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VISELETTÖRTÉNET I.  

 

Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar 
Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg. Az első kisív 
címletein II. Lajos király és Mária királyné menyegzői öltözete kerül 
bemutatásra a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből. Az újdonságot 
Weisenburger István grafikusművész tervei alapján 80.000 példányban a 
Pénzjegynyomda Zrt. gyártotta. November 8-tól kapható az elsőnapi postákon 
és a Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is. 
 
A Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításának részeként tekinthető meg II. Lajos király és 
Mária királyné menyegzői öltözéke. A Múzeum 1928-ban szerezte meg a mariazelli 
kegytemplomtól a két öltözetet, melyekről a mariazelli hagyomány azt tartotta, hogy Nagy 
Lajos és felesége, Erzsébet esküvői ruhája. A ruhák szövete és szabása nyomán azonban 
Höllrigl József, a múzeum tudományos munkatársa 1929-ben megállapította, hogy ezek 
valójában II. Lajos magyar királynak és feleségének öltözetei voltak. 
 
A királyné öltözéke a 16. század első felére jellemző német reneszánsz divatot követi: zöld 
rozettamintás itáliai damasztból szabták, aranybrokáttal díszítették, arany- és ezüstfonallal 
hímezték. Derékvonala emelt, felsőrésze szűk és szélesen nyitott. A ráncolt derekú szoknya 
lefelé bővülő, uszályos. A szűk ujjak végét hosszú, a kézfejet is takaró, tölcsér alakú kézelő 
ékesíti.  
 
A királyi köpeny külsőségeiben a korabeli magyar ízlésvilágot tükrözi. Az öltözék 
érdekessége, hogy elől rövidebb, hátul hosszabb, ami fokozta a fiatal király fenséges 
megjelenését mind lovon ülve, mind a szertartás alatt az oltár előtt térdepelve. A köpeny 
anyaga kétoldalasan szövött selyembrokát. Különleges technikai bravúr, hogy külsejét 
arannyal, fonákoldalát pedig ezüstfonallal mintázták. Az ing anyaga finom lenszövet.  
 
Forrás: mnm.hu; F. Dózsa Katalin: Mária királyné esküvői öltözéke az újabb kutatások 
tükrében; V. Ember Mária: II. Lajos magyar király és felesége ruhája; tudasbazis.sulinet.hu/ 

 

VISELETEK_I: 
 
Megrendelési kód:  

2016260040011 (kisív) 
2016260060012 (FDC) 
 
Megjelenés: 2016. nov. 8. 

 
Névérték: 250 Ft  

(Kiegészítő címlet) 
 
Nyomdai eljárás: ofszet 

 
Példányszám: 80.000 db  

 
Perforálási méret:  

30 x 50 mm 
 
Kisív vágási méret:  

80 x 140 mm 
 
Papírfajta:  

enyvezett bélyegpapír 
 
Gyártó: Pénzjegynyomda  
 
Tervezőművész:  

Weisenburger István 
 
Forrás: CULTiRiS / 

INTERFOTO / Sammlung 
Rauch • Magyar Nemzeti 
Múzeum 

 

mailto:belyeg@posta.hu
mailto:philately@posta.hu

