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Lyukas bélyegblokk állít emléket
a szabadságharcnak
Jankelovics Péter

2006 október 20-án ünnepélyes külsőségek közepette
és a legfőbb közjogi méltóságok jelenlétében mutatták be
az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulójára kibocsátott különleges bélyegblokkot a Parlament
Gobelin termében.
Az emlékíven az 1956 szimbólumaként ismert lyukas
zászló köszön vissza és maga a bélyeg is lyukas. A speciális
nyomdai eljárást – a ﬁlatélia történetében eddig mindössze
egy-két alkalommal, nálunk most először használt riccelést
– az Állami Nyomda Nyrt. szakemberei oldották meg. A feladat nehézsége abban rejlett, hogy a lyukasztást a 150 ezer,
sorszámozott példányon nagyon pontosan kellett elvégezni.
Az ötszáz forint névértékű blokk művészeti tervét
Berky Péter graﬁkusművész készítette el úgy hogy a kompozíció minél inkább térhatású legyen. A bélyegkép „előterében” egy ifjú hölgy látható kezében a lyukas zászlóval.
A háttérben az ismert korabeli fénykép- és ﬁlmfelvételekből (a ledöntött Sztálin szobor, tankok) készült művészi
montázs idézi az ötven évvel ezelőtti eseményeket.
A Magyar Posta 1996-ban tisztelgett először a magyar
történelem e jelentős eseménye előtt bélyegkiadással.

Az akkori 1956-ra visszatekintő bélyegeket – négycímletű
sort és blokkot – Svindt Ferenc tervei alapján állították elő.
A 13, 16, 17, és 24 forintos névértékű bélyegeken
szintén fellelhető a forradalmi események művészi ábrázolása. Ezek hátterében az 1956 októberében kiadott
újságok (Magyar Szabadság, Függetlenség) „olvashatóak”. A 24 forintos névértékű bélyegen és a 40 forintos
blokkon a mártírhalált halt miniszterelnök Nag y Imre
(1896–1958) portréja látható.
Szintén 2006 október 20-án – a lyukas bélyegblokkal
egyidőben – kerültek forgalomba a Magyar Nemzeti Bank
által, az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulójának emlékére kibocsátott ötszáz forintos
forgalmi bankjegyek 15 millió példányban. A bankjegy
előoldali képe megegyezik a 2001-essel, a hátoldalán az
Országház tűnik fel a nemzeti színű lyukas lobogóval.
A hátoldali vízjel-mezőben az 50. ÉVFORDULÓ 1956
OKTÓBER 23. felirat utal az 1956-os magyar forradalom
és szabadságharc időpontjára.
Forrás: www.nol.hu, www.posta.hu
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