
Debreceni helytörténeti emlékek a parafilatélia tükrében 

Néhány évtizeddel a hagyományos postai bélyegek megjelenését követően kezdtek 
elterjedni a levélzáró bélyegek, majd ezután az emlékívek. A levélzáró bélyegek 
kezdetben a klasszikus viaszpecsét funkcióját vették át, majd később kiegészülve az 
emlékívekkel szerepük a reklámfunkcióban, illetve egy közösségi esemény 
megörökítésében volt fontos. Elterjedésük azért is mondható törvényszerűnek, mert a 
postai bélyegek az előbb említett funkciókat nem mindig tudták betölteni, holott erre 
igen nagy igény mutatkozott. Az 1910-es évektől kezdve ezen magánkiadások komoly 
teret nyertek és helyet kaptak a bélyeggyűjtők gyűjteményeiben is. A levélzáró bélyeg 
ma is népszerű, és a nem postai kiadásokkal, de a bélyeggyűjtéshez szorosan kapcsolható 
mellékterületekkel együtt a Parafilatélia csoportjába soroljuk. A terület máig kiemelkedő 
irodalmi munkája Balázs Károly nevéhez fűződik. 

A szervezett bélyeggyűjtés elterjedésével Debrecenben is megjelentek az alkalmi 
kiadások, melyek egy-egy fontos helyi eseménynek hivatottak emléket állítani. Számos 
példány az egykori Debreceni Bélyeggyűjtő Egyesület filatéliai eseményeihez köthető, de 
általánosságban elmondható, hogy az egyéb városi események kiadásai is egy lelkes helyi 
bélyeggyűjtő nevéhez fűződnek.  

Kiállítási anyagomban a helyi kiadásokon keresztül ismertetem a levélzárók történetét, 
továbbá a Parafilatélia alcsoportjaiból a debreceni klasszikus levélzáró bélyegeket és 
emlékíveket, valamint a segély- és tagdíjbélyegeket fogom bemutatni, melyek a mai 
napig izgalmas kutatási területnek számítanak. A téma jelentősége vitathatatlan, mert a 
bemutatott anyag a vidéki városok tekintetében egyedüli és filatélia-történeti, valamint 
helytörténeti szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bír. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A kiállítási anyag tematikája: 

      Kiállítási lapok 

1. A levélzáró bélyegek és emlékívek kialakulásának általános ismertetése   2-12. 
1.1. A klasszikus levélzáró viaszpecsét     3 
1.2. A szárazpecsét megjelenése és elterjedése    2 
1.3. A pecsétbélyegek kialakulása, az alkalmi pecsétbélyegek  2 
1.4. Az alkalmi levélzáró bélyegek és más reklámbélyegek   2 
1.5. Az emlékívek kialakulása és jellemzői     2 

 
2. Debreceni levélzáró bélyegek és emlékívek a 20. században    13-68. 

2.1. A helyi bélyeggyűjtéshez köthető alkalmi kiadások   30 
2.2. Városi szintű események, sportrendezvények, vásárok  14  
2.3. Légiposta témájú alkalmi kiadások     6 
2.4. Helyi szervezetek magánkiadásai, egyéb cívisvárosi emlékek  6 

 

3. Adománygyűjtő-, segély- és tagdíj bélyegek      4 69-72. 


