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2. lecke
A hírközlés kialakulása, fejlődése
A levélbélyeg megjelenése a hírközlés, az információ
továbbítás széles körben való elterjedéséhez kötődik, arra az
időpontra, amikor az adattovábbítás már nem csak az uralkodó
rétegek privilégiuma (előjoga) volt. Üzenetek, hírek, információk
továbbítása nem az újkor találmánya. Már az ókorból maradtak
források az információk gyors, nagy távolságra való és hatékony
továbbítására. Ennek szükségességét alapvetően a veszélyhelyzet
közlése alakította ki.
Az állatvilágban ma is nagy számban tapasztalható olyan,
hogy míg a falka békésen táplálkozik, addig néhány egyed figyeli
a környéket, és ha veszélyt észlel, riasztja a többieket.

Őrködő és táplálkozó kenguruk1

„Héphaisztosz, Ída-hegyéről
küldve tűz-sugárt
a láng a lángot küldte
tűzfutár gyanánt,
… ‹szigetről szigetre›, át a
tenger hátán messzire
az izmos fény, mint kedve
tartja, vándorolt,
… ‹amíg› az Átridek lakára
szállt…
A fáklyahordozóim ily
szabály szerint
egymást cserélve végezték
parancsomat…
Lásd ily bizonyságom van,
ily tanújelem,
Trójából férjem ezzel
küldött hírt nekem”
(Aiszkhülosz Agamemnon-jában
Klüteimnésztra megmagyarázza,
hogyan jutott Argoszba másfél
nap alatt Trója elestének a híre –
Devecseri Gábor fordítása)

Az őskori ember szintén ezen módszer szerint alakított ki
jelzőrendszert a közösséget veszélyeztető ellenség vagy természeti
esemény jelzésére. Így a tűz fényével, füstoszloppal, hangjelzéssel
(dob, kürt) vagy emberi kiáltással jelezték egymásnak a veszélyt.
Az ókori rabszolgatartó társadalmakban már hatékony
hírközlési
szervezeteket
találunk.
A
világ
legrégibb
postaszolgálatait Kr.e. 4000 körül létesítették Kínában, továbbá
Kr.e. 3000 körül Egyiptomban és Asszíriában.
A perzsák kb. Kr.e. 500 évvel megfelelő távolságban
tornyokat építettek, amelyekben erős hangú emberek teljesítettek
szolgálatot, akik hangosan kiáltva mintegy szájról-szájra adták a
híreket. Így pl. a királyi parancsokat tartalmazó híreket egy nap
alatt juttatták el olyan helyiségekbe, amelyek 30 napi utazást
igénylő távolságban voltak.

1

Forrás: http://www.kepguru.hu/hatterkep.php?id=11417&res=l1

Kínai Nagy Fal (és jelzőtornyai)2

2

Forrás: ww.abagro.hu/upload/galeria/321.jpg
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Ezek az információ-továbbítások titokvédelmi szempontból
természetesen meglehetősen sérülékenyek voltak, mivel azok
információtartalmát mind az ellenség, mind a besúgók könnyen
megtudhatták. Ennek kiküszöbölésére találták ki az üzenetek
szállítását, a futárszolgálatot.
A futárszolgálat kezdetben gyalogos futárokból állt. A
leghíresebb ilyen futár az az ókori görög katona volt, aki
Marathónból Athénig futott Kr.e. 490-ben a Miltiádész vezette
maroknyi görög csapat helytállását hírül adva a városba. A hír
elmondása után a katona a 42 kilométernyi futás után összeesett és
meghalt. Ennek a teljesítménynek megörökítésére rendezik meg a
maratoni futás versenyét.

Miltiádész5
Marathóni futás:
hosszútávú futóverseny, amelyet az
első modern olimpiászon 1896.
futottak először annak a görög hősnek
az emlékére, aki a marathoni
győzelem hírével Athénba futott és ott
holtan rogyott össze. A verseny
hivatalos távja 40.200 méter, s mivel
a szervezetre nagy megerőltetést ró,
csak hibátlan fizikumú emberek
számára való atlétikai versenyág.

A 2004-es athéni olimpiára kiadott, futókat ábrázoló bélyeg3

Később az üzeneteket, híreket levelekre írták. A legkorábbi
időkből fennmaradt levelek ékírásos kiégetett agyagtáblák Kr.e.
3000 és 1500 közötti időkből maradtak fenn a kisázsiai
Kappadokkiából. Az idő haladtával a gyalogos futárokat lovasok
váltották fel, ami megtöbbszörözte a futárok gyorsaságát, és
jelentősen lerövidítette a küldemények továbbításának idejét.

Ékírásos táblák6

Lovasfutár szovjet bélyegen4

3
4

Forrás: saját anyag
Forrás: saját anyag

5
Forrás:
http://www.lemontree.hu/egyebkep/linkkep/history/szem
elyek/miltiadesz.gif
6
Forrás:
http://szabadbolcseszet.elte.hu/mediatar/tipografia_iras_s
zamitogeppel/tekercs-ekiras2.jpg
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Az egyiptomiak, perzsák, kínaiak stb. az emberi tényező
kiküszöbölésére (pl. árulás) galambokat használtak apró méretű
levelek továbbítására.

Angol postagalamb kocsi10
A 74. Bélyegnapi blokkon Barabás Miklós: Galambposta c. festménye7

Persze ennek is megvolt a maga veszélye, mert a galambot
lelőhették, ragadozó madár vagy vihar elpusztíthatta. Ma már a
postagalamboknak olimpiát is rendeznek.

Postagalamb-olimpia bélyeg szelvénnyel8

Honfoglalás-kori lovasfutár11

A lovas futárok gyorsaságának növelésére a futárok
útvonalán meghatározott távolságokra állomásokat állítottak fel,
ahol a futárok megpihenhettek, illetve fáradt lovaikat pihentekre
cserélhették. Maga a „posta” szó is a latin „posita” (állomás)
szóból származhat. A postaszolgálat kezdetben a hivatalos
küldeményeket, utasításokat továbbította, azaz az államigazgatás
eszköze volt. Később a posta szolgáltatásait (előbb levelek, majd
csomagok, később személyek továbbítását) magánszemélyek is
igénybe vehették. Ehhez persze kellett a rómaiak újítása is,
mégpedig az, hogy a kocsit (mint közlekedési eszközt) a posta
szolgálatába állították.

Fogadó (korábban postaállomás,
lóváltó állomás) a 19. század
közepén, Jászárokszállás12
Római kocsi9

10

7
8
9

Forrás: saját anyag
Forrás: saját anyag
Forrás: http://lexikon.katolikus.hu/KEPEK/Kkepek/KOkepek/kocsi%20copy.JPG

Forrás:
http://www.sulinet.hu/ikep/2006/10/angol_postagalambo
s_kocsi.jpg
11
Forrás: http://posta.hu/kepek/upload/200507/honfogl_lovasfutar.jpg
12
Forrás:
http://vmek.oszk.hu/02100/02152/html/04/img/2-54.jpg
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Az első nagyszabású európai postaszervezetet a Habsburg
uralkodóház hozta létre. Az Ausztria, Magyarország, Belgium,
Hollandia, Észak-Olaszország és Spanyolország területeire
kiterjedt birodalmat csak jól szervezett postai intézménnyel tudták
kormányozni.
1519-től a Habsburg-ház által irányított területeken a ThurnTaxis család által vezetett posta az állami feladatok mellett a
magánszemélyek és kereskedők igényeit is kielégítette. A posta
hetenként egyszer, fontosabb útvonalakon kétszer közlekedett
szigorú menetrend szerint. A leveleket nem hordták ki a
címzetteknek, hanem a postahivatalok ablakában kifüggesztették
azokat.
Az utasoknak eleinte hátaslovat, később kocsijaikhoz
előfogatot adott, majd 1650-től saját kocsijaival (delizsánszokkal)
szállította az utasokat a Thurn-Taxis posta, mely 1871-ig
működött.

Thurn-Taxis szimbólum14

Delizsánsz: személyszállító
postakocsi

Delizsánsz15

A Szocfilex 1985 Nemzetközi Bélyegkiállításra kiadott delizsánszot ábrázoló blokk
fekete nyomata13

14

Forrás:
http://www.uqp.de/stamps/germany/thurn&taxis.jpg
Forrás:
http://www.postamuzeum.hu/magyar/frameset.html?main
:/magyar/muzeum/opusztaszer.html?

15

13

Forrás: saját anyag
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A XIX. században a technikai forradalom lendületet adott a
posta fejlődésének. Legelőször a gőzhajót használták fel postai
szállításra. Folyami gőzhajón először 1812. január 23-án
szállítottak postaküldeményt a Mississippi folyón New Orleansból
Natchezbe. Mivel a gőzhajók már nem voltak kitéve a szél
változásainak, megnőtt a bizalom a posta iránt. Megélénkült a
tengerentúli levelezés is (postahajók). Az 1890. április 10-én
Brémából New Yorkba induló hajón már postahivatal is működött.
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Postahajó:
újabb időben minden olyan hajó,
többnyire
gőzhajó,
mely
egy
társaságnak szolgálatában állván vagy
egyeseknek tulajdona levén, bizonyos
időközökben és bizonyos kikötőkbe
rendes meneteket tesz és úgy
személyeket mint árukat szállít,
egyidejüleg a postát is közvetíti.

A vasút feltalálásával a posta válaszút elé került. A vasút
ugyanis gyorsabb, megbízhatóbb és kényelmesebb volt a
delizsánszoknál. A kérdés a következő volt: a posta vagy átengedi
a postaforgalom lebonyolítását a vasútnak, vagy felhasználja a
vasutat a postai küldemények szállítására. A posta bölcsen az
utóbbit választotta kompromisszumok (egyezség) kötésével és
állami segédlettel.
A legtöbb országban a személyszállítás korábban a posta
előjoga volt. A posta később lemondott a személyszállításról, a
vasút ennek fejében köteles volt a postai küldemények szállítását
ingyen elvállalni. Kezdetben az állomásokon a szállítmányok
átvétele és leadása komoly késéseket okozott, egy újítással
azonban az 1838. január 24-én az angliai London – Birmingham
között elsőként induló kísérleti mozgópostakocsin már a vonaton,
útközben dolgozták fel a postai küldeményeket.

Folyami gőzhajó17

F 600-as vasúti mozgópostakocsi
belülről18

Amerikai postatörténeti bélyegek16

Mozgóposta19

17

Forrás:
http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b10027/images
/04631.jpg
18
Forrás: http://www.postamuzeum.hu/objectl.php
19
Forrás: http://www.posta.hu/kepek/upload/200507/mozg%C3%B3posta_1965.jpg
16

Forrás: http://www.posta.hu/object.4c1b9a0a-0840-4bb5-af51-d938fddeac9a.ivy?options=width:264;height:170
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A vasút mellett – feltalálása után – hamarosan a gépkocsikat
is felhasználták postai küldemények továbbítására. Először 1898ban Londonban egy Daimler típusú benzinmotoros gépkocsit
használtak postaszállító autónak.
Az automobilt Magyarországon 1902-ben használták fel
levélgyűjtő szolgálatra, amelyet Szám Géza műhelyében
készítettek.

Daimler23

Blokk - postaautóról20

A légiposta ötlete 1870-ben, kényszerhelyzetből pattant ki. A
francia-német háború során a németek Párizst körülzárták. Így a
párizsiak az ország többi részével csak postagalambok és ember
irányította léggömbök segítségével tudtak kapcsolatot tartani.
Később a léghajót, majd a repülőgép technikát hasznosították a
postai forgalomban. Az első hivatalos légipostaszolgálatot 1911.
február 18-án indították Indiában egy biplánnal (kétfedelű
repülőgép), míg 1919. június 14-én először az Atlanti-óceán felett
is sikeresen továbbítottak leszállás nélkül postai szállítmányt.

Csonka-féle postaautó24
Légiposta:
A szolgáltatás igénybevétele esetén a
Posta a postacsomagot – a nemzetközi
szerződésekben foglalt feltételektől
függően – a címben megjelölt
országba légi úton továbbítja.

Repülőtéri postakezelés21

Légiposta25

Biplán26

Biplán22
23

Forrás: http://www.gdrsscho.wn.bw.schule.de/Daimler.jpg
Forrás: http://www.posta.hu/kepek/upload/200506/Csonka-f%C3%A9le%20postakocsi.jpg
25
Forrás: http://posta.hu/kepek/upload/200507/LEGIPOSTA.JPG?options=width:70;height:70
26
Forrás: http://fxgranveau.free.fr/biplan-1921.jpg
24

20
21
22

Forrás: saját anyag
Forrás: saját anyag
Forrás: saját anyag
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