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RAOUL WALLENBERG EMLÉKÉV 
 

 
 

Alkalmi bélyeg köszönti Raoul Wallenberg születésének 100. évfordulóját 
 
A Magyar Posta Raoul Wallenberg születésének századik évfordulója alkalmából bélyeget bocsát ki. Az 
alkalmi bélyeg, a hozzá tartozó boríték és bélyegző Benedek Imre grafikusművész alkotása. Az újdon-
ságot, mely az Állami Nyomdában készült 300 ezer példányban, ünnepélyes keretek között mutatják be 
2012. május 10-én a Bélyegmúzeumban. A rendezvényen Geszti László, a Magyar Posta vezérigazgató-
ja Prőhle Gergellyel, a Külügyminisztérium helyettes államtitkárával közösen bocsátja forgalomba a 
bélyeget. Ugyanekkor Embermentők címmel a Bélyegmúzeumban reprezentatív bélyegkiállítás nyílik. 
 
Raoul Wallenberg (Stockholm, 1912. augusztus 4. – feltételezések szerint 1947. július 16.) svéd kereskedő-
család sarja 1944-ben, Magyarország német megszállása után érkezett Budapestre. A diplomata azonnal be-
kapcsolódott az embermentő akciókba, és augusztusban már 4500 védőútlevelet állított ki, amelyeket „családi 
okmányként” fogadtatott el, így minden egyes kibocsátott irat több ember életét menthette meg. Munkáját egé-
szen 1945. január 17-éig folytatta, mikor a szovjet csapatok elhurcolták, és a Szovjetunióból már soha nem 
térhetett vissza. (Forrás: wallenberg.hu) 
A bélyegkép bal oldalán Raoul Wallenberg portréja látható, mely egy eddig még nem publikált fénykép, a svéd 
diplomata magyarországi vízumkérő lapján szereplő korabeli fotó felhasználásával készült. A bélyegkép jobb 
oldalán az emberek mentését szolgáló menlevél ún. Schutz-Pass képe látható. A bélyegkép hátterében, közé-
pen, a deportálástól megmentett több ezer embert szimbolizáló motívum szerepel. A bélyeghez tartozó alkalmi 
borítékon a három budapesti Wallenberg-emlékmű közül Varga Imre 1987-ben felállított alkotása szerepel. A 
kompozíciót Raoul Wallenberg híressé vált mondata magyar és svéd nyelven teszi teljessé: „Számomra nincs 
más választás.” • „För míg finns inget annat val.” 
Ugyanezen a napon a Svéd Posta bélyegblokkot bocsátott forgalomba, melyen a magyarhoz hasonló kompo-
zíciós elemek fedezhetők fel. A Magyar Posta a magyar és a svéd újdonságot közös alkalmi borítékon is ajánl-
ja a gyűjtők és az érdeklődők figyelmébe. Raoul Wallenberg emlékére 1992-ben, születésének 80. évforduló-
ján is jelent meg magyar postabélyeg. A művészi kivitelezésű portrébélyeg akkor Oláh György grafikusművész 
tervei szerint készült. 
 
Megrendelési kód: 2012102010011 (bélyeg), 2012102060012 (FDC)  Megjelenési időpont: 2012. május 10.  
Névérték: 340 Ft  Példányszám: 300.000  A bélyeg perforálási mérete: 45x30mm (50 bélyeg/ív)  Gyártó: 
Állami Nyomda  Tervezőművész: Benedek Imre 

MAGYAR POSTA ZRT. • BÉLYEG ÜZLET  
Postacím: H-1540 Budapest • Információ: (+36 1) 767-7329 • Rendelés: (+36 1) 767-7173  

Fax: (+36 1) 288-1522 • E-mail: belyeg@posta.hu • Internet: www.posta.hu/belyeg  

http://www.posta.hu/

