
04/2022 MAGYAR BÉLYEGEK  
100 ÉVE SZÜLETETT GÖNCZ ÁRPÁD 

Születésének centenáriumán a Magyar Posta alkalmi bélyeg 
kibocsátásával emlékezik Göncz Árpádra. A József Attila-díjas író, 
műfordító 1990 és 2000 között a III. Magyar Köztársaság első elnöke volt. 
Az alkalmi bélyeg Benedek Imre grafikus tervei alapján 50 000 
példányban, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-ben készült. 
Megvásárolható a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, egyes 
postahelyeken és a www.posta.hu-n.  

Göncz Árpád (1922-2015) a második világháború idején részt vesz a nyilasok 
elleni fegyveres ellenállásban. 1945 után a Független Kisgazda-, Földműves- 
és Polgári Pártban tevékenykedik, annak betiltása után fizikai munkával tartja 
el családját. Az 1956-os forradalom után a Bibó perben életfogytiglani 
szabadságvesztésre ítélik, amnesztiával szabadul 1963-ban. Műfordítói, majd 
írói pályája ekkor bontakozik ki. Kezdettől részt vesz a demokratikus ellenzék 
munkájában. 1990-ben a Szabad Demokraták Szövetsége politikusaként a 
rendszerváltás utáni első szabadon választott Országgyűlés tagja, majd első 
elnöke. E minőségében ideiglenes köztársasági elnök, majd még az év 
augusztus 3-án köztársasági elnökké választják. Két cikluson át tölti be 
tisztségét. 

Íróként markánsan egyéni hangú regények, esszé-, novella- és drámakötetek 
szerzője. Több száz kötetes, lenyűgöző műfordítói életműve az angol nyelvű 
klasszikus és kortárs irodalom legjavára terjed ki, közülük a legnépszerűbb 
talán J. R. R. Tolkien angol író A Gyűrűk Ura című regény-ciklusa.1983-ban 
József Attila-díjat kap, 1988-ban a Magyar Írószövetség elnökévé 
választja.1994-től a Magyar PEN Club, 2002-től a Magyar Tolkien Társaság 
tiszteletbeli elnöke. 

Az alkalmi bélyegen Korniss Péter, 2000-ben, míg az alkalmi borítékon E. 
Várkonyi Péter, 1990-ben készült Göncz Árpád portréja látható. Az alkalmi 
bélyegzőben Göncz Árpád aláírása található. 

Megrendelési kód:  

2022050010011 (bélyeg) 

2022050060012 (FDC)  

Megjelenés:  

2022. február 10. 

Névérték/eladási ár: 430 Ft  
(Megjelenéskor Belföld nem 
elsőbbségi levél 500 g-ig 
szolgáltatás díja.) 

Nyomdai eljárás:  

4 szín ofszet  

Példányszám:  

50.000 db  

Perforálási mérete:  

30 x 40 mm 

Papírfajta: Fehér, famentes 

felületkezelt enyvezett 

bélyegpapír, optikai 

fehérítővel 

Gyártó: ANY Biztonsági 

Nyomda Nyrt. 

Fotó: Korniss Péter (bélyeg),  

E. Várkonyi Péter (boríték)  

Tervező: Benedek Imre 

INFORMÁCIÓ: belyeg@posta.hu  
RENDELÉS: Tel: (+36 1) 767-7173 ▪ philately@posta.hu ▪ www.posta.hu 
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