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Mátrix újratöltve  
A szakosztály 2017-ben megszakadt működését öt év elteltével egy 2022. 

június 11-i – határozatképtelenség miatt megismételt – taggyűlés idén újrain-

dította. Az ezzel kapcsolatos két jegyzőkönyv szakosztályunk honlapján meg-

található. 

Megbízásom újságunk szerkesztésére a Bélyeg 2009-2017 között, – sajnos 

gyors tájékozódásra alkalmas tartalomjegyzék nélküli számaiban megjelent 
szakirodalmi írásokat egy repertórium összeállításával kezdem, melyet honla-

punkon mostantól naprakészen tartok.
 1

 Az áttekinthetőség és jó használható-

ság érdekében ebben mellőztem az újraközléseket és szervezeti közleményeket. 

Utóbbiak az eddiginél jobban hozzáférhető helyen és áttekinthetőbb módon, 
honlapunk e célra létrehozott dokumentum archívumában találhatók. 

Működési szabályzatunk I/5 pontja a Bélyeg számára azonban előírja, „a 

tagság folyamatos szakmai és szervezeti tájékoztatását”. Ennek mostantól kezd-

ve úgy teszünk eleget, hogy az újság címlapja kiegészült az ilyen információink 

online elérhetőségét segítő két hivatkozással. Új elnökünk, Czibula Péter pedig 
emellett egy facebook csoportot is létre hozott a Szakosztály eddiginél sokkal 

jobb működését elősegítő közösségi kommunikációja számára, mely egymás-

sal való közvetlen és azonnali kapcsolatba lépésre alkalmas, és amelybe nagy 
izgalommal  várjuk szakosztályunk valamennyi tagjának csatlakozását. 

Újságunkat a továbbiakban így kizárólag szakirodalmi tartalmak közlésére 
használhatjuk – feltéve, hogy tagságunk a jövőben képes lesz ezek rendszeres 

előállítására. Ahogy eddig is, elsősorban költségmentes digitális formában és 

nem rendszeresen, hanem csak akkor fog megjelenni, amikor legalább 16 ol-
dalnyi terjedelem összeáll. A tartalmasabb, mindennapi gyakorlatban használ-

ható információkat tartalmazó számokat azonban a MABÉOSZ támogatási 

lehetőségével élve, ezentúl kinyomtatva is elérhetővé tesszük. Mindehhez 
nélkülözhetetlen tagjaink áldozatkész munkája is, mert egy szerkesztő által 

egyedül létrehozott, és így gyakorlatilag egyszemélyes lap csak a pusztába 

kiáltott szó lenne, mely visszhang nélkül elenyészik.  SzK 

                                                   
1 A lap közel egy évtized alatt 17 szakírónak biztosított, kerekítve  mintegy kétszáz oldal-

nyi publikációs lehetőséget. Ez a tartalom azonban nagyon egyenetlenül elosztva jelent 

meg, 80-90%-ban a 2010. és 2014. körüli 2x2 évben. Az öt évvel ezelőtti legutóbbi, 

2016-17-es lapszámokban az újság készítője és egyben a Szakosztály titkára az érkező 

anyagok hiányára hívta fel a figyelmet, ami már a megszűnés árnyát vetítette előre. 
Szakosztályunk tagjain múlik, hogy a most újraindított sorozattal ez ne ismétlődhessen 

meg, amihez azonban folyamatos, kitartó munkával való hozzájárulásukra van szükség.  
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Szücs Károly: Az 1871. évi réznyomású 5 krajcáros 
E bélyegnek kiemelkedő szerepe van a magyar filatéliai szakirodalmunkban. 
Sokáig első kiadásunknak tekintett kiadásunk e címletének leggyakoribb, vi-

szonylag jól hozzáférhető volta miatt többen, behatóan foglalkoztak vele szak-
irodalmunk valamivel több, mint egy évszázadnyi története során. A legutób-

bit épp magam írtam, amit a Bélyegvilág két részben 2020. decemberi és 

2021. januári lapszámában közölt. Bár ebben a tanulmányban részletekbe me-
nően kitértem, – sőt még belőlük átvett illusztrációkkal is megtámogatva – és 

a teljes körűség igényével hivatkoztam a számomra hozzáférhető és fel is dol-

gozott magyar nyelvű szakirodalomra, talán kicsit meglepő, hogy ilyen rövid 

idő elteltével ismét írok róla. 

Ez azonban nem kerülhető el. Alig egy év 
múltán ugyanis a HUNFILEX 2022 kiállí-

táson Drs. Paul de Leeuw van Weenen – 
rendkívül kedves szerénységgel és előzé-

kenységgel – kezembe nyomta több mint 

harminc évvel korábbi, 1989-ben flamand, 
majd a „Stamps of Hungary”-ban 1991-ben 

angol nyelven is megjelent tanulmányát e 

címlet ívhely azonosító jeleiről. Ebben 

jelentősen, közel megkétszerezte az addig – 
Madarász Gyula szakírói munkássága ré-

vén Visnya Sándor kéziratait és kutatásait 

összefoglaló
2
, – a Monográfiában megje-

lent ismertetőjelek számát.  

Tanulságos tehát, és nem csak nekem, hanem valamennyiünk számunkra is, 
hogy egy ilyen sokakat érdeklő témában cikket írni nem elég a hazai szakiro-
dalom ismerete, hanem okvetlenül figyelembe kell venni az idegen nyelven 

megjelent munkákat is. Ennek megkönnyítésére nagyon időszerű lenne leg-

alább három, angol, illetve német nyelven hosszú ideje rendszeresen megjele-

nő filatéliai szaklap repertóriumát elkészíteni és hozzáférhetővé tenni – hiszen 
bármennyire indokolt lenne is, egy-egy tanulmány megírása előtt nem várható 

el, hogy a kutató sok ezer idegen nyelvű oldalon keresse meg a vonatkozó 

publikációkat. E rendkívül időszerű és sürgető feladat elvégzéséhez a kutató 
kedvű és áldozatos munkára kész filatelisták számára a tavalyi év során ezek 

összes évfolyamát sikerült teljes körűvé tennem a MABÉOSZ könyvtárában. 

                                                   
2  Lásd: Monográfia III. 364. oldal, 122. sz. lábjegyzet. 

https://drive.google.com/file/d/1Z6jLyrYg_Jl92cbsQ9r68GHKTremmJUS/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1CnyXOhOaq7m2d9K7YcJqHAqArpd8LKLo/view?usp=drive_web
http://www.mafitt.hu/projects/monograph/MBM-III.pdf
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Közülük legrégebbi az előbb bemutatott angol nyelvű „Stamps of Hungary”, 

amit a HPGSB tagjai nagy kitartással, lelkesedéssel és szakértelemmel 58 éve, 
1964 óta mindmáig folyamatosan készítenek Nagy Britanniában.  

Az USÁ-ban 1969-ben alapított Society 
for Hungarian Philately kezdetben pos-

tán tagjaikhoz eljuttatott 4-6 oldalas 
gépelt közleményei mára szintén évente 

több alkalommal, 30-36 oldalon megje-

lenő színes és tartalmas, korszerű szak-
lappá fejlődtek „News of Hungarian 

Philately” címmel. Általában negyed-

évente áll össze egy lapszám, idén jele-
nik meg az újság 228. száma! 

Hasonlóan tartalmas az ArGe Ungarn 
Mitteilungsblatt, mely 1984 óta jelenik 

meg német nyelven, kezdetben évente 

többször kiadott periodika, 2011-től 
pedig évkönyvek formájában.  

 

Az én most tárgyalt – és némi restelkedésre is alapos okot adó – esetem mutat-
ja, hogy e három idegen nyelvű folyóirat a „Bélyeg”-nek elmúlt évtizedben 

keletkezett, kevesebb, mint kétszáz oldalánál nagyságrendekkel nagyobb, 
számunkra eddig ismeretlen, fél évszázadnyi magyar filatéliai tartalmat hor-

doz, és e kiaknázatlan kincsesbánya feltárása jórész még mind előttünk áll! 

Idegen nyelveket beszélő tagjainknak a fenti linkekre klikkelve igazán érde-

mes lehet megismerkedni az e társaságok honlapjain található gazdag, magyar 

vonatkozású, rendszeresen frissülő filatéliai tartalommal. Akár csak távolból is 
részt véve közösségi életükből, ahogy országos, sőt kontinentális hálózatot 

működtető szervezetükben ezt ők maguk is teszik, szakosztályunk tagja közül 

vannak, akik már tagjai a fenti külföldi társaságoknak, és tapasztalataim sze-
rint itthon élő magyarként mindegyikben nagy örömmel is fogadnak minket.  

Az SHP például tavaly óta kéthavonta nemzetközi videó előadásokat szervez – 
angol nyelven – a magyar filatélia különböző, tagjai által ajánlott és megtartott 

témáiban, általában tíz-húsz körüli résztvevővel a világ szinte minden tájáról. 

A magyar klasszikus bélyegkiadások papírfajtáiról számukra tartott legutóbbi 
előadásom, – mely megtalálható, és utólag is visszajátszható a Mafitt „Bemu-

tatók” oldalán az előadások között, és e társaság következő szakmai napja 

alakalmával hamarosan magyarul is elhangzik majd – viszonylag szerény an-

gol nyelvtudásom ellenére is sikeres volt, bizonyítva, hogy a nyelvismeret 

http://www.hpsgb.com/
http://www.hungarianphilately.org/
http://www.hungarianphilately.org/
http://www.arge-ungarn.de/
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szintje a filatéliai kapcsolatokban nem jelenthet valós akadályt. Idegen nyel-

ven nem beszélő tagjainknak ezért melegen ajánlom figyelmébe a legalább 
alapfokú angol nyelvtudás megszerzésének lehetőségét. Nincs az a kor, 

amelyben ez késő lehet, és vele kitágul az egész világ és kiteljesedhet gyűjtői 

tevékenységük is. 

E kicsit hosszúra nyúlt, de remélhetően mások számára is érdekes, sőt, talán 

ösztönző/buzdító bevezetés után immár végre rátérnék jelen írás közelebbi 
témájára – a réznyomású 5 krajcáros postajegyre. De Leeuw úr említett publi-

kációjának szövege – a két részletét együtt mutatom – mindössze két oldal: 

 

Ezt az oszlopokat azonosító típusok és a tíz oszlopok ábrája követ i, kiegészít-
ve a következő lapszámban az általa rekonstruált ívnek Jan Palmans fekete-

könyvből ismert fogazati képétől
3
 kissé eltérve, a négy ívnegyed kontaktmáso-

lattal készült, pontos képével. A cikk gyakorlatilag az alkalmazott kutatási 
körülményeit ismertető szövege számunkra egy kevéssé ismert információt 

nyújt. A szerző azt állítja benne, hogy az 1874-től használt, javított fogazó-

keretet valószínűleg csak az 5 krajcárosokhoz használták. Ez egy igazolatlan, 

bár valószínű hipotézis, amire azonban még mindmáig nincs bizonyítékunk. 

                                                   
3 3  A teljes ív fogazati képét lásd itt: Monográfia III. 293. oldal. Különböző verziói az 
ún feketekönyvben és Visnyovszki Gábor 1996-ban megjelent „Bélyegkönyv” című 

munkájában is megtalálhatók. 

http://www.mafitt.hu/projects/monograph/MBM-III.pdf
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A publikáció alábbi ábráit feldolgozva ráírtam az ott bemutatott ismertetőjelek 

felismerőit, Visnya Sándort, Orbán Ferencet, Jan Palmanst és drs. Paul de 
Leeuw van Weenent. Mint látható, de Leeuw hozzájárulása igen számottevő 

mértékben növelte az addig ismert azonosító jeleket, Az általam ismert 231 

jelből 62 (21%) származik a Monográfiából, amihez Jan Palmans erről szóló 

cikke a Filatéliai szemlében 39 továbbit (20%) tett hozzá, de Leeuw pedig 79-
et (41%). Magam pedig 2020-ban ehhez további 51 jelet (18%) tettem hozzá. 

Típusok 

 

I. oszlop 

 

II. oszlop 

 

III. oszlop 

 

IV. oszlop 

 

V. oszlop 

 

VI. oszlop 

 

VII. oszlop 

 

VIII. oszlop 
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IX. oszlop 

 

X. oszlop 

 
 

   
 

E jelek nem okvetlen találhatók meg mindig a megfelelő ívhelyekről szár-

mazó példányokon. Láthatóságukat a festékezés eltérése, a nyomat gyengesé-
ge, a nyomólemezek használat közbeni kopása és a fogazás elcsúszása és az 

erőteljes, vagy számunkra kedvezőtlen helyen történt bélyegzés befolyásolja.  

Továbbá, egyes jelek hasonlósága is megtévesztő lehet. Ezért az ismertetője-

lek az ívhelyre való azonosítást többnyire csak néhány lehetséges pozícióra 

szűkítik, amit aztán az oszlopjeleket bemutató ábrák után a keretfogazásnak de 

Leeuw cikkében négy ívnegyedben közölt, Jan Palmans által felfedezett
4
 sza-

bálytalanságai figyelembe vételével lehet pontosabbá tenni.  

Ugyanis, mint jól tudjuk a tűk rendszertelen elhelyezkedése miatt minden 

ívhely fogazati képe egyedi. A fogazati képre igazítás is hordoz magában némi 

bizonytalanságot, hiszen a gép javítása miatt az 1874-ben lebélyegzett késői 

nyomatok fogazata a mintától eltérő is lehet  E téma olyan összetett, hogy to-
vábbi részletes elemzést kíván, amit részben már el is végeztem. Erre azonban 

hely hiánya miatt csak egy későbbi tanulmányban tudok majd visszatérni.   

                                                   
4 Lásd: a Filatéliai szemle 1967. februári és márciusi számai. 
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A legtöbb de Leeuw által publikált új ismertetőjelet későbbi, és sajnálatos 

tudatlanságom miatt tőle függetlenül végzett kutatásom során magam is meg-
találtam. Be kell azonban vallanom, hogy jó néhány olyan is akadt, amit nem 

sikerült észrevennem. De Leeuw néhány jele viszont az általa jelzett ívhelye-

ken nem volt igazolható a saját tanulmányom 1200 dpi-vel szkennelt, minden 

pozíciót többször is tartalmazó anyagában, mely mintaívekre és egy Bélyeg-
múzeumban újnyomat-ívre is kiterjedt. Ezek a számos nyomólemez egyikéről 

származhatnak, melyeket az itt következő összesítő ábrákra nem vettem át. 
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A nagybetűkkel jelzett típusjelek íven való elhelyezkedését összefoglalja a 

következő táblázat. E táblázat egyben az ívhelyeket jelentő számokkal jelzi 
50-es lemezfél egymás alá másolása során keletkezett páros jeleket és külön-

böző nyomólemezekről származó pozíciók saját azonosító jeleít is. 

 

 

A következő lapok de Leeuw publikációjából átvehető, – saját mintapéldánya-

im által is igazoltan megtalálható, így feltehetően magáról az anyalemezről 

származó – jelekkel kiegészítve tartalmazzák az oszlopokban megjelenő, ed-
dig ismertté vált valamennyi azonosító jelet, az ábrák alatt a típusokra és az 

egyes oszlopok különleges eseteire vonatkozó további megjegyzésekkel.  
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2022. sorsfordító második féléve 
Ebben az időszakban indult szakosztályunk honlapja, egy ahhoz kapcsolódó 

facebook csoport és alakult meg a munkánkat támogató „Than Mór” bélyeg-
kör. E három felületen 125 hagyományos gyűjtés iránt különböző szinten ér-
deklődő gyűjtővel kerültünk kapcsolatba. Örömteli, hogy köztük számos kü l-
földi is akad, akikkel jellemzően angolul kommunikálunk. Az internetnek 
köszönhetően, ma már kontinensnyi távolság sem akadály, így kínai, ausztrál 
és amerikai társaink is vannak, akikre számíthatunk és ők is a ránk! 

Októberben és novemberben nemzetközi kiállításokon két alkalommal is 
szerepelt egy facebook csoportunkban és egy MABÉOSZ-ba meghirdetett 
gyűjtemény-bemutatón szerepelt hagyományos gyűjtemény. Az élő bemutató 
iránt igen mérsékelt volt az érdeklődés, ezért Zoom videomeetingen is meg-
próbáltam megismételni, ám sajnos itt is teljes érdektelenséget tapasztaltam. 
Mindebből úgy tűnik az egyetlen működőképes kommunikációs csatornánkaz 
egyelőre még csak a facebook jelenti– az ide küldött posztokra bár viszonylag 
szerény mértékben, de legalább érkeznek visszajelzések.  

E gyűjtemény innovatív megközelítését egyelőre sajnos nem méltányolták a 
zsűrik sem a libereci FEPA kiállításon, sem Cape Town FIP kiállításán. A 
számukra szokatlan, nem  értették, és a kát kiálítás közti jelentős átdolgozás 
ellenére is mindkétszer egyaránt csak 80 pontra értékelték, ami Vermeil (ara-
nyozott ezüstérem) szintet jelent. Nem adom fel, az anyag ennél jóval többet 
érdemel, így lesz még folytatás! 

A MABÉOSZ szeptemberi tisztújításán kisebb forradalom zajlott, mert egy 
általunk kezdeményezett, a tisztújítást előkészítő levelezőlistán számos, a kül-
döttgyűlés előkészítő anyagaiban elhallgatott, súlyos károkat okozó vezetési 
hiányosságra derült fény. Az Felügyelő Bizottság jelentésének tartalma alap-
ján a küldöttgyűlés az elnökség beszámolóját nem fogadta el, hanem független 
könyvvizsgáló megbízását rendelte el. A tisztújító küldöttgyűlés ezt követően 
sajnos csak elnökséget tudott választani, mert a MABÉOSZ korábbi elnöke, 
aki az egyetlen elnökjelölt volt, a kritikák hatására az utolsó pillanatban visz-
szalépett a jelöléstől. Az elnökség munkáját megkezdve számos, közel meg-
oldhatatlan problémával – csődközeli helyzettel – szembesült. Ezeket megtár-
gyalására és az elnök megválasztására egy december 10-re rendkívüli küldött-
gyűlést hívtak össze, melynek eredményéről a Bélyegvilág 2023. januári szá-
mában tudunk majd tájékozódni. Források hiányában jelen újságszám nyomta-
tott kivitelétől kénytelenek vagyunk eltekinteni. 

A MABÉOSZ 2023. évi alaptagdíját – a novemberi Bélyegvilágban megje-
lent tájékoztatástól eltérően, a decemberi küldöttgyűlés visszaállította a koráb-
bi, 6000 mértékűre. A Than Mór bélyegkör tagjait januárban e-mailben értesít-
jük a tagdíjak fajtáinak pontos mértékéről és rendezésének módjáról.  SzK 
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Molnár Géza: A Turul 1906-os kiadás 100. ívhelye 
 

Az első képen egy 1906-os 2 filléres lemezhibás bélyeg látható. Az F 

betű felső bal harmadában törés miatti hiánnyal.  

 
1. kép 

A következő képen a Fillér felirat nagyítva látható. 

 
2. kép 

Az ívszéli számok egyértelműen mutatják, hogy a 100. ívhelyről van 

szó. 
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A  3-4-5-6-7. képeken általam ismert további értékek láthatók 1906-ból, 

melyek a birtokomban vannak. 

 
3-4. kép 

  
5-6. kép 

 
7. kép 



1. Bélyeg  X/2 –377 – 2022. december 

Most egy idézet a Monográfia IV. kötetének 113. oldaláról: 

 

„Az 1900. évi kibocsátás lemezhibái az I. és V. hibamezőben fordulnak elő.  

 

A2. Tipus. Az „F” betű fejvonala az első harmadában átszakadt. 
Ismert előfordulások:  10 és 20 filléresnél.” 

 

Idézet a 150. oldalról /1906-os turul/ 

 

”Ismert előfordulások:  A2. Típus. 10 filléresnél.” 

 

1908-ban is a 10 fillérest említi akárcsak 1909-ben. 

 

1913-ban valószínűsíthetően / nyomdahiba miatt? / 5, 6, 10 fillérest 

említ. A 8. képen egy 1913-as 2 filléres pár látható hasonló töréssel.  

 

 
8. kép 

 

A 9. kép a Fillér nagyítását mutatja. 
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A 10. és 11. képen  a 8. -9.-hez hasonló törés látható az 1913-as 16 fil-

léresen. 

 
10. kép 

 
11. kép 

Sajnos a Monográfia nem tartalmaz a leíráshoz képet, így csak feltételezhe-
tő, hogy az itt 1906-os példányokkal bemutatott lemezhibát írja le az 1900-as 

kiadástól egészen 1913-ig. 

Ennek azonban részben ellentmond Voloncs Gábor közlése a Szabol-

csi Bélyegújságban, ahol is 1906-1915 között két alaptípust különböztet 

meg. Az itt bemutatott bélyegek viszont mind II. típusúak, amelyek 

1906 előtti előfordulása nem ismert.
1
 

Az 1913-ból itt bemutatott bélyegeket vagy azok egyiket is leírhatták az A2. 
típusként. 

Ami biztosan megállapítható, hogy a 100. ívhelyen az 1906-os kiadásnál ta-
lálható ez a lemezhiba. Amennyiben egyezik a Monográfia által  leírttal akkor 

anyalemez hibának kell lennie.   

Amennyiben csak 1906-ban fordul elő akkor nagy valószínűséggel nyomó-

lemez hibáról beszélhetünk. 

Szívesen veszek bármilyen észrevételt az email címemre 

/m.geza55@gmail.com/. 

Különösen ha további darabokkal lehet kiegészíteni a megtalált darabokat.  

Mindenkinek további jó kutatást kívánok!   

                                                   
1 Megjegyzés: tehát 1900-as kiadással ez a hiba csak akkor fordulhatna elő, ha I. típu-

sú példányokon is megtalálható lenne. A Szerk. 

mailto:/m.geza55@gmail.com/
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Így épül a magyar perfin szakirodalom – perfingyűjtők 
levelezéséből 

 

*************************************************** 

Paul de Leeuw van Weenen  Lente Istvánnak (dec. 7., Sze 12:29)  

Dear István, 

I found a S 43 perfin ! See scans. The stamp is MBK 126, watermark VI. When 

the cancellation is Budapest 86, then it is from 1912 or later (Márfai-Szép 

says that Bp 86 was erected in 1912). The height is 8 mm, the width 13,8 mm. 

Fordítás: 

Találtam egy S 43-as perfint! Lásd a képeket. A bélyeg MBK 126, vízjel VI. 

Ha Budapest 86 a bélyegzés, akkor 1912-ből vagy későbbiből van (Márfai-
Szép szerint a Bp 86 1912-ben épült). Magasság 8 mm, szélesség 13,8 mm.  

 

Greetings from  
Paul. 
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*************************************************** 

Levélváltás Szücs Károly és Lente István között  (2022. okt. 6., Cs, 23:06): 

 

Szia István! 

Csatolom a céglevél adatbázisodhoz (mai szerzemény). 

 
Üdvözlettel: 

Szücs Károly 

 

 
 

Válasz: 

Szia Karesz,  
kösz a szép képet, remek darab. A párja nálam van, többet nem ismerek. 

Üdv. István 
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Fekvő AUT lyukasztás 

Az alábbi képpár Sebestyén Imre gyűjteményének példányáról bizonyítja azt 

a régi sejtésünket, hogy az AUT lyukasztáshoz többfejes gépet használtak. A 
két fej közti távolság 21,5 mm, ami pontosan megfelel a Turul bélyegek szé-

lességének. 

  

Ebből a példányból következően immár biztos, hogy a lyukasztógép többfe-

jes volt. Hogy két vagy többfejes volt-e
2
, azt a hiteles AUT példányok lyu-

kasztási képének századmilliméter pontosságú vizsgálata döntheti el. Az egyes 

fejek közt a lyukak helyzetének teljes azonossága a korabeli technikával 

ugyanis nem volt biztosítható. Így annyi féle AUT lyukasztást fogunk találni, 
ahány fejes a gép volt. Ez pedig nagy előrelépés lenne az AUT lyukasztások 

valódiságának tanúsításában. Sőt, mivel – legalább egy levél esetében – tu-

dunk fennmaradt párok létezéséről is, szerencsés esetben egyszer még talán 
akár e fejek sorrendje is megállapítható lesz.  

A fenti levelek közlésével azt szeretnénk érzékeltetni, hogy a Hagyományos 

gyűjtői szakosztály új szakcsoportjának, a Magyar Perfin Klubnak folyamatos 

tevékenysége a szakirodalmi információk gyűjtése, összegzése, valamint hon-

lapjukon keresztül ezen információk alkalmankénti, rendszerezett publikálása.  

  

                                                   
2 E lehetőséget a magyar perfin szakirodalomban a Magyar Perfin 2011. májusi, 10. 

számának az AUT lyukasztások közt tapasztalt eltérő lyukasztási képeket elemző 

cikkében vetettem fel először. Lásd a 11. oldalon: „A lyukasztási minta eltérései csak 
akkor bizonyítanák a hamisítást, ha biztosak lehetnénk abban, hogy az AUT lyukasztás 

egyetlen pozíciójú géptől származik.” SzK 



2022. december –382 – Bélyeg  X/2 

Czibula Péter: Színesszámú krajcáros fogazatok rendsze-
rezése  

A színesszámú krajcárosok fogazatainak sokfélesége általában közismert. 
Az 1874-től 1897-ig előállított sorozat tagjai a magyar bélyegkiadás leghosz-

szabb ideig gyártott bélyegei. Az igen hosszú időszak és a XIX. század máso-

dik felében zajló ipari forradalom hatásai mind hozzájárultak ahhoz, hogy a 
színesszámú krajcárosok a legváltozatosabb kiadások közé sorolhatók. A 

nyomdai előállítás eltéréseit, változatait sokan kutatták és publikálták, a témát 

gyakorlatilag feldolgozottnak lehet tekinteni még, ha az értékelés itt is hiá-
nyos. A bélyegek fogazása körül viszont vannak még olyan alapvető kérdések 

melyeknél sok évtizedes mulasztást kell pótolni. Több esetben a kutatásaim 

által feltárt eredmények előzmény nélküliek, így további kérdések merü lhet-

nek fel, ami remélem másokat is ezen bélyegek fogazatainak kutatásának foly-
tatására és gyűjtésére inspirálhat.

3
 

A legfontosabb kérdéseként kezeltem, hogy tisztázzam, milyen fogazási mé-

reteket alkalmaztak, és miért fordul elő a fogazatsűrűség olyan nagyszámú 

kombinációja. Ismert vélekedés, hogy a színesszámú krajcárosok fogazása egy 

rendszertelen káosz, ezt a kutatásom eredményei rendre cáfolják, amit szeret-
nék bemutatni konkrét példákon keresztül. 

A bélyeg fogazata fontos filatéliai értéket befolyásoló tényező, de gyakran 

lényeges a fogazás módjának ismerete, ill. felismerése egy adott fogazási elt é-

rés, érdekesség értékelésénél. Jelen katalógus kitér a színesszámú bélyegek 

minden fogazásukat érintő kérdésre. A fogazatok értékelése mellett megtalál-
hatók további, a gyakorlatban ritkán alkalmazott, mégis igen fontos tulajdon-

ságok, mint a vízjel állások és a bélyegek színeinek, színárnyalatainak értéke-

lései is. 

A színesszámú krajcáros bélyegek legtöbb darabját sorfogazással készítet-

ték, a technológiából eredendően nagyon sok eltérő méretű bélyeg keletkezett. 
Fogazás szempontjából a másik nagy csoportot a fésűs fogazású bélyegek 

képezik, ezekből is jelentős mennyiség készült. A fésűs fogazás jellegéből 

fakadóan lényegesen kevesebb eltérés keletkezhetett, de a hosszú gyártási idő 
alatt így is jó néhány különlegességgel találkozunk. 

A sorfogazatok legtöbb darabja a két alapméretnek nevezhető 13 és 11½ -es 
sűrűséggel készült. Az eddigi katalogizálás ezeket a leggyakrabban előforduló, 

                                                   
3 A jelen cikk egy e témában írt tanulmány bevezető része, melyet a szerző ahogy 

elkészül vele, folytatásokban újságunkban szándékozik publikálni. A Szerk. 
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ezért alap méreteknek nevezhető fogazat sűrűségeket és ezen méretek szabá-

lyos vegyes fogazat-kombinációit fogadja el. 

A valóságban lényegesen több méret és kombináció létezik! Payer Béla né-

metül 1920-ban megjelent könyve szerint (Die Briefmarken Des Königreichs 

Ungarn, Berlin, 1920), amit még idéz is a MAGYAR BÉLYEGEK Monográ-

fiája III. kötete, már a gyártás kezdetekor, 1874-ben üzembe helyeztek olyan 

fogazógépeket, ahol a „gyári” fogazóléc sűrűsége 12½, egy másik gép eseté-
ben 12¾ volt. Katalógusokban ez és még jó néhány egyéb méret és kombiná-

ció egyáltalán nem szerepel, így kézenfekvő a téma újragondolása. 

A bélyegek fogazása-fogazat mérés 

A bélyegfogazás körül felmerülő kérdések jobb megértéséhez fontos a bé-
lyeggyártás technikai hátterének alapvető ismerete. 

A „bélyegfogazás” a bélyegív perforálása, a 

bélyegek szétválasztásának leggyakoribb mód-
ja, amely egy sorban elhelyezkedő, kisméretű 

lyukak mentén a bélyegek széttépését könnyíti 

meg. Az (1. ábrán) látható a fogazás sematikus 

képe. 

Fogazat készítéskor a lyukasztótű a bélyegké-
pek között, a papírt átvágva lyukakat készít. A 

fogazó szerszám működési elvét láthatjuk (2. ábra), két fő részből, a 

fogazólécből és az alsó matricából áll. A fogazólécben helyezkednek el a lyu-

kasztótűk (fogazótűk), a vezetősín biztosítja a fogazótűk stabil, egyenes állá-
sát, amelyek a papírt átvágva a matricában található lyukakon futnak keresz-

tül, így a lyukasztás után eltávolítják a vágáskor keletkező apró papírkorongo-

kat is, ezáltal a papírlyukasztás a lehető legtökéletesebbé válik. A 3. ábrán egy 
antik sorfogazógépről készült kép látható. 
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A fogazatnak több mérhető eleme is van, ilyen a fog magassága, a foglyuk 

átmérője, a fog szélessége és a fogak egymástól való távolsága (4. ábra).  

 

Fogazat mérés 

A bélyeg fogazateltéréseinek mérése fontos filatéliai értékmérő tulajdonság, 
mivel a gyakoriság igen eltérő lehet fogazatméretenként. A gyakorlatban a 

fogtávolság mérése terjedt el, mivel megadja a fogazat sűrűségét, és meghatá-

rozása viszonylag egyszerű. Nem szolgáltat viszont információt a fogazó tű 
vastagságáról, esetleges eltéréseiről. Tehát a fogazatsűrűség alapján szokásos 

megadni a fogazatok közötti eltérést. A fogazatsűrűség meghatározásához 

általánosan elfogadott módszer a 2 centiméterre eső fogak számának megálla-
pítása (pl. 11-es fogazat = 11 db fog 2 cm-en). Ez az érték (11) egy darab-

szám, de a méret megadásakor a „db” jelölés nem használatos.  

A fogazatmérés eszköze egy sablon, 

amivel összehasonlító mérést lehet 

végezni. Ilyenkor a mérendő tárgyat, 
ez esetben a bélyeg fogazatát összeha-

sonlítással kell megkeresni egy skálán, 

azaz ki kell választani az ellenőrzésre 
szánt fogazattal megegyező beosztást 

(5. ábra). 

A méretek megadása és leírási sorrendje fentről kezdve az óramutató járása 

szerint történik. A (6. ábrán) látható példánkon a bélyeg fogazatának mérete:  



1. Bélyeg  X/2 –385 – 2022. december 

13:11½:13:11½ Egyszerűsítve 13:11½ a magyar katalógusok, mivel egy gya-

kori méretről van szó tovább egyszerűsítik a jelölést „C” méretnek nevezik.  

 

Az összehasonlító skála léptéke lehet Vi vagy xk fognyi, de alkalmaznak o,i-

es mértéket is. Az egytizedes pontosságú mérést főleg a precízebb gyártású 

modern fogazatoknál használják, azonban vannak esetek, pl. a színesszámú 
krajcárosok fésűsfogazatai, ahol az ismert gyártási méret nem esik egybe ne-

gyedes vagy feles értékekkel, ezért a tizedes mérés biztosíthatja az egyértelmű 

azonosítást. A 7. ábrán egy olyan fogazatazonosító sablon részletét lehet látni, 

ahol a feles (V2) a negyedes QA) és a tizedes méretek is megtalálhatók (a 
szerző tervei alapján). 

A fogazatmérés léptékének megválasztása meghatározza a mérés pontossá-
gát is. A pontosság azt jelenti, hogy a mérés eredménye mennyire jól közelíti 

meg a valódi értéket. A mért adatok és a valódi érték közötti eltérés a mérés 

hibája. A fogazatsűrűség meghatározásának léptéke gyakori tárgya a szakmai 
vitáknak. A MAGYAR BÉLYEGEK MONOGRÁFIÁJA, a MAGYAR BÉ-

LYEGEK KÉZIKÖNYVE vagy akár a magyar bélyegkatalógusok szemlélete 

szerint, a fogazat mérésének léptéke V2 fognyi. A színesszámú krajcárosok 

esetében a V2 fognyi mérés különösen előnytelen, hiszen így nem lehet elkü-
löníteni több, amúgy ismerten alkalmazott fogazatsűrűséget. Ezen kívül lé-

nyegesen pontosabb értékeket ad, ha a mérés J4-es léptékkel történik, a mérés 
pontossága lényegesen jobban közelíti a valós értéket, bizonyára nem véletle-

nül nemzetközileg is leggyakrabban elfogadott mérték.  
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7.ábra 

A fogazás módjai 

A színesszámú krajcárosoknál három eltérő fogazási módot alkalmaztak. A 
keretfogazás a klasszikus kiadásokra jellemző, korábban is már használatos 

technika, a színesszámú krajcárosoknál csak a gyártási időszak elején, rövid 
ideig alkalmazták. 

A színesszámú krajcárosok gyártásának egész ideje alatt használt rendszer a 

sorfogazás, vagy más néven vonalfogazás volt. A sorfogazás 1874-ben jelent 

meg, új módszerként, amely azután rohamosan fejlődött. Ebben az időszak-
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ban, a folyamatos változtatások miatt, sokféle fogazatsűrűség és változatos 

kombinációk fordulnak elő, melyekről csak egy részletes rendszerezéssel lehet 
átfogó képet kapni. 

1888-ban vezették be a fésűs fogazást, a fogazás mérete (E) i2:nV2. 1897-

ben új fésűs fogazó gépet helyeztek üzembe, amely (F) i2:ii%-es fogazattokat 

készített (több katalógus tévesen ezt a méretet adja meg a fésűs fogazás ko-

rábbi méretének). A gyártás utolsó hónapjaiban már csak kevés bélyeget fo-
gaztak ezzel a második fésűs fogazással. 

Keretfogazás 

A keretfogazás, ahogyan az elnevezése is mutatja, egy keretben, fixen ösz-

szeépített, lyukasztótűkből álló „fogazó szerszám”, amelynek egy leütésével 
készül el a teljes ív perforálása. A keretfogazás elvi képét a 8. ábrán lehet lát-

ni. 

Keretfogazással minden esetben csak azonos méretű bélyegek készülhetnek.  

Megjegyzés: a piacon előforduló „kisebbre” vagy „nagyobbra" fogazott 

példányok HAMISÍTVÁNYOK keretfogazással eltérő méretű bélyeg nem ké-

szülhetett! 

A keretfogazatot készítő perforáló szerszámot mutatja be (8. ábra) balra lá t-

ható a keretfogaó serszám által készített lyukak elvi ábrája, jobbra pedig egy 
perforált bélyeg ív sematikus képe. 

 

A (9. ábrán) modern keretfogazó szerkezet látható, ami a modern elemektől 

eltekintve megegyezik a XIX. századi elődjeivel, (eredeti gépek, sajnos, nem 

maradtak fenn). 
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A színesszámú krajcárosok esetében a keretfogazású bélyegek a legritkább 

példányok közé sorolhatók. 

Megjegyzés: a keretfogazású Krajcáros bélyegek világritkaságnak számíta-

nak, sok a hamisítvány. Gyakori hamisítási eljárás a nagyobbra fogazott sor-

fogazású bélyegek utólagos kilyukasztgatásával a keretfogazás utánzása. 

Keretfogazású bélyegeknél gyakran látható „javított fogazat" is utólagos be-

avatkozás és ez is HAMISÍTVÁNY! 

Sorfogazás (vonalfogazás) 

A sorozat gyártásának egész ideje alatt használt módszer.   

A (10. ábrán) a Hongerson cég által gyártott fogazógépeket lehet látni, ilye-

neket használt az Állami Nyomda is. Az eredeti gépek, sajnos, nem maradtak 
fenn, a képen látható eszközök kora egyezik az eredetiekkel.  

 

Ismert a nagyon ritka 9½-es sorfogazás, amelyet 1874-ben, a gyártás 

első időszakában használtak. Kevés ilyen bélyeg készülhetett, mind 

világritkaságnak számít. A 9½-es -es sorfogazást a Távírda bélyegek 

forintos címleteinél alkalmazott géppel végezték, a forgalomba került 

13-as fogazású darabok pótfogazásként 3 Krajcáros ismert, de korábbi 

leírások szerint 5 Kr is létezhet. A forgalomba nem került „o.” típusú 
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bélyegeknél 3 Krajcáros ismert. 

A sorfogazás lényege, hogy a bélyegívnek egyszerre csak egy sorát 

fogazzák. A 11. ábrán látható, hogy a fogazó léc egy sor fogazatot 

készít egy lépésben. Ennek nagy előnye, hogy különböző szélességű 

és magasságú bélyegeket is lehetett vele készíteni csak a sortávolságot 

kellett megfelelően beállítani. A (11. ábra) a fogazóléc leütési képét 

ábrázolja. 
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Az egysoros leütés miatt jellegzetes hibák keletkezhetnek. Mivel az ívtovábbí-

tás kézi erővel történt, könnyen előfordult, hogy a bélyegkép és a fogazat il-

leszkedése vagy éppen a kifogazott bélyeg mérete nem volt megfelelő. Soron-

ként haladva először a bélyegívet az egyik irányban fogazták, majd az ívet 

fokkal elforgatva, kifogazták a másik irányban is.  

A soros fogazású bélyegeket általában könnyen fel lehet ismerni, mivel el-
lentétben a fésűs fogazató bélyegekkel, a sarok fogak elhelyezkedése szabály-

talan, ezt mutatja be a sematikus rajz a 13. ábrán. Véletlenszerűen előfordulhat 

szabályosnak tűnő sarok fog is. 

    

Méretek és méretkombinációk 
Az egyes fogazatméretek előfordulása nem feltétlenül arányos a címleten-

ként előállított mennyiségekkel. A színesszámú krajcárosok valóban klassz i-

kus forgalmi bélyegek voltak. Az ilyen kiadásokra jellemző, hogy éveken át 
voltak használatban. A posta igény szerint rendelte a szükséges címletű és 

mennyiségű bélyegeket. A nyomda az éppen használatban lévő nyomdai esz-

közökkel, ill. fogazó gépekkel végezte el a gyártást. A fogazóléc az erős 
igénybevétel miatt gyorsan kopott, ezért fogyóeszköznek minősült, gyakran 

kellett cserélni. A bélyegek fogazateltéréseit a filatelisták katalogizálták, ez 

általános semmi rendkívüli nincs benne.  

Vannak fogazatméretek és kombinációk, melyek egyes névértékeknél egyá l-

talán nem ismertek. Ilyen a leggyakoribb 5 Kr esetében is előfordul, amiből 
sokkal több készült, mint az összes címletből együttvéve, mégis pl. i3:i3V2 

méretben nem ismert, míg minden más névértéknél viszont igen. Ezek a sta-
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tisztikai adatok is bizonyítják, hogy a fogazat méretek voltak különbözőek és 

nem valami későbbi elváltozás miatt alakultak ki eltérő méretek. 

A (14. ábra) mutatja be a legyártott bélyegcímletek mennyiségi arányát víz-

jel nélküli és vízjeles papíron. 

 

 

 

A fenti írás egy készülő könyv kéziratából való, melyek részletekben való 
közlésétt a szerző engedélyével a lapunk következő számaiban 

 folytatjuk!  
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