A 9. magyar-osztrák Pinkafői szimpózium előadásainak magyar nyelvű összefoglalója
1.

Bándi Attila, Bécs: Az 1921-es Nyugatmagyarország/Burgenland bélyegkiadások a
propaganda szolgálatában.
5.1 Bevezetésként összefoglalta, hogy milyen forrásanyagokból és személyes
kapcsolatokból származnak ismeretei
5.2 Ismertette a 9 kiadás történelmi eseményeit, kronológiai sorrendben
5.3 Bemutatta az osztrák propaganda felülnyomatokat: West Ungarn; Burgen-Land;
Jennesdorf; Burgenlands Befreiung
5.4 Ezután a kiadások egyenkénti postatörténeti igazolása következett
Kép: 23. oldal Express Ajánlott (Nezsider)

5.5 Következtetés: a küldemények egy része postán futott, más része íróasztalon készült
és vagy megjárta a postát vagy nem. Azt azonban meg lehet állapítani, hogy Bándi
Attila által ismert levelek mindegyikét ugyanazok a kézírások jellemzik, így
elkészítésük időbeli koregyezést mutat.
2. Walter A. Bruckner, Pinkafő: Tábori posta a német-Nyugatmagyarország térben az
I. világháború után.
2.1 Hosszan és részletesen kaptunk történelmi összefoglalót elsősorban osztrák
szempontból
2.2 Bemutatott pár idevonatkozó Csehszlovák tábori posta küldeményt, szép
bélyegzésekkel
2.3 A felkelők postaszolgálatán belül a legszebbet itt bemutatjuk:
Kép: 41.oldal felső kép pénzutalvány 500.000 koronáról

2.4 Végül nagymennyiségű osztrák tábori posta levelet, természetesen bélyeg nélkül,
mert ugye a tábori posta portómentes volt.
3. Nagy Gábor, Miskolc: Hadifogoly levelezés az első világháborúban
3.1 Történelmi háttér és annak Postatörténeti vonatkozásai
3.2 A tábori posta lapjait csoportokba osztja, és mindegyiket dokumentálja is, ezek közül
néhány:
3.2.1. Hadifogoly keresésre vonatkozó. Különböző változatok, külföldre is
3.2.2. Hírek hogy az illető személy hol tartózkodik
3.2.3. A posta iránya szerint való csoportosítás
3.2.4. A táborba érkező posta és ezek változatai
3.2.5. A táborból kimenő posta és ezek változatai
3.2.6. Semleges országokon keresztül futott hadifogoly levelezések
3.2.7. A Hadifogoly-tábori postában használt különböző nyelvek
3.2.8. Cenzúrák
3.2.9. stb.
Kép: 62. oldal

4. Jörg Krasser, Graz: K.u.K. kelet Ázsiában 1900-1922
5.1 Történelmi áttekintés érdekek (mindez főleg levelezőlapokkal, de postatörténeti
dokumentumokkal is gazdagon bemutatva:
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4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1.14
4.1.15
4.1.16
4.1.17

Ópium és tea
Németország gyarmati érdekeltsége
Osztrák koncesszió megszervezése
Boxer mozgalom, azon belül az Elisabeth, Maria Theresia és Zenta hajók meg
a tábori posta története
Büntető expedíciók
K.u.K. pekingi és tientsini különítményei
Orosz japán háború
A Mandschu dinasztia vége
Szibériai hadifoglyok
Tientsini segélyakciók
Az orosz forradalom 1917
A cseh légió
A szövetségesek beszállása a háborúba (Japán, Amerika, Kanada, Britek,
Francia, és más kisebb államok.
A háború vége Európában
A cseh légió a polgárháborúban
Az amerikaiak visszavonulása és a csehek kiürítése
Hazatérés
Kép: 98. oldal alsó kép

5. Kostyál Ferenc, Budapest: A magyar posta visszavont bélyegei 1871-1950
5.1 Az első Magyarországon nyomott bélyeg (az un. Pöttyös Jóska, − felfedezője,
Madarász Gyula elnevezése, a bemutatott magas minőségű példány is ex. Madarász)
5.2 Hiányzó értékszámú Turul
5.3 Az ajánlott levélbélyeg 1906-ból (AUT)
5.4 A 35 filléres 50 helyett Turul 1913
5.5 A fordított Madonna
5.6 A 800/600 arató tévnyomat
5.7 Nagymánya

Kép: 107. oldal Nagymánya levél

5.8 1943-as hadigondozó nyilaskereszt helyett természetes kereszt
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5.9 1941-es Horthy Miklós I és II
5.10
az 1946-os Cs5.-I és Cs 10.-I
5.11
1950. Gyermek tévnyomat

6. Ralph Ebner: Bonaparte Napóleon befolyása az osztrák bélyegzők alakulására
Az előadott anyag az illetékbélyegekhez, pontosabban illetékbélyegzőkhöz áll közel! Ebner úr
nagyon jól dokumentált és gazdag anyagot mutatott be egy olyan területről, amit magyar
szempontból sajnos nem tárgyalhatott, mivel a tárgyalt időszakban ezek nálunk még nem
voltak bevezetve. A gazdag anyag és a hatalmas tudás így is lenyűgözött mindannyiunkat.
A bélyegzett papírt Ausztriában I. Lipót 1686-ban vezette be. Ahogy a politika, a hatalom
változott úgy változott ezeknek a pecsétes papíroknak is az értékmegjelölése, formája, sorsa.
Francia megszállás, majd visszafoglalás, Benelux államoktól, Itálián át, Galicia stb. mind
érdekes változást hozott.

Kép: 13 oldal

Értékjelzéses illetékbélyegzőknek a napóleoni háborúk alatti, 1795-1815 közötti változása
nyújtották gerincét az előadásnak, de szóba kerültek a Mária Terézia korában 1862. február
harmadikán vezetett (2fl; 1fl; 15 Kr és 3 Kr) amik közel 30 évig voltak forgalomba. Az érdeklődést
tovább növelte az, hogy az elmaradottabb vidékeken csökkentett díjak kerültek bevezetésre.
7. Wolfgang Schubert, Bécs: Egy összehasonlítás - ajánlás a dualizmus korában
A dolgozatban bemutatásra kerül nagyszámú Rekomandiert, ajánlott, többnyelvű és típusú
bélyegző és ragjegy, nagyrészt futott (gyakran ritka) küldeményeken. Az előadás erénye,
hogy ismerteti a ragjegyek jellemzői mellett azokat a tényezőket, amikre figyelni kell és még
a ritkaságaira is felhívja a figyelmet!
6.1 Kezdetektől 1789- 1867-ig
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6.2 1867-1885/1890 Ennek a periódusnak a bemutatáskor párhuzamba állította az
osztrák területen feladott küldeményeket a magyar ország területen feladottakkal.
6.3 1889/1890-től 1918-ig
Kép: 120. oldal alul

Számomra ez az előadás nyújtotta a legnagyobb filatéliai értéket. Sajnálatos módon a
könyvbe csak egy rövid kivonatot kerülhetett az előadásokból, Pinkafelden sokkal gazdagabb anyag
volt bemutatva. Ezért érdemes eljönni az ilyen szimpóziumokra. Aki e terület kutatója, annak
érdemes felvennie a kapcsolatot Schubert úrral.
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