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21. lecke
Szakkönyvek, szaklapok
Ahhoz, hogy el tudjunk igazodni egy ország bélyegei között,
feltétlen szükségünk van bélyegkatalógusra. A magyar bélyegeket
a Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus rendszerezi, amit a
Philatelia Hungarica Kft. ad ki évente és joggal elmondhatjuk,
világszínvonalon.

Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus1

A katalógus elején hasznos ismertetőt találunk a magyar
bélyegekről általában, a katalógus rendszeréről, használatáról. Az
egyes bélyegek ismertetésénél megtaláljuk a nyomdai eljárást,
amivel a bélyeget gyártották, az esetleges vízjelet, fogazást, a
tervező nevét, a forgalmazás idejét, a kiadott példányszámot, a
bélyegek katalógusbeli sorszámát, az úgynevezett Michel
katalógus számát, a bélyeg használt, illetve postatiszta értékét, és
még sok hasznos tudnivalót.

A katalógus kinyitva2
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A legtöbb ország ad ki bélyegkatalógust, de vannak nagy
nemzetközi katalógus kiadó cégek, amelyek az egész világra (!)
vagy egy földrészre vonatkozóan adnak ki katalógusokat.
Európában a legelterjedtebb az előbb már említett Michel
katalógus, ezen kívül kedveltek a Zumstein, Borek, Yvert et
Tellier stb. katalógusok is.

Katalógusok3

A Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus könyv
formátumban jelenik meg, de 1999-től CD-ROM-ként is kiadják a
papíralapú katalógus mellékleteként.

CD4

A bélyegkatalógus mellett számos kiadvány segíti a magyar
bélyeggyűjtőket szenvedélyük gyakorlásában. A következőkben a
teljesség igénye nélkül ismertetünk néhány fontos alapművet.
A legfontosabb kiadványnak tekinthetjük az eredetileg Névi
Pál, dr. Steiner László, Surányi László és Várdai Imre által
szerkesztett hét kötetes Magyar bélyegek monográfiáját.

Monográfia5

A monográfia két oldala6

A hatalmas és átfogó mű a bélyeggyűjtés és a posta
történetétől kezdve, a postai küldemények illetve azok kezelésén, a
bélyegek előállításán és a postabélyegzőkön keresztül ismerteti a
Magyarországon használt, illetve a magyar bélyegeket 1979-ig
bezárólag. A több ezer oldalas műben szinte minden benne van,
amit a felsorolt témakörökről tudni érdemes.
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Szintén fontos kiadvány a Dr. Simády Béla szerkesztette 1
plusz 5 pótkötetes „A magyar díjjegyes postai nyomtatványok
katalógusa” című mű, amely a rányomott bélyegű postai
nyomtatványokat a kezdetektől napjainkig ismerteti.

A kézikönyv két oldala
Kézikönyv7

Harmadikként a Surányi László és Visnyovszki Gábor
szerkesztette A magyar bélyegek kézikönyve című kiadványt
említhetjük. A könyv a Magyarországon használt, illetve magyar
bélyegek értékeléséhez ad támpontot. Nem konkrét összegeket,
hanem pontokban kifejezett értékarányokat ad meg, illetve
segítséget nyújt a küldemények értékeinek meghatározásához.

A könyv kinyitva10
A magyar bélyegek kézikönyve8

Végül, de nem utolsó sorban szólni kell a Visnyovszki Gábor
által írt és szerkesztett Bélyegkönyvről. A rendkívül igényes és
számos színes ábrával illusztrált könyvben szinte minden
megtalálható, amit a bélyegekről általában, a bélyegek
előállításáról és a klasszikus magyar posta-, távirda-, hírlapilleték-,
portó- és okmánybélyegekről tudni kell.

A könyv kinyitva
Bélyegkönyv9
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Számos más nagyon fontos és értékes könyv áll a magyar
bélyeggyűjtők rendelkezésére, és ezek ismertetése hosszú
oldalakat venne igénybe, ami szintén nem feladatunk jelenleg. A
felhasznált irodalomban részben ezek felsorolásra kerülnek, és aki
jobban elmerül a bélyeggyűjtésben, annak lehetősége lesz ezekkel
megismerkedni.
A következőkben három, bélyeggyűjtéssel foglalkozó
folyóiratra szeretnénk a figyelmet felhívni. 1971-től 1991-ig került
kiadásra a Philatelica című folyóirat, mely a Magyar
Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége (továbbiakban MABÉOSZ)
tudományos közlönye volt. A folyóiratban tudományos igényű
írások jelentek meg a magyar bélyeggyűjtés különböző
területeiről. Ezen írások ma is fontos tudnivalókat közvetítenek.

A folyóirat egy számának belső
oldalai13

11

Philatelica c. folyóirat egy példánya

A MABÉOSZ folyóirata a Bélyegvilág – Filatéliai Szemle
(korábban Filatéliai Szemle). A lap havonta jelenik meg. A
folyóiratban az aktuális hírektől, beszámolóktól kezdve a
tudományos jellegű írásokig számos cikk jelenik meg. Igyekszik a
bélyeggyűjtőket tájékoztatni a szükséges tudnivalókról,
ugyanakkor egy-egy témát átfogó tartalmas cikk-sorozatoknak is
helyt ad.

Az újság egy példánya kinyitva14
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Bélyegvilág című folyóirat egy példánya
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A harmadik folyóirat a Gidófalvy Péter által szerkesztett és
kiadott Szabolcsi Bélyegújság. Az 1997 óta megjelenő
kiadványban immár magyar és német nyelven olvashatók neves
bélyeggyűjtőktől magas színvonalú, tudományos igényű
szakcikkel. Emellett megtalálhatók benne az aktuális filatéliai
élettel illetve a legújabb felfedezésekkel kapcsolatos írások.

Szabolcsi Bélyegújság15
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