Aranyat hoztunk
Szlovéniából
Az FZS, a szlovén bélyeggyűjtők szövetsége „SEDMO OKNO KRANJ 2015”
elnevezéssel szeptember 3–12. között
rendezte meg a már kétévente megszokottá vált II. rangú, egykeretes
nemzetközi bélyegkiállítását. 50 darab
16 lapos kereten hét nemzeti szövetség kiállítói – hat versenyosztályt képviselve – osztoztak. A kiállításnak – mint a korábbiak
során is – a kranji városközpontban található patinás
Gorenjski Muzej adott otthont (2. ábra).
A szervezőbizottság – élén Igor
Pirc barátunkkal – kiváló
munkát végezve színvonalas
kiállítást rendezett (3. ábra).
A Mihael I. Fock úr által
szervezett zsűriben egy-egy FIP és FEPA
zsűror is helyet kapott, így bízhattam a
szakszerű értékelésben is. Az ünnepélyes
megnyitón a szlovén posta képviselői mellett megjelent Bojan Bracic FEPA titkár és
Prof. Dr. Peter Suhadolc, a kiváló geofizikus, aki neves tematikus kiállító és szakíró
is. (Mindkettőjüket a korábban szervezett
budapesti FEPA zsűritovábbképző talál-
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kozókon már megismertük, sőt Suhadolc
úr két éve remek előadást tartott a tematikus zsűroroknak) (4. ábra).
Az FZS Mabéosz-hoz küldött korábbi
értesítésében összesen öt gyűjtemény bemutatására szóló meghívás szerepelt.
A Bélyegvilágban a jelentkezési lehetőség
adatai hónapokon át ismertetésre kerültek,

végül a kiállításon egy postatörténeti, három tematikus és egy ifjúsági gyűjtemén�nyel vettünk részt. Az elért eredmények –
személyes megítélésem és a látottak alapján – jók, egy ifjúsági aranyat továbbá négy
vermeilt értünk el. Kiállítóink a következők voltak: Tóth Csaba Kornél (PH), Botos
Lajos, Vajda Henrik, Bánás Artúr (TH) és
Bánás Levente (Youth) (5-6-7. ábra).

A kiállítás nagydíját Dr. Les Glassman,
az izraeli bélyeggyűjtők szövetségének
komiszere érte el 92 pontos jeruzsálemi
bélyegelőtti postatörténeti gyűjteményével. Azonos pontszámmal kiemelkedő volt
még Luigi de Paulis olasz kiállító gyűjteménye is, a napóleoni idők Friuli tartománybeli postai szolgáltatásait, levélanyagát láthattuk szép feldolgozásban.
Hamarosan – az októberi
nemzetközi zsűritovábbkép
zőn – megismerhetünk az egykeretes gyűjtemények felépítésére és értékelésére vonatkozó
olyan szempontokat is, amelyeket ennek az újabb, népszerű FEPA versenyosztálynak a
szakértők által is támogatott
elvei szerint kell követniük a
kiállítóknak.
Visszatérve Kranjra, részben ismételve a
fentiekben leírtakat, megállapítható, hogy
barátságos, kissé családias légkörű, de
színvonalas kiállításon képviselhettem –
és gyűjteményeinkkel képviseltük — a
magyar szövetséget.
Bánás Artúr

2 ábra.
Egy szép
múzeum,
a kiállítás
otthona

3 ábra.
Pirc úr
köszöntője a
megnyitón

4 ábra.
Suhadolc
professzor
a keretek
előtt

5 ábra.
A
tiszteletdíjak egy
része

BÉLYEGVILÁG – FILATÉLIAI ÉS NUMIZMATIKAI SZEMLE 2015/10

Bélyegvilág

6. ábra. Egy szép levélküldemény Tóth Csaba Kornél
gyűjteményéből

7. ábra. A kiállítás postai díjjegyes képeslapja

Horváth Lajos: Kárpátalja postatörténete a kezdetektől 2014-ig
Könyvismertetés
Horváth
Lajos kapta
idén
a
MABÉOSZ
legmagasabb kitűntetését, az
évente egyszer kiadott
Gervay Mihály érmet.
Az érmet az
a gyűjtőtársunk kaphatja meg, aki életművével, kiemelkedő és jelentős filatelista tevékenységével maradandót alkotott. Ennek az életműnek kétségtelenül legkiemelkedőbb
darabja a most megjelent Kárpátalja monográfia.
„Megjelent a szerző 77. életéve alkalmából” (melyhez ezúton is gratulálunk!) olvasható az impresszum oldalon. A nagy
sikerű Kárpátalja füzetsorozat első darabja
2005-ben került az olvasókhoz, Kárpátalja
postatörténeti kronológiájával, majd sorban a többi – 10 füzetben 10 korszak és a
kronológia melletti másik tematikus füzet
– a sorozatot lezáró – hungarika füzet. A
monográfia előzménye a Kárpátalja füzetsorozat – azonban a könyv nem csak a füzetek összessége, hanem a sorozat tartal-

mának jelentős bővítésével létrehozott
önálló mű. Míg a Kárpátalja füzetsorozat
12 füzete összesen – az előszavak és a tartalomjegyzékek nélkül – 550, A5 méretű
oldal, addig a könyv 443, A4 méretű oldal,
vagyis konvertálva, a könyvben mintegy
170 oldalnyi új adat, információ található.
Ez a plusz köszönhető annak, hogy Horváth Lajos, a neves történész-levéltáros
szerző, az Országgyűlés Hivatalának nyugalmazott szakfőtanácsosa nem elégedett
meg a füzetek összedolgozásával, de a –
részben a füzeteknek köszönhető – újabb
kutatási eredményeket is feldolgozta a
most megjelent Kárpátalja monográfiájában.
Az kötet bevezető részében előbb a
megjelenést támogató szervezetek, a Magyar Bélyeggyűjtők Szövetsége és Gervay
Mihály Magyar Postatörténeti Alapítvány
elnökei, Tóth Csaba Kornél és Dr. Lővei
György ajánló sorai, majd Gidófalvy Péter
szerkesztő-kiadó előszava után a szerző
emlékszik meg – az azóta elhunyt –
Voloncs Gáborról, a Kárpátalja füzetsorozat lektoráról. A következőben ismét
Gidófalvy Péter szerkesztő-kiadó és Horváth Lajos szerző ír a szerkesztői és szerzői
gondokról.
Ehhez kapcsolódva idézném a szerző
által az egyik korábbi füzetben – mintegy

ars poetikaként megfogalmazott sorait:
„Kárpátalja postatörténetét korszakonként
{…} haladva tártuk fel {…} egy majdan
megírandó kárpátaljai postatörténeti monográfiához. Már csak önvédelemből is
szükséges, hogy valaki a magyar történelemben jártas írja meg ezt és tegye le a
nemzet asztalára. Mert a gazdagnak látszó
Kárpátalja postatörténeti irodalom többnyire külföldiek kezén keletkezett, akik csekély mértékben ismerik a valódi magyar
történelmet. Anélkül pedig képtelenség hiteles képet nyerni és továbbadni Kárpátalja
postatörténetéről.” Most íme, itt a Mű –
mellyel véleményem szerint Horváth Lajos teljes mértékben teljesítette önként
vállalt feladatát – továbbvivő nagy elődei,
Dr. Simády Béla és – a méltánytalanul elfelejtett – Hrabál László munkáját.
A további tájékozódást térképek, bőséges jegyzetek és irodalomjegyzék segítik.
Lektorálta Voloncs Gábor, kiadó-szerkesztő Gidófalvy Péter. Kapható – egyelőre – a szerzőnél (Horváth Lajos, 2112 Veresegyház Kölcsey u. 12.), és a Szabolcsi
Bélyegújság Szerkesztőségénél (4461
Nyírtelek József A. u. 41.)
(Horváth Lajos: Kárpátalja postatörténete a kezdetektől 2014-ig, Gidófalvy Kiadás 2015. Nyírtelek, ára 5.000,- Ft)
-efel-

BÉLYEGVILÁG – FILATÉLIAI ÉS NUMIZMATIKAI SZEMLE 2015/10

9

