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HÚSVÉT 2015

A Magyar Posta hagyományosan bélyegkibocsátással köszönti a húsvétot. A forgalmi bélyegsorozat
címletein – a 2013. évi kibocsátás folytatásaként – a Míves Tojás Gyűjtemény (Zengővárkony) hímes
tojás különlegességei szerepelnek. Az alkotásokat Bércziné Szendrő Csilla tojásíró népi iparművész, a
Népművészet Mestere készítette. A kibocsátás érdekessége, hogy a kétféle bélyeg a bélyegívben
váltakozva szerepel. A 2015. március 5-én megjelenő húsvéti bélyegek Nagy Péter grafikusművész
tervei szerint az ANY Biztonsági Nyomdában készültek.
A kereszt a kereszténységben Krisztus halál feletti győzelmének szimbóluma. A tojáshímek közül ritkábbak,
jelentőségükben mégis fontosak a vallási vonatkozásúak, melyre elnevezéseik is utalnak: keresztes,
oláhkeresztes, szakramentumos, Mária gyásza, hit-remény-szeretet, ostyás, kelyhes.
A világos hátterű tojásnál a kereszt szárai közé átló beiktatásával nyolcágú keresztet kapunk. A látszólagos
gereblye motívum ősi kezes-ujjas, áttételesen áldást hoz. A függőleges osztás, amely a képen a tojás oldalán
látszik, a „Szent grádics” ég és föld összekötője, a szakralitás megerősítése. Színe azonos a kereszt vörös
színével, a vér, az élet, az örök feltámadás jelképeként. Színvilága a vegyes díszítési módszerek
alkalmazásából ered, a világos alapból emeli ki a keresztet.
A fekete hátterű tojás színezése a XIX-XX. századi hagyományoknak felel meg. A fehér tojáson viasszal írt
keresztet vörösre (Krisztus vére), majd a hátteret feketére (halál-gyász) festette az alkotó. A központi motívum
a gót, vagy rózsás kereszt, jelentőségét emeli a kísérő pöttysor, amely mintegy gyöngyfüzérként veszi körbe.
Talpából ívesen felfutó csigavonalban végződő levélsor áttételesen életfa, remény a feltámadásban.
A Míves Tojás Gyűjteményben látható mintegy kétezer különlegesen szép, díszített tojás csoda között a
sorozat címletein bemutatott szakrális mintázatú hímes tojásokon kívül számos további változat is
megtalálható. (Forrás: Bércziné Szendrő Csilla tojásíró népi iparművész, a Népművészet Mestere és
Dr. Nienhaus Rózsa Míves Tojás Múzeum alapító tulajdonos)
HÚSVÉT2015: Megrendelési kód: 2015060050231 (sorozat); 2015060060032 (FDC)  Megjelenés: 2015. március 5. 
Össznévérték: 230 Ft (A 115 Ft-os bélyeg megjelenéskor pl. a belföldi nem elsőbbségi levelezőlap és szabványlevél
tarifának felel meg.)  Példányszáma a forgalmi igények alapján kerül meghatározásra.  Perforálási méret: 26x33 mm
(100 bélyeg/ív)  Nyomdai eljárás: ofszet  Gyártó: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.  Tervezőművész: Nagy Péter

