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hetően a jeligés pályázatra sok terv érke-
zett.10 Ennek ellenére a Magyar Iparművészet 
cikkírója szerint „alig akadt köztük egyné-
hány komoly figyelemreméltó mű.”11 A har-
minchárom művész nyolcvannégy terve kö-
zül Földes Imre nyerte el mindkét első díjat, 
sőt egyik terve a másodikat is. A beérkezett 
pályaműveket az Iparművészeti Múzeum-

ban rendezett kiállításon a nagyközönség is 
megtekinthette.

Földes rendkívül jó rajztudással rendelke-
ző grafikus volt. Tanulmányait az Iparrajzis-
kolában és a Mintarajztanodában végezte, de 
külföldön is járt. Meglepő lehet, hogy az 
egyik legnagyobb és az egyik legkisebb mé-
retű grafikai műfajban is kimagaslót alkotott: 
a művészettörténet leginkább plakátgrafi-
kusként tartja számon. Első bélyegtervét 1906 -
ban közölte a Magyar Iparművészet, s az 1910-
es években többször is díjazták hasonló pá-
lyázatokon.

Az 1918 szeptemberében kibocsátott bélye-
gek 1920-ig maradtak forgalomban (a Ta-
nácsköztársaság alatt felülbélyegezve hasz-
nálták őket). A 10, 15, 20 és 25 filléres bélye-

10  Két kétezer koronás és két ezer koronás pályadíjat osztottak. A tel-
jes kiírásért lásd: Magyar Iparművészet, 1917/4. (20. évf.), „Hivata-
los közlemények” vagy Hamza et al.: i. m. 252. o.

11  Magyar Iparművészet, 1917/7. (20. évf.) 214. o.

geket iv. Károly balra tekintő profilja ékesíti, 
az ábrázolást pedig vékony keret zárja közre, 
amelyet csupán a Szent Korona keresztje tör 
át. A király a koronázó palástot viseli, tekin-
tete nyugodt és méltóságteljes. Az arc plasz-
ticitását Földes finom vonalkázással terem-
tette meg. A 40 és 50 filléreseken Zita király-
né mellképét egy stilizált növényi ornamen-

tikás keret övezi. A jobbra tekintő profilkép 
háttere nem egységes, mint az előző bélyeg-
nél, hanem dicsfényszerű sugarak veszik 
körbe a kecses alakot. A királyné tekintete is 
méltóságteljes, gyöngysort és díszes ruhát, 
valamint az osztrák házikoronát viseli. A gra-
fikai megfogalmazás mindkét esetben tömör 
és szépen érvényesül.

A bélyegtervezés a xx. század első évtize-
deiben jelentős grafikai műfajnak számított. 
A gya kori pályázatok, az ezeket övező kitün-
tetett figyelem, a hozzáértő kritikusok szenve-
délyes szakvéleménye jól tükrözi, milyen fon-
tosságot tulajdonítottak ezeknek az apró alko-
tásoknak. A koronázási emlékbélyegek kiadá-
sának nemes gesztusa a grafikusok és a nyom-
dászok negatív fogadtatása ellenére is „kö-
zönségsikert” aratott. A későbbi, Földes Imre 
által tervezett Károly–Zita-bélyegek pedig az 
uralkodópárnak és a magyar grafika magas 
művészi színvonalának is méltó emlékei.

Röhrig Géza

LENIN

szájüregébe szalicilt szórtunk
hogy a gyomornedvek
a kecskeszakállát meg ne fessék

a zsírdús és vérbő szerveket
(agy lép máj) kiemeltük
helyükre kókuszhajat tömve

megkerestük a fejartériát
s a kanülön keresztül nagy nyomással
egy hónap alatt a teljes érrendszert
sikerült tartósítanunk

a nyugatról rendelt holmik
időben érkeztek
így a szárítás után rögtön
hozzákezdhettünk a fixáláshoz

belső csapadék nem maradt

a színek kissé halványodnak majd
s némi zsugorodásra is számítani kell

fénytől mentes helyen tárolandó

Toroczkay András

APA

Visszaszámol:
már csak 227 nap.
Feljön néha hozzám,
leültetem,
nem akar zavarni.
Vastag szemüvege mögött
barna szemekkel néz.
Ősz erdő a szakálla,
veszi körül száját
– erdősor, amit ültetett –,
most elhagyott kút a szája
ami mögött elbújtunk nagymamánál.
Ebben a szájban egyszer
ötven krémes tűnt el
egy délután a legenda szerint,
és egy négyzetméter fröccs dőlt le
egy másik ötvenéves legendában.

Ezekkel az ajkakkal csókolta anyát.
Vagy mondta, hogy „majd a házasság után”,
hiába kérlelte ezeket az ajkakat anya
egy cserkésztáborban.
Ezekkel az ajkakkal adott jóéjt-puszit később,
ezekkel az ajkakkal kérdezte
mit hozzak Ausztriából.

Volt csúcson, tönkre is ment párszor.
Mikor csődbe ért, ruhája szélét sodorgatta,
mint egy szavaló kisfiú, aki szégyelli magát.
Terpeszben ült egy kalapáccsal a kezében
mikor a házunkat építette.
Gondterhelten nézte a szeget.

Történeteket mesél arról,
mikor még nem voltam,
nem tudok betelni velük.

Milyen volt mikor a Szovjetunióban
a kirgiz balettelőadást nézte részegen,
milyen mikor szórta a rubelt,
hogyan végezte el a tsz-ben egy délután alatt
azt a munkát, aminek egész télre ki kellett volna tartania.

Ha bejön a lakásbiztosítás,
a fűtőszolgáltatós áttérítés,
ahogy bejött a légyfogó-biznisz,
a kazánbeszerelés,
a daloskönyv-árusítás,
ahogy bejött a mák, kamilla, krumpli, sajt –

Mindig próbálkoztunk, kisfiam.


