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A Magyar Posta és az Izraeli Posta történetében először kerül sor közös bélyeg kiadására. A kibocsátást több évre visszanyúló egyeztetések előzték 

meg, melynek eredményeként hazánkban és Izraelben ugyanazon napon kerül forgalomba a budapesti Dohány utcai zsinagógát ábrázoló bélyeg.  

 

A magyar bélyeg a Vallástörténet – Templomok bélyegsor ötödik címleteként kerül forgalomba. A bélyegképen a budapesti Dohány utcai 

zsinagóga épülete látható, háttérben a rózsaablakkal. A szelvényes izraeli bélyegen a zsinagóga belső tere és egy gyertyatartó (menorah) található. 

 

A romantikus, bizánci-mór stílusú műemléket 1854-59 között emelték Ludwig Förster bécsi építész tervei szerint. Belső díszítése, illetve 

berendezése részben Feszl Frigyes elgondolásai alapján készült. A templom Európa legnagyobb működő zsinagógája. Az épületet vörös és fehér 

tégla burkolja, kerámiadíszítéssel. A hagymasisakos tornyok közötti homlokzat legfőbb dísze a rózsaablak, amely alatt Mózes II. könyvéből 

választott, héber nyelvű idézet olvasható: „Készítsetek nékem szentélyt, hogy lakjam benne.” 

A homlokzattól balra lévő szárnyépületet 1929-31 között emelték Vágó László terve szerint, az eredeti templomhoz alkalmazkodó stílusban. 

 

A Magyar Posta és az Izraeli Posta a két bélyeg együttes bemutatásának céljával emléklapot is kiadott, melyen mindkét bélyeg alkalmi bélyegző 

lenyomattal látható. A magyar emléklapot az aranyozott szentélyrekesztő rács egy részlete és a homlokzati üvegablak kőrácsa díszíti.  

 

A magyar postabélyeghez tartozó alkalmi borítékon a Mózes II. könyvéből idézett feliratos kőtábla látható, a bélyegzőlenyomat az üvegablak 

kőrácsának vonalait idézi. 

 

 

SO. 

 

 

Forrás: Dr. Czellár Katalin – Dr. Somorjai Ferenc: 

Panoráma nagyútikönyvek: Magyarország 
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Megrendelési kódszám: 000200 

 

Megjelenési időpont: 2000. szeptember 19. 

Névérték: 120 Ft 

Példányszám: 200.000 db 

Perforálási méret: 30 x 40 mm, 50 bélyegképet tartalmazó ívekben 

Nyomdai eljárás: ofszet-nyomtatás  

Gyártó nyomda: Pénzjegynyomda Rt. 

Tervezőművész: Kertész Dániel 
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