
Sok kiállítás maradt el a COVID járvány alatt. A magyar krajcáros időszakot bemutató 
illetékbélyeg gyűjteményem már 2020-ban  szerepelt volna Londonban, ezt a FIP kiállítást 
azonban két évvel elhalasztották  2022-re. A gyűjtemény ez idő alatt „kimaxolva” várta, hogy 
2022-ben eljuthasson a nemzetközi kiállításon nagyaranyérmet jelentő 95 pontos csúcsára, 
ami az idei HUNFILEX 2022 Bélyegvilágbajnokságon - számomra nagy elismerést jelentve - 
valóban meg is történt. 

 
A legkorábbi nemzetközi kiállítás, amin részt vehettem, a 2021 novemberére halasztott 
athéni „Notos” FEPA kiállítás volt. Mivel eddigre ugyanennek a krajcáros korszaknak a 
postabélyegeiből is kiállításra érett gyűjteményem volt, - már évek óta melengetett álmom 
szerint - elhatároztam, hogy ezen a kiállításon ezúttal a hagyományos osztályba nevezek be, a 
magyar gyártású réznyomatos kiadások gyártástörténetével.  
 
2020. decemberében leltárba szedtem mindazt amit e gyűjteményből bemutatásra 
érdemesnek találtam: próbanyomatokat, ívrekonstrukciókat, a legjobb leveleket és 
különlegességeket, majd eleve a nemzetközi kiállításokon szokásos 5 keretre elosztva 
tartalomjegyzéket készítettem róluk.  Az ezekből összeállított a gyűjtemény azóta már 
többször is átdolgozva szerepelt kiállításokon, eközben a zsüroroktól kapott észrevételek 
felhasználásával jelentősen átalakult.  
 
Jelen állapotát hoztam a jövő héten visszük egy újabb FEPA kiállításra Csehországba, és 
vasárnapra kiderül, hogy ez a sok átdolgozás mennyire volt sikeres. 
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A bevezető lap után: 
 2. lap: Baloldalt: korai bélyegelőtti levélpostai feladási bélyegzővel az időszak elejéről, 
1765-ből  
           alatta:helytartó tanácsi levél a szabadságharc előtti évekből 
           jobbra fent: Than Mór bélyegtervének képei 
           jobbra lent: a legelső magyar értékjegyek 1850-ből (két szignetta magyarországi 
illetékhivatalok betűjeleivel) 
3. lap: OPM levelek és postabélyeggel lerótt illeték okiraton 
4. lap: a kiegyezés körüli, első magyar bélyegkiadások (hírlap-szignetták, az 1867-es 
első postabélyeg-kiadás krajcár és soldi pénznemmel) 
5. lap: a gyűjtemény legnagyobb ritkasága: a rózsaszín 50 krajcáros okirati illetékként 
felhasználva  
6. lap: a magyar bélyeggyártás kezdetei (hírlapilleték 1868-ból, még Bécsben ugyan, 
de már magyar címerrel, DDSG ZSGT, a illetékbélyeg gyártás áthozatala Budára, és 
végül az 1871-es arcképes kiadás kőnyomással) 
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Az 1. keret alsó fele 
 
3. sor 
 - vízjeltörténet, párhuzamosan a postai- és az illetékbélyegeken 
 - papírtörténet, ugyanúgy 
 - papírkülönlegességek, párhuzamosan a postai- és az illetékbélyegeken 
 
4. sor 
- összefüggések 
- fogazási különlegességek 
- a legkorábbi irat magyar gyártású bélyeggel 
- az első kiadás legmagasabb, 125 forintos tarifalerovása (mai értéken kb. 400.000 
forint illeték!) 
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A 2. keret felső része 
 
1. sor: a kőnyomatos kiadás előzményei és típusai 
 
1. lap: próbanyomatok, és az első Magyarországon gyártott kiadás 1883-as újnyomata 
2. lap: az első 2 krajcáros egyik példánya, a történet és fennmaradt példányai színes 
képének bemutatása , + a kutatás eredménye két színváltozat bemutatása 
3. lap: a kőnyomású címletek típusai 
 
2. sor: 2 kr ívrekonstrukció, 3 kr kőnyomat vegyes felhasználása két további 
bélyegkiadással, 5 kr kőnyomat legnagyobb 12-es összefüggése a „Monza-levélen” 
 
3. sor: a kőnyomású 10. 15 és 25 krajcáros ívrekonstrukciói 
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-A 2. keret utolsó sora 
 

- 1.lap: 1873: kőnyomás (kétféle fogazás – a 2ft eddig ismert legnagyobb 
összefüggése) + feladóvevény üres füzet 5 megmaradt lappal – feladóvevény 
használtan 
- 2. lap: réznyomás újnyomat négyestömbök kartonlapon  - az 5 krajcáros típusainak 
kutatási eredményeinek belső bemutatása  
- 3. lap különleges fogazatváltozatok – felhasználás – áttérés a távirdabélyegekről a 
postabélyegek használatára 
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A 3. keret felső fele 
 
- 2 kr teljes ívrekonstrukció, 2 kr nyomtatványon, a határőrvidék hirdetvény-

bélyegével (maga a bélyeg is ritkaság, hirdetvényen csak 2 ismert példány) 
- 3 kr ívrekonstrukció, ívhelyre azonosított összefüggések és felhasználások  
- 5 kr egyenes és fordított állású teljes ívrekonstrukció + Palmans és Orbán szerepe a 

fogazati szerinti rekonstrukció lehetőségének létrehozásában 
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A 3. keret alsó fele 
 
- 10 kr ívrekonstrukció, összefüggések és használat 
- 15 kr ívrekonstrukció, összefüggések és használat 
- 25 kr ívrekonstrukció, összefüggések és használat 
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A 3. keret felső fele 
 
 
1. sor: Áttérés az arcképes kiadásról a levélboríték rajzúra – a „0” típus oka: vésési 
problémák és javításuk 
- 1. lap: A színes számú kiadások változatai (kísérleti lemezek, javított lemezek vj. 
nélküli, majd vízjeles papírra, II. lemez a fésűsfogazáshoz) 
- 2-3. lap: A 2 krajcáros I és II. lemeze 
 

-2. sor 
- színváltozatok 
- vízjel állások 
- a gyártás története nagy összefüggésekkel bemutatva 
 

10 



 
A 3. keret alsó fele 
 
3, sor 
- A 3 krajcáros kiadási változatai 
 
4. Sor 
- vésetjavítások, lemezhibák 
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A 5. keret 
 
1. sor 
- Az 5 krajcáros kiadási változatai 
 
2. Sor 
-Különleges felhasználások 
 

-3. sor A 10  krajcáros kiadási változatai 
 
4. A 20 krajcáros kiadási változatai és az utolsó lapon a korszak lezárása 
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Az áttérés oka: a megnövekedett igény már csak gazdaságosabb, kevesebb kézi 
munkát igénylő, tömegtermelésre alkalmasabb könyvnyomással volt megoldható. 
 
A bélyegek szépsége ezzel csökkent, de hibák  igaz jóval kevesebb - ezután is 
maradtak. Ez azonban már egy következő történet. 
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