
Egy postai centenáriumról 
1888. május 11-én miniszteri rendelet jelent meg, mely szerint 

minden postai küldeményt bélyeggel kell bérmentesíteni. 

A világ első bélyege, 1840-
ben, Angliában bocsátották 
ki 
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Az országok kultúrájának, iparának és kereskedelmének fejlődése minden időszakban 
jelentősen befolyásolta a postaszolgálat forgalmát. Gyakran szükségessé vált a kezelés és a 
díjlerovás módjának változtatása. 

A postabélyegek előtti ún. előfutár időszakban, a magán- és egyházi posták mellett, a 
gazdasági fejlődés olyan postaintézetek alakítását igényelte, amelyek díj ellenében a 
magánosok küldeményeit is szállítják. A szolgáltatásért járó díjat a feladó vagy címzett — 
egy-egy időszakban ún. félportóként a két fél megosztva — fizette. A díjlerovás módját a 
küldeményen tüntet ték fel. 

A postabélyeg kibocsátása jelentős változást hozot t . A XIX. század közepén Európa 
egyik iparilag legfejlettebb országában, Angliában, Rowland Hill javaslatára jelent meg a 
vüáe első bélyege, azzal a céllal, hogy a készpénz-bérmentesítéssel járó kezelési nehézségeket 
megkönnyítsék. 
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Than Mór bélyegterve 1873/74. Távirdabélyeg 

1874. Színes számú krajcár, 
mint első magyar rajzú bé-
lyeg 



Hírlapszalag az első hírlapbélyeggel Feladáskor a levéldíjat kifizették, ezt átlós 
áthúzással jelezték 

Az 1848/49-es szabadságharc alatt rövid ideig függetlenné vált magyar kormány — az 
irodalom szerint Kossuth Lajos javaslatára — Than Mór festőművészt bízta meg egy 
postabélyegterv készítésével. A bélyeg megjelenését a szabadságharc leverése meghiúsította, 
így azt is, hogy Magyarország az első bélyegkiadó országok közöt t legyen. (Brazília 1843, 
Franciaország 1849). 

A szabadságharcot követő postatörténeti időszak alatt a magyarországi és erdélyi postákat 
Bécsből igazgatták, így az 1850-ben kibocsátott első osztrák bélyeg ezekben a postahivata-
lokban is forgalomba kerül t . A hírlapokat 1838-tól kizárólagos joggal szállította a posta az 
osztrák igazgatás területén, 1850-ben a világon elsőként a szállítási a i j lerovására hírlapbélye-
geket bocsátott ki. 

Az 1867-es osztrák—magyar kiegyezéssel a Magyar Posta függetlenné vált. A postakeze-
lési gyakorlat azonban — az osztrák postaigazgatással kötöt t egyezmény következtében — 
nem változott . A posta- és hírlapbélyeg mellett továbbra is megmaradt a készpénz-bérmente-
sítés. 

A táviratok szódíját is készpénzben fizették, de a külterületi kézbesítésért és az ezzel járó 
ajánlott kezelésért postapélyeggel fizetett a feladó. Rövid időre, mivel a posta és a távirda 
külön üzletág volt, csak a táviratok részére „távirdabélyeg"-et bocsátottal^ ki. Ez 1873-tól 
1879. II. 28-ig volt érvényben. Az ismételt készpénzfizetést a posták és távírdák egyesítése 
után szüntették meg. 

Az 1880-as évek végén az ipar és kereskedelem hazánkban is rohamos fejlődésnek indult, 
emiatt a postaforgalom jelentősen nőtt . Szükségessé vált a kezelés könnyítése. A levél- és 
kocsipostát, valamint a távirdát közös irányítás alá vonták. A z osztrák postaigazgatás — a 
magyar fél magatartása miatt — egyoldalúan felmondta az 1868-ban kötöt t postaegyez-
ményt. 1888. július 3-án hosszú tárgyalás eredményeként új egyezmény született a két fél 
között . Ennek I. cikk 1. bekezdése leszögezte, hogy a két igazgatás között i posta- és 
távirdaforgalomról egyetértésben, közösen döntenek, „A saját belső forgalom önálló 
rendezését azonban mindkét fél fenntartja magának." 

Az egyezményt követően a magyar posta rendelkezési jogot nyert saját belföldi postadíj-
szabásának kialakítására. Elrendelte, hogy valamennyi postaküldemény díját postabélyeggel 
róják le. Ennek megvalósításához új névértékeket is tartalmazó bélyegsorozatot adott ki. A 
korábbi bélyegsor, mint első magyar rajzú bélyeg, 1874-ben, majd 1881-ben vízjeles papíron 
került forgalomba. 

Az új bélyegsort azonos rajzzal, de új névértékekkel készítették. Tervezésénél figyelembe 
vették, hogy „minden egyes értékjegy messziről és futólagos pillantásra, mesterséges 
világításnál (éjjeli szolgálatban) az értekre nézve biztosan, félreismerhetetlenül megkülön-
böztethető legyen' ' . Az idézett utasítás a bélyegeket gyártó Államnyomdának szólt. 
Továbbiakban javasolták, hogy az egyes bélyegek, hat- vagy háromszögíetesek, az 1 és 3 
Ft-os címletek pedig hosszúkás alakúak legyenek. Ezeket a különleges formákat az idő 
rövidsége, valamint nyomdai nehézségek miatt nem tudták megvalósítani. Ezzel szemben az 
Ál lamnyomda első alkalommal kétféle gyártási eljárással készítette a bélyegeket. Az 
alapszínt könyvrtyomásssal, a rajzot és értékjelzést kőnyomással. így kívánták megakadá-
lyozni a bélyegek hamisítását. 

Az új bélyegek 1888. június l- jén kerültek forgalomba 1, 8, 12, 15, 24, 30, 50 krajcár, 
valamint 1 és 3 Ft névértékkel. Az 1888. évi fekete számú krajcáros bélyegek 1 és 3 Ft 
címleteinek névértékét pirossal nyomtat ták, így az 1 krajcárt az 1 Ft-tól j ó l m e g lehetett 
különböztetni . Az 1881-es bélyegkészlet felhasználása után folyamatosan megjelent az új 2, 
3, 5 ,10 és 20 kr-os is. 

A bélyegek kibocsátása, az új névértékű címletek, hosszú időre lehetővé tették, hogy 
valamennyi postaküldemény díját postabélyegekkel egyenlítsék ki. 

Sipos Józsefné 
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