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SEUSO-KINCS II.   

A Seuso-kincs a legjelentősebb késő római ezüst 

kincsleletek egyike. A Magyar Posta a kincs első hét 

tagjáról 2014-ben már bocsátott ki bélyeget. A 2019-

ben kibocsátásra kerülő bélyegblokk a második 

ütemben hazaszállított hét tárgyat mutatja be, amely 

Benedek Imre grafikusművész tervei alapján, 44.000 

db perforált és 6.000 db vágott változatban a Pénz-

jegynyomdában készült. Megvásárolható a 

Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, egyes pos-

tahelyeken és a www.posta.hu-n.  

A Seuso-kincs darabjai egy ünnepi lakoma-készlet jel-

legzetes tartozékai, melyek többségét mitológiai alakok 

és történetek domborműves ábrázolásaival díszítettek. A 

bélyegblokkon bemutatott hét tárgy: Akhilleusz-tál, 

Meleagrosz-tál, amfora, állatalakos kancsó és a kancsó-

ból és vödör-párból álló Hippolütosz-készlet.  

A bélyegblokkon lévő ezüst tárgyakat diffrakciós fólia- és 

dombornyomás teszi különlegesebbé, a blokkon uv-

fényben a leghíresebb, és egyben a kincs névadó da-

rabjaként is ismert ezüst Vadász-tál központi, kör alakú 

mezőbe foglalt jeleneteit keretező, a kincs összes darab-

jára egyöntetűen érvényes, latin nyelvű verses felirat 

olvasható: „HEC SEVSO TIBI DVRENT PER SAECVLA 

MVLTA / POSTERIS VT PROSINT VASCVLA DIGNA 

TVIS”. A bélyegszett a blokk fekete sorszámozású alap-

változata mellett tartalmazza annak piros sorszámozású, 

vágott változatát is. 

Megrendelési kód:  

2019210030011 (perforált bélyegblokk)  

2019210060012 (FDC perforált blokkal) 

2019211030011 (vágott bélyegblokk) 

2019212030011 (szett) 

Megjelenés: 2019. július 8. 

Össznévérték: 3.000 Ft (Megjelenéskor kiegészítő 
címletként használható.)  
A szett eladási ára 10.000 Ft. 

Nyomdai eljárás: diffrakciós fólia, ofszet, dombor és 
uv-nyomat kombinációja 

Példányszám: 44.000 db perforált blokk (fekete sor-

számmal), 6.000 db vágott blokk (piros sorszámmal). A 

szettbe 1-2.000-ig tartó sorszámmal kerültek a blokkok. 

A blokk vágási mérete: 170 x 97 mm  

A blokkon belüli egyes bélyegképek perforációs 

mérete: (2x) 30 x 45 mm, (1x) 50 x 60 mm 

Papírfajta: Fehér, famentes felületkezelt enyvezett 

bélyegpapír, optikai fehérítővel 

Gyártó: Pénzjegynyomda Zrt. 

Fotó: Dabasi András, Kardos Judit 

Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum 

Tervezőművész: Benedek Imre 
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