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IFJÚSÁGÉRT 2014: 

450 ÉVE SZÜLETETT WILLIAM SHAKESPEARE 
 

 
 
 
A Magyar Posta sorszámozott feláras alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti William 
Shakespeare születésének 450. évfordulóját. A bélyegblokkon Kass János (1927-2010) – Munkácsy és 
Kossuth-díjas grafikus, szobrász, bélyegtervező, kiváló művész – Hamlet illusztrációi közül A királyné 
és A koponya c. alkotások kerültek reprodukálására. A felárból származó bevételt, bélyegblokkonként 
100 forintot a Magyar Posta az ifjúsági bélyeggyűjtés támogatására fordítja. A blokkot Kara György 
grafikusművész tervei alapján az ANY Biztonsági Nyomda gyártotta. Az újdonság április 25-től kapható 
a nagyobb postákon valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is. 
 
William Shakespeare (1564–1616) angol drámaíró, költő, színész, az angol nyelvű drámaírás egyik legnagyobb 
alakja. Angliában, mint a nemzet dalnokát tisztelik. Műveit az élő nyelvek majd mindegyikére lefordították, 
színműveit folyamatosan játsszák. Azon kevés drámaírók közé tartozik, akik mind a komédia, mind a tragédia 
műfajában számos maradandó művet alkottak. Irodalmi teljesítménye nem merül ki a költészet és a drámaírás 
magas fokú művelésében, írásaiban az emberi élet egyes aspektusai, és a legkülönbözőbb érzelmek árnyalt 
ábrázolása mellett tömören és világosan kifejezett filozófiai gondolatok is megjelennek. Alkotásai 1588 és 1616 
között születtek. Kritikusai szerint művészetének csúcspontját tragédiáival érte el. Hamletet – első tragédiája hősét 
– többször emlegetik világszerte, mint bármely más Shakespeare-alakot, különösen híres monológja miatt: „Lenni, 
vagy nem lenni: az itt a kérdés.” - „To be, or not to be: that is the question.” (F.: wikipedia.org)  
 
 
SHAKESPEARE: Megrendelési kód: 2014130030011 (blokk), 2014130060012 (FDC)  Megjelenés: 2014. április 25.  
Névérték: 400+200 Ft  Nyomdai eljárás: 4 szín ofszet  Példányszám: 80.000 blokk  A bélyeg perforálási mérete: 
30,69x45 mm  A blokk vágási mérete: 116x84 mm  Gyártó: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.  Fotó: Hajdú József  
Tervező: Kara György  A blokk felárösszege levélpostai küldemények bérmentesítésére nem használható! 
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