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HÚSVÉT 2017 
 

 

A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával 
köszönti a kereszténység legnagyobb ünnepét, a húsvétot. A bélyegképen 
és az alkalmi borítékon Szekeres Erzsébet képző- és textilművész, Krisztus 
síri leple c. alkotása, illetve annak részlete található. A filatéliai kiadványok 
Tóth László grafikusművész tervei szerint, öntapadós bélyegként a Pátria 
Nyomda Zrt.-ben készültek. Az újdonság március 6-tól kapható az elsőnapi 
postákon, valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta 
internetes áruházából is. 
 
Húsvét Jézus halálának és feltámadásának, az emberiség megváltásának 
ünnepe. A Biblia szerint Jézus Krisztust pénteken feszítették keresztre és a 
harmadik napon, vasárnap támadt fel. Kereszthalálával megváltotta minden 
ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. 2017-ben a 
keleti és a nyugati egyházaknál is azonos napon, április 16-án lesz húsvét 
ünnepe.  
 
A síri leplek története a 12. századig nyúlik vissza. A bizánci görögök által kedvelt 
késő-középkori temetési ábrázolásokat Hans Belting, nagy Bizánc-kutató 
művészettörténész szerint a torinói lepel ösztönözhette. A bizánci húsvéti 
liturgiában használt síri lepel – görögül epitáphios vagy epitáphion – a halott 
Krisztus, illetve sírba tételének textíliára hímzett vagy festett ikonja. Ma 
elsősorban a nagypénteki vecsernye során Krisztus sírba helyezésének 
megjelenítéseként világi hívek közreműködésével a pap hordozza ünnepélyes 
körmenetben, majd a templom közepén előkészített helyre, a szent sírra helyezik. 
Nagyszombaton, a feltámadási szertartás alkalmával viszik át a főoltárra, ahol 40 
napig, Krisztus mennybemenetelének ünnepéig marad az oltárasztalon. Forrás: 
imrikzsofia.hu; lexikon.katolikus.hu  
 

Szekeres Erzsébet: Krisztus síri leple c. alkotása a gödöllői görögkatolikus Szent 
Kereszt Templomban található. 

 

HÚSVÉT: 
 
Megrendelési kód:  

2017080010031 (bélyeg) 
2017080060012 (FDC) 
 
Megjelenés:  

2017. március 6. 
 
Névérték: 120 Ft 

(Megjelenéskor „Belföldi nem 
elsőbbségi levelezőlap és 
szabványlevél tarifának felel 
meg.) 
 
Nyomdai eljárás: flexo 

 
Példányszám: a forgalmi 

igények alapján kerül 
meghatározásra  
 
Perforálási méret:  

26 x 33 mm (ívenként 50 bélyeg 
és 5 vonalkód) 
 
Papírfajta:  

öntapadós bélyegpapír 
 
Gyártó:  

Pátria Nyomda Zrt. 
 
Fotó: Dabasi András 
 
Tervezőművész:  

Szekeres Erzsébet,  
Tóth László 
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