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Bélyyegtájéékoztattó
150
0 ÉVE SZÜLETE
ETT TÖ
ÖMÖRKÉ
ÉNY IST
TVÁN

A Magyar Posta, a Magyar Kultúra Napján alkalmi bélyeg
kibo
ocsátásáva
al köszön
nti Tömö
örkény Is tván író, múzeum
m- és
kön
nyvtárigazg
gató születtésének 15
50. évfordu
ulóját. A 340
3
Ft név
vértékű
bély
yeg Ando
or András
s grafikusművész tterve alap
pján készült. A
bély
yegképen Tömörkény
y István portréja,
p
azz alnyomatton egy álttala írt
levé
él részlete
e található
ó. A boríté
ékon a „K
Közművelő
ődésnek” épített
Kulttúrpalotáró
ól Schmidt Edgar bud
dapesti kia
adó által, 1902-ben ké
észített
kép
peslap részzlete látható
ó. Az újdon
nság januá
ár 22-től vá
ásárolható meg a
készlet függvé
ényében az
a elsőnapii postákon
n valamint a Filaposttán, de
meg
grendelhető a Magyar Posta inte
ernetes áru
uházából is
s.
Töm
mörkény Istvá
án Szegeden
n és Makón végezte el iskoláit, majjd gyógyszerésznek
tanu
ult. A kényellmes polgári életet ígérrő patikusság
g helyett az
zonban az újságírói
ú
pályát választottta. Az egyé
éni hangjuk
kat nehezen megtaláló írók közé tartozik,
hoss
szú idő telikk el, míg elhatározza, hogy 1893--ban kiadja első önálló kötetét
Szeg
gedi paraszttok és egyéb urak címme
el.
Köze
el negyedszzázados alko
otói korszak
kának termé
ése további tizennégy kötetben
k
látottt napvilágot. Igazi műfajja a novella, ahol rendkkívül tömören
n mond el bonyolult
törté
éneteket is. Néhány szzavas jellemzés után szzemléletesen öltenek alakot
a
a
szerreplők. Néha
a úgy tesz, mintha pong
gyolán fogallmazna, de hamarosan kiderül,
hogy
y ez is művvészi fogás. A novellák
kban gyakra
an visszatérő
ő alakok az olvasó
szem
mélyes isme
erősei leszne
ek. Mesterie
en játszik a hangulatokk
kal, vidáman
n induló
törté
énetből nyomasztó trag
gédia fejlőd
dik, komor helyzetek váratlan fordulattal
komikumba csap
pnak át. Írói öröksége a XX. századii magyar irodalom megh
határozó
kincs
se.
1904
4-1917 közö
ött irányította
a a szegedi Kultúrpalotá
át, azaz a városi
v
múzeu
umot és
Som
mogyi-könyvtá
árat, a mai Móra
M
Ferenc
c Múzeum ellődjét. Igazg
gatósága alattt biztos
szellemi alapot tteremtett a múzeum
m
szá
ámára, melyrre utóda, Mó
óra Ferenc építkezni
tudo
ott. Munkássá
ágához köthe
ető többek között a népra
ajzi gyűjtemé
ény létrehozá
ása.
Forrrás: mek.oszkk.hu/ Móra Ferenc
F
Múze
eum, Szeged
d

TÖMÖRKÉ
ÉNY150:
Megrendelé
ési kód:
2016010010
0011 (bélyeg
g)
2016010060
0012 (FDC)
Megjelenés
s: 2016. január 22.
Névérték: 340
3 Ft
(Megjelenés
skor belföldi
hivatalos 2kg-ig terjedő irat,
i
európai orsz
zágokba első
őbbségi
levelezőlap és szabványylevél
postázásána
ak megfelelő
ő
címletként használható.)
h
)
Nyomdai eljárás: ofszet
Példányszá
ám: 200.000 db
Perforálási méret: 30x4
40 mm
Bélyegek sz
záma az ívb
ben:
50 db (5 von
nalkód/ív)
Papírfajta: mázolt
m
(Chro
omo)
Gyártó: Pén
nzjegynyomd
da Zrt.
Forrás: Mórra Ferenc Mú
úzeum,
Szeged
Tervezőművész:
Andor Andrá
ás
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