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A bélyegek felirata
A világ első bélyegein nem volt szöveges utalás a kibocsátó
államra vonatkozóan. Erre csak a bélyeg ábrájából, Viktória
királynő képmásából lehetett következtetni. (Ez Angliában azóta is
hagyományos.) A bélyegen felül a „POSTAGE” alul pedig az
érték „ONE PENNY” (egy penny), illetve „TWO PENCE” (két
penny) olvasható csupán (lásd korábban). Hasonló a helyzet az
1867-ben kiadott első magyar bélyegsor esetén. A kiadó államra –
Magyarországra – csupán I. Ferenc József király képmásából lehet
következtetni. A bélyegek alján találhatók az értékjelzések 2 Kr-tól
(krajcártól) 50 Kr-ig.

Viktória királynő4

Az 1867-es könyvnyomatos sorozat 5 krajcáros értéke1

Ezt követően viszont igen változatosan alakultak a magyar
bélyegek feliratai. A szintén 1867-ben kiadott hírlapbélyegen
semmilyen felirat nem található: sem az értéke nincs feltüntetve,
sem a kiadó ország neve. Ez utóbbira az ábrából sem lehet
következtetni, mert azon egy Merkúr fej látható.

I. Ferenc József5

1867-es hírlapbélyeg2

Az 1871-es kiadású „Kőnyomat” (lásd később) és
„Réznyomat” (lásd később) soron szintén Ferenc József képmása
látható, és a bélyegek névértéke is fel van tüntetve, de ezeken a
kiadásokon már rajta van a magyar állami címer a Szent
Koronával, ami egyértelműen utal a kiadó államra.

Mercur(ius) (Hermész)6
Hermész: a ravaszság, a
leleményesség, ékesszólás istene,
az istenek gyorslábú hírnöke,
nevének római megfelelője
Mercurius

15 krajcáros réznyomat3
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4
Forrás:
http://mek.oszk.hu/01200/01267/html/img/nagy/11073.jp
g
5
Forrás: http://www.bibl.uszeged.hu/bibl/mil/ww1/who/fj.jpg
6
Forrás:
http://www.merkurius.pl/Merkury%20statuetka.JPG
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Az 1871-ben kiadott hírlapbélyegeken a korábbihoz
hasonlóan semmilyen felirat nincs, viszont az ábrája, a Szent
Korona, utal a kiadó Magyarországra.

Réznyomatos hírlapbélyeg 1871-ből7

Az 1874-es „Színesszámú krajcáros” sorozattól kezdve fel
van tüntetve mind az érték, mind pedig a kiadó: MAGYAR KIR.
POSTA.

Krajcáros bélyeg ajánlott
levélen11

Színes számú 1 krajcáros bélyeg8

Ez a feliratozási rendszer egészen
egy kivételtől eltekintve. Ez a
„Postatakarékpánztári bélyeg”, melyet
használtak
és
felirata:
POSTATAKARÉKPÉNZTÁR.

1919-ig volt érvényben
kivétel az 1916-os
szükségbérmentesítésre
MAGYAR
KIR.

Magyar Királyi
Postatakarékpénztár, Budapest, V.
ker. Hold u. 4.12
Postatakarékpénztári bélyeg9

1919-ben a MAGYAR KIR. POSTA feliratú bélyegek helyett
MAGYAR
előbb
MAGYAR
POSTA,
majd
TANÁCSKÖZTÁRSASÁG feliratú bélyegek kerültek kiadásra (a
felülnyomott bélyegekre később visszatérünk).
Magyar Posta (1919)13

A Magyar Tanácsköztársasági arcképek sorozat Marxot és Petőfit ábrázoló
értékei10
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Forrás: saját anyag
Forrás: http://www.budapestphoto.hu/Postatakarekpenztar_1.htm
13
Forrás: Bélyegkatalógus
12
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Az 1920-as „Hadifogoly” bélyegeken Magyar Posta; a Légi
Posta bélyegektől kezdve Magyar Kir. Posta; míg az 1923-as
„Petőfi Sándor” sorozattól kezdve Magyarország felirat olvasható.

A „Petőfi” sorozat egy értéke14

Ezekkel párhuzamosan azonban 1921-től 1924-ig
forgalomban lévő „Hivatalos” bélyegeken Magyar Kir. Posta
felirat olvasható.
Petőfi Sándor18

Hivatalos bélyegek15

Az 1926-ban kiadott „Pengő-fillér” sorozattól kezdve sokáig
a Magyarország feliratot nyomtatták a bélyegekre, egészen 1937ig. 1938-ban a „Szent István” sorozattól kezdve újból Magyar Kir.
Posta olvasható bélyegeinken. Az 1945-ben kiadott „BajcsyZsilinszky Endre” bélyegtől kezdve ismét a Magyar Posta a
bélyegek kiadója a feliratuk alapján.

Bajcsy-Zsilinszky Endre19

Bajcsy-Zsilinszky Endre16
Respublica: köztársaság

Az 1946. február 1-jén törvénybe iktatott köztársasági
államforma alkalmából „RESPUBLICA HUNGARICA” (Magyar
Köztársaság) feliratú 2 címletű bélyegsort adtak ki.

A „Köztársasági emlék” sorozat egy bélyege17
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Forrás:
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9p:Petofi_Sandor.
jpg
19
Forrás:
http://server2001.rev.hu/oha/media/b_pict/00008782.jpg
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Ezt követően a Magyar Posta, illetve a Magyarország felirat
váltakozva olvasható a megjelent sorozatokon egészen 1949-ig.
Az első írott magyar alkotmány 1949. augusztus 20-i életbe
lépése alkalmából az úgynevezett „Rákosi címert” ábrázoló
„Alkotmány” sorozat bélyegein a Magyar Népköztársaság felirat
olvasható, utalva hazánk új államformájának megnevezésére.
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Alkotmány: egy ország alaptörvénye

Az „Alkotmány” sorozat 20 filléres értéke20

Ezen kiadást követően évtizedeken keresztül a Magyar Posta
felirat szerepel bélyegeinken. Az 1991-ben kiadásra került „Eötvös
torziós ingája” bélyegtől kezdődően napjainkig ismét
Magyarország feliratot nyomtatnak a bélyegekre.

Rákosi Mátyás23

„Eötvös torziós ingája” bélyeg21

Eötvös Loránd24

2007-ben a Magyar Posta olyan ragasztós hátoldalú és
öntapadós bélyegeket jelentetett meg, melyek a Magyarország –
kibocsátó állam felirat mellett a bélyeg rendeltetésére utaló
feliratot tartalmazza csak. A bélyegek névértéke hiányzik, azonban
a postán olyan összegért lehet őket megvásárolni, amilyen az adott
szolgáltatás díja.

Eötvös torziós ingája25

Bélyegfüzet Európán kívüli elsőbbségi bélyegekkel és elsőbbségi ragjegyekkel22

Összegzésként, a feliratok változása nem a véletlen műve,
nem is a bélyegtervezők vagy a postások elhatározásának
függvénye, hanem mindenkor politikai akaratot tükröznek. Azt,
hogy a feliratok változtatásával ki akarták, akarják fejezni az előző
politikai rendszertől való különbözőséget. Ez azonban színesíti is a
magyar bélyegek palettáját.
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Forrás:
http://library.thinkquest.org/27921/kepek/portrek/Rakosi
_Matyas.jpg
24
Forrás:
http://www.origo.hu/tudomany/20070530fantasztikus.ht
ml
25
Forrás:
http://mek.oszk.hu/01900/01906/html/index2181.html
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