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Az államalapítás után István királynak több szempontból is
nagy szüksége volt egy jól szervezett hírközlő szervezetre. Ezek
tudósították a királyt a fiatal állam elleni külső támadásokról,
valamint a központosított államhatalom elleni belső lázadásokról.
A hírközlő szervezet vitte a leveleket és ajándékokat az idegen
uralkodók számára, illetőleg hozta az üzeneteket, híreket a messzi
országokból. Fontos szerep jutott az egyházszervező munkában is.

Szent István király3
Diplomácia: Az államok nemzetközi
kapcsolatainak ápolására irányuló
szervezett tevékenység. Fő céljai:
hivatalos kapcsolatok fenntartása más
államokkal; az állam és polgárai
érdekeinek képviselete, védelme;
információszerzés; a saját országról
szóló ismeretek terjesztése.

Szakrális:
Szent István királyt ábrázoló bélyeg1

isteni

eredetű,

szent,

szentséges.

A hírszolgálat futári teendőit a király szolgálatába szegődött
szabad emberek látták el. Ebben az időben többnyire lovon vagy
szekéren közlekedtek. Az üzenetek is túlnyomó részben szóbeliek
voltak, és többnyire csak a diplomáciai leveleket foglalták írásba.
Szakrális eredetű volt az a szokás, amikor az országra törő
külső ellenség ellen úgy hívta harcba a király az alattvalóit, hogy
véres kardot hordatott szét az országban.
szekér4

A XII. században III. Béla király az írástudatlan nemesség
tiltakozása ellenére elrendelte hivatalos ügyekben az írásbeliséget.
Ez az üzenetek megbízhatóságának növelése mellett fellendítette a
levelezés és az írásbeliség elterjedését.

III. Béla király5
III. Béla királyt ábrázoló bélyeg2

3

Forrás: http://hungaria.org/uploaded/images/20040529212739_8.jpg
Forrás:
http://f.freeblog.hu/k/e/k/kekivansagai/files/szeker.jpg
5
Forrás:
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A királyi hírszolgálat mellett a vármegyék, az egyház és a
főurak is tartottak fenn eseti vagy állandó hírvivő szolgálatot.
Károly Róbert központi királyi hatalmának megerősödésével a
hírszolgálat is megerősödött.

Károly Róbert a Képes
Krónikában (iniciálé)8

Károly Róbertet ábrázoló bélyeg6

A királyi udvarnál futárközpontot létesített, a „postautak”
mentén pedig lóváltó állomásokat. A leveleket ekkor kezdték
pergamen vagy papírlapokra írni, őket összehajtogatni és záró
pecséttel ellátni, ezzel is védve azokat a jogosulatlan elolvasástól,
mivel ahhoz a pecsétet fel kellett törni.

Viaszpecsét és pecsétnyomó9

Mátyás király szintén jelentősen hozzájárult a hírközlés
fejlődéséhez. Hadjáratai során lóváltásra berendezkedett hadipostát
szervezett. Futárközpontját Budán állította fel, innen indultak a
királyi rendelkezések és a külföldre irányuló levelek, és ide
futottak be a főpapoktól, főuraktól, városokból érkezett hírek,
levelek, küldemények.

Mátyás király érmén10

Hunyadi Mátyást ábrázoló bélyeg7
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Forrás:
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Mátyás nevéhez fűződik a kocsi bekapcsolása a közlekedési
szervezetbe. Bizonyos főútvonalakon rendszeres kocsijáratok
működtek lóváltó állomásokkal. A világon először – Mátyás király
kedvenc tartózkodási helyén – a Tata melletti Kocs községben
építettek ilyen könnyű, gyors közlekedésre alkalmas közlekedési
eszközt, amely előbb Magyarországon, majd Európában is
elterjedt.

Kocs község12

Kocsi13

Csausz: török futár

Postaállomás11

A mohácsi vész után az ország három részre szakadt: a
törökök által megszállt területekre, a Habsburgok fennhatósága alá
tartozó területekre és az Erdélyi Fejedelemségre. A török területen
a posta gyakorlatilag megszűnt. Katonai hírközlő szervként
működtek az állami futárok, a csausz-ok. Erdélyben kettő posta
tevékenykedett: a portai posta, amely a török szultán udvarával
tartotta a kapcsolatot, és a rendes posta, melyet lovas futárok láttak
el. Csupán a Habsburg területeken működött a Taxis Mátyás által
szervezett valódi posta.

II. Ferdinánd14

A törökök kiűzése után II. Ferdinánd király 1626-ban
bocsátotta ki az első magyar postapátenst, amely az osztrák
postától való elkülönült postaszervezetet biztosította az országban.
II. Rákóczi Ferenc fejedelem által az 1705-ös rendeletével
felállított postaszervezet az első igazi magyar posta. Kiépítettsége
és sűrűsége felülmúlta az addigi magyarországi postákat. Négy
fővonalat épített: északi, középső és déli, valamint az erdélyi
fővonalat. A Rákóczi-féle szabadságharc leverése után
Magyarország
fokozatosan
gyarmati
szintre
süllyedt.
Visszaállították a Paar család által irányított osztrák
postaszervezetet Magyarországon és Erdélyben.

II. Rákóczi Ferenc15
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Forrás:
http://www.terkepcentrum.hu/index.asp?go=mapszarvash
u2&tertip=szarvashu2&sx=520&sy=400&ex=2232&ey=
1863
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Mária Terézia 1749-ben bevezette Magyarországon a
személy- és csomagszállításra a kocsipostát, mely fokozatosan
hálózta be az országot. Erre a célra az úgynevezett delizsánsz
kocsikat használták.

Mária Terézia19

Postakocsi16

1848. április 7-én alakult meg az első független magyar
„minisztérium”, a mai értelemben vett kormány. A postai ügyek
intézése Klauzál Gábor földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi
miniszter felügyelete alá került. A kormány nagyszabású tervet
dolgozott ki a posta megreformálására. Legjelentősebb lett volna a
levélbélyeg bevezetése, melynek tervét Than Mór festőművész
készítette el.
Klauzál Gábor20

Than Mór bélyegterve17

A szabadságharc leverése utána a posta irányítása teljesen osztrák
kézbe került. Ugyanakkor a fejlett osztrák postaviszonyok a
Magyarország területén működő postaszolgálatra is kedvezően
hatottak. Az egyik legjelentősebb vívmány az volt, hogy
Ausztriával egy időben a magyar tartományban is bevezették a
bélyeget 1850. június 1-jén.

Than Mór21

1850-ben kiadott, Magyarországon is használt osztrák bélyegek18
19
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Forrás: saját anyag
Forrás: http://209.85.129.104/search?q=cache:mbrD7r1F0sJ:www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/1998/9835/lat/belyeg.html+Than+M%C3%B3r&hl=hu&ct=clnk&cd=13&gl=h
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Forrás:
http://www.mozaik.info.hu/mozaweb/Stilus/Kep/sy_klas
8.jpg
20
Forrás:
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Az 1867-es kiegyezéssel jött létre az Osztrák-Magyar
Monarchia, február 17-én pedig megalakult a magyar kormány. A
magyarországi és az erdélyi posta irányítását 1867. május 1-től a
földművelési, ipari és kereskedelmi minisztérium végezte. Az
önálló postaigazgatás egyik fő feladata volt az osztrák bélyegek
helyett magyar bélyegek kiadása. Mivel azonban a magyar
nyomdák nem voltak képesek bélyeg előállítására, ezért
kénytelenek voltak az osztrák államnyomdától megrendelni a
bélyegeket. Ezek 1867. június 1-től voltak forgalomban, később
Ausztriában is használták őket a korábbi, készleten lévő bélyegek
kifogyása után.
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Szabadságharc vége – világosi
fegyverletétel26

1867-ben kiadott első magyar bélyegek, melyeket Ausztriában nyomtattak22

Magyarországon az államnyomda (Állami Nyomda)
megalakulásával lehetővé vált az első magyar gyártmányú bélyeg
kinyomtatása. 1871. május 1-től kerültek bevezetésre az ún.
kőnyomatos bélyegek, majd nem sokkal később az ugyanolyan
rajzú, de réznyomatos bélyegek.

1871-es réznyomatos bélyeggel
futott levél előlapja27

Hírlapbélyeg: újságok illetékének
lerovása igazolására szolgáló bélyeg.

1871-ben kiadott magyar bélyegek, melyek a magyar államnyomdában
készültek.23

A kőnyomatos bélyegekkel egy időben került kiadásra az 1 Kr-os
hírlapbélyeg.

Szent Korona28
1871-es kőnyomatos hírlapbélyeg24

1874. október 1-jén adták ki a színes számú krajcáros
bélyegeket. Ez a kiadás a végállomása a Magyar Posta függetlenné
válási törekvéseinek. A bélyegen látható Szent Korona és a
magyar felirat a magyar államiság és a magyar nyelvűség
szimbóluma.

„Színes számú krajcáros” bélyegek25
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