Bélyegek képeslapon
A képeslevelezőlap-gyűjtésben egy bizonyos
mennyiség után mindenképp tanácsos
szakosodni egy vagy több témára. Egy érdekes
motívumot ajánlok most gyűjtőtársaim
figyelmébe, ez pedig a bélyeges képeslapok
területe.
Természetesen itt most nem arra gondolok, hogy
olyan lapokat gyűjtsünk, melyek hátoldalára
bélyeget ragasztottak, hiszen a futott lapok
szinte mindegyike ilyen, hacsak nem került
gyalázatos bélyeggyűjtők kezébe, akik
leáztatták, s ezzel tönkretették a minőségét.
Én azonban az olyan lapokra gondolok,
amelynek fő témája egy vagy több bélyeg, s ez
természetesen nem a hátlapon, hanem a
képeslap előlapján látható.
Ezek tulajdonképpen bélyegreklámok, vagy
közvetetten azt reklámozzák, amit maga a
bélyeg. Általában esztétikailag is szép
képeslapok, ezért is érdemes gyűjteni.
Egyébként vannak bélyeggyűjtők is, akik az ilyen
témájú lapokat is gyűjtik, tehát ez határterület a
két hobby között.
A bélyeges képeslapok a múlt század második
felében voltak a legnépszerűbbek, de manapság
is készülnek ilyenek. Legkedveltebbek
Svédországban és Angliában, de sok
cseh(szlovák) és orosz(szovjet) bélyeges lapot
is kiadtak. Nem ritkák Izraelben, Izlandon és a
világ sok más országában sem.
Természetesen hazánkban sem számít
ritkaságnak a bélyeges képeslap. Már az
osztrák-magyar Monarchia idején is adtak ki
ilyet. Mivel a magyar bélyegek ismertek szép
kivitelükről, sok ilyeneket ábrázoló képeslapot is
kiadtak.
Külön bőséges kategóriát képvisel Guernsey. Ez
a második legnagyobb Csatorna-sziget (Jersey
az első) és híres rendkívül érdekes és szép
bélyegsorozatairól. Ennek folytán vannak ezeket
ábrázoló gyönyörű képeslapsorozatok is. A
legkülönbözőbb témákban, hajók, virágok,
növények, állatok, festmények és persze az
uralkodóház tagjai.
Leggyakrabban úgynevezett carte maximumként
jelennek meg ezek a sorozatok, vagyis a

hátoldalára ugyanaz a bélyeg van ragasztva egy
alkalmi bélyegzéssel ellátva.
Néhány képi illusztrációval is próbálunk híveket
szerezni a bélyeges képeslapok gyűjtésének.
Szigeti András

Vadászkutyák régi képeslapokon
Szeretném
bemutatni
a
gyűjteményemben
lévő
régi
képes
levelezőlapok segítségével a vadászok
nélkülözhetetlen és hűséges segítőtársait, a
vadászkutyákat.
A kutya a kutyafélék családjába
(Canidae) tartozó ragadozó emlősállat. Őse
a farkas. Háziasítása mintegy 10000-12000
évvel ezelőtt kezdődött meg, de a farkastól
genetikailag történő eltávolodása már sokkal
régebben megkezdődött, amit a tudósok

különféle vizsgálatokkal is alátámasztottak.
Ekkor még a vadon élő kutyafélék
szelekcióját a természet végezte, azaz az
alkalmazkodóképesség döntött. Az a faj,
mely a természet változásait nem tudta
követni az kipusztult. Ez a természetes
szelekció. A vadon élő állatoknál a
természetes szelekció a napjainkban is
működik. Kezdetben elődeink többféle
módszert alkalmazhattak a vad kutyák
befogásához.
Szóba
jöhetett
az
élvecsapdázás, a települések közelében
lefialt, vagy vándorlásaik során rátalált
kölykök begyűjtése, majd ezeket a
lakhelyeiken megszelídítették. Az ember
ekkor még nem avatkozott be egy-egy fajta
kialakulásába, azok spontán módon jötték
létre. Később már tudatosan szelektálta,
formálta külső-belső tulajdonságaik alapján a
fajtákat aszerint, hogy milyen célra akarta
felhasználni (vadászatra, nyájak, csordák
terelésére, őrzésre, stb.), illetve megfelel-e
az állat az emberi fantáziának (szőrtelen,
simaszőrű,
drótszőrű,
törpe,
óriás,
tompaorrú, stb.). Ez a mesterséges
szelekció. Így alakultak ki napjaink
kutyafajtái. A vadászkutyák tenyésztése
során több olyan kutyafajtát hoztak létre,
melyek az adott vadászati feladatkörhöz
legjobban igazodik. Ennek megfelelően a
vadászkutyákat több csoportba sorolják.

Vizslák
Ezek a kutyafajták a nyílt terepen
gazdájukkal (vezetőjével) kapcsolatot tartva
lőtávon belül, azaz puska alatt jobbra-balra
keresik az apróvadat (elsősorban fácán,
fogoly, nyúl, azaz szárnyas és szőrmésvad).
Kiváló lég- és talajszimatuk által messziről
megérzik a takarásban meglapuló állatot.
Amikor észlelik annak jelenlétét, csendben,
óvatosan megközelítik, majd a betanított
jellegzetes pózzal azt jelzik, „állja” a vadat.
Miután a vadász felveri és meglövi a vadat,
azt a kutya utasításra felkutatja és elhozza.
Néhány közismertebb fajták:
magyar vizslák: rövidszőrű magyar vizsla,
drótszőrű magyar vizsla
német vizslák: rövidszőrű német vizsla,
drótszőrű német vizsla, hosszúszőrű német
vizsla, weimari vizsla, kis és nagy
münsterlandi vizsla
angol vizslák: pointer, angol szetter,
gordon szetter, ír szetter

A képeslapon egy gordon szettert
láthatunk, mely jellegzetes pózban „állja”
a vadat (fácánt). Háttérben a vadász
figyelhető meg. Színes, nem futott,
osztott hátlapú képes levelezőlap az
1910-es évek körüli időkből.
Kajtató ebek
A képeslapon farkasokat láthatunk a
holdvilágos, havas téli éjszakában.
Színes, nem futott, osztott hátlapú képes
levelezőlap az 1910-es évek körüli
időkből.
A
vadászkutyák
osztályozása:

csoportosítása,

A kajtató ebek általában kis és
középtermetű kutyák. Fedett, bozótos, sűrű
növényzetű terepen dolgoznak. Feladatuk az
ott elrejtőzött apró- és nagyvad felkutatása
csapakövetés, vagy légszimat alapján, majd
hangos csaholással történő felverése. A
terep fedettsége miatt a vadász a kutyáját
szemmel nem igen tudja követni, azaz nincs
közvetlen kapcsolat közöttük. Ezért a kutyák

önállóan kutatják és verik fel a vadat. Mivel a
vadász és a kutyája között közvetlen
kapcsolat nincsen, a vadászebnek az a
feladata, hogy röviden keresve lőtávon belül,
úgymond puska alatt verje fel a vadat. A
kajtató ebek a vadat nem „állják”.

-

erdélyi kopó
angol rókakopó
szlovák kopó
tacskókopó
dalmata

Néhány közismertebb fajták:
- angol cocker spániel
- angol springer spániel

A képeslapon rókakopókkal történő
falkavadászatot láthatjuk. Színes, nem
futott, osztott hátlapú képes levelezőlap
az 1910-es évek körüli időkből.
A képeslapon két springer spánielt
láthatunk, mikor a bozótosban meglapuló
nyulat felverik. Színes, nem futott, osztott
hátlapú képes levelezőlap az 1910-es
évek körüli időkből.
Kopók
Az alkalmazásuk alapján két típus
fejlődött ki. Az egyik a falkakopó, melyet
lovas üldöző vadászatnál használtak, míg a
másik típus a gyalogkopó, melyet szólóban,
vagy párosával alkalmaztak. A kistestű
kutyákkal nyúlra, a középtermetű kutyákkal
rókára, míg a nagytermetű kutyákkal
szarvasra, őzre, vaddisznóra történt a hajtás.
A kopók feladata a vad megkeresése,
felverése, üldözése, vadászok felé terelése.
A vadat szag után űzik, mivel az előttük
menekülő állatot nem látják. Erős, izmos,
kitartó, jó szaglású kutyáknak kell lenniük,
mivel a nyomkövetés és az üldözés
különböző nehézségű terepviszonyok között
történik. A jelenlegi a hatályos törvények a
kopókkal
történő
vadászatot
nem
engedélyezik.
Néhány közismertebb fajták:
- beagle
- basset hound

Vérebek
Vérebeket a vércsapamunkára, azaz a
sebzett nagyvad által hátrahagyott vér és
más
egyéb
nyom
alapján
történő
megkeresésére, felkutatására tenyésztették
ki. Kiváló szimatukkal akár hideg-, akár
melegcsapán
eredményesen
tudnak
dolgozni. A kutyával szemben támasztott
követelmény a menekülő sebzett vad
megállítása, helyben tartása, csaholással
történő jelzése, illetve a már kihűlt, dermedt
vad szintén csaholással történő jelzése a
vezetője felé. Az előbbit a szaknyelv „állóra
csaholásnak”,
az
utóbbit
„dermedtre
csaholásnak” nevez. Munkájuk gazdasági
haszna jelentős, mivel az általuk felkutatott
és terítékre hozott vad nagy értékű trófeája
nem veszik kárba.
Néhány közismertebb fajták:
- hannoveri véreb
- bajor hegyi véreb
- angol véreb

Agarak

A képeslapon két hannoveri vérebet és
két rövid szőrű tacskót láthatunk az
elejtett gímszarvas mellett. Színes, nem
futott, osztott hátlapú képes levelezőlap
az 1910-es évek körüli időkből.
Kotorékebek
Ezek a kutyafajták a föld alatti munkára,
azaz az ott lakó állatok vadászására lettek
kitenyésztve. A kistermetű, rövidlábú,
harcias és rámenős kutyák a kotorékba
bemenve lefojtják, majd kivonszolják, illetve
kiugrasztják a bentlakó állatot, többnyire
rókát, vagy borzot. A kotorékmunkára
legalkalmasabb kutyafajták a tacskók és a
terrierek.
Néhány közismertebb fajták:
- rövid szőrű tacskó
- szálkás szőrű tacskó
- hosszú szőrű tacskó
- sima szőrű foxterrier
- drót szőrű foxterrier
- német jagdterrier
- welsh terrier

Az agarak nagyon gyors éles szemű
vadászkutyák. A kopókkal ellentétben az
agarakkal történő vadászatnál a kutyák sík
terepen szemre hajtanak, azaz látják az
űzendő vadat. A kutyáknál nem a kitartó
hosszú távú futás és a jó szimat számít,
hanem a rövidtávú gyorsaság, hogy az
utolérendő vadat, minél előbb megfogja.
Régen a hajtóvadászatok nyúlra, rókára,
farkasra történtek. A jelenlegi a hatályos
törvények az agarakkal történő vadászatot
nem engedélyezik.
Néhány közismertebb fajták:
- afgán agár
- perzsa agár
- orosz agár (Barzoj)
- magyar agár

A
képeslapon
farkasra
történő
agarászatot láthatunk orosz agarakkal.
Színes, osztott hátlapú képes levelezőlap,
melyet 1914. május 23-án postáztak.
Elhozó kutyák (retrieverek)
A középtermetű, erőteljes felépítésű,
kiválóan úszó, jó szaglású, kitartó és
természeténél fogva engedelmes kutyafajta.
Apróvad,
elsősorban
szárnyasvad
vadászatára alkalmazzák. A lőtt vadat
megkeresi és elhozza, viszont a vadat nem
„állja”. Manapság kajtatásra, lövés utáni,
valamint vízi munkában használatosak.

A képeslapon rövidszőrű tacskókkal
rókára történő kotorékozását láthatjuk.
Színes, osztott hátlapú képes levelezőlap,
melyet 1917. augusztus 17-én postáztak.

Néhány közismertebb fajták:
- golden retriver
- labrador retriver

A következő képeslapon egy labrador
retrivert láthatunk vízivad vadászata közben.
Színes, nem futott, osztott hátlapú, fotólap
az 1910-es évek körüli időkből.

Néhány ismertebb fajtacsoport:
- kopók
- terrierek
- kajtató ebek
- tacskók
- keverékek

A képeslapon egy vaddisznó vadászatot
láthatunk, ahol a disznós kutyák a disznót
fogják. Színes, nem futott, osztott hátlapú
képes levelezőlap az 1910-es évek körüli
időkből.
Sali István

Gödöllő/

Disznóskutyák
A téli vaddisznóhajtás manapság is az
egyik
legkedveltebb
vadászsport.
A
hajtásban nélkülözhetetlenek a hajtó, vagy
más néven a disznóskutyák. A falkában,
illetve a hajtásban általában kisebb termetű
kutyák vannak, mivel ezek fedett, bokros,
bozótos területen könnyebben mozognak,
mint nagyobb testű társaik. További előnyük
meg
az,
hogy
fordulékonyabbak,
gyorsabbak, így könnyebben kitérnek a
vaddisznó támadásai elől. A hajtásban a
kutyáknak feladatuk az, hogy célirányosan
kutassák át a területet, minél gyorsabban
találják meg a disznót, ha az a vackában
rejtőzködik
azt
hangos
ugatással,
csaholással, folyamatos zaklatással riasszák
onnan ki, majd az elálló puskások elé
hajtsák.
Amennyiben
mozgásképtelen
sebzett vadat talál azt csaholással jelezze,
míg a vadász oda nem megy és a
kegyelemlövést meg nem adja neki.

facebookról: régi újságcikk
Anziksz és cukorminta
Egymilliónál is több anzikszot őriznek Európa
egyetlen állami képeslapmúzeumában,
Szerencsen. Petrikovits László, az alapítóadományozó két dolgot kívánt a szerencsiektől:
ne vigyék el a városból a kollekciót, és csak
múzeumi célokra használják. Pethő Tibor is
megtekintette a kiállítást.

A képeslap világa (Magyar Nemzet
Hétvégi Magazin 2014. október 4-i számából
ollóztuk)

A képeslap világa címmel új, állandó
kiállítást nyitott meg a Zempléni Múzeum
A Rákóczi-vár udvarán megtartott
ünnepélyes megnyitón dr. Pusztai Tamás
megyei múzeumigazgató köszöntötte a
megjelenteket, majd Koncz Ferenc
polgármester szólt az érdeklődőkhöz.
Szerencs polgármestere hangsúlyozta, hogy
Szerencs számos történelmi és kulturális
értékkel rendelkezik, egyik ilyen az
egyedülálló képeslap-kollekció, amely a
második legnagyobb a világon. A
városvezető úgy vélte, hogy a gazdaság, a
munkahelyek mellett az is fontos, hogy egy
városnak lelke legyen. "Szerencs lelke a
Rákóczi-várban lakozik" - mondta Koncz
Ferenc. Megemlékezett dr. Petrikovits
Lászlóról, aki 1967-ben 400 ezer darabos
képes-levelezőlap gyűjteményének
felajánlásával megalapozta a mai kollekciót
és a Zempléni Múzeum létjogosultságát.
Arra kérte a rendezvényen jelen lévő Balog
Zoltán emberi erőforrás minisztert, hogy
segítse ennek a páratlan gyűjteménynek a
fennmaradását. A miniszter úgy fogalmazott,
hogy kultúra nélkül nincs semmi, anélkül a
dolgoknak nincs igazi, valóságos értéke,
mert a kultúra emel föl bennünket, a kultúra
adja meg önbecsülésünket. Balog Zoltán
hangsúlyozta: a képeslap a családnak szól,
családi emlékezet nélkül pedig nincs nemzeti
emlékezet.

A Zempléni Múzeumban jelenleg közel
egymillió darab képeslapot őriznek. A
kiállítás az Emberi Erőforrások
Minisztériumának Alfa-programja és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 23 millió forintos
támogatásával újult meg.

KIRÁLY JUDIT

Fotó: Erdei Katalin, Domán Ágnes

Rendezvények, kiállítások:
2014. november 29-én a szegedi gyűjtők
tartottak cserenapot nemzetközi képeslap,
bélyeg, telefonkártya, gyufacimke, régi pénz
és egyéb régiségek gyűjtői számára.

Az ünnepséget a szerencsi művészeti iskola
tanárainak hangszeres zenéje zárta, majd
dr. Veres László nyugalmazott megyei
múzeumigazgató vezetésével a résztvevők
megtekintették a megújult tárlatot.

Sasvári Tiborné nagyatádi gyűjtőtársunknak
„Az I. világháború emlékezete” cimmel
összeállított képes-levelezőlap kiállítása
2014. október 1-19 között Nagyatádon, a
Kulturális Központ kamaratermében , mjad
november 5-9 között Nagykanizsán a

Kanizsai Kulturális Központban került
bemutatásra.

Zoltán Horváth:
Egy havonta megjelenő megjelenő magazin,
mely a régi és a modern képeslapokkal
foglalkozik. Picture Postcard Monthly,
röviden PPM. Kapható Angliában vagy
megrendelhető.

3-4 oldalas cikkek egy aktuális vagy érdekes
témáról, itt: A modern lapok jövője, 1914 - az
év, ami mindent megváltoztatott.

A "10 legjobb... " - válogatás egy adott téma lapjai
közül, indoklással. Itt pl. a 10 legjobb korai angol
lap és hajózási lap

Folytatva a magazin bemutatását van ennek egy
évkönyve is. Szeretném bemutatni ennek a részeit,
rovatait a 2014-es évkönyv alapján
The Postcard Scene Around the World. Képeslapos
élet a világban. Mi a helyzet az egyes országokban?
Milyen képeslapok népszerűek és milyen a gyűjtés
helyzete? Van-e változás az elmúlt évekhez képest?
25 országot mutatnak be, főleg Európából, illetve
USA, Ausztrália, Kanada és Dél Afrika.(8 oldal . Öt
oldalon az angol képeslapgyűjtő klubok bemutatása
folyik. 78 klubot számoltam meg. A klub neve (és
taglétszáma) alatt olvasható szempontok: a klub
vezetőjének a neve, a találkozók helyszíne és
időpontja, tagdíj, hírlevél, az év kiemelkedő
eseménye

A szombathelyi Képeslevelezőlap-gyűjtők
Egyesületének jubileumi találkozójáról képes
cikk jelent meg a Picture Postcard Monthly
magazin szeptemberi számában. Zoltán
Horváth Képeslapgyűjtők Egyesülete

gondoltunk a másikra. Kívánok minden

gyűjtőtársnak és családtagjainak nagyon
békés, szép karácsonyt.
Felelős kiadó: lovag Kőszegfalviné
Pajor Klára elnök
9700 Szombathely, Pf. 233
telefonszám:
20/2865806
e-mail: pajor.klara@ gmail.com

Karácsony Jézus születésnapja és a szeretet
ünnepe. Az évnek ebben az időszakában
mindenki megpróbál egy kicsit jobb lenni, jobban
szeretni és figyelni a másikra. Nyugalom száll a
szívekbe, lelkekbe. Jó lenne, ha ez nem csak
egy napig tartana. Ajándékozzuk meg egymást –
de nem a gazdagság jeleivel, hisz nem az
ajándék értéke okoz örömet, hanem hogy

