az egész
eljárásra jellemző a szervezettség, udvariasság és a kiállítók teljes
elismerése és megbecsülése. Ugyanez nálunk sajnos minden előkészítés nélkül, szervezetlenül és nagy késedelmekkel zajlanak.
A komiszerek, kiállítók minden komfortot nélkülözve, órákig várnak anyagaik visszaadásra az utolsó napon, az okleveleket pedig
többnyire csak hetek-hónapok elteltével kapják kézhez.

Drs. Paul de Leeuw van Weenen a háttérben látható magyar blokk
leszedésében segédkező feleségével, és Bill Hedley (mindketten a
Mafitt régi és mindig igen aktív tagjai)
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A Joseph Hackmey Nyugat-Ausztrália gyűjteményének ítélt
nagydíj kivételével a díjak nem érmek, hanem éremfokozatonként különböző, igényesen kialakított dísztárgyak voltak, melyek érdemesek a megőrzésre. Egy olyan filléres
hűtőmágnes, amivel rosszul felfogott spórolásból nálunk szerencsére csak egyetlen alkalommal, a 2015-ös Tatai HUNFILÁN
szúrták ki a kiállítók szemét, erre alkalmatlan. Szponzorok által
felajánlott különdíjak velünk ellentétben nem voltak, de a legjobb
kiállításokért a zsűri külön elismerését fejezte ki. A 20 fontos,
magyar pénzre átszámítva mintegy 7.000 forintnyi keretdíj egy
jelentős részét inkább erre, és nem a részvevők többszöri időrabló,
és igen költséges megvendégelésére, valamint turistaprogram
szervezésére fordítják, mint nálunk. Talán a magyar kiállítók
nagy része is hajlandó lenne az angolhoz hasonló magasabb, de
nemzetközi viszonylatban tulajdonképp még mindig rendkívül
mérsékeltnek számító részvételi díjak vállalására, ha
a HUNFILÁN is a londonihoz hasonló színvonalú szervezettséget
és a kiállításon való megjelenésért hozott áldozatok méltóbb megbecsülést tapasztalhatnák.
Helyette filatéliai szemináriumok és találkozók zajlanak, amire
a klubok termeket bérelhetnek, ezzel is hozzájárulva kiállítási
helybérleti költségeihez. A programokon való részvétel viszont
ingyenes, és már a kiállítás előre elkészített és a bejáratnál ingyen
osztogatott vastag és színes katalógusában (mintegy 80%-ban
a jelenlevő kereskedők hirdetéseit tartalmazó, és ebből finanszírozott) megtalálható. Minden e program szerint, óramű pontossággal, jól előkészítve, késések nélkül zajlik. Nálunk ilyen filatéliai
tartalmú kísérő rendezvények sajnos csaknem hiányoznak. Viszont nálunk mindig van olyan színes és többnyire jól is szervezett
gyermekprogram. Ez Londonban, nemcsak hogy nem volt, hanem
az ifjúságot alig láttam feltűnni a látogatók közt.
A FEPA elismerése és a FIP szabályai szerint zsűrizett 55, versenyosztályokban szereplő gyűjteményt számos keretdíjat fizető,
de nem zsűrizett bemutató, és a klubok szövetségén belüli verseny
egészítette ki. Utóbbin minden szövetségből 3 kiállító vett részt
egy-egy kerettel, és nem egyéni eredményt hirdettek, hanem
az idei legjobb klubot választották ki, ami az eredményhirdetéskor
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jól érzékelhetően növelte az összetartozás érzését a résztvevők és
egyben a klubok közt is.
A bélyegkiállítások valódi célja egyáltalán nem verseny, ahogy
nálunk ezt sok kívülálló véli. Értelmük az érdeklődés felkeltése, és
a filatélia propagálása a még köreinken kívüli érdeklődők számára. A kiállítók és a legjobbakból közülük zsűrorrá válva tökéletesen értik is ezt, és ezért vállalják az ezzel kapcsolatos sok munkát,
időráfordítást és anyagi áldozatot.
Sajnos a kiállítások szervezői nem mindig érzik ezt, még a FIPben sem, és csak egy rendszeresen visszatérő, kipipálandó feladatot látnak abban, aminek valójában a filatélia és az összetartozás
ünnepének is kellene lennie. Ha ez érezhetővé válik, az nagy baj,
mert épp a leginkább tenni tudók és akarók kedvét veheti el ettől
a filatélia egyik csúcsát jelentő, és a jövőnk szempontjából is nélkülözhetetlen hasznos tevékenységtől. Ennek értésére és maximális megbecsülésére láttam jó példát Londonban, amiből mi is
hasznosíthatjuk, amit itthon ebből meg tudunk valósítani.
2017.09.21, Budapest
Szücs Károly
Magyar Bélyegek Katalógusa 2018. I. - II. kötet
- előjegyzési felhívás A 2017. évi közgyűlésen, majd a jegyzőkönyv útján már tájékoztattuk a szakosztály tagjait, hogy a 2018. évben a magyar bélyegkatalógus új címmel és megújult tartalommal, két kötetben fog
megjelenni. Az I. kötet várhatóan 2017. novemberében jelenik
meg, és a magyar bélyegeket tartalmazza a portóbélyegekkel bezárólag, jelentősen kibővítve az ívhelyre azonosítható lemezhibákkal.
A második kötet megjelenésének várható időpontja 2018. február.
A II. kötet iránti alacsonyabb érdeklődés miatt ennek tervezett
példányszáma 500 db, de sokszínű, jelentősen megújult tartalma
miatt várható, hogy az érdeklődés nagy lesz, úgy a magyar, mint a
külföldi gyűjtők részéről.
Mit és milyen újdonságokat tartalmaz a II. kötet?
A Megszállás fejezetben árváltozások történtek, visszakerültek
a fordított felülnyomatok értékelései, pontosítottuk és sok újdonsággal kiegészítettük a díjjegyes nyomtatványok leírását (Fiume,
Baranya, Észak-Erdély, Kárpátalja).
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A Magánposták fejezetben részletezzük a DDSG postabélyegeket (az illetékbélyegek nélkül), bemutatjuk a Peterdi-féle hajóleveleket, a soproni tábori küldöncposta bélyegeit és az óceánrepülés magán-díjjegyes levelezőlapjait.
A Díjjegyes fejezet tartalmazza a legtöbb újdonságot. Közel
10 éves remény valósult meg azzal, hogy az 1945-ig terjedő időszakra vonatkozóan teljes mértékben kiváltható lesz a Simády-féle
katalógus, aktualizált árakkal, számos új felfedezés, valamint korábban már publikált, de a Simády-katalógusban nem említett változatok, díjkiegészítések leírásával, árazásával. Különösen
a levelezőlapok, postautalványok és táviratok fejezetrészek tartalmaznak sok újdonságot.
A Kötelezettségjegyek fejezet 3 részből áll. Jelenleg két, a szó
nemes értelmében egymással rivalizáló katalógus áll a gyűjtők
rendelkezésére, sok helyen sajnos elkerülhetetlenül eltérő felfogásban. Ez nem baj, viszont nehezíti a katalógusok közti átjárhatóságot. Szücs Károly segítségével igyekeztünk a két katalógus
árazásában mutatkozó nem ritkán több nagyságrendnyi árkülönbségeket megszüntetni. Ezt az árak jelentős emelésével értük el,
több helyen a postatiszta bélyegek árazása is bekerült a katalógusba: értékpapír forgalmiadó bélyegek, számlailleték bélyegek.
Az adójegyek alfejezetbe bekerültek a Floderer katalógusból már
ismert gépjármű adójegyek, jövedéki, egyedárusági zárjegyek: édesítőszer, sör, szivarkapapír, gyújtószeradó, gyarmatáru, (a Floderer
katalógusnál részletesebb, pontosabb feldolgozásban), és ismertetjük az 1990-2000-es évek zárjegyeit is, de csak azon termékekét,
melyek zárjegy-kötelezettsége már megszűnt (kávé, bor, paprika).
Az Egyéb kötelezettségjegyek alfejezet újdonságai: az OMBIOTI-SZTK bélyegek, vadászbiztosítási bélyegek, terményforgalmi bélyegek, gyógyszer zárszalagok, külföldi gépjárművek kötelező biztosítási bélyegei.
A helyi kiadású bélyegek (vagy másképpen városi illetékbélyegek) fejezetből töröltük a nem bélyegszerű jegyeket (vigalmi adójegyek), teljesen átdolgoztuk a Székesfehérvár fejezetet, és bemutatjuk az ismertté vált helyi kiadású adójegyeket (Szeged, Debrecen), és Segesvár város eddig ismeretlen bélyegeit.
Az I. és II. kötetek várható ára kötetenként 4600 Ft. Az előjegyzés
leadható (ahol később a katalógus is átvehető) Hodobay Andornál
az arveres@hodobay.hu email címen vagy telefonon: 06-70-25125-47. A postázás költsége a megrendelőt terheli!
35

OKMÁNYBÉLYEG 2017/3

Kapcsolat a szakosztályhoz e-mailben: fistacomp@gmail.com

Az új magyar bélyegkatalógus címlapja

Kapcsolat a szakosztályhoz e-mailben: fistacomp@gmail.com
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ÚJ FELFELDEZÉS:
ÁLLÓ III. VÍZJELŰ 25 FILLÉRES

2017/4

Honlapunk híreiben meghirdettük a „HunRev 2018”
nemzetközi szemináriumot, mellyel az első magyar
illetékbélyegek 1868. június 20-i kiadásának 150.
évfordulójáról szeretnénk az alkalomhoz méltó módon
megemlékezni három többnyelvű előadással és egy
hónapig nyitva tartó időszaki illetékbélyeg kiállítással
a Bélyegmúzeumban. Meghívónkat a világ minden
FIP- illetékbizottságban képviselettel rendelkező országa delegáltja számára elküldjük és megpróbáljuk
az eseményt számukra az Interneten is követhetővé
tenni. A pontosan az évforduló napjára időzített, egész
napos rendezvénynek külön weboldalt nyitottunk.
Tagjainktól elsősorban személyes megjelenést, valamint lehetőségeik szerinti anyagi hozzájárulást kérünk
az első okmánybélyeg sorozatot ábrázoló pólók és a
jobbra látható emlékív megvásárlásával.
További részletek honlapunkon:
http://www.mafitt.hu/org/fiscal/exhibit/hunrev2018
A szakosztály vezetősége
OKMÁNYBÉLYEG 2017/4
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Eseménynaptár
2018. Február 10, szombat 9-13 óra: szakosztályunk évi rendes,
tisztújító közgyűlése és egyben szakosztályi cserenap a 202-es teremben,
melyre tagjainkat ezennel meghívjuk. Határozatképtelenség esetén egy
órával később azonos helyen és időpontban megismételt közgyűlést
tartunk, mely a meghirdetett napirendi pontokban a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes.
Új javaslatot vezetőségünk tagjaira sajnos többszöri felkéréseink ellenére
sem kaptunk. Ezért a közgyűlésen a meglevő tisztségek megújítására
tudunk csak javaslatot tenni, amihez a helyszínen kérünk tagjainktól
további kiegészítéseket fűzni. Szükségesnek tartjuk hangsúlyozni, hogy
tevékenységünk magas szinten tartásához bármely elégedettség ellenére
is a tisztségek betöltésében rendszeres, és olyan gyakori változás lenne
célszerű, amennyire csak lehetséges. Ezért továbbra is várjunk javaslatokat és akár önkéntes aspirációkat is, mert ellátni szükséges hasznos. ám
lelkesedést és kitartást igénylő feladatkör bizony akad bőven!
A közgyűlés napirendje:
1. Beszámolók (vezetőség és küldött)
2. A 2018. évi Floderer-vándordíj odaítélése
3. Tisztújítás
4. Az éves munkaterv és hosszabb távú céljaink megvitatása
Az írásban addig elkészült beszámolókat a közgyűlés előtti héten,
honlapunk híreiben tesszük közzé. A mindenkinek drága időnkkel való
hatékony gazdálkodás érdekében tisztelettel kérjük a résztvevőket, hogy
lehetőség szerint ezek ismeretében, felkészülten jelenjenek meg közgyűlésünkön.
A Szakosztály vezetősége
3
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Tóth Zoltán:

A nagy felfedezésem!
Szerintem a gyűjtés szenvedélye mindenkiben benne van. Gyerekkorom óta több mindent gyűjtöttem már – rágógumi papírt,
matchbox-ot, rovarokat stb. A komolyabb dolgok beszerzését kb.
20 éve kezdtem el érmékkel és papírpénzekkel. Azután egy újabb
terület, a bélyeggyűjtés felé fordultam. Ezen belül a magyar okmány- és illetékbélyegeket tíz éve gyűjtöm.
A gyűjtés egyik hajtó eleme, hogy az ember olyan felfedezést
tegyen, ami talán meghatározó, vagy legalább kiemelkedő legyen
azon a területen, ami az érdeklődése.
Úgy érzem, hogy megtalált – vagy én találtam meg? – az első sikerélmény, ami a további időszakra biztosan nagyobb lendületet
ad számomra a gyűjtéshez.
A bélyegek beszerzési forrásaként több mindent használok – bélyegklub, gyűjtőtársak, hazai és nemzetközi aukciós oldalak. Az
egyik ilyen internetes oldal révén kerültem kapcsolatba egy Uruguayi eladóval, akitől egy tételnyi, kb. 15 db magyar értékpapír
forgalmi adó bélyeget vásároltam. A bélyegek hiba nélkül megérkeztek hozzám. Az ilyenkor „szokásos” átvizsgálások során
szembesültem azzal, hogy van közte olyan bélyeg, amit egyik
katalógusban sem jelölnek eddig ismert példányként.
Az újság címlapján közölt bélyegpár 1900-as évszámú, 25 filléres értékű, postabélyeg III-as vízjellel, és A/2-es vízjelállással
rendelkezik, fog. 12F. A katalógusok még felfedezetlen vízjelállásként említik ezt!! Ráadásul a bélyegpáron 90%-ban látható a
gyári számvízjel is! A bélyegek használatlanok, eredeti gumival,
viszont sajnos az egyik bélyeg sarokfoga levált – pár papír rostszál tartotta csak. De nekem akkor is az eddigi – remélem nem
utolsó – nagy felfedezésem! Talán ezzel egy kicsit én is hozzájárulhatok a bélyegörökségünk teljesebb megismeréséhez.
Az ilyen és ehhez hasonló felfedezések hajtják előre az embert,
és emelik a gyűjtés szenvedélyét és szépségét.
Tóth Zoltán, Szolnok

2017. 11. 30
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Hodobay Andor:

Számlailleték-bélyeges számlák vizsgálata
Tapasztalatom szerint kevés figyelmet fordítunk a számlailletékbélyegekre. Kicsik, csúnyák, viszonylag gyakoriak, többségüknek
kicsi az értéke, ha pedig teljes számlán vannak, akkor kevés bélyeggyűjtő hajlandó megfizetni a számla papírrégiség értékét, ami
nem ritkán több ezer forint is lehet. Ennyi pénzt adni azért a pár
alacsony katalógusértékű bélyegért, ah, nem éri meg! Sajnos ez a
helyzet, tisztelet a kivételnek.
Hányan vettük azonban a fáradságot, hogy utána nézzünk annak,
miért éppen annyi bélyeg van rajta, hogyan kellett a kétrészes bélyeget használni, miért vannak számlák, melyeken csak a bélyeg
egyik fele vagy összefüggően, a kétrészes bélyeg egyben van felragasztva, nem ritkán vegyesen? Miért van az, hogy a számlán
feltüntetett számlabélyeg összeg, amit az illetéki szabályok alapján a számla kiállítója könnyen ki tudott számolni, nem egyezik
(több vagy kevesebb), mint a felragasztott bélyegek értéke?
Gyűjteményemben több mint 300 db számlailleték-bélyeges
számla van. Ez nagyon kis mennyiség ahhoz, hogy messze menő
következtetéseket lehessen levonni, de arra jó, hogy elindítsunk
egy felmérést annak érdekében, hogy pontosabb képet kapjunk a
különböző módokon – szabályosan, vagy szabálytalanul – lerótt
illetékek gyakoriságáról.
A gyűjteményemben felfedezett illeték-lerovási módokat és a
darabszámokat táblázatba foglaltam.
Kérem a kedves olvasókat, hogy ha idejük és kedvük van, akkor
a gyűjteményüket nézzék át a megadott szempontok szerint, és az
eredményeket közöljék a szerkesztővel vagy a cikk írójával.
(Hodobay Andor arveres@hodobay.hu)
Az ellenőrzéshez azonban feltétlenül szükségesek az illeték kiszámítására és a szabályszerű lerovásra vonatkozó ismertek. Jelen
cikknek nem az a célja, hogy ezeket a több oldal terjedelmű ismeretket közölje. Ezek megtalálhatók a Hodobay Andor: Az illetékek
változása Magyarországon 1850. november 1-től 1950. december
31-ig című, 2013-ban megjelent könyvében (219. oldaltól), a bélyegek szabályszerű használata pedig a könyv 33. §-ában van leír5
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va a 31. oldaltól kezdődően. Szükséges még a pengő-adópengő
átszámítási táblázat is, ez a könyv végén található.
A bélyegek szabályszerű használatáról bővebben írok, mert itt van
a lényeg. A bevezető rendelet szerint a kétrészes számlailletékbélyeg alsó (Számla illeték) részét a kibocsátandó számlára, a felső
(Ellenőrző szelvény) részét a kibocsátónál maradó másodpéldányra
kellett ragasztani. Úgy a kibocsátó rendeletben, mint a számlailletékeket szabályozó későbbi rendeletben, megadtak egy illeték értékhatárt (lásd táblázat!), ami alatt a kétrészes bélyeget összefüggően,
egyben kellett a számla eredeti példányára ragasztani azért, mert
ezen érték alatt nem volt kötelező a számláról másolatot készíteni.
Az értékhatár fölötti számlákról köteles volt a kibocsátó másolatot
készíteni és azt 5 évig megőrizni. Ez a magyarázata annak, hogy
sok számlán összefüggően találjuk a két részt.
Elgondolkodtunk-e már azon, hogy 1946. augusztus 1-én miért
jelentek meg a szelvény nélküli bélyegek? Ugye nem. Azért, mert
ezeket a bélyegekkel kellett volna az értékhatár alatti, 1 példányos
számlákon leróni az illetéket. Ha nem kellett a másolat, akkor
felesleges lett volna bélyeg második fele. Hogy nem így, vagy
nem csak így használták? Ettől szép a gyűjtés.
Az értékhatárokat (lásd táblázat A és B oszlop) az ellenőrzés
megkönnyítése érdekében az alábbiakban közlöm:
Hatályba lépés

Illeték

Jogszabály
A

B

1943. augusztus 18-tól

2.154/1943. P.M. (7)-(8)

2P

100 P

1945. június 1-től

2.350/1945. M.E. 6. §. (11)

3P

200 P

1945. szeptember 1-től

6.980/1945. M.E. 36. §. (3)

30 P

500 P

1945. november 1-től

10.220/1945. M.E. 35. §. (3)

200 P

2.500 P

1946. január 1-től

12.250/1945. M.E. 58. §. II.
36. (3)-(4) és 59. §. VIII. 1.

2.000
adóP

20.000 adóP

1946. május 1-től

4.430/1946. M.E. 2. §. II. 36.
(2), (4) és 3. §. VIII. 1.

5.000
adóP

50.000 adóP

1946. augusztus 1-től

8.500/1946. M.E. 188. §. (11)
1. és 4.

60 f

1948. május 1-től

4.630/1948. Korm. sz. 10. §.
(4)

2 Ft
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50 Ft

A táblázat B oszlopában levő érték felett az illetéket készpénzben kellett fizetni.
FONTOS! Az illetékek változása … c. fentebb már említett
könyvem 33. §-ában található táblázatból kimaradt a fenti táblázat
utolsó sora. Akinek van ilyen könyve, kérem jegyezze be a
könyvbe ezt a fontos adatot.
Az illetékszámítás ismerete azért fontos, mert számos rendellenes használatra csak az illeték ismeretében jöhetünk rá. A példákat lásd később.
Bővebben írok a Szücs Károly könyveinek 1 számlailletékfejezeteiben olvasható ferdítésekről, téves információkról. (PBHB
2007 és Pénzügyi filatélia 2017 v. 4.32)
Nem igaz a 2017. évi kiadás 214. oldal bal hasáb alján olvasható
állítás, hogy
„Az értékhatártól függő előírások azonban gyakran változtak,
amit a felhasználók nem tudtak naprakészen követni, ezért az első
rendelet előírása szerinti felhasználásnál sokkal gyakoribb, hogy
a bélyeg alsó felét, vagy akár mindkét részét látjuk a számlákon.”
A táblázatból látszik, hogy az értékhatár változás nem volt olyan
gyakori, a forint korszakban csak egyszer változott az érték. Gyűjteményemben a számlák 90 %-a 1946. augusztus 1. utáni.
A 2017. évi kiadásban a szerző hivatkozik a korábbi 2007. évi kiadás 130. oldalán olvasható, a szelvényes bélyegek használatára
vonatkozó megállapításokra. A bal hasáb 7. bekezdésében található:
„Az 1946-tól sűrűn előforduló összefüggő párok oka, hogy az
88.961. sz. Pü.M.r. – évszám? sicc – rendelet engedélyezte az utólagos illetéklerovást úgy, hogy a teljesítéskor a megfelelő értékű
számlailleték-bélyeget az eredeti számlára teljes egészében, párban kellett felragasztani.
Az illetékeket a 234.089/4 P.R.T./47 szerint 60 f-nél kisebb öszszegnél ellenőrzőszelvény nélkül, 60 f-nél nagyobb összegnél ellenőrző szelvénnyel ellátott bélyeggel kell leróni.”
1

A 2017-es kiadás e fejezetét valójában Székely László jegyzi, akinek érdeme
a korábbi katalógusok hibás adatai nagy részének tisztázása, de azóta sem találtunk megoldást minden tisztázandó kérdésre. Ld. ezzel kapcsolatban lapunk
ezután következő cikkét és a háttérborítón közölt PM. rendeletet is. A szerk.
7
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Az összefüggő vagy félbetépett bélyegek előírás szerinti használatát már ismertettem. Az idézett szöveggel éppen ellentétesen, 60
f-ig kellett ellenőrző szelvénnyel együtt felragasztani a számlára,
60 f vagy 60 f fölött a perforációnál széttépett felső vagy alsórészszel, attól függően, hogy az eredeti számláról, vagy annak másolatáról van szó.
A fentebb hivatkozott 88.961. sz. P.M. rendelet nem magyarázza
a páros bélyegeket tartalmazó számlák nagy számát. Valóban, 1
hónapig (1946. dec. 1-től 31-ig) büntetlenül lehetett pótolni a
számlailleték-bélyeg nélkül kiadott számlák illetékét a számlamásolatra ragasztott bélyegpárral, de ezek rendkívül ritkák. A rendelet csak egy hónapig volt hatályos, ezért nem magyarázza sem a
korábbi, sem a későbbi időszakok bélyegpáros számláit.
Összefoglalva: az összefüggő bélyegpárokat tartalmazó számlák
nagy száma éppen a helyes illetékhasználat bizonyítéka, ezen
számlák többségének illetéke kisebb, mint a táblázat Aoszlopában megadott érték. Természetesen vannak rendellenes
felhasználások, de ezek száma jóval kevesebb.
Külön kell szólni azokról a számlamásolatokról, amelyek nem az
először kiadott számla másolatai – ezek vagy illeték nélküliek,
vagy az ellenőrző szelvény részt tartalmazzák –, hanem az eredeti
számláról valamilyen okból utólag kiállított egy- vagy több másolatok (pl. elvesztés, megsemmisülés, stb). Ezekre valóban összefüggően kellett felragasztani a bélyegeket, de ezek sem tömegszerűen fordulnak elő, hanem rendkívül ritkák, ilyet még nem láttam.
Az alábbi táblázat a gyűjteményemben található számlák adatait
tartalmazza a számlailleték lerovásának különböző módjai szerinti
csoportosításban. A táblázatban zöld mezők jelzik a szabályos
illetékhasználatot. A sárga mezők nem szabálytalan illetéklerovások, csak a számla kibocsátóját érte veszteség akkor, amikor az
egyrészes bélyeget a másolatra ragasztotta. A kétrészes bélyegért
csak az egyszeres névértéket kellet fizetni, gyakorlatilag a másolatra ragasztott Ellenőrző szelvény ingyenes példány, ezért szabálytalan az Ellenőrző szelvény felragasztása az eredeti példányra.
Az egyrészes bélyegek minden példányáért a teljes névértéket
kellett fizetni. Egyrészes bélyeg ragasztása az eredeti és a másolati
példányra dupla bevételt jelentett az államkasszának. Feltűnően
kevés a rendellenes használat, ezek közül többet meg is leleteztek.
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A számlailleték-bélyegek használatának módja

Az illeték
kisebb,
mint a
Határérték

1 (SZ+E) összefüggő
2

csak SZ szelvények az eredeti
számlán

3

csak SZ szelvények számlamásolaton

4

csak E szelvények az eredeti
számlán

5

csak E szelvények számlamásolaton

Az illeték nagyobb, vagy
egyenlő, mint
a Határérték

81

4

81

90
1 (?)

2 + 1 leletezve

2 leletezve

2

5

6 (SZ+E) összefüggő + SZ

1

7

SZ és E vegyesen, de más címletek

8

okirati illeték + összefüggő kétrészes (SZ+E)

9 csak szelvény nélküli bélyeg

1 leletezve
1
14

1 leletezve

10 szelvény nélküli + (SZ+E)

4

1

11 szelvény nélküli + SZ

3

8

12

szelvény nélküli + E számlamásolaton

1

szelvény nélküli + (SZ+E) össze13 függő, az illetékértékbe az SZ és E
együtt számítva
14

vízszintesen felezett szelvény
nélküli bélyeg

15

függőlegesen felezett szelvény
nélküli bélyeg

1

A fenti táblázat adatai tovább részletezve
ugyanazon számla eredeti és má16 solati példányai az SZ illetve E
bélyegekkel
17

3 pár

adópengő felülnyomású összefüggő (SZ+E)
9
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18 adópengő felülnyomású SZ

6

19 adópengő felülnyomású E
20

Adópengő felülnyomású összefüggő (SZ+E)

?

?

21 Adópengő felülnyomású SZ

?

?

22 Adópengő felülnyomású E

?

?

A táblázat sorainak magyarázata

1. A kétrészes bélyeg összefüggően, vagy mindkét szelvényével felragasztva
2–3. Csak a Számlailleték szelvény felragasztva
4–5. Csak az Ellenőrző szelvény felragasztva
6. Összefüggő kétrészes bélyeg és további bélyegek SZ szelvénye(i)
7. Különböző címletű bélyegek SZ és E része vegyesen
8. A számlailleték egy része okirati illetékbélyegekkel van leróva + összefüggő SZ+E
9. Csak szelvény nélküli (MPIK 72-76a) bélyegekkel lerótt illeték
20–22. Szakirodalomban leírt felülnyomat változat (Adópengő
szöveg A betűvel), de használata nem bizonyított. Használatlan példányai hamisítványok? Keressük!
Egyes esetekben nehéz megállapítani, hogy a számla eredeti
vagy másolati példányáról van szó. Ezért van „?” a táblázat 3.
sorában található érték után.
Nézzünk néhány példát a különböző illetéklerovásokra.

OKMÁNYBÉLYEG 2017/4
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1. ábra

1. ábra. 1948. december 22-én kiállított számla. A 10-zel maradék nélküli oszthatóság miatt felfelé kerekített számlaértékből
számított 0,5 % számlailleték 4 Ft 20 f, amit szabályszerűen a
„Számla illeték” szövegű alsó résszel róttak le. Megfigyelhető az
az általános jelenség is, hogy a számla végösszegébe csak 0,3 %
számlailleték van beszámítva.

2. ábra

2. ábra. Ritka eset az, amikor egy kézben található ugyanannak a
számlának az eredeti és másodpéldánya a szabályszerűen használt
felezett bélyegekkel. A „Számla illeték” rész az eredeti példányon, az „Ellenőrző szelvény” rész a másolaton. Az 1946. november 21-én kiállított számla illetéke minden egész és megkezdett
100 Ft után 30 f, azaz 6x30 f.
11
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3. ábra

3. ábra. 1946. január 29-n kiállított villanyszámla. A számla illetékét még a január 1 előtti rendelet alapján számították, azaz minden egész vagy megkezdett 5000 P után 5 P, azaz 18x5 = 90 P.
Az illetéklerovás szabálytalan, okirati illetékbélyeggel nem lehetett számlailletéket leróni. A számla kiállítása időpontjában hatályos rendelet szerint számított helyes illeték 10000 P-nként 30 P,
azaz 270 P lett volna.

4. ábra

4. ábra. 1947. szeptember 8-án kiállított számla, az illeték 100
Ft-onként 30 f, azaz 1 Ft 80 f. Látszólag minden helyes, 60 f illetékérték fölött az illetéket kétrészes bélyegek „Számla illeték”
OKMÁNYBÉLYEG 2017/4
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részével kellett volna leróni ezen az eredeti példányon, és nem a
szelvény nélküli egyrészes bélyegekkel. Mit ragasztott a számla
kiállítója a másolatra? A szabálytalan illetéklerovás miatt leletezés
történt.

5. ábra

5. ábra. 1948. augusztus 4-én kiállított számla. Az 590 Ft-ra kerekített összeg után az illeték 0,5 %, azaz 2 Ft 95 f. A lerovás több
okból is szabálytalan.
– 2 Ft illetékérték fölött a kétrészes bélyegek nem ragaszthatók
fel összefüggően
– egyrészes bélyeg csak 2 Ft illetékhatárig használható
– a számlán lévő 6 db bélyeg összesen 3 Ft 2 f összegű, ez éppen
fedezi az illetéket, de az „Ellenőrző szelvény”-ek értékét nem lett
volna szabad beszámítani, azoknak a másolati példányon lenne a
szabályszerinti helyük. Vagyis hiányzik 1 Ft 24 f az illetékből.

13
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6. ábra

6. ábra: 1948. május 13-án kiállított számla első példánya. Az
illeték 690 Ft kerekített összeg után 0,5 %, azaz 3 Ft 45 f. Az illetéket szabályosan kettétépett bélyegekkel rótták le (mert az illeték
magasabb, mint 2 Ft), sőt még 15 f-el többet is, mint kellett volna,
de a 3 bélyegből kettő „Ellenőrző szelvény”, ezeket a másolatra
kellett volna ragasztani. A szabálytalan lerovás miatt leletfelvétel
történt.

7. ábra

OKMÁNYBÉLYEG 2017/4
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8. ábra

7–8. ábrák. Példák a kétrészes összefüggő bélyegek szabályos és
szabálytalan használatára.
A 7. ábra számláját 1947. március 4-én állították ki, az illeték 20
Ft-onként 6 f, azaz 24 f.
60 f illetékértékig a bélyegeket összefüggően kellett felragasztani.
A 8. ábra számláját 1949. június 29-én állították ki. Az illeték
0,5 %, azaz 6 Ft. Az értékhatár 2 Ft, e fölötti illetékeket kettétépett
bélyegekkel kellett volna leróni, az „Ellenőrző szelvény” részeket
a másolatra kellett volna ragasztani. Mit ragasztott a műszerész
mester ennek a számlának a másolatára?
Abban reményben írtam ezt a kis bemutatót, hogy felkeltsem az
érdeklődést a számlailleték-bélyeges számlák alapos vizsgálata
iránt, és bízom abban, hogy minél több gyűjtőtől kapok adatokat a
statisztikai táblázat pontosabbá tételéhez, ami majd megalapozhatja a számlák pontosabb értékelési szempontjainak kidolgozását.
Hodobay Andor
a MFKBT tagja

15
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Görög Tibor – Szücs Károly:

Az 1948-as számlailleték-bélyegek forgalmi ideje
Katalógusaink szerint 1948. második félévében új számlailleték
bélyegeket helyeztek forgalomba. Görög Tibor jelezte, hogy ennek ellentmondanak a Vaterán utóbbi évek során feltűnt alábbi
számlán és bélyegen tisztán látható korábbi lila gumibélyegzős
dátumok:

1948 április
1948 június 10
Hodobay Andorhoz hasonlóan Tibor is jelentős összeget költött
már a pénzügyi rendeletek szövegeinek beszerzésére, így tisztázni
lehetett, hogy a 2007-es zöldkönyv számlailleték fejezetének szerzője, Székely László kutatásai során a forgalomba helyezéséről
talált 1948/246.482 PM. rendelet csak a forgalomba helyezésről
értesít, az időpontról azonban semmi közelebbit nem tartalmaz.
A rendelet kezdő mondata felsorolja a címleteket, majd ezzel
végződik: „…Ft címletű számlailleték bélyegeket helyeztem
forgalomba.” Ezt a bélyegek
több bekezdésen keresztüli
részletes leírása követi, majd
a közzététel 1948. november
22-i dátuma. Mindezek fényében az eddig második félévinek
vélt kibocsátást a katalógusokban első félévire kell javítani.
Görög Tibor és Szücs Károly
OKMÁNYBÉLYEG 2017/4
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Hodobay Andor:

Szombathely
A szombathelyi városi illetékbélyegek ívrekonstrukciója
és az abból levont következtetések
(Kaptay 16-18, MPIK 17-19, Szücs 16-18)
Okkal kérdezheti a kedves Olvasó, hogy mi értelme van darabokból összerakni egy szombathelyi bélyegívet akkor, amikor
árveréseken a teljes ívek is megvásárolhatók. Valójában semmi,
illetve éppen annyi, mint egy kőnyomatos vagy krajcáros ívrekonstrukciónak, vagy amiről az utóbbi időkben gyakran olvashatunk ezen hasábokon, a XIX. sz-i magyar illetékbélyegek ívrekonstrukcióinak és az ívhely-jellemzők megállapításának. Azonban aki csinálja annak örömet, sikerélményt ad és olyan közvetlen
vagy háttérismereteket is, melyeket egy teljes ív megvásárlásával
nem szereznénk meg. A következőkben megosztom olvasóimmal
azokat az új információkat, melyeket munkám során szereztem.
Ahhoz, hogy ívrekonstrukció gondolata felmerüljön bennünk,
elengedhetetlen feltétel, hogy kellő mennyiségű bélyeg álljon rendelkezésünkre. Ez év folyamán az a váratlan szerencse ért, hogy
árverésen hozzá jutottam Floderer István hagyatékából több ezer
darab szombathelyi bizonyítvány kiállítási díj bélyeghez, konkrétan 3 címlethez: MPIK 1 (Egy korona), MPIK 17 (2000 K/20 K
zöld) és MPIK 19 (10,000 K/30 K vörösbarna). A bélyegek iratkivágáson vannak, köztük sok kettes, hármas vagy nagyobb összefüggés, ívszéles darab. Ezek nagyban megkönnyítették a munkát.
Ebből a hagyatékból sok évvel ezelőtt került egyéb piacra is (pl.
Profila aukciók), akkor többen is vásároltunk belőle kivágáson,
teljes iraton. Így jutottam hozzá kb. 100 db MPIK 18 (5000 K/50
K kék) bélyeghez. Ennek most vettem igazán hasznát.
Először átolvastam az eddigi irodalmak vonatkozó adatait és
azonnal olyan kérdések merültek fel, melyekre az általam ismert,
elismert nagy gyűjtők sem tudtak válaszolni.
Kezdjük ezzel. Az Okmánybélyeg újságban kevés írás jelent
meg a szombathelyi bélyegekkel kapcsolatban. A 2008/1. számban dr. Németh Kálmán Éveleji gondolatok c. írásában találtam
pár ívhelyre azonosított nyomdahibát. Ívszéles összefüggésekből
17
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azonnal feltűnt, hogy az ott leírt ívhelyeken előforduló lemezhibák
az általam összerakandó íveken nem szerepelnek. A cikk egyik
kulcsmondata szerint, amit a Kaptay katalógus is megerősít, 1945ben új klisét készítettek. Ezzel a klisével piros, zöld, kék és barna
színben értékbenyomás nélküli 10x5-ös íveket készítettek. Időközben sikerült szereznem a leírt hibákat tartalmazó, garantáltan
az új klisével nyomott teljes ívet. Ezt összehasonlítva az általam
összerakott ún. I. klisével nyomott ívvel igazi meglepetés ért. Az
I. klisé több ívhelye tartalmaz egyedi ismertető jeleket, ezek
mindegyike megtalálható a II. klisével nyomott íven. Hogyan készült a II. klisé? Újat véstek? Erre nem tudott magyarázatot adni
senki. A megoldást a Vejtey-féle – csak kéziratban létező, az
1950-es években készült – katalógusban találtam meg. FOTÓMÁSOLATOT készítettek. Ez magyarázza a sok egyedi ismertetőjel átvitelét az új klisére. Az új klisé gyártása során pár új hiba is
került a lemezre, ezek a II. klisé Németh Kálmán által ismertetett
lemezhibái.
Az általam összerakott három felülnyomással átértékelt bélyegív
valójában hat ív adatait tartalmazza, a felülnyomás nélküli alapbélyeg és a felülnyomat ívhely-jellemzőit. Amikor csak az alapbélyeget vizsgálva elakadtam az azonosításban, több esetben a felülnyomat sajátosságai segítettek, ezen után már könnyebb volt az
alapbélyegen is megkeresni az ívhelyi sajátosságokat.
A továbbiakban csak azokat az ívhely-jellemzőket mutatom be,
melyek látványosak, azonnal észrevehetők, színesebbé teszik
gyűjteményünket vagy kiállítási anyagunkat és nemcsak a lányok
előtt „dicsekedhetünk” filatéliai ismereteinkkel.
Mielőtt elkezdtem volna a munkát, kíváncsi voltam a gyártott
darabszámokra. Ha a hagyatékban több mint 1000 db volt egy-egy
fajtából, akkor ez a mennyiség hogyan viszonyul a teljes darabszámhoz?
Itt is találtam pontosítandó adatokat. A jelenleg használt, a példányszámokat is tartalmazó katalógusok (Kölbig-Hollaender
1928, ennek pótfüzete 1938, Kaptay 1973 és Szücs 2017) egymásnak ellentmondó adatokat tartalmaznak a 20 K-s alapbélyegre
és annak későbbi felülnyomataira vonatkozóan.
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A 2000/20 K (MPIK 17) bélyegből 36350 db, az 5000/50 K
(MPIK 18) bélyegből 24500, a 10,000/30 K (MPIK 19) bélyegből
12750 db készült.
Számításba véve, hogy egy ív 50 db bélyeget tartalmaz, a későbbiekben ismertetett lemezhibákból, ívhelyre azonosított bélyegekből ívhelyenként az MPIK 17-ből 727 db, MPIK 18-ból 490 db, az
MPIK 19-ből 255 db létezhet. Az átértékelés nélküli alapbélyegekből nagyon kevés maradt, a 20 K-sból 1150 db (23 ív), a 30 Ksból 100 db (2 ív), az 50 K-sból 150 db (3 ív). A már hivatkozott
pótfüzet szerint a 30 és 50 koronás bélyegek felülnyomás nélkül
nem is kerültek forgalomba. Ennek ellenére ismertek, de nagy
ritkaságok.
névérték

MPIK
9
10
11
12
13

17
18
19
20
21
24
25, 26, 26a
27
28
29
38
39
40
41
42
43

20 K
30 K
50 K
100 K
500 K

2000 K/20 K
5000 K/50 K
10,000 K/30 K
20,000 K/100 K
100,000 K/500 K
40 f/2000 K/20 K
16 f/2000 K/20 K
16 f/10,000 K/30 K
80 f/10,000 K/30 K fekete
80 f/10,000 K/30 K zöld
50 f/20,000 K/100 K
50 f/2000 K/20 K
1 P/100,000 K/500 K
1 P/20,000 K/100 K
50 f/2000 K/20 K
1 P/20,000 K/100 K

az alapbélyeg
gyártott
mennyisége
37500
12800
24650
13300
8200
az
átértékelések
darabszáma
36350
24500
12750
9600
1050
4200
300
?
300
400
4000
4000
360
3000
970
600

az átértékelések után az
alapbélyegből maradt mennyiség
20 K
30 K 50 K 100 K 500 K
1150
100
150
3700
7150
a többszöri átértékelések után
maradt mennyiségek
27850
24500
12050
2600
690
4200
300
?
300
400
4000
3030
360
2400
970
600

Az azonos színű mezők az adott címlet darabszámát és az abból
több részletben készült részmennyiségeket jelölik.
Az újonnan felfedezett MPIK 27 darabszáma ismeretlen, az
MPIK 28-29-hez hasonlóan néhány száz darab lehet. Emiatt az
MPIK 19 darabszáma is kevesebb, mint a táblázatban szereplő
12050 db.
19
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Az I. klisével nyomott ívek jellegzetes ívhely-ismertetői
A bemutatott ívhely-jellemzők érvényesek a
– Kaptay 8-12, 16-20, 23-38, 39-45
– Szücs 9-13, 16-20, 21, 22b, 23b-c, 27-34, 35a-36b, 39-43c
– MPIK 9-12, 17-21, 25-29, 30-37, 38-41, 42-50 katalógusszámú bélyegekre.

1. ívhely: jobbra ferdülő kereszt

12. ívhely: torz A betű

85. ívhely
45. ívhely:

A 8. és 45. ívhelyeken az M betű bal felső sarka csúcsos
(A jobb oldali pár a 45-46. ívhelyi bélyegek. A 46. ívhely felülnyomat alapján meghatározott jellemzőjét lásd később)
OKMÁNYBÉLYEG 2017/4
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16. ívhely: az M betű
bal széle hibás

17. ívhely: torz B betű

42. ívhely: zavaros
folt a LY betűnél
19. (felül) és 29. (alul)
ívhelyek:
a 29. ívhelyen a torony bal oldali építményének rajza torz

24. ívhely (felső bélyeg): vastag vonal a
félhold és a torony
között, felette pont
34. ívhely (alsó bélyeg): fehér folt az R
betűnél

Az I. klisével nyomott bélyegek felülnyomással átértékelt változatainak a felülnyomat sajátosságai alapján meghatározható ívhely-jellemzői
A bemutatott ívhely-jellemzők érvényesek a
– Kaptay 16-20,
– Szücs 16-20,
– MPIK 17-21 katalógusszámú bélyegekre és azok későbbi átértékelt változataira.
Egyes jellemzők minden címleten megtalálhatók, de vannak csak
adott címletre jellemző sajátosságok.
Általános jellemzők:
21
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A 46. ívhelyen a felülnyomat pénznemét jelző K betű függőleges
szárán ferde törésvonal
(lásd a fent bemutatott 45-46. ívhelyi 2000 K/20 K összefüggő
pár jobb oldali bélyegét)

41. ívhely: a régi értéket kitakaró fekete nyomat bal széle jellegzetesen
ívelt. A felső négy sorban a takarómező bal széle függőleges egyenes
vonal.

A 10,000 K/30 K átértékelés ívhely-jellemzői: (feltehetően azonosak a 100,000 K/500 K ívhely-jellemzőivel)
A szakirodalmak ismertetik az 1-es számjegy eltérő típusait, de
az ívhelyre azonosításuk még nem történt meg.
9. ívhely: a „kalapács fejű” 1-es

31-32. ívhelyek: a 31. ívhelyen (bal oldali bélyeg) az 1 és a 0
közelebb állnak egymáshoz, mint a 32. ívhelyi (jobb oldali) bélyegen. A 31. és az 50. ívhelyek számelrendezése és az 1-es számjegy alakja azonosak, a 32. ívhely (jobb oldali bélyeg) számelrendezése és az 1-es számjegy alakja azonos az ív további bélyegeivel a 9. (lásd fent) és a 41-49. ívhelyek kivételével.
A 31. ívhelyi bélyegen jól látható a takaróléc bal szélének a 41.
ívhelyitől eltérő alakja.
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42-45. ívhelyek

A 41-49. ívhelyek általános jellemzője a szár nélküli 1-es számjegy.
A négyes csík bal szélső bélyege a LY betű foltja alapján a 42.
ívhelyre azonosítható. Az ábra 3. bélyegén a takarólécben látható
fehér vonal (a dúcok közötti hézag miatt) ívhelyre jellemző, de
nem egyértelmű sajátosság. Mind az öt címleten a kitakaró lécek
illesztési hézagai azonos ívhelyeken vannak, vagyis a
felülnyomatot készítő klisén címletváltozáskor csak az értékszámokat cserélték. Ezt bizonyítja az is, hogy mind az öt címleten a
46. ívhelyen hibás a K betű.
Illesztési hézagok vannak az 1. sor 4. és 8., a 2. sor 3. és 7., a 3.
sor 3. és 7., a 4. sor 4. és 7. és az 5. sor 4. és 8. bélyegein.
Kaptay szerint a 2000 és 5000 koronára átértékelt íveken a számjegyek alakjában vannak eltérések. Alapos szemrevételezés alapján én nem találtam jellemző eltéréseket, kényszeredett belemagyaráznak pedig nincs értelme. A 2000 K-s íveken több helyen
dúcok lenyomatai láthatók, de ezek véletlenszerűen fordulnak elő,
nem ívhely-jellemzők.
A fotómásolással készített II. klisé ívhely-jellemzői, melyek az
I. klisén nincsenek
A II. klisé általános jellemzője, hogy a másolatkészítés módja
miatt a szöveg kontúrvonalai kevésbé határozott vonalak, így az
olyan apró jellegzetesség, mint pl. a 8. ívhelyen az M betű bal
felső csúcsossága nem egyértelmű. Az I. klisénél leírt 1., 12., 16.,
17., 24., 29., 34., 45. ívhely-jellemzők megtalálhatók a II. klisével
nyomott íveken is.
A 42. ívhelyen a LY betűnél látható maszat a II. klisével nyomott íveken nincs, ezt a hibát kijavították.
Létrejöttek azonban új sajátosságok is.
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2. ívhely: VAROS
12. ívhely: fehér folt
a T fölött

27. ívhely: folt az első S
betűn

30. ívhely: VÁPOS

15. ívhely:
SZOMBATHÉLY

45. ívhely: horpadás a
jobb alsó íven

Befejezésül egy szép elfogazás.

Az értékjelzés nélküli alapbélyeget elfogazták, de úgy az alapérték (30 korona) mint az átértékelés (10,000 K) a fogazathoz viszonyítva jó helyen vannak, vagyis az értéknyomatokat nem a
bélyegképhez, hanem a fogazathoz igazították.
Köszönetet mondok Petneházy Zoltánnak a II. klisével nyomott
ívek tanulmányozásának lehetőségért.
Hodobay Andor
a MFKBT tagja
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Dr. Németh Kálmán:

A pecsétbélyegek
A viaszpecsétek használata a 19. század kezdetétől általános
gyakorlattá vált. Szép korai példa erre az 1818. évi keltezésű Sükösdi levél. Ezt az igazolást a sükösdi bíró adta a tehenét hajtó
emberének és aláírását viaszpecsétjével hitelesítette.

A viaszpecsétek használata költséges volt, helyettesítésükre olcsóbb és praktikus megoldást kerestek, melyet már hirdettek is.
A hirdető Levélzáró vignetta névvel ajánlotta termékét, melynek
használata rohamosan általánosan elterjedt az egész országban.
Ezek voltak a Pecsétbélyegek. Értéküket éppen az adja, hogy általános használatuk révén hiteles dokumentumai a közigazgatási
rendszernek, az állami és magán intézmények, vállalkozások létének. Felbecsülhetetlen kultúrtörténeti értéket képviselnek, kutatásuk, elemzésük, helytörténeti értékelésük még várat magára. Épp
ezért nagyon fontosnak érzem, hogy olvasóink figyelmét felhívjuk
erre a jelentős témára. Valóban mondhatjuk, hogy a téma az utcán
hever, mindenki számára adott a lehetőség, hogy foglalkozzon
vele. A pecsétbélyegek alapvető kultúrtörténeti értéket képviselnek. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt felismerve minél többen
ezeket gyűjtsék.
25
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A pecsétbélyegek első hirdetése az 1920-as évekből,

Rendszeresen figyelem a gyorsárverések eredmény listáját és
csak bámulok azon, amit látok. Konkrétabban azt látom, hogy
milyen sokan komoly összegekért megveszik a teljesen értéktelen,
csak színes papír fecniknek nevezhető levélzárókat. Ízlések és
pofonok különbözők, hogy ki mire költi a pénzét, az természetesen az ő magánügye, de azért véleményem lehet róla. Az meg már
szinte nevetséges számomra, amikor még fokozzák az értéktelenséget azzal, hogy széles széllel, vagy kisívben, vagy ilyen-olyan
tömbben kínálják, de nem az a baj, hogy kínálják, hanem az, hogy
van ügyfél, aki megveszi az ilyen semmit érő valamit!
Meggyőződésem, hogy ez alapvetően tájékozatlanságból, hozzá
nem értésből ered, ezért tartom fontosnak, hogy az OKMÁNYBÉLYEG olvasói felé közvetítsük ezt a felfogást, hogy minél többen megértsék, hogy mi az értékes, és mi az értéktelen papír fecni.
OKMÁNYBÉLYEG 2017/4
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Nagyon régen végeztem Miskolcon, a Nehézipari Műszaki
Egyetemen (NME), Bányamérnöki karon. Akkor ott élő hagyomány volt, hogy a Bányamérnöki karon Selmecbányai eredetünkről énekeltünk. Most bemutatom a Selmeci akadémia pecsétbélyegét két változatban is. (1. ábra) A pecsétbélyegek körirata: ’A
Selmecbányai Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola
Rektora’. Selmeci pecsétbélyeg még a harmadik is.

1. ábra

2. ábra
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Selmecbányáról került a Főiskola Sopronba. A Sopronba költözött Főiskola gyönyörű pecsétbélyegének körirata:’M. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola Sopronban’. A miskolci
egyetemnek nem tudom volt-e pecsétbélyege, nekem sajnos nincs
ilyenem.
A vármegyék saját pecsétbélyeggel rendelkeztek. Példaként mutatom Bihar megye gyönyörű pecsétbélyegeit, amelyek szintén
több féle színben léteztek. (2. ábra)
A vármegyék vezető tisztségviselői Főispán, Alispán, a járási
Szolgabírók mind saját pecsétbélyeggel rendelkeztek. Megfigyelhetjük, hogy a Főispán, Alispán pecsétbélyegei általában a megye
pecsétbélyegeivel egyező méretűek. Két nagyon szép kivételt látunk a következő ábrán, ahol a Csongrád vármegye és Hódmezővásárhely Főispánja pecsétbélyegek ezeknél jóval kisebbek.

3. ábra
OKMÁNYBÉLYEG 2017/4
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Teljes biztonsággal mondhatjuk tehát, hogy a pecsétbélyegek a
társadalom egész szerkezetét, struktúráját leképezik, rögzítik. Nagyon fontosnak tartom ezért ezek gyűjtését.
A gyűjtés lényege alapvetően a megőrzés. Megőrzés későbbi
időkre, amikor esetleg olyan kérdésekre is kapunk választ, amire
ma még nem. Egy érdekes példát hozok is erre a problémára. Egy
nagyváradi pecsétbélyeget mutatok be a 4. ábrán.

4. ábra

A pecsétbélyeg felirata:’Magyar Zsirmüvek Részvénytársaság
Nagyvárad’ Hát ezt a rejtvényt fejtse meg a késő utókor kutatója,
hogy ez a Részvénytársaság mivel foglalkozott. A választ nem
tudom.
Másik kedvenc pecsétbélyegem Gömör megyéből ered.

5. ábra
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A pecsétbélyeg felirata: ’Idioták és gyengeelméjűek államilag
engedélyezett ápoló intézete Pelsücz’. Rögtön adódik a kérdés kik
utalták ide az arra érdemes pácienseket, csak a megyéből, vagy
máshonnan is. Lehet, hogy ma is lenne lakója egy ilyen intézménynek.
A Főispánok leggyakoribb kor alakú pecsétbélyegei mellett természetesen voltak ettől eltérő formák is. Erre szép példát találunk
Máramaros megyénél.

6. ábra

Az alispáni pecsétbélyegek már köralakúak, de közös jellemzőjük, hogy több színben készültek.
A nem köralakú pecsétbélyegek szép példája a Tihanyi Apátság
pecsétbélyege.
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7. ábra

További szép példák Kecskemét város pecsétbélyegei.

8. ábra

A kecskeméti református Jogakadémia három különböző pecsétbélyege.

9. ábra
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A járásokat a szolgabírók irányították. Természetesen a szolgabíróknak is saját pecsétbélyegük volt, önálló előfordulásuk azonban
elég ritka.
A következő Csongrád megyei összeállítás (10. ábra) pecsétbélyegeinek felirata:
Csongrád vármegye pecsétje
Csongrád vármegye Főispáni Hivatala
Csongrád vármegye Alispánja
Csongrád vármegye Alispáni Hivatal
Csongrádi járás Főszolgabírája
Tiszáninneni járás Főszolgabírája
Tiszántúli járás Főszolgabírája

10. ábra
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A pecsétbélyegeket általános elterjedésük, széleskörű használatuk miatt nagy mennyiségben készítették. Ennek természetes velejárója volt, hogy esetenként nyomdahibás példányok is keletkeztek. Ezek tévnyomatok voltak, amik különösen értékesek a mai
gyűjtők számára.
Három gyönyörű tévnyomatot látunk a 11. ábrán.

11. ábra

Az elsőnek a szövege: ’Csanádpalotai Hitelszövetkezet mint az
Országos Központi Hitelszövetkezet tagya’ itt j betű helyett y
van!
A másodikon Kolozs vármegyét ’sz’ betűvel írták. Nagy ritkaság!
A harmadikon pedig Nagy Igmándot írták ’J’ betűvel. Szintén
nagy ritkaság!
A 12. ábra tévnyomatai is nagyszerűek. Az elsőt nem kell magyarázni. A másodiknál a ’tanintézet’-et két ’n’ betűvel írták. A
harmadikon ’község’ helyett ’kozség’ olvasható.
A következőn ’Kéthely’ neve szerepel ékezet nélkül. Végül az
utolsón Pásztó mezővárosnál a ’város’ szót írták ’várós’ –nak,
azaz ékezettel.
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12. ábra

A pecsétbélyegek még nagyon sok érdekességet mutatnak, érdemes gyűjteni és figyelmesen böngészni őket. Legközelebb további érdekes példákat fogok bemutatni addig is minden kedves
olvasónknak kellemes ünnepeket kívánok.
Székesfehérvár, 2017. dec. 14.
dr. Németh Kálmán
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A 2018. évi a magyar bélyegkatalógus új címmel, két kötetben jelenik meg.
Az I. kötet már 2017 novembere óta hozzáférhető, mely az
országos kiadású magyar postabélyegeket tartalmazza, a portóbélyegekkel bezárólag.
A katalógusban jelentősen bővültek az ívhelyre azonosítható
lemezhibák és e mű első alkalommal tartalmazza a krajcárturul időszak vízjelállásainak
forint-értékelését is.
A 2018. első felére tervezett
II. kötet tartalmazza majd a
helyi kiadásokat, díjjegyeseket
és lapunk olvasóit leginkább
érdeklő illetékbélyegeket.
Szerkesztői üzenet: kérem „írástudó” és kedvelő tagjainkat, hogy év
közben folyamatosan küldjenek számunkra híreket, képeket és írásokat. Legyen végre lapunk átvitt értelemben is egyre színesebb tartalmának alakítása − néhányunk önként vállalt, ám egyre terhesebb kötelessége helyett − nem csak közös fáradozás, hanem közös öröm is!
Azon tisztelt olvasóinkat, akik esetleg elfeledkeztek volna róla,
kérjük, hogy juttassák el lapunk 2018. évi költségeire 2.500 forintos hozzájárulásukat Hodobay Andorhoz vagy Szücs Károlyhoz (utóbbi számlaszáma: 11773126-03988435).
Kérjük, máshová ne fizessenek, mert úgy csak igen nehezen, és
sokára jutunk hozzá. A lapszámok csak azoknak járnak, akik rá
addigra befizettek. Az erről lekésőknek a korábbi lapszámok pótlása sajnos csak a szokásos szerinti 2-3 tartalékpéldány erejéig
oldható meg.
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Kapcsolat a szakosztályhoz e-mailben: fistacomp@gmail.com
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