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JELES MAGYAROK 
100 éve született Ferencsik János, 200 éve született gróf Batthyány Lajos 

 
A Magyar Posta jeles hazai személyiségek születési évfordulóiról hagyományszerűen, postabélyegek forgalomba bo-
csátásával emlékezik meg.  
 
Ferencsik János (Budapest, 1907. jan. 18. – Budapest, 1984. jún. 12.) Kossuth-
díjas (1951, 1961), érdemes (1952) és kiváló művész (1954), Bartók-Pásztory-díjas 
(1986) karmester. 1925-ben érettségizett, majd 1927-ben végzett a Nemzeti Zene-
dében, s még abban az évben az Operaház korrepetitora lett.1930-ban vezényelt 
először nyilvánosan és kezdett tanítani a Nemzeti Zenedében. Kezdetben énekese-
ket korrepetált, később átvette a karmesterképző irányítását. 1932-től hangverse-
nyezett a Székesfővárosi Zenekarral; a későbbi az Állami Hangversenyzenekarral. 
Művészi alkatához a bécsi klasszikusok álltak a legközelebb, és mindenek fölött a 
két legnagyobb modern magyar zeneszerző: Bartók és Kodály Zoltán. Az új muzsika befogadója és tolmácsolója volt. 
Művészetét rendkívüli stílusbiztonság, a nemes előadói hagyományok továbbvitele jellemzi. Elévülhetetlen érdemeket 
szerzett a magyar zene nemzetközi népszerűsítésével is. Neve fémjelzi (Klemperer mellett) a budapesti Operaház há-
ború utáni működését. 
A 107 Ft-os címleten Ferencsik János portréja látható, a háttérben egy koncertjelenet található. Az alkalmi borítékon 
Ferencsik János vezénylés közben látható, a háttérben az Operaház épülete tűnik elő. Az alkalmi bélyegzőn grafikáját a 
karmester sziluettje díszíti.  
 
Batthyány Lajos gróf (Pozsony, 1807. febr. 14. - Pest, 1849. okt. 6.) liberális nagy-
birtokos, az első független magyar minisztérium elnöke. Fiatal korában a katonai 
pályát választotta, de már húsz évesen kilépett a hadseregből és önálló független 
életet kezdett élni. Átvette a családi birtok irányítását, és jogi tanulmányaiból vizsgát 
tett a zágrábi akadémián. Nyugat-Európai körútját követően tapasztalatait birtokain 
alkalmazni kezdte, és a korabeli legkorszerűbb elvek szerint folytatatta a gazdálko-
dást. 1830-tól felsőtáblai tag lett, 1832-36-ban a főrendi ellenzéki csoport egyik leg-
befolyásosabb tagjává vált. Aktívan részt vett a Vas Vármegyei Gazdasági Egylet és 
az Iparegyesület megalakításában, 1843-tól pedig megválasztották a Magyar Cukorgyáregylet elnökének is. 1845 vé-
gén elnökletével alakult meg az ellenzék központi választmánya; 1847-től pedig már ő lett az ellenzéki párt elnöke. 
1848. márc. 15-én tagja volt annak a küldöttségnek, amely az országgyűlés által megfogalmazott reformköveteléseket 
tartalmazó iratot Bécsbe vitte. Márc. 17-én V. Ferdinánd miniszterelnökké nevezte ki, Batthyány kormánya névsorát 23-
án terjesztette fel. Miniszterelnöksége alatt felállították a Honvédséget és megkezdték a pénzgyártást. Arra törekedett, 
hogy az önállóság biztosítása mellett az országot az alkotmányosság talaján is megtartsa. Szeptember 28-án Lamberg 
meglincselése után lemondott és Bécsbe akart utazni, ahol hivatalosan is visszaadta megbízatását. 1849. jan. 8-án 
Pesten elfogták. Felségárulási perében a bíróság halálbüntetésre ítélte.  
A 135 Ft-os címleten gróf Batthyány Lajos portréja szerepel. A bélyegkép hátterében – Than Mór ihlette – grafika látha-
tó. A kompozíción Batthyány Lajost utasítja ki Windischgraetz, mert az ő jelenlétében nem hajlandó fogadni a magyar 
küldöttséget. Az alkalmi borítékon egy országgyűlési jelenet, az alkalmi bélyegzőn grafikáján a kard és a babérkoszorú 
látható. 
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Össznévérték: 242 Ft 
Példányszám: 300.000 db (A sorozat záróértéke a 107 Ft-os címlet.) 
Nyomdai eljárás: 3 színű ofszet 
Perforációs méret: 50 x 25 mm (50 bélyegképet tartalmazó ívekben) 
Gyártó nyomda: Pénzjegynyomda Zrt. 
Tervezőművész: Berky Péter 
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