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150 ÉVE SZÜLETETT RÓTH MIKSA 

 

 
 
 
A Magyar Posta Zrt. alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti Róth Miksa születésének  
150. évfordulóját. Az 1000 Ft névértékű bélyegblokkon látható díjnyertes Pax mozaik 135 x 86,5 cm 
nagyságú, Tiffany-féle opalizáló üvegből, Puhl és Wagner-féle aranyfóliából valamint Zsolnay-féle 
eozin mázas elemekből készült. Először a párizsi világkiállításon állították ki, majd pedig Róth Miksa 
haláláig könyvtárszobáját díszítette. Ma, az egykori lakásából kialakított Róth Miksa Emlékházban 
látható. Az újdonság Fényi Tibor fotójának felhasználásával, Kara György grafikusművész terve 
alapján az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt-ben készült. Június 4-től kapható a készlet függvényében az 
első napi postákon, valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is.  
 
Róth Miksa (1865–1944) máig a legismertebb és legelismertebb magyar üvegfestő- és mozaikművész. Az ő 
üvegablakai díszítik többek között a burgenlandi máriafalvi gótikus templomot, az Országházat, a (mai) 
Pénzügy- és Belügyminisztérium valamint a Magyar Nemzeti Bank épületét, az 1903-ban újjáépített 
Vajdahunyad várát és a jáki kápolnává alakított egykori királyi pihenőt. Mozaikképei közül ma is látható a 
budapesti Szervita téren az egykori Török Bankház homlokzatán a Patrona Hungariae, a főváros legnagyobb 
köztéri mozaikja, a pannonhalmi apátsági templom homlokzatán az alapítást szimbolizáló mozaik, Vajda 
Zsigmonddal pedig a Széchenyi fürdő kupolacsarnokának világos, modern mozaikdíszét készítették el.  
A mozaikkészítés magyarországi meghonosításáért elnyerte a Ferenc József-rend lovagi fokozatát. 1900-ban 
Párizsban a szecesszió első nagy nemzetközi seregszemléjén ezüstéremmel tüntették ki. Később a torinói és 
a Saint Louis-i világkiállításokon aranyérmet kapott és a mozaiktechnika megújításért elnyerte az olasz király 
aranyérmét is. (Forrás: Fényi Tibor kézirata - Róth Miksa Emlékház) 
 
 
RÓTH: Megrendelési kód: 2015170030011 (blokk); 2015170060012 (FDC)  Megjelenés: 2015. június 4.  Névérték: 
1000 Ft (Az 1000 Ft-os bélyeg megjelenéskor kiegészítő címletként használható.)  Példányszám: 60.000 db  
Perforálási méret: 30x36,92 mm  Vágási méret: 90x65 mm  Nyomdai eljárás: ofszet  Gyártó: ANY Biztonsági Nyomda 
Nyrt.  Fotó: Fényi Tibor  Tervezőművész: Kara György  


