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icsi dolog, méretre is, je-
lentőségre is, és mint 
afféle „használati cikk", 
amelyet borítékra ragaszt 
az ember, lebélyegez a 
posta, azután magába 
temet a papírkosár, iga-
zán efemer valami. Az 
élete egy-egy emberre 

nézve nem több annál a néhány pillantásnál, 
amit egyebekre gondolva ejt reá. Az ilyen 
semmiség tehát se különösebb figyelmet, se 
gondot nem érdemel. Alakját kigondolhatja, 
megrajzolhatja, fémbe vésheti akárki, fő hogy 
meglegyen, mert szükség van r á ; a milyen-
sége mellékes. 

Ha az ember szemügyre veszi levélbélye-
geinket, a régieket, de az újakat is, ezt a 
gondolatmenetet olvashatja ki belőlük. Isme-
retlenek tervezték, ismeretlenek rajzolták meg 
őket. Az embernek eszébe sem jut, hogy a 
nevük iránt érdeklődjék, mint ahogy a vásá-
rokon hányódó cifra gyári holmi szerzőjére 
se kíváncsi senki. Holott mindennek, ami ér-
tékes, akaratlanul is családfáját keresi az 
ember. Az apját, őseit kutatja, mert öröklött 
és újra megéledt hitünk, hogy ami értékes, 
mindig is az volt, már akkor is, mikor még 
nem a mai alakját viselte, amikor még alak-
talan elődje volt önmagának. S hogy ennyire 
közömbösen nézzük levélbélyegeinkef, annak 
oka, hogy használati cikknél, bizonyos pilla-
natnyi szükséglet kielégítésénél nem is egye-
bek. Teljesen híjával vannak annak, ami a 
holt tárgyat megeleveníti és érdeklődésünket 
megindítja. Nem érezni meg rajtok, hogy 
művész lelke és keze illette őket. 

Világos, hogy a levélbélyeg éppen csak 
levélbélyeg, nyugtatója annak, hogy egy-egy 
levél postai szállításának költségét leróttuk : 
fizetési eszköz, használati tárgy. De egyben 

7 2 jelkép is. Jele, képe a fizetés műveletének, 

annak a pénzértéknek, amelyet papirosalakban 
képvisel. És mint ahogy már meghatározá-
sában benne a kép neve, azonképpen anyagi 
megjelenése szerint is kép a levélbélyeg : 
képe egy cselekedetnek, egy kötelezettségnek, 
az állam egy intézményének, magának az 
államnak. Akármilyen kezdetleges állapotáig 
megyünk vissza a levélbélyeg alakulásának, 
azt látjuk, hogy minden levélbélyeg, még az 
is, amely puszta számjegyet mutat felüle-
tén, kép. 

Kép, tehát olyan megjelenési forma, mely-
hez a művészetnek van elsősorban köze. 
Miért ne legyen a kép jó, mikor egyébként 
meg sem érdemli nevét ? Miért ne legyen az 
a pillanatnyi érintkezés is, ami szemünk és 
a levélbélyeg közt időnként támad, kellemes 
hatású ? Sőt miért ne lehessen az az érint-
kezés akár hosszabb időtartamú is, mint ahogy 
hosszabb tartamú minden igazi érintkezés, 
amely az első benyomással be nem éri s 
az egészen végigtekintés után a részleteket 
is megismerni kívánja ? 

Még valahányszor levélbélyegeink művé-
szietlen, sőt művészetellenes megjelenése 
miatt panasz hangzott el, azokból a régiók-
ból, ahol levélbélyegeink sorsáról döntenek, 
az a válasz érkezett, hogy más a művészet 
szuverén joga és mások a posta és az állam-
nyomda merőben gyakorlati természetű igé-
nyei. Könnyű azt kívánni, hogy a bélyeg szép 
legyen, de nehéz megvalósítani, mikor a bé-
lyegnek elsősorban célszerűnek kell lennie. 
Lássuk hát, melyek a levélbélyeg célszerű-
ségi követelményei ? 

Néhány mondatban összefoglalhatjuk őket. 
Az első az, hogy a levélbélyeg rajza könnyen 
és gyorsan sokszorosííható legyen, mert a 
levélbélyeg tömegével készülő cikk. Minthogy 
a gyors gyárfásban a dúcok rovásait a festék 
könnyen betokosíthafja, a rajznak vonalasnak 
kell lennie, a kontúrra szorítkozónak, semmi 



esetre sem szabad tónusosnak lennie. Egy-
szóval grafikai jellegű legyen. Másik gyakor-
lati követelménye a levélbélyegnek, hogy 
különböző típusai — már csak értékükre 
tekintetfel is — jól megkülönböztethetők 
legyenek. Leghatásosabban ugyan a levél-
bélyegtípusok különböző színezése szolgálja 
ezt a célt, de jogos az a kívánság, hogy a 
rajz is megtegye a magáét. 

Ezek volnának a jó levélbélyeg legfon-
tosabb gyakorlati föltételei. A többi föltételnek 
kevés a köze a bélyeg művészeti megjele-
néséhez. Nem szükséges bizonygatni, hogy 
e föltételek majd minden jóravaló grafikai 
alkotásnak gyakorlati követelményei. Bizony 
nem a levélbélyeg céljaira találták ki őket. 
Minden könyvillusztrátor jól tudja, hogy a 
tömegével készülő könyv számára m á s jel-
legű é s más technikai el járásra kigondolt 
rajzokat kell készítenie, mint a kevés pél-
dányban megjelenő könyvbe. A mi korunk 
könyvcímlap- és plakáttervezésben növekedett 
grafikusaira igazán nem illik a vád, hogy 
a gyakorlat követelményeivel számolni nem 
tudnak. 

De ha a kérdés lényegét nézzük, úgy sincsen 
kiegyeztefhefetlen ellentét a levélbélyeg gya-
korlati igényei és művészeti követelményei 
között. Mert melyek a művészeti követel-
ményei ? A legfontosabbik az, hogy a levél-
bélyeg díszítő eleme legyen annak a külön-
ben érdekfelen papirosfelüleínek, amelyre 
ragaszt ják. Mint ornamenfum helyezkedjék el 
raj ta oly módon, hogy kielégítse súlyegyen-
és arányérzékenységünket. Hogy színével 
ne mint rikító idegenség, hanem mint jóleső 
ellentét váljék el a borifékalaptól. A nehézség 
ebben persze az, hogy nincsen egységes 
levélboriték-típusunk, sőt hogy a divat időn-
ként kétségbeejtő levélpapiros- és boriték-
idomokat honosít meg. Ellenszerét ennek a 
bajnak abban lehetne megtalálni, hogy a 
levélbélyeg alakja ne szabassák uniformisra, 
hanem adassék meg a mód azoknak, kiknek 
arányérzéklik van, hogy különböző méretű 
vagy alakú levélbélyegek között válogathas-
sanak, ha mindjárt némi áldozat árán is. (A 
közönségesnél valamivel drágább „luxus-
bélyegek" típusára gondolunk, amelyeknek 
jövedelme jól elkelne jótékony célra.) 

Ha azonban a levélbélyeg ornamentuma a 
borítéknak, akkor logikus követelmény, hogy 
rajzának jellege is ornamenfális legyen. Nem 
azt jelenti ez, hogy ékítmény-motívumokból 
összerakotfnak kell lennie. Lehet a lakos rajz, 
sőt bátran lehet — amint sokfelé hagyo-
mányos is — uralkodók, államférfiak vagy 
más hírességek arcképe is. Fődolog, hogy a 
rajzbeli megoldás ornameníumszerű legyen, 
s maga az arckép sohase önmagának célja, 

sohasem arra való, hogy hangsúlyos módon 
megörökítse valaki vonásait , hanem hogy 
vonalmenetével mint önmagába visszatérő 
ornamenfum hasson. 

Ha csupán azoknak a levélbélyegpályá-
zatoknak eredményén tekintünk végig, me-
lyeket az Iparművészeti Társulat hirdetett a 
millennium óta, érdekes példáira akadunk 
annak, hogy milyen ne legyen és milyen legyen 
a jó levélbélyeg. Az a levélbélyegtípusunk, 
amely még legufóbb egymaga volt forgalom-
ban (most kezdi kiszorítani a legújabb kibo-
csá tású típus) s amelynek köralakú középső 
részében a szent korona, mögötte a puszta 
szemhatárán satnya gémes kút (bizony senki 
sem gondolná „óriás szúnyognak"), a horizont 
fölött, a levegőben pedig szétterjesztett szárny-
nyal lebegő turulmadár látszik, ha jól em-
lékszünk, első levélbélyegpályázatunknak volt 
eredménye. Csakhogy módosított és talán 
elrontott, az egyik díjazott tervnek újra meg-
rajzolásával készült eredménye. Majd két 
évtizeden át képviselte a külföld előtt ez a jólis-
merf, szegényes fantáziájú és kivifelében is 
művészietlen bélyegkép a magyar postát és a 
magyar grafikai művészetet. Mégis, ha mindent 
elvitathatunk tőle, tervezőjének azt a jó szán-
dékát (vagy ösztönét) el kell ismernünk, hogy 
az adott motívumnak ornamenfumos meg-
oldására törekedett. Megérezte, hogy képte-
lenség lenne határtalan, szétfolyó tájképet 
ragasztani a borítékra ; s ha már a lájmofi-
vumról le nem mondhatott, legalább a kö-
réje rajzolt keretfel igyekezett megadni neki 
az ornamenfum jellegét. 

A m. kir. pos ta igazgatóság bélyegpályá-
zatán tűnt ki a többi terv közül az azóía 
meghalt Tull Ödönnek rajza. Búzaföldön 
arató párt, ingujjasan, gatyásan kaszáló 
magyar parasztot és kévét kötöző paraszt -
asszony! ábrázolt. Tervét akkoriban félretolták 
bélyegügyünk intézői ; most elővették s leg-
újabban kibocsátott levélbélyegeinket már 
Tull rajza díszíti. Az új bélyeg alkalmas arra, 
hogy visszafelé következtetve megkeressük 
raj ta a jó levélbélyeg művészeti föltételeit. 
Tull ra jza fájképmofívum, olyan, aminőt ez 
a naturalisztikus nézésre és látásra beren-
dezkedett szemű művészünk sokat festett, 
különösen kedves anyagával, a vízfestékkel. 
Tájrészlet, amelyet e rőszakosan markoltak 
ki összefüggéséből , amelynek nincsen eleje, 
nincsen vége, csak közepe v a n : önmaga. 
Megfelelő színű és tömegű keretben a szem 
kevésbbé érzi az ilyen véletlen adta elhatá-
rozássa l egészéből kiragadott részletnek foly-
tonossági hiányát, már azért is, mert a na -
turalista festők színeikkel pótolják azt, amivel 
képük megszerkesztésében adósaink marad-
nak. Ám a fehér levélboríték alapján hatá- 7 5 



rozatlan és tehetetlen foltnak hat az ilyen 
rajzú bélyeg. A szem kielégítetlenül siklik el 
fölötte, mert súlyegyent kereső érzékenysége 
nem érzi meg benne a papirossík súlypontját. 
Hiába keresi rajta a bezárt, önmagába vissza-
tért valamit. Másrészt az ilyen naturalisztikus 
rajzzal csaknem lehetetlen szervesen egybe-
tervezni minden levélbélyegnek okvetlenül 
adott ornamentumos elemeit : a posta feliratát, 
továbbá a bélyeg értékét jelző számjegyet. 
Meg kell nézni, mily önkényes módon nyom-
ták Tull tájképére a számjegyet és a „fillér" 
felírást magában foglaló szalagot. Művészi-
nek az ilyen megoldás annál kevésbbé mond-
ható, mert a művészeti tekintetben jó levél-
bélyegnek főproblemája éppen a célszerűség 
követelte számjegynek és feliratnak az egész 
tervbe belefoglalása. A levélbélyegnek elvégre 
is ezek az elemek adják meg létjogát. Szám-
jegy és megfelelő felirat nélkül levélbélyeg 
nincsen. Ha tehát olyan fontos része, meg-
gondolni való, nem akkor jár-e el leghelye-
sebben a tervező, ha belőlük indul ki és 
terve középpontjának vagy súlypontjának a 
számjegyet és a fölírat beíüit teszi meg ? 
Célszerűségi igényeinek minden bélyeg meg-
felel azzal, ha az értékét kifejező számjegy 
jól látható rajla s még inkább azzal, ha mint 
a köréje tervezett rajz középpontja, vagy 
egyéb módon súlyos eleme még feltűnőbben 
válik el a boríték síkjától. 

De egyéb fogyatkozásai is vannak az új 
bélyegnek. Rajza nem eléggé grafikai jellegű. 
Nyilvánvaló rajta, hogy tollheggyel készült 
rajz és hogy megrajzolásakor sem majdani 
méretével, sem technikai kivitelével nem szá-
molt tervezője. Nagyobbméretű rajzán nem 
tudta elképzelni, hogy szín és tónus híján 
bélyegtervén nem különülnek el a valeurök, 
azok a megvilágítás okozta különbségek, 
melyeknél fogva az előtér, a közép- és háttér 
elválik egymástól. Vérbeli grafikus óvakodott 
volna attól, hogy perspektívái hatásokra tö-
rekedjék az olyan csöpp felületen, amekkorán 
levélbélyegeink rajzának el kel férnie. Ha 
pedig mégis térhatással kísérletezik, rajzának 
előadása módjában igyekezett volna a bo-
nyodalmat kerülni. Kontúros rajzra, vagy 
fekete-fehér foltfelrakásra szorítkozott volna. 
Holott Tull bélyege árnyaló és egyébként 
részletező apró tollhúzásainak sokaságával 
és naturalisztikus összevisszaságával a zűr-
zavar hatását kelti. Az alakok rajza elvész 

a tájrajz részleteiben, holott azok a részletek se 
magukban véve nem érdekesek, sem a tájra 
nézve nem jellemzők. 

Az új bélyeg rajzának megválasztása tehát 
újra balfogás volt. A felsőbb hatalmak ez-
úttal meg akartak szabadulni áltól a vádtól, 
hogy irtóznak a művészitől és elismert mű-
vész tervéhez nyúltak. Csakhogy olyan művé-
széhez, akinek éppen levélbélyegtervezéshez 
nem volt elég érzéke, vagy talán tapasztalata. 
S most rajtunk az új levélbélyeg, de nincsen 
benne köszönet. S ami szomorúbb, egy ember-
öltőn belül újabb rajzú bélyeg kibocsátására 
aligha kerül a sor. (A cikk beérkezése után 
kaptuk az új bélyegpályázat kiírásáról szóló 
értesítést, mellyel lapunk más helyén foglal-
kozunk. A szerk.) 

Vagy falán igen ? Kétkedve vetjük föl a 
kérdést, noha olyan könnyűnek, olyan ma-
gától értetődőnek tetszik reá a válasz. Miért 
ne ? Miért lenne szükséges még a jól sikerült, 
még a művészeti tekintetben kifogástalan 
bélyegképet is annyi ideig hagyni meg a 
forgalomban, amíg a szem elközömbösödik 
iránta ? És tniérf ne lehetne a különböző 
értékű bélyegjegyek számára más-más rajzot 
készíttetni ? Lehet, hogy gyártásuk és árúba-
bocsátásuk, szóval a manipulálásuk bonyo-
lultabb lenne, mint a mai egyazon típusú 
bélyegé. De nagyobb zavart aligha okozna. 
Az Egyesült-Államok évtizedek óta más-más 
rajzzal különböztetik meg egymástól levél-
bélyegeiket ; s tíz esztendő óta Ausztria is így 
cselekszik. Mennyivel kívánatosabbá teszi a 
szemnek a közömbös levélborítékot az, ha 
kevésbbé ismert és kevésbbé megszokott 
rajzú bélyeggel találkozik rajta ! 

Ha visszafelé nézünk a múltba, azt láljuk, 
hogy minden kor ízlésének, a művészetről 
való gondolkodásának ismertetőjeleit legje-
lentéktelenebb használati tárgyain is rajta 
hagyta. A jó hagyományokkal telített kor-
szakokban még az egyszerű iparosemberek 
korlátolt és kezdetleges munkái is koruk 
legjobbjainak szellemét őrizték meg. Nem 
kötelességünk-e, hogy képességeinket, leg-
jobbjaink tehetségét minden területen, amely 
alkalmas reá, érvényesüléshez segí tsük? 
Kicsi dolog a levélbélyeg. De kicsi alkotá-
sokban egy népnek művészi tehetsége, veze-
tőinek a művészet iránt való érzéke épp 
úgy megmutatkozhatik, mint a legnagyobb 
alkotásokban. 
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