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9. lecke
A bélyegek geometriája
A bélyegek alakja
Az első bélyegek alakja téglalap, pontosabban álló téglalap
volt. Szélességük kb. 18 mm, magasságuk kb. 24 mm volt. Ezt
utánozták a más államok által kiadott bélyegek is. Az első nem
téglalap ábrájú bélyeget szintén Nagy Britanniában adták ki 1847ben. Ez egy álló helyzetű, nyolcszögletű rajzú, dombornyomású
bélyeg volt.
Mivel azonban ekkor még a perforációt nem találták fel, a
felragasztandó bélyeg alakja a postástól függött – azaz attól,
hogyan vágta ki az ívből a bélyeget!

Perforáció: átlyukasztás

Az első valóban „szabálytalan alakú” háromszögletű
bélyeget Jóreménység-fokán bocsátották ki 1853-ban. Ez egy
csúcsával felfelé mutató háromszög alakú bélyeg volt.

1

Jóreménység-fok3

Az első háromszög alakú bélyeg másolata

Kiadásának célja az volt, hogy az akkor forgalomban lévő
angol bélyegektől első pillantásra észrevehetően „másfajták”, azaz
megkülönböztethetőek legyenek. A bélyegkiadások növekedésével
egyre merészebb alakú bélyegek kerültek kiadásra: trapéz,
rombusz, illetve különleges alakú bélyegek.
Néhány „másfajta” alakú bélyeg:

Különleges blokk
Franciaországból4

Különleges alakú bélyegek2

1
2

Forrás: Guinnes különleges bélyegek
Forrás: saját anyag

3
Forrás: http://www.hurranyaralunk.hu/admin/pics/19961.gif
4
Forrás: http://www.posta.hu/object.946aac6c-17c34c0b-b1d4-32e94e21be44.ivy
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Kör alakú ábrájú bélyegeket az indiai Sind tartományban
1852-től adtak ki, a valóban kör alakúra gyártott bélyegeket az
úgynevezett „sörcímkéket” Tonga bocsátotta ki 1964-ben.

Bhután (Brit Antarktiszi Terület) a
nemzeti
himnusz
lejátszható
változatával ellátott bélyegeket
adott ki, Tonga pedig öntapadós
gyümölcs alakúakat.

Kör alakú bélyeg (ezüstözött)5

Magyarországon – hasonlóan az angol bélyegekhez – 1913ig egységes volt a bélyegek mérete és alakja, azaz álló téglalap
alakú volt, közel azonos oldalmérettel. 1913-ban a Krassó-Szörény
vármegyei árvízkárosultak javára kiadott „Árvíz” sorozat minden
címletének megvásárlásakor 2 fillér felárat kellett fizetni. A
sorozat címletei a „Turul” sorozat ábráival jelentek meg, mely alatt
lévő toldalékon „Árvízkárosultaknak külön 2 fillér” felirat
olvasható. Így a sorozat bélyegei a korábbi bélyegektől eltérően
1,5 arányú oldalhosszúságú álló téglalap alakúak voltak. Ezzel a
sorozattal megszűnt a bélyegek alakjának egyhangúsága.

6

Krassó-Szörény megye8

1913-as árvízplakát9

Az árvízkárosultak javára kiadott bélyeg

Az első modern bélyegek az 1919-es „Magyar
Tanácsköztársasági arcképek” voltak, és amelyeket újabb kiadások
követtek.

Az első szokványostól eltérő méretű magyar bélyegek7

5
6
7

Forrás: saját anyag
Forrás: saját anyag
Forrás: saját anyag

8
Forrás:
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9p:Carasseverin.png
9
Forrás:
http://www.uh.ro:8080/servlet/cikk?cimid=14360
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Magyarországon 1952-ig kellett várni az első háromszög
alakú bélyegek megjelenésére, mely a „Madarak” sorozat 11 értéke
volt.

Gulipán13

A „Madarak” sorozat 20 filléres értéke10

Ugyanebben az évben jelent meg a „Olimpia (Helsinki)”
sorozat, melyek címletei csúcsukra állított négyzet alakúak voltak.

Helsinki olimpia: A magyar sport
számára
felejthetetlen
16
nap
mérlege: 16 arany - 10 ezüst - 16
bronzérem és sok értékes helyezés.

A helsinki olimpiáról készült sorozat 30 filléres értékű bélyege11

1985-ben adták ki a „Kulturális Fórum Budapest” blokkot, mely
kör perforációjú bélyeget tartalmaz.

Az első magyar körperforációs blokk12

10

Forrás: saját anyag
Forrás: saját anyag
12
Forrás: saját anyag
11

13

Forrás:
http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/mm/kornytu
d/termved/tgy6/recavo1f.jpg
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A bélyegek mérete
Kezdetben a bélyegek alakja, mint korábban említettük, álló
helyzetű téglalap volt, ahol a függőleges oldalak hossza nem
sokkal haladta meg a vízszintes oldalakét. Az 1916-ban kiadott
„Arató-Parlament” sorozatnál a nagyobb névértékű parlamentes
értékek az aratós ábrájú bélyegeknél jóval nagyobb méretű, fekvő
téglalap alakúak lettek, feltehetően azért is, hogy jól
megkülönböztethetők legyenek. Az 1919-ben kiadott (korábban
említett) „Magyar Tanácsköztársasági Arcképek” sorozattól
kezdődött el a magyar bélyegek méretének tobzódása. A világ
legkisebb bélyegét Kolumbiában adták ki 1863-ban 8x9,5 mm
nagyságban, a legnagyobbat Kínában, 1905-ben adták ki 254x58
mm méretben. A legkisebb magyar bélyeg az 1961-es
„Egészségügy” sorozat 30 és 40 filléres bélyege, a legnagyobb az
1986-os „Budavár visszavívása” című bélyeg.

A legkisebb magyar bélyegek (méret: 22x22mm, méretarány: 1:2)14

A legnagyobb magyar bélyeg (méret: 80x60 mm, méretarány: 1:2 )15

Lánchíd18

A legkisebb magyar blokk (méret: 40x60 mm, méretarány: 1:2)16

Orchideák19

Az egyik legnagyobb külföldi
blokk: Kim Ir Szen látogatása
(méret: 188x125 mm,
méretarány: 1:8)20
Kim Ir Szen: a Koreai Népi
Demokratikus
vezetője

Köztársaság

volt

A legnagyobb magyar blokk (méret: 152x101 mm, méretarány: 1:2)17
18

14

Forrás: saját anyag
15
Forrás: saját anyag
16
Forrás: saját anyag
17
Forrás: saját anyag

Forrás:
http://www.efsc2004.hu/hun/pict/lanchidejsz.jpg
Forrás:
http://www.kepguru.hu/fv.php?id=9874&res=l2
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20

Forrás: saját anyag
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