
A Szent István-ünnepségek alkalmából
a Magyar Posta tervbe vette emlékbélyeg
kiadását. Ennek kapcsán megemlékezünl,
az eddig kiadott Szetit István-bélycgek
ről.

Első tzben 1928-ban jelent meg Szen~

István-sorozat. Helbing Ferenc tervezte.
A bélyegképen a nagy király profilja lát
ható a Szent Koronával. A sorozat há
rom réznyomatú bélyegből áll: 8 fill.
zöld, 16 nu. narancsvörös és 32 fill. ,kék
színben.

1929-ben újra kiadták ezt a sorozatot,
más színben: 8 fill. karmin, 16 fill. ibo
lya és 32 fill. barnássárga.
Művészi szempontból a fenti két soro

zat a magyar bélyegkiadás második,1916
-1931-ig tartó időszakára esik. Erre a
művészeti korra a bélyegkép nagyobbodá
sa, a vegyes nyomástechnika, valamint az
egyre élénkebb színek megjelenése jel
lemző.

1938-ban, Szesü István halálának 900.
évfordulójára jelent meg bélyegsorozat,
Légrádi Sándor tervezésében. A sorozat
14 értékből áll. A sorozat bélyeglcépei
szép metszetét adják első királyunk mű

ködésének. Az 1 fill. ibolya és 10 fill.
vörösnarancs bélyegek képe azonos. Szil
veszter pápa átnyújtja a koronát Asztrik
pécsváradi apátnak, 2 fill. barna és 16 fill.
lilásszürke bélyegeken a veszprémi szé
kesegyház alapításának fenséges jelene
te lá:hat6. A 4 fill. kék és 20 fill. piros
bélyegeken a trónon ülő király képe sze
repel. Az 5 fiU. lila és 25 fill. sötétzöld
cimleteken megkap6 jelenet, amint Gel
lért püspök oktatja Szent Imrét apja,

Szent István társaságában. 6 fill. zöld és
30 fill. olajbarna bélyegek ábrázolják a
korona felajánlását a Szent Szűznek; A
32 fiU. borvörös és 80 fill. vörösibolya,
zöld bélyegek a térítő Szent Istvánt áb
rázolják országalmával és apostoli ke
reszttel. A 40 fill. cimlet Patrona Hunga
riae felirattal hazánk védasszonyát ábrá
zolja. A 70 fill. zár6értéken a Sacra Co
rona dicsfénylik.

Az utóbbi három bélyegkép a "templo
mos" sorozatként ismert kiadások kisala
kú címletein újra megjelent.
Művészetileg ez a magyar bélyegkiadá,

harmadik korszaka. Erre a bélyegművé

szeti korra jellemző a mélynyomás meg
jelenése és kizáró/a.gossá válása. 1932-'
1943-ig tart6 korszak ez, amelynek sajá
tos vonást adnalc Légrádi Sándor t6nus
hatásokra épülő jellegzetes bélyegképei:
a fent ismertetett sorozat is tükrözi ezt
a sajátos művészetet.

Több kiadás készült a bélyeggyújtők

számára. Ezekből példaként csak a .,Szent
István pár" és "blokk a Szent István em
lékév alkalmából"-t említjük meg. Jel
lemző, hogy ezek a kiadások feláras bé
lyegek vagy blokkole.

Külön érdekessége a bélyeggylIjtés1lek
a nagyítóval val6 bélyegkép vizsgálás.
Igy is lelhetünk érde'cesséqre. Egy példa:
1959. április 7-én 20 forin'os légiposta
bélyeg jelent meg, amely a Mátyás-temp
lomot és a Halászbástyát ábrázolja. Na
gyítóval szépen kivehető a Szent István
szobor is a bélyegképen.

BÉNI JOZSEF

KÖVETKEZO szAMAINKBÚL

"Az elvont igazságokat csak társadalmi tevékenységben vehetjük szemé
lyesen birtokunkba. Keresztényazonosságunk problémája három kérdésre
bontható: mit tudhatunk, mit tehetünk, miben remélhetünk? E három - át
értelmezett - kérdés vo1taképpen a negyedikre vonatkozik: miképpen azo
nosulhatunk önmagunkkal?" E kérdésekre válaszol Nyíri Tamás "A ke
resztény azonosság" című tanulmányában. - Szigeti Endre "Hegel megköze
lítése" címmel a nagy német filozófusnak a vallásra, Istenre és a keresztény
ségre vonatkozó nézeteiről ír. - Közöljük Király István irodalomtörténész
három kötetre tervezett Ady-monográfiájának még kiadatlan Iejezetét. Szánt6
Konrád "A keresztény fejlődéselmélet dialektikus megvilágításban" című ta
nulmányát, valamint Sill Ferenc arcképét a XVII. század egyik jelentős egy
házi írójáról és énekszerzőjéről. Náray Györgyről.

Szépirodalmi anyagunkban megjelentetjük Gyurkovics Tibor egyfelvoná
sos színmúvét, Rába György és Németh Géza verseit, Albe1·t Gábor "Hűvös

hajnalok" című novelláját.


