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A Magyar Posta a világ bélyegkibocsátásában egyedülálló módon Húsvét alkalmából tizenöt 
bélyegképet tartalmazó bélyegíven mutatja be Jézus szenvedéstörténetét és feltámadását. A bélyegív 
Udvardi Erzsébet Kossuth-díjas festőművésznő, Fertőd Szent Kereszt templomában található 
Keresztút című festményeinek reprodukálásával készült ofszet- és fólianyomtatás kombinációjával. Az 
újdonság március 28-tól kapható a nagyobb postákon valamint a Filapostán, de megrendelhető a 
Magyar Posta internetes áruházából is. 
 
A festmények központi alakja a keresztutat végigjáró és szenvedő Jézus, mellette a halálos ítéletet meghozó Poncius 
Pilátus és egy zsidó főpap (I.), a kivégzést végrehajtó katonák (III., X., XI.), Jézus szent Anyja Mária (IV., XIII.), Cirenei 
Simon (V.), Veronika (VI.), a holttestet kikérő Arimateai József (XIV.) valamint Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja és 
Szalóme (XV.) alakja ismerhető fel. A bélyegképeken bemutatott festmények témája címletsorrendben:  
I. Pilátus halálra ítéli Jézust 
II. Jézus vállára veszi a keresztet 
III. Jézus először esik el a kereszttel 
IV. Jézus szent Anyjával találkozik 
V. Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni 
VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak 
VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel 
VIII. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat  

IX. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt 
X. Jézust megfosztják ruháitól 
XI. Jézust a keresztre szegezik 
XII. Jézus meghal a kereszten 
XIII. Jézus testét leveszik a keresztről és fájdalmas 
anyja ölébe fektetik 
XIV. Jézus holttestét sírba teszik 
XV. Az angyal hírül adja Jézus feltámadását 

 
A Húsvét 2014 forgalmi bélyegív megvásárolható exkluzív bélyegszettként is. A kiadvány címoldalát aranyfóliával 
díszített, kereszt formájú kivágás teszi egyedivé. A borítón Pilinszky János: Harmadnapon c. versének részlete, a belső 
oldalon – a bélyegív alatti felületen – az egyes festmények tematikájához kapcsolódó bibliai idézetek, a hátoldalon pedig 
magyar és angol nyelvű tájékoztató szöveg olvasható. 
 
 
HÚSVÉT 2014 ÍV: Megrendelési kód: 2014051040011 (ív), 2014052030011 (szett)  Megjelenés: 2014. március 28.  Össznévérték: 
1350 Ft  Nyomdai eljárás: ofszet- és fólianyomtatás  Példányszám: 30.000 darab ív, de a forgalmi igények alapján utánnyomható.  
Perforálási méret: 35x35 mm  Vágási méret: 125x215 mm  Gyártó: Pénzjegynyomda  Fotó: Hajdú József  Tervező: Domé Eszter 


