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ELŐSZÓ

A magyar történelem egy, a számunkra oly fontos fejezete, a több mint 
száz évvel ezelőtti kiegyezés körüli időszak elevenedik fö l e könyv lapjain. 
Bizonyos értelemben azt is mondhatom, hogy egyfa jta történelemkönyvet 
tart a kedves olvasó a kezében. Annál is inkább, mivel az évek számában is 
nagyon jelentős az a század első harmadától átívelő korszak, amely
nek postatörténeti fejleményeit elmének megfelelően is igen behatóan tár
gyalja ez a gondos tanulmány.

A szerző munkásságának minden bizonnyal jó hátteréül szolgálhatott egy
felől a magyar Posta Bélyegmúzeuma, ahol e tanulmány írója már sok-sok 
éve muzeológusként tevékenykedik, másfelől az a rengeteg archív anyag, 
amelynek levéltári felkutatására nem sajnálta az időt és a fáradságot. Külön 
is értékelendő a szerzőnek az a hasznos és fontos dokumentumokat feltáró 
buzgalma, amellyel kutatásainak körét határainkon túlra is kiterjesztette.

Elismerés és köszönet illeti a magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségét, 
azért a fáradságáért és anyagi áldozatvállalásáért, amellyel hozzájárult e mű 
könyvalakban történő megjelentetéséhez, elősegítve ezzel, hogy még széle
sebb körben és még nagyobb nyomatékkal terjedhessen el egy avatott szak
értő dokumentumokkal alátámasztott állásfoglalása az 1867. évi első magyar 
bélyeg kiadásáról, illetve a napjainkig még nyugvó pontra nem ju tott vita 
egyes részleteiről.

A magyar fi l atelisták nevében is köszöntöm a szerzőt és köszönöm mun

káját.

Budapest, 1982. szeptember hó

Dr. nemesi Konrád 
postafő tanácsos

a magyar Posta Tájékoztató Szolgálatának vezetője





BEVEZETŐ

Gyakran vitatott kérdés, hogy a független Magyar Posta első bélyegének tekinthető-e 
az 1867. évi bélyegkiadás. E kérdés évtizedek óta és napjainkban is számos bélyeggyűj
tőt, postatörténettel és a klasszikus magyar bélyegekkel foglalkozó szakembert foglalkoz
tat.

„A  Magyar Posta függetlenné válásának története és az 1867. évi első magyar bélyeg
kiadás c., jelen tanulmány gazdag posta- és bélyegtörténeti tényanyagot, több új, eddig 
még nem publikált kutatási eredményt tár az olvasó elé, elemezve azokat.

A tanulmány ismerteti az osztrák-magyar kiegyezés történelmi előzményeit, a közös 
és az egyetértésben igazgatott ügyek rendezését, különös tekintettel a posta- és a távirda 
ügyekre. Áttekintő képet ad az osztrák és a magyar posta jogviszonyáról, annak alakulá
sáról; az 1723. évi államosítástól követi a magyar posta függetlenségre irányuló, s kisebb 
eredményekkel járó törekvéseit, majd a kiegyezést követő Vám- és kereskedelmi szerző
déseken át a teljesen önálló bel- és külforgalom megvalósulását 1900-ig.

A  Magyar Országos Levéltár archív anyagából feltárt dokumentumokkal bemutatja az 
1867. évi bélyegkiadás szerepét a kiegyezési törvényre épülő „Ideiglenes postaegyezmény 
előkészítő tárgyalásain, s mindazokat a tényeket, amelyek a magyar minisztériumot a 
kompromisszumra, vagyis az azonos ábrájú bélyeg elfogadására késztették.

Értékeli az Ideiglenes postaegyezmény azon § -ait, amelyek a független magyar kir. 
postát a kezdeti nehézségeken átsegítették: a gazdasági eszközökkel történt ideiglenes 
ellátást, a bélyegek gyártását térítés ellenében, s a postai felszerelések leltári átadását 
magyar (állami) tulajdonba.

A kiegyezési törvény részletes ismertetésével pénzügyi vonatkozásban is bemutatja a 
Magyar Posta függetlenségét, pénzügyi elszámolásának rendjét, ezen belül az 1864. évi 
régi postajegyek 1867. május 1.-e után eladott, valamint visszaszolgáltatott készletének 
elszámolását.

Későbbi okmányokkal és bérmunkát igazoló iratokkal tájékoztatást ad az 1867. év 
utáni pénzügyi elszámolásról, s közte a bélyegekből származó bevétel elszámolásáról.

Az osztrák archív anyagból Edwin Müller által feltárt adatokat publikál, valamint a 
hazai vonatkozású, eddig nem ismert dokumentumok bemutatásával megismerteti a bé
lyeggyártás előzményeit és a bélyegek kibocsátására vonatkozó intézkedéseket.

A fentiek segítségével bemutatja a két postaigazgatás egymástól független intézkedé
seit, intézkedéseikről az egymás részére történt értesítéseket, s mindezzel az „egyetér
tésben igazgatandó" elv gyakorlatát.

Külön fejezetben tárgyalja a pótértékek kiadását 1866. évtől, s az új jogi helyzet által 
eredményezett változásokat, különös tekintettel az 50 kr-os bélyegre. Ez utóbbi kiadás 
„korona '-ábra problémáját részletesen elemzi.

Az Országos levéltári kutatások eredményeként a magyar postaigazgatóságok egy tel
jes évi bélyegfelhasználásáról tájékozódhatunk. Ennek ismeretében kétségtelen, hogy az 
első bélyegmennyiség a magyar postahivatalok számára készült. Az említett iratokból 
egyúttal megtudjuk a rendelés menetét, az elszámolás módját, valamint azt, hogyan 
alakult ki a sajátos magyar postagazdászat.
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A magyar postaigazgatás irányítása alá tartozó moldvai és havasalföldi hivatalok bé
lyegigényléséről, bélyegkészletük megérkezéséről, valamint azok elszámolásairól is do
kumentált ismertetést kap az olvasó.

Az osztrák és a magyar postaigazgatás külön kiadott rendelkezései az 1864. évi és az 
1867. évi bélyegek felhasználásáról zavart okoztak mind a közönség, mind a postai alkal
mazottak körében. Erről két dokumentum ad bizonyítékot az olvasónak.

Fontos meghatározni, hogy az 1864. és az 1867. évi bélyegek közül melyek tartoznak 
a magyar és melyek az osztrák gyűjteménybe. Ehhez nyújt segítséget a gyűjtőknek a 
„Magyar Posta első bélyegkibocsátása" c. fejezet.

Az 1867. évi bélyegkiadás magyar voltának megértéséhez a szerző fontosnak tartotta 
az 1869. évben Ausztriában és Magyarországon a világon elsőként kiadott levelezőla
pok ismertetését.

A tanulmány végén a szerző-saját véleménye mellett-összegezte az 1867. évi bélyegről 
napjainkig megjelent szakvéleményeket. Ezek között kiemelkedik Edwin Müller eddig 
kevéssé ismert, egyértelmű állásfoglalása, az 1867. évi bélyeg első magyar volta mellett. 
Jelentős a világkatalógusokban az utóbbi években tapasztalt pozitív véleményváltozás, 
amely a korábbi évtizedek tévedéseit igazítja helyre.

A bemutatott magyar- és németnyelvű dokumentumok, az újonnan feltárt történeti 
tények megismertetésével a szerző a helyes megítélés kialakításához kíván hozzájárulni.

Budapest, 1982. július hó

Akiadó
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I N T R O D U C T I O N

It is an often discussed question whether we consider the stamp issue o f 1867 as the 
first stamp o f the independent Hungarian Post. Many stamp collectors and experts o f 
postal historic and classical Hungarian stamps deal with this question from decades and 
nowadays too.

„The history o f the independence o f the Hungarian Post and the stamp issue o f 1867" 
is the title o f the present essay which discloses reach postal and historical facts, as well 
as more new research results having been never publicated and it analyses these facts.

The essay introduces to the historical precedents and consequences o f the Austrian- 
Hungarian compromise, the settlement o f the common matters and matters administered 
in unision considering the postal and telegraph matters.

It gives the summary o f the legal relations o f the Austrian and Hungarian Post; as well 
as its formation; it lists the effort o f Hungarian Post tending to the independence and 
running with less result; from the nationalization o f 1723, across the customs and trade 
agreements followed the compromise, to the realization o f the independent home and 
foreign trade o f 1900.

From the documents o f the Hungarian National Archive it showes the role o f the issue 
o f 1867 in the preparative discussion o f ,provisional Post Agreement basing on low o f 
compromise, and all facts forced the Hungarian Ministry to use the same stamp.

It values the paragraphes o f the Provisional Post Agreement which helped the Hunga
rian Post thorugh the initial difficulties; and the temporary supply with implements; the 
stamp manufacture on payment; as well as the pass o f the postal equipments according 
inventory to Hungarian (state) property.

With the review o f the low o f the compromise it showes the independence o f the 
Hungarian Post in the financial respect; the regulations o f financial settlings; the settlings 
o f the store o f the old, 1864's postal stationeries sold and returned after l.May 1867.

It gives information with documents and papers certificating the paid work on the 
financial accounts, between them, the accounts o f the income from the stamps after 
1867.

It publicates data opened from the Austrian archives by Fdwfn M%//er as well as it 
acquaintes the readers with the precedents o f the stamp manufacture and the orders on 
the subject o f the stamp issue by recent documents.

It presents the measures o f the two postal authorities independently o f each other, 
the notices sent to each other about their measures, and it presents the practice o f the 
principle o f „it is to be managed in mutual understanding .

It deals with the issue o f additional values from 1866 and the changes resulted by the 
new legal situation considering especially the stamp o f 50 kr, in a separate chapter. It 
analyses the problem o f the „krown"-illustration o f this latter issue in details.

As a result o f the research work in the National Archive we can inquire about the 
stamp-use o f a full year o f the Hungarian Administrations. With full knowledge o f these, 
it is sure, f%e/irsf gMg/ifify o/f%e were Tnade /or f%e //MMgKrHzn posf-o/jfiees.
We get to know the course o f the orders, the method o f settlings, as well as the way o f 
the formation o f the specifically Hungarian postal economics from the mentioned docu
ments.
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The readers get documented review about the claiming o f stamps, the arrival o f 
stamp-store, as well as the settlings o f Moldovian and Warlachian offices belonging to the 
Hungarian Postal Administration.

The different dispositons o f the Austrian and Hungarian Postal Administration about 
the use o f stamps o f 1864 and 1867 made trouble not only among the public but also 
among the postal staff. Two documents give proof about this subject to the reader.

It is important to determine, which kinds o f stamps o f 1864 and 1867 belong to the 
Hungarian or Austrian collection. The chapter with the title „The first stamp-issue o f the 
Hungarian Post helps the collectors to distinguish them.

To understand the Hungarian character o f the stamp issue o f 1867, the author writes 
about the postcards issued at first all over the world (in Austria and Hungaiy) in 1869.

At the end o f the book the author summarized the expert opinions publicated about 
the stamp of 1867 over her own opinion. Edwin Muller s unambigous standpoint standing 
the first Hungarian being o f the stamp o f 1867 rises from these expert opinions. There 
is important the change o f the opinions in the world catalogues o f late years.

The author likes to contribute to the formation o f proper conclusions by the enclosed 
appendix, the documents o f Hungarian and German languages as well as by the historical 
facts.

Budapest, July 1982.

77:e puMs/ier
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E I N F Ü H R U N G

Man streitet häufig darüber, ob die Freimarken-Ausgabe des Jahres 1867 als die erste 
Briefmarke der unabhängigen Ungarischen Post betrachtet werden kann, oder nicht. Piese 
Frage beschäftigt seit Jahrzehten und auch heutzutage zahlreiche Briefmarkensammler 
und Fachleute, die sich mit den klassischen ungarischen Briefmarken befassen.

Die vorliegende Studie über „D ie Gesichte der Erlangung der Unabhängigkeit durch 
die ungarische Post und die erste ungarische Freimarken-Ausgabe des Jahres 1867" bietet 
dem Leser ein reiches Tatsachenmaterial aus der Post- und Briefmarkengeschichte, mehrere 
neue, bisher noch nicht veröffentlichte Forschungsergebnisse sowie deren Analyse.

Die Studie führt die Vorgeschichte des österreichisch-ungarischen Ausgleichs, die 

Regelung der gemeinsamen und der im gegenseitigen Einvernehmen verwalteten Angelegen
heiten vor, im besonderen Hinblick auf das Post- und Telegrafenwesen. Sie bietet einen 
Überblick über das Rechtsverhältnis zwischen der österreichischen und der ungarischen 
Post und über dessen Entwicklung; sie verfolgt — von der Verstaatlichung im Jahr 1723 
an — die mit kleineren Errungenschaften verbundenen Bestrebungen der ungarischen Post 
nach Unabhängigkeit, die später über die Zoll- und Handelsverträge nach dem Ausgleich 
zur Verwirklichung des vollkommen selbständigen In- und Auslandverkehrs im Jahre 1900 
führten.

Anhand von im Ungarischen Landesarchiv aufbewahrten Dokumenten wird die Rolle 
der Freimarken-Ausgabe 1867 bei den Vorverhandlungen des auf dem Gesetz über den 
Ausgleich beruhenden „provisorischen Post-Übereinkommens dargelegt, es werden alle 
diejenigen Tatsachen angeführt, die das ungarische Ministerium zu einem Kompromiss, 
dJi. zur Annahme von Postwertzeichen mit gleicher Zeichnung bewegt haben.

Es werden diejenigen Paragraphen des provisorischen Post-Übereinkommens kritisch 
untersucht, die der unabhängigen ungarischen Post bei der Überwindung der anfänglichen 
Schwierigkeiten behilflich waren: die vorübergehende Versorgung mit Wirtschaftsmitteln, 
die Erzeugung von Postwertzeichen gegen Kostenerstattung, die inventarmässige Übergabe 
von postalischen Einrichtungen als ungarisches (staatliches) Eigentum.

Mit der ausführlichen Erläuterung des Gesetzes über den Ausgleich wird die Unabhängig
keit der ungarischen Post auch in finanzieller Hinsicht unterstrichen, die bei der ungarischen 
Post eingeführte Ordnung der Verrechnung, insbesondere die Verrechnung bzgl. der nach 
dem 1. Mai 1867 verkauften alten Postwertzeichen vom Jahre 1864 sowie deren zurück
gegebenen Bestände dargelegt.

Anhand späterer Urkunden und Belege über Lohnarbeiten berichtet die Studie über 
finanzielle Verrechnungen nach 1867, unter anderen über die Abrechnung bzgl. der vom 
Verkauf von Postwertzeichen stammenden Einnahmen.

Es werden Daten angeführt, die aus österreichischem Archivmaterial
entnommen hat, ferner bisher unbekannte ungarische Dokumente, aus welchen man die 
Vorgeschichte der Erzeugung von Postwertzeichen sowie die bzgl. deren Ausgabe ge
troffenen Massnahmen kennenlernen kann.

Aufgrund dieser Daten werden Jze yoMfZMgMder N^g/?/zgng7g^ AfgssMg/zrneM Jer 
PosfverMg/fMMgeM, die gegenseitigen Mitteüungen über die getroffenen Massnahmen und 
damit die praktische Verwirklichung des Grundsatzes der „Verwaltung im Einvernehmen" 
vorgestellt.
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Ein besonderer Abschnitt befasst sich mit der Ausgabe von Ergänzungswerten ab 1868 
und den durch die neue Rechtslage verursachten Änderungen, mit besonderer Hinsicht 
auf die 50-Kreuzer-Marke. Das Problem der „Kronenzeichnung" bei dieser Ausgabe wird 
eingehend untersucht.

Als Ergebnis der im Landesarchiv durchgeführten Nachforschungen stehen Informa
tionen über einen vollständigen Jahresverbrauch an Postwertzeichen der ungarischen 
Postdirektionen zur Verfügung. DargMS ge/zf Jetvfzg /lervor, dass ersfe Menge der 
Ey-ezffMzrken /nr dze MMgarMc/zen fosfänder /zergesfe/d wnrde. Aus den erwähnten Doku
menten erfährt man gleichzeitig den Gang der Bestellung, die Art und Weise der Verrech
nung sowie die Entwicklung der eigenartigen ungarischen Postwirtschaftsführung.

Der Leser erhält dokumentarisch nachgewiesene Informationen über die Freimarken

bestellungen der Postämter in der Moldau und der Walachei, über das Eintreffen ihrer 
Freimarkenbestände sowie über ihre Abrechnungen. Diese Postämter unterstanden eben
falls der ungarischen Postverwaltung.

Die bzgl. der Verwendung der in den Jahren 1864 und 1867 ausgegebenen Postwert
zeichen seitens der österreichischen bzw. der ungarischen Postverwaltung getrennt heraus
gebrachten Verordnungen verursachten Verwirrung sowohl bei der Öffentlichkeit, als auch 
bei den Postbediensteten. Dafür liefern zwei Dokumente Beweis.

Es ist wichtig, festzustellen, welche von den Freimarken der Jahre 1864 und 1867 zur 
Ungarn- bzw. zur Österreich-Sammlung gehören. In dieser Frage erhält der Sammler Hilfe 
durch den Abschnitt „D ie erste Freimarken-Ausgabe der Ungarischen Post .

Damit man begreift, weshalb die Freimarken-Ausgabe des Jahres 1867 als ungarisch 
gilt, hält es die Verfasserin für wichtig, einiges auch über die im Jahre 1869, erstmalig in 
der Welt, in Österreich und Ungarn ausgegebenen Korrespondenzkarten zu berichten.

Abschliessend fasst die Verfasserin — neben ihrer eigenen Meinung — die über die 
Freimarken des Jahres 1867 bisher erschienenen Fachmeinungen zusammen. Unter diesen 
ist besonders die bisher wenig bekannte, jedoch eindeutige Stellungnahme von Edwin 
Müller für den ungarischen Charakter der Freimarken von 1867 von Bedeutung. Als wich
tig gilt auch die in den letzten Jahren in den Weltkatalogen zu verzeichnende Meinungs
änderung, welche die Irrtümer der früheren Jahrzehnte berichtigt.

Mit der Veröffentlichung von Dokumenten in deutscher und ungarischer Sprache sowie 
mit der Bekanntmachung neu erschlossener geschichtlicher Tatsachen, beabsichtigt die 
Verfasserin einen Beitrag zur Bildung eines richtigen Urteils zu leisten.

Budapest, Juli 1982.

Der Verleger
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Введение

Спорный вопрос, является-ли выпуск марок 
1867 года первой независимой Венгерской Почты. 
Этим вопросом занимаются десятилетиями и в 
наши дни Коллекционеры и специалисты по исто
рии поцты и венгерской классической марки.

Ставя "История самостоятельности венгер
ской почты и выпуск марок 1867 г."ознакомливает 
читателя с богатством фактических материалов 
по истории почты и выпуска марок с новым,до 
сих пор не опубликованными резултатами, раскры
вая и анализируя их.

Работа ознакомлывает с историческими пред
посылками и последствиями австро-венгерского 
соглашения. Показывает устройство совместных 
дел, главным образом по почте и телеграфа.

Дает польную картину об их образовании, 
показывает стремления и результаты венгерской 
почты после введения таможенных и комерческих 
соглашений полную самостоятельность внутренне
го и внешнего оборота до 1900 года. Документы 
Венгерского государственного архива показывают 
роль выпуска марок 1867 года. Подготовка закона 
"Временное почтовое соглашение" и другие причи
ны принудили венгерское министерство на компро- 
мис т.е. использование одинаковых марок.
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Оценивает параграфы Временного почтового 
соглашения,которые помагают перенести временные 
трудности:временвя доставка экономическими спо
собами,производство марок как тарифных,передача 
почтового оборудования по акту в собственность 
венгерского государства.

Подробное ознакомление закона соглашения 
показывает с точки зрения финансовых дел само
стоятельность венгерской почты, порядок расчета 
финансовых дел, в том числе расчет о проданных 
после 1.У. 1867 года и возвращенных почтовых 
знаков, выпущенных в 1864 г.

Поздние документы и документы удостоверя
ющие наёмную работу дает обяснения о финансовых 
расчетах после 1867 года, а также о расчетах 
связанных с доходами от марок.

В статье публикуются документы австрийско
го архива, вскрытые Эдвином Миллером а также 
новые местные документы с помощью которых по
казывают предпосылки выпуска марок и распоряже
ния о выпуске марок.

С помощью вышеупомянутых показывает само
стоятельные распоряжения двух почтовых дирекций, 
сообщение об этих распоряжений друг другу, и 
принцип "об единогласии в руководстве".
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В отдельной главе рассматривается выпуск 
допольнительных тарифов с 1866 года, а также 
изменения в связи с новыми юридическими положе
ниями,обращая особое внимание на марки 50 край- 
церов. При том подробно анализирует проблемы 
рисунка "короны" этой марки.

По результатам исследований Государствен
ного архива можно получить информацию по годич
ному использованию марок Венгерской почтовой 
дирекцией.Зная это,безусловно известно,что пер
вое количество марок было изготовленно для вен
герских почт.Из упомянутых документов одновре - 
менно мы узнаем порядок заказа,расчета, а также 
то, каким образом сложилась свойственое венгер
ской почте хозяйство...

Читатель получает документальное ознаком
ление о заказах марок,о получении запаса марок, 
а также о расчетах Молдавии и Валахии, принад
лежащих венгерской почтовой дирекции.

Отдельные распоряжения австрийской и вен
герской почтовой дирекции,об использовании ма
рок 1864 и 1867 годов привело к смятению у на
селения и среду почтовых работников. Об этом 
доказывает читателю два документа.

Важно определить, что из марок 1864 и 1867 
годов которые принадлежат к венгерской, а кото-
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рые к австрийской коллекции. В этом помагает 
коллекционеру глава "Первый выпуск Венгерской 
Почты".

Чтобы понять действительность венгерского 
выпуска марок 1867 года, автор считал необходи
мым сообщить о первых в мире выпусках открыток 
в 1869 году /в Австрии и в Венгрии/.

В конце книги автор подитожил своё мнение 
и мнения других специалистов по вопросу выпуска 
марок 1867 года.Среду этих главным образом мало 
известное мнение Э.Миллера, что марка 1867 года 
является первой венгерской марок. Значительным 
является положительное мнение в последние годы 
мировых каталогов.

С помощью приложенного дополнения докумен
тов на венгерском и немецком языках, а также 
ознакомление с новыми историческими данными 
автор надеется способствовать правильному поня
тию этого вопроса.

Издательство

Будапешт, июнь.1982.г.



I. A KIEGYEZÉS TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEI

A reformokért folytatott hosszadalmas küzdelem és az 1848-as szabadságharc ered
ményeként Magyarország a polgárosodás útjára lépett. A gazdasági átalakulás megnyitot
ta az utat a fejlődés előtt. A további lépéseket az határozta meg, hogy a fejlődés óhajtói, 
vagy fékezői kezébe kerül-e a hatalom.

A szabadságharc leverése után a polgári fejlődés menete lelassult, de a politikai harc 
tovább folyt. Később a katonai kudarccal és pénzügyi nehézségekkel sújtott Ausztria 
számára nagy gondot jelentett a meghódított tartományként kezelt Magyarország pas
szív ellenállása, valamint az emigráció működése.

Ferenc József császár az 1860. évi - "Októberi diploma"-néven kiadott alkotmányával 
kereste a megoldást, majd miután az nem talált visszhangra, az 1881. évi "Februári pá
tens"-ével módosította azt. Az 1861-ben az alkotmány megszavazására összehívott 
országgyűlés az 1848-as törvények mellett tett hitet. Az országgyűlést az „eredményte
lenség miatt feloszlatták, majd újabb önkényuralmi kormányzást vezettek be.

Az alkotmányos rendezés nem sokáig váratott magára. Az első kezdeményező lépést 
Bécs tette meg, amikor 1864-ben titkos tárgyalásokat kezdett Deák Ferenccel (1803-76).

Deák Ferenc 1865. április 16-án, a „Pesti Napló -bán jelentette meg „ Húsvéti cikk" -ét, 
amelyben kifejtette álláspontját: „ Készek leszünk mindenkor saját törvényeinket a biro
dalom szilárd fennállásának biztosításával összhangba hozni". Deák javaslatának lényege: 
csak a külügy, a hadügy és e kettő ellátását szolgáló pénzügyek maradjanak közösek, va
lamint a vám- és kereskedelmi ügyek maradjanak szükség szerinti közös intézésben, ame
lyeket a Monarchia közös minisztériumai visznek és a közös minisztériumok felelősek 
a két egyenjogú fél parlamenti delegációinak.

Az országgyűlési tanácskozások 1865. decemberében kezdődtek meg, ahol részletek
ről — sokszor lényeges kérdéseket érintve — folytak a viták. Az 1848-i törvények érvé
nyére, valamint a megyei autonómiák helyreállítására vonatkozó feliratot az országgyű
lés megszavazta.

A magyar országgyűlés még a törvényjavaslatok megfogalmazásán dolgozott, amikor 
gr. Andrássy Gyula (1823—1890) vezetésével a kiegyezés előkészítésére 15 tagú bizottság 
got küldött ki Bécsbe, anélkül, hogy az osztrák kormány programját ismerte volna.

Bécsben tudták, hogy a kiegyezésnek létre kell jönnie, de más tartalmú kiegyezést 
készítettek elő.

A tervezetet Ferenc József császár adta át Andrássy Gyula grófnak azzal, hogy a ki
egyezés csak azon az alapon jöhet létre.

A tervezetben közös ügynek nevezték — többek között — a nemzetközi kereskedel
met és a vámügyet, a tengerészeti, a posta- és a távírdái kezelés főbb elveinek meghatá
rozását, új pénzrendszer megállapítását, vagy a már meglévők módosítását.

Andrássy Gyula gróf és gr. Lónyay Menyhért (1822—1884) -  a későbbi pénzügymi
niszter -  csak két lényeges módosításba egyezett bele: az egyik: a külügyekre vonatko
zott a tervezet 8. §-a kapcsán (megszüntette a szövegezésben a monarchia és a magyar 
külügy között jelölt különbséget); a másik: a delegációk feladatául jelölte meg a birodal
mat érintő vasútvonalak meghatározását, valamint beleegyezett abba, hogy a pénzrend
szer megállapítása közösen történjen.
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A tárgyalásoknak a bel-, a külpolitikai helyzet sem kedvezett. Az 1863. évi 
nagy ínség után az 1866. évi nagyarányú fagykár sújtotta az országot. A bizottság mun
kája abban az időpontban fejeződött be, amikor a birodalom — a német hegemónia meg
tartására — háborúra készült Poroszországgal.

Bécs, osztrák győzelem esetén, az erő pozíciójából folytathatta volna a tárgyalást a
magyarokkal, vereségük azonban a kiegyezés létrejöttének kedvezett. A königgrätzi csata 
után (1866. július 3.) a tárgyalások újra kezdődtek, s kezdetben csak Deák Ferenc és párt
ja támogatta a tervezetet.

Az 1866. év végén újból összeült országgyűlésen főként a kiegyezést ellenző interpel
lációk hangzottak el. A kiegyezést siettetők titkos tárgyalásokkal és utolsó engedmények
kel igyekeztek a még meglévő akadályokat elhárítani.

Az események gyorsan követték egymást:
-  Mielőtt a kiegyezési bizottság befejezte volna munkáját, Ferenc József császár Deák 

Ferencet és Andrássy Gyula grófot magához hívatta. Felszólította Deákot, hogy ala
kítsa meg kabinetjét, ő azonban Andrássyt ajánlotta erre a tisztségre. Ezt követően 
megállapodtak a kormány névsorában is.

— A leendő miniszterek már résztvettek az 1867. február 12-én tartott minisztertanácsi 
ülésen.

— 1867. február 17-én Andrássyt miniszterelnökké nevezték ki.
-  Ferenc József császár leiratát az 1867. február 18-i képviselőházi ülésen olvasták fel, 

majd Andrássy gróf 24-én értesítette a képviselőházat, hogy a felelős minisztérium 
február 28-án megalakul.

-  Ferenc József június 8-i megkoronázása után -  július 28-án -  szentesítette (a többi 
törvénycikkel együtt) a kiegyezést tartalmazó X II. törvénycikket.^

-  1867. decemberében az osztrák parlament, majd a liberális érzelmű -  többségében
osztrák-német — birodalmi tanács a magyar parlament által már elfogadott, a király 
által szentesített kiegyezési törvényjavaslatot elfogadta és megszavazta. (1. ábra).
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1. 1867. XII.t.cz. Az Ausztriával közös érdekű viszonyokról. (1. függelék)

52. §. Azon fennebb körülírt közös tárgyakon kívül, melyek a pragmatica sanctióból kiindulva
tekinthetők közösen elintézendőknek, vannak még más nagy fontosságú közügyek, melyek
nek közössége nem foly ugyan a pragmatica sanctióból, de. amelyek, részint. . . a két fél 
érdekeinek találkozásánál fogva czélszerűbben intéztethetnek el közös egyetértésben, mint 
szorosan elkülönözve.

59. §. Miután azonban Magyarország és Ő Felsége többi országai között az érdekeknek kölcsönös 
érintkezései fontosak és számosak, kész az országgyűlés arra, hogy a kereskedelmi ügyre 
nézve egyrészről a magyar korona országai, másrészről Ő Felsége többi országai között 
időnkint vám- és kereskedelmi szövetség köttessék.

61.§. A szövetség megkötése kölcsönös alku által történnék, oly módon, mint két egymástól jo
gilag független ország hasonló egyezkedésel történnek. A két felelős minisztérium közös 
egyetértéssel készítse el a szövetségi részletes javaslatot s terjessze azt mindenik az Illető 
ország gyűlése elé, s a két országgyűlésnek megállapodásai lesznek Ő Felsége szentesítése alá 
terjesztendők.

A XIX., XV. és X V I. törvénycikkeket, amelyek a közös, valamint a közös egyetértésben intézendő
ügyeket tartalmazták, 1867. december 27-én szentesítették.
X V l.  t.cz. (2. függelék).



A KIEGYEZÉSI ÁLLAMRENDSZER

1.  ábra

Az 1867. évi kiegyezés utáni államrendszer sematikus rajza
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II. A Z  O S Z T R Á K  É S  A  M A G Y A R  P O S T A IG A Z G A T Á S  
J O G V IS Z O N Y Á N A K  A L A K U L Á S A

1. A z  á l l a m o s í t á s t ó l  a k i e g y e z é s ig

Az 1867. évi kiegyezési törvény alapján függetlenné vált Magyar Posta helyzetében, 
az Ausztriával kapcsolatos jogviszonyában létrejött jelentékeny változás értékeléséhez 
a posta 1723. évi államosításától kövessük a két ország postai kapcsolatának alakulását.

A X V III. századi posta fejlődésében kedvező fordulatot jelentett az erdélyi fejedelem
ség megszűnése és a török megszállók kiűzése. Lehetőség nyílt a Habsburg posta magyar- 
országi területre való kiterjesztésére. Ennek eredményeként megélénkült a forgalom és a
hivatalos levelezéssel szemben a közgazdasági- és magánlevelezés jutott előtérbe.

Az 1722—23. évi országgyűlés tárgyalta, majd törvénybe iktatta a posták állami keze
lésbe vételét.

A posták rendezését 1723-ban — a 114. törvénycikk értelmében — a királyra bízták, 
így a X V III. században Bécsből -  egységes elvek szerint és a dinasztikus érdekekre való 
tekintettel -  irányították a magyarországi postákat.

Ez annyit jelentett, hogy a postai rendeletek kiadása, a postamesterek kinevezése 
Bécsben történt. Egységes postatarifát állapítottak meg, és a magyar postai forgalomból 
befolyt összeget bécsi számlára vezették.

1790-ben kisebb, de mégis jelentékeny változás történt.

Az 1790. évi 22. cikkely így rendelkezik:
A posta- és bányaügy miképpen igazgatandó a törvényekké) megegyezően.

„A  szent fe!ség biztosítani méltóztatott a karokat és rendeket, hogy a Magyar
ország és kapcsolt részei határain belül létező postákat a magyar helytartótanács 
igazgatása alól, jövedelmeiket pedig a magyar kamarától elvonatni sohasem enge
di meg; sőt hogy a bányaügyet mindjárt az országgyűlés után a magyar udvari kama
rának rendeli alá, a bányatörvények javítását pedig, valamint a bányabíróságok szer
vezését és rendezését a karok és rendek közös tanácsával állapítandja meg; a bánya
ügy gazdasági szabályozását Ő királyi felsége, mint királyi jogköréhez tartozót, saját 
elhatározásának tartja fönn.

2. Helytartótanács m. kir.: A felelős minisztérium felállítása előtt, tehát 1848-ig Magyarország (Er
dély nélkül) legfőbb politikai kormányszéke . I I I . Károly állította fel és az 1723. évi 97. tc.-kel 
nyerte el első szervezetét.
22 tanácsosból állott, akiket a király nevezett ki, elnöke a nádor v. távollétében az országbíró 
volt.
Hatáskörébe tartozott a pénzügyi-, politikai- és közigazgatási igazgatás minden ügye.

3. Kancellária: Középkori udvaroknál az okiratok kiállítására, írásbeli teendők ellátására létesült hi
vatal, amelyből idővel a legfőbb kormányhatóság fejlődött ki. Az Árpádházi királyok kancellá
riája a Habsburgok alatt magas fokra emelt hivatal lett, ezen keresztül gyakorolták az uralko
dók a nekik fenntartott kormányzási, birtoklási jogokat, l. Ferenc a kancelláriát Bécsbe tette 
át, ahol függő viszonyba került a bécsi kancelláriától és azontúl a budai helytartótanács Bécsből 
kapta az utasításokat. Véglegesen 1867-ben, az alkotmányos élet visszaállításával szűnt meg. 

(1790—92. között, ll. Lipót rövid uralkodása alatt mindkettő visszanyerte alkotmányos jogait — 1790. 
évi 22. cikkely)
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Az ismertetett törvénycikk szerint a postajövedelem a magyar kancelláriához folyt be, 
a posták ellenőrzését a helytartótanács végezte. Ebben az értelemben a magyarországi 
posta, ha rövid ideig is, de független volt, hasonlóan az 1848. évi függetlenséghez, amikor 
a magyar posták ellenőrzését a helytartótanács alól a m.kir. minisztérium alá utalták (Föld
mívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi). Emellett az egységes kezelés és -tarifa továbbra is 
változatlan maradt, s a járatrend kialakításába, valamint a külforgalommal kapcsolatos 
intézkedésekbe továbbra sem volt beleszólási joga Magyarországnak.

A főbb postatisztviselőket továbbra is a „vezérpostamester nevezte ki, de helytartó
tanács, illetve az erdélyi kancellária jóváhagyásával, és közvetítésükkel hozta a postaigaz
gatóságok tudomására (Erdélyben a helytartótanács szerepét a kancellária töltötte be).

A magyar helytartótanács csak a X IX. század elején tudott kisebb engedményeket 
elérni:

1840-ben rendelet jelent meg a magyar nyelvű tértivevény használatára. 1844-ben 
a II. törvénycikk kimondta, hogy a hivatalos nyelv a magyar, valamint azt, hogy nem ne
mesek is betölthetnek postatisztségeket.

Az ebben az időszakban használt helynév-bélyegzők — a kor szellemének megfelelően 
— magyar felíratúak; a későbbiekben változtatták meg azokat német nyelvűekre.

2. ábra

Esztergom 1846, 1848, valamint 1867. évi helybélyegzői
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Az 1848. évi változások lehetőséget nyújtottak az osztrák postától való különválásra, 
az önállósulásra.

A minisztériumi osztályokból független minisztériumok — köztük a Földmívelés-, 
lpar-és Kereskedelemügyi — alakultak. A posta és távirda ügye e minisztérium
hatáskörébe került. Az ezzel kapcsolatos pénzügyi elszámolásokat a független magyar 
Pénzügyminisztérium végezte.

A rövid önállóságot a szabadságharc leverése, majd a „ Bach-korszak"  követte. 
Ausztria Magyarországot tartományként kebelezte be. A magyarországi postaigazgatósá
gok irányítása, a pénzügyi elszámolás és ellenőrzés az osztrák Kereskedelmi- és Közgaz
dászat! minisztérium alá tartozó számvevőséghez került.

A hivatalok személyzete nagyrészben osztrák volt, a postakezelési bélyegzőket német 
nyelvűre cserélték, a belkezelési bélyegzőkkel és a nyomtatványokkal együtt.

Ausztria 1837. évi postai „Pátens -ét Magyarországra és csatolt részeire kiterjesztették 
1851. február 1-i hatállyal.

PÁTENS

„M i, első Ferenc József stb,stb,stb. azon szándékból, hogy a postaügyre nézve 
az állam részére fenntartott jogok, kiváltságok és előnyök határai Magyarország 
koronaországunkban világosan rneghatároztassanak, mint ez az 1837. évi novem
ber 5-én kibocsátott Pátenssel a többi koronaországokra nézve történt s így azon 
sikeres követelményeket, melyeket, az utóbbi törvény úgy a nélkülözhetetlen 
ótalom, mint az általános forgalom emelésére előidézett az éppen megnevezett 
koronaországokban is lehetővé tenni, kereskedelemügyi miniszterünk előterjeszté
sére és minisztertanácsosunk javaslatára elhatároztuk az alábbi postatörvényt ki
bocsátani, mely Magyarországban 1851. évi február 1-én lép életbe.

Ezen törvény végrehajtásával kereskedelmi miniszterünk van megbízva.
Adtuk császári fő- és székvárosunkban Bécsben, 1850. évi december 26.-án, 

uralkodásunk 3. évében.

A fenti rendelkezésben az 1860. évi ,,Októberi Pátens" kibocsátását követően történt 
változás, amely a posták ellenőrzését, irányítását a birodalmi gyűlés hatáskörébe utalta.

Az osztrák igazgatástól való teljes különválást a kiegyezés hozta meg Magyarország 
számára.

2. A  m a g y a r  p o s t a  ü g y e  a k ie g y e z é s i  t á r g y a l á s o k o n

A kiegyezést előkészítő tárgyalásokon Ausztria és Magyarország kérdéses ügyeit két 
nagy csoportra osztották. A tárgyalások is kétirányúak voltak.
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A kiegyezési tárgyalások eredményeként az ún. „ közös ügyek csoportjába tartozó: 
külügy, hadügy, és a velük kapcsolatos pénzügyek tárgyalásara a bécsi birodalmi ill. a 
pesti országgyűlés külön-külön delegációt küldött. Hatáskörükbe tartozott a külügy és 
hadügy ellenőrzése, és az ezekre vonatkozó pénzösszegek megszavazása.4 A végrehajtás 
a közös miniszterekre tartozott, ezt a tisztséget Magyarország és Ausztria váltakozva töl
tötte be.

A másik, ún. „egyetértésben irányítandó ügyek”  csoportjába tartozókkal a két ország 
között kötendő — tíz évre szóló — Vám- és kereskedelmi szövetség, majd az 1867. évi 
X V I. törvénycikk foglalkozott.^

E törvény cikkei alapján készült az Ideiglenes Postaegyezmény, amely a posta további 
működését meghatározta, ezért a szöveg előkészítésének, a posta és távirdával kapcsola
tos vitájának az ismertetése is fontos.

A kiegyezést előkészítő országgyűlésen, 1866. elején került sor a „ Vám- és kereskedel
mi szövetség" tárgyalására, részleteinek megvitatására, az esetleges módosítási javaslatok 
benyújtására.

Az elhangzott interpellációk közül Jókai Mór 1866. február 22-én az alsóházban el
hangzott beszéde áttekintő képet adott a vám- és kereskedelemmel kapcsolatos — Ausztriá
hoz fűződő — jogviszonyokról, azon belül a postáról és a távírdáról.

Néhány részlet a beszédből:
,,A birodalom évenként százmilliókat ad ki hadügyre, pénzügyre, kereskedelemre, 

s tőlünk nem kívánnak kevesebbet, mint azt, hogy járuljunk mindezen kiadásokhoz, 
de azoknak visszatérő positioiban ne részesüljünk.
A közlekedési ügykezelésből, a postákból, távirdákból, vasúti felsőbb hivatalkörök- 
ből nagy részben ki van zárva Magyarországon a magyar szülött! A pénzügyi költ
ség személyzete egészében német bureaucratikus alkotás. . . .  Nem magyarázták-e 
ezek Európa minden államférfiának, hogy miért kívánja Magyarország a jogfolyto
nosságot, miért óhajtja, hogy a közlekedés és kereskedelem ügyeinek vezetője ma
gyar legyen és felelős . . .?

A vám- és kereskedelmi szövetség szövegének tervezete az 1867. évi december 16-i or
szággyűlésre készült el, amelyet Gorove István — földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
miniszter — méltatott beszédében, egyben összefoglalva, hogy milyen jelentős változás 
várható a szövetség létrejöttétől.

^ A közös ügyek tárgyalására vonatkozó dokumentumok; (évenként kötve az OHK-ban). 

A „Vám- és kereskedelmi szövetség teljes szövege BM 35663 g-! sz. a!att.

BM 35664 számon a beszéd teljes szövege.
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„ . .  .méltóztassanak megengedni, hogy röviden azon nézeteket előterjeszthessem, 
amelyek a kormányt a vám- és kereskedelmi szövetség megkötésénél vezérelték. ..  
Nem kellene talán említenem, hogy az, amit a kormány mindenekelőtt szem előtt 
tartott, az az ország jogainak, az ország törvényes fönnállásának fenntartása volt. . . 
Gondoskodni kellett tehát arról, hogy az összes vámtételek megszabásánál a magyar 
kormány befolyása biztosítva legyen. . . A ház birtokában van huzamos idő óta 
ezen kereskedelmi szerződésnek, és mi azt hisszük, hogy abból azon megnyugvást 
merítette, hogy igen sok ága anyagi életünknek a magyar kormány kezelése alá 
visszakerült.. .

Ilyen volt talán, — hogy egy kevéssé a részletekbe menjünk, — a magyar posta
ügy, mely a maga egész kiterjedésében és épségében a magyar kormány rendelkezé
se alá helyeztetett, átvétetett ugyanezen értelemben a magyar távirda is."^

A miniszteri beszédből idézett részlet világosan mutatja, hogy a kormány milyen nagy 
jelentőséget tulajdonított annak, hogy a magyar posta végre független lett. Az 1867. évi 
december 16-i ülést követően, a vám- és kereskedelmi szövetség végleges szövegének elfo
gadásáig még számos módosítási javaslat hangzott el. A végleges szöveget 1867. évi X V I. 
törvénycikként szentesítették, (lásd: 2.függ.)

A magyar kir. postára vonatkozó, valamint annak külfölddel kapcsolatos viszonyát, a 
szerződéskötéseket a szövetség II., III. és X V III. cikkei tartalmazzák.^

BM 35564 számon a beszéd teljes szövege, (kiemelések a szerzőtől).

8' II. czikk: A jelen vám- és kereskedelmi szövetség életbelépése előtt idegen államokkal kötött szer
ződések, melyek a közigazgatási viszonyokat a külföld irányában szabályozzák, jelesül: kereskedelmi, 
vám- és hajózási, consulátusi, posta- és távirda-szerződések, tartalmuk egész idejére mind a magyar ko
rona országaira, mind Ő Felsége többl királyságára és országára nézve egyaránt kötelező erővel bírnak.

III. czikk: Ilyennemű újabb szerződésekre nézve az alkudozás és szerződés megkötése, mindkét 
törvényhozó test. alkotmányos jóváhagyásának fenntartása mellett, csak a külügyminiszter által törté
nik, azon megállapodások alapján, melyek a két fél Illető szakminiszterei közt eszközlendők.

X V III. czikk: A posta- és távirda-ügy a két államterületen külön, de amennyiben a forgalom érdeke 
kívánja, egyforma elvek szerint fog rendeztetni és igazgattatni.

Az állami posta- és távirdaintézet részére fenntartott jogok, az ezen intézeteknek a közönség részé
re fenntartott jogok, az ezen intézeteknek a közönség részéről használata, a posta-küldeményekért való 
jótállás, a díjszabás (tarifák), kezelés és számvitel iránt jelenleg fennálló határozmányok és szabályok 
csak a két törvényhozás, Illetőleg a két kormány közös egyetértése útján, és mindkét területre nézve 
egyenlő módon változtatható meg.
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3. A z  id e ig le n e s  p o s t a e g y e z m é n y  e l k é s z í t é s e

Az osztrák és magyar posta küíönvátására vonatkozó tárgyalások 1867. március 22-én 
kezdődtek meg Pesten. Magyarországot Gervai Mihály, országos főigazgató és Fest Imre 
nemzetgyűlési képviselő, majd államtitkár, Ausztriát  báró Wilhelm Kolbensteiner osztály
tanácsos képviselte.

Kolbensteiner szóbeli utasítást kapott báró Wüllersdorf Bernát osztrák kereskedelmi 
és közgazdászati minisztertől arra vonatkozólag, hogy a tárgyalások folyamán milyen el
veket kövessen, Írásban csak az alábbiakat kapta:

Az Önre ruházott megbízatásnál ahhoz az alapelvhez kell ragaszkodnia, hogy a 
postaigazgatás szétválasztása ne károsítsa a postatörvényhozásban és vonatkozó 
előírásokban, valamint berendezésekben fönnálló azonosságot, ne nehezítse a posta- 
intézménynek a közönség által történő igénybevételét, ne okozzon késedelmeket a 
postaforgalomban és semmiképpen se érintse a külfölddel kötött postaegyezmé
nyekben szabályozott viszonyokat. ̂

Az előzményekben ismertetett „Vám- és kereskedelmi szövetség"  a két postaigazgatás 
közötti tárgyalások megkezdésekor még csak előkészületben volt (1867. december 27-én 
szentesítették).

Az osztrák miniszter tárgyalásokra vonatkozó utasítása már tartalmazta az ebben meg
fogalmazott, egyforma elvek szerinti rendezés és igazgatás, valamint a külföldi szerződé
sekkel kapcsolatos — II. és III. cikkben összefoglalt szempontokat.

A kiegyezés előtt — a fennállt rendnek megfelelően — a magyar postaigazgatóságok a 
bécsi igazgatás által kiadott és az egész birodalom területére érvényes szabályok szerint 
működtek.

A kiegyezés után szétvált két posta — felügyeleti minisztériumain keresztül — ajánlást 
tett egymásnak egy-egy általa szükségesnek tartott rendelkezésre, amelyet a másik fél -  
amennyiben jónak látta azt — elfogadott és alkalmazta azt saját igazgatási területén is. 
Tehát a kezelés megegyezéses alapon, a vám- és kereskedelmi szövetségben meghatározott 
szempontok szerint történt.

A változtatások tárgyalásos alapon történtek.
Mindezt előre tudva, az osztrák postaigazgatás az ideiglenes postaegyezmény aláírása 

előtt néhány postarendeletet módosított, arra számítva, hogy azokat tárgyalásos alapon 
nehezen tudná megvalósítani. Ezek:
— 1867. február 13-án a PRT. 5. számában: a belföldi csomagdíj mérséklésére vonatkozó

rendelet;
— 1867. március 1-én a PRT. 9. számában: a postautalvány-forgalom kiterjesztésére vonat

kozó rendelkezés (valamennyi postahivatal jogosult utalványok felvételére);
— 1867. március 8-án a PRT. 1 1. számában: a pénztári- és ellenőrzési szolgálatra vonatko

zó rendelkezést adott ki.

^'P. Nr 470 iratból fordítás; (BM 668 sz.).

^ 'lásd  jelen tanulmány 8.sz. lábjegyzetét.
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A két ország közötti, postaegyezményre vonatkozó tárgyalások általában simán foly
tak, csak a katonai Határőrvidék hovatartozása és a magyar bélyeg ügye miatt merültek 
fe l  ellentétek.

1867. március 31-én Kolbensteiner az alábbi levéllel kereste meg miniszterét:

„A  magyar királyi kereskedelmi minisztériummal kötendő megállapodás terve
zetének elkészítése a postaigazgatás szétválasztása Ügyében már néhány napja befe
jeződött Ennek néhány pontjáról azonban, különösen a postabélyegek alkalmazá
sára vonatkozólag a magyar postaigazgatás megbízottjai még előzőleg utasításokat 
szereztek be Őexcellenciájától a magyar kereskedelemügyi minisztertől. Az idevágó 
utasítást azonban csak a mai napon vették kézhez, miután Őexcellenciája az ügyet 
szóba hozta a magyar Minisztertanácsban.

E szerint elálltak attól a korábbi szándékuktól, hogy külön postabélyeget vezes
senek be Magyarországon. Ez év május 1-től, esetleg június 1-től új, de azonos pos
tabélyegeket kell olyan módon bevezetni, ahogyan arra a 15. cikkely mellékelt 
tervezetében utalás történik.

Mivel ezek szerint tárgytalanná válnak azok a meggondolások, amelyeket Excel
lenciás uram a nekem adott szóbeli nyilatkozat szerint a magyar kereskedelemügyi 
minisztérium korábbi javaslataival szemben táplált, azt hiszem a 15. cikkely e terve
zete ellen annál kevésbé szabad akadályokat gördíteni, mivel ha gazdasági okokból 
kívánatosnak tekintjük, a régebbi bélyegek és borítékok meglévő készletei egy ideig 
még az új mellett forgalomban maradhatnak.

Bár a megállapodás jóváhagyása egyébként is a két fél kereskedelemügyi minisz
tériumainak van fenntartva, mégis nehogy Excellenciás uram szándéka ellen cseleked
jem, kötelességemnek érzem, hogy Excellenciás uramhoz forduljak döntésért, aláír
hatom-e a postabélyegekről szóló fenti rendelkezést tartalmazó megállapodást.

Mivel az aláírásnak holnap este kell megtörténnie, szíveskedjék Excellenciás uram 
erre vonatkozólag engem a holnapi nap folyamán táviratilag értesíteni.

1867. május 1-én a következő távirati válasz érkezett:
„A  megállapodásnak nincs akadálya, feltéve hogy a 15. cikkely szerint előírt határ
időn belül előállítandó bélyegek műszakilag kivitelezhetőek."

(A Kolbensteiner levelében említett minisztertanácsi jegyzőkönyvet az O L 1867. évi 
elnöki iratai között őrzi). (3. ábra).

^ ' P. Nr. 504, BM 668 számon, (fordítás).

P.Nr. 504.sz. BM 668.sz. 18.oldal (fordítás).
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3. ábra

Az ideiglenes postaegyezmény elfogadásáról szóló 
Minisztertanácsi jegyzőkönyv
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A jegyzőkönyvben az alábbiak olvashatók:

IX. Őfelsége személye körüli Miniszter úr előadván 
egy a saját minisztériumának szervezetére, s 
abban alkalmazandó egyénekre vonatkozó javas
latot.

A felolvasott javaslat mind a szervezet, mind pedig az alkal
mazott egyének szempontjából helyben hagyatott

X. A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi miniszter 
előterjeszti, miként előbbi minisztertanácsi ha
tározatnál fogva, posta és távirda ügy jövendő 
igazgatására nézve elrendelt tárgyalások — közte, 
és előbb Báró Wüllersdorf Bernát, cs.kir. keres
kedelmi és közgazdászai miniszter, utóbb meg
bízottjai közt, — egyességig jutottak, — előadja 
azután úgy élőszóval, valamint írásban a két 
egyesség elveit és tartalmát

A miniszteri tanács ezen előterjesztések folytán, ezen föld
mívelés-, ipar- és kereskedelmi miniszter által előadott, a 
posta és távirda ügyre vonatkozó két egyességet helyesli és 
jóváhagyja.

Ezen jegyzőkönyv tartalmát tudomásul vettem.

Bécsben, 1867. évi április hó 25-én 

Ferenc József s.k.

Sajnálatos, hogy nem ismerjük meg a jegyzőkönyvből azokat a „ meggondolásokat" ,  
valamint „szóbeli nyilatkozatokat" ,  amelyeket Kolbensteiner kapott arra az esetre, ha 
a magyar kereskedelemügyi minisztérium a „korábbi javaslataitól nem állt volna el.

Az nem kétséges, hogy a magyar fél javaslata külön magyar bélyeg kiadása volt.
A kiegyezési tárgyalások ismeretében, ahol az osztrák tervezetben a posta- és távirda

ügye is közös-ügyként szerepelt, következtetni tudunk azokra a szóbeli utasításokra,
amelyeket a miniszter Kolbensteinernek adott.

Nem vállalták az új bélyegek gyártását, csak az esetben, ha a Földmivelés-, Ipar és Ke
reskedelemügyi Minisztérium a z  egyforma bélyegek kiadásába beleegyezik.

Mivel az új bélyegeket minél előbb forgalomba akarták bocsátani, valamint „a bélyeg
ügy az ideiglenes postaegyezmény aláírását is hátráltatta, a magyar fél kompromisszum
ra kényszerült, s elfogadta az egyforma bélyegek forgalomba hozatalát.

Ausztriában ezidőben nem volt szükség új bélyegre; a forgalomban lévő bélyegek képe 
Ausztria államjogi helyzetének megfelelt; s gazdaságilag sem lett volna kifizetődő, hogy
a jelentékeny mennyiségű készletet megsemmisítsék.

. .mivel gazdasági okokból kívánatosnak tekintjük, a régebbi bélyegek és bélyeges
borítékok még meglévő készletei egy ideig még — az új mellett -  forgalomban maradhat
nak — írta Kolbensteiner, miniszterének.
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Ezek a bélyegek és bélyeges borítékok Ausztriában 1869. augusztus 31-ig forgalomban 
is maradtak, míg Magyarországon csak 1867. június 15-ig.

Magyarország számára az azonos bélyeg kompromisszumot jelentett, Ausztria számára 
pedig azt, hogy az annyira féltett birodalmi egység látszatát külföld felé — egy időre -  
megőrizhette.

A két bélyegkiadás egymástól független volt. Az osztrák fél részére a P. Nr. 616. számú 
iraton^3, a magyar fél részére pedig külön, az ismertetett minisztertanácsi jegyzőkönyvön 
hagyta jóvá az uralkodó. (3.-4. ábra).

13. P. Nr. 616 BM. 34.732-6. számon.

27







4. ábra

616/H.M./867. sz. ideiglenes postaegyezményről szóló 
osztrák irat, uralkodói jóváhagyással



1867. április 2-án a két tárgyaló fél aláírta ugyan az ideiglenes postaegyezményt, de ez 
nem volt végleges szöveg. 1867. április 7-én az osztrák kereskedelmi és közgazdászati mi
niszter kisebb változtatásokat kívánt.

A P.Nr. 538. számú 14 irat szerint az egyezmény 1. pontja (különválás), 13. pontja 
(elszámolás) és a 16. pontja (egyezmény érvénye), valamint a távirda egyezmény 13. és 
15. pontja voltak azok, amelyek vitát képeztek.

1867. április 9-én Fest Imre államtitkárt küldték Bécsbe, hogy a tisztázatlan pontok 
ügyében tárgyaljon. (5. ábra).

1867. április 12-én az osztrák, majd 13-án a magyar miniszter a megállapodást aláírta,
amelyet április 21-én a párhuzamosan elkészült távirda egyezménnyel'5  együtt az ural
kodó elé terjesztettek. (6. ábra).

Az ideiglenes postaegyezmény megkötése a magyar posta önállósulásának első lépése 
volt. Az első vám- és kereskedelmi szövetség ugyan még a külföldi ügyek közös intézését 
és a belföldi kezelés azonosságát írta elő, de a későbbiekben kötött szövetségek ezt foko
zatosan csökkentették, majd végül a teljes függetlenséghez vezettek.

1^' P. Nr. 538. sz. iratból fordítás BM. 34732-5/BM 668. számon; 19. oldal/

1 ^'BM 34738—18, és 35206—18, sz. a posta- és távirda egyezmény teljes, német nyelvű szövege.
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5 . ábra

538/H.M./1867. sz. levél az ideiglenes postaegyezménnyel kapcsolatos 
utólagos tárgyalásokról



6 .ábra

Az ideiglenes postaegyezmény jóváhagyása magyar és osztrák részről 
(részlet)



A z  ld e ig le n e s  P o s t a e g y e z m é n y :

1. §. 1867. május 1-én a postaügyek legfelsőbb vezetését és igazgatását Magyarországon
és Erdélyben a magyar királyi Földmívelés-, lpar- és Kereskedelemügyi Miniszté
rium veszi át.

Ezen a napon az említett országokban levő postai hatóságok és postaintézmé
nyek a cs.kir. Kereskedelemügyi Minisztérium szolgálati kötelékéből kilépnek és a 
magyar kir. Kereskedelemügyi Minisztérium alá rendeltetnek. A temesbánáti Határ- 
őrvidék postaintézményei nem kerülnek a magyar kir. Kereskedelemügyi Miniszté
rium hatáskörébe. Ezért ezek a temesvári postaigazgatóság kötelékéből kilépnek.

Ezzel szemben a magyar postaigazgatás átveszi tisztán postai vonatkozásban 
a nagyszebeni postaigazgatóság alá tartozó havasalföldi postaügynökségeket, még
pedig Bukarestben, Giurgeoban, Ploestiben és Ibrailában, továbbá a moldvai 
cs.kir. postaügynökségeket Foksaniban és Galaczban. A szerződtetések, valamint 
minden más személyzeti ügyre vonatkozó intézkedés azonban a cs.kir. külügymi
nisztériummal egyetértésben hozandó. E postaügynökségek továbbra is a  cs. kir. 
postaügynökség címet viselik és az illetékes konzulátusok alá rendelve, azok integráns 
tartozékai maradnak. A többi itt meg nem nevezett külföldi cs.kir. postaügynökség 
megmarad a cs.kir. Kereskedelemügyi Minisztérium, illetve a cs.kir. Külügyminisz
tériumnak alárendelve.

2. §. A magyar posta a hatáskörébe kerülő postahivatalok személyzetét az ideiglenes
egyezmény tartamára a jelenleg fennálló feltételek mellett átveszi.

3. §. Az állami postaintézmények számára biztosított jogokra, a postának a közönség
részéről való igénybevételére, postaküldeményekért való felelősségre vonatkozó je
lenlegi rendelkezések, valamint minden díjszabás, kezelési és elszámolási előírás 
/77/T?(//ratposta/̂ aẑ atás ferő/efa/7 változatlanul érvényben marad, ha csak változta
tásukban a két fél meg nem egyezik. A külfölddel kötött szerződések a magyar 
/pazgafás ferő/aíen is teljes érvényűek.

4. §. A A^f posfafarő/af egymás közötti forgalmából eredő bevétel azt a félt illeti meg,
amelynek területén az befolyt, de a futár-, az utas- és podgyász-túlsúly díjakból a 
Aaf posfa/gazgafás azon útvonalak arányában részesedik, amelyeken a szállítási 
költségeket a 7. §. szerint fedezi.

Az utalványozott és utánvételezett összegeket és ezek költségeit /rő/csőnősen 
e/szárno//á/r.

5. §. A magyar postának a külföldi forgalomból származó bevételét az idegen országok
kal a cs.kir. Kereskedelemügyi Minisztérium számolja el. A magyar posta a külde
ményekért járó díjakat csorő/faf/a/iív/rnegrAap/a, az osztrák postaterületen történő 
továbbításuk pedig díjtalan. Ugyanígy a magyar posfaferő/efer? továbbított külföldi 
és osztrák küldeményekért sem jár térítés. A német-osztrák postaegylettel való ko- 
csiforgalomból Ausztriára eső részből a magyar posta abban az arányban részesedik, 
amely Magyarország külföldi forgalma és az egész monarchia külföldi forgalma kö-
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zött fennáll. Az elszámolás az osztrák részről nyilvántartott, 2 hónapi külföldi for
galom alapján megállapított átalányösszeggel történik. A  külfölddel való hírlapfor
galomban a magyar és külföldi hírlapügynökségek egymással közvetlenül számolnak 
el.

6. §. A magyar postaigazgatáshoz kerülő hivatalok minden felszerelése az 1867. április
30-i leltár szerint a magyar posta tulajdonába megy át. (3. sz. függelék).

7. §. A két postaterületet összekötő postaútvonalakon a szállítási költségeket mindkét
fél a másik terület első határállomásáig viseli. Átalányösszeg megállapítása esetén a
költségeket megfelezik. Közös egyetértéssel lassanként bevezetik a határállomáso
kon a kocsik és kalauzok cseréjét, ahol ez nem okoz zavart a szállításokban. Mind
két posta a nem tulajdonukat képező kocsik használatáért a saját területükön térí
tést fizet. Azoknak a kalauzoknak járandóságát, akik a kocsit a szomszédos terület 
határállomásán túl rendszeresen kísérik, mindkét fél a megtett út hovatartozásának 
arányában fedezi.

8. §. Az előző cikkely határozatai a vasúti és gőzhajóforgalomban is érvényesek. A Bécs
és Pest közötti mozgóposta külön megegyezés tárgyát fogja képezni. Addig a sze
mélyzet járandóságának fedezésére az előző cikkelyben a kalauzokra megállapított 
alapelv érvényes. Ugyanezen alapon osztandó meg a két fél kozott a mozgópostá
hoz használt vasúti kocsik karbantartási és javítási költsége is.

9. §. Elveszett, vagy sérült küldeményekért a kártérítésre jogosult fél lakóhelye szerint
illetékes postaigazgatás felel. A posta személyzete által okozott kárért az illető 
postaigazgatás felelős. Amennyiben mindkét p'ostaigazgatás felelős a kárért, az igaz
gatások vállalják a rájuk eső részt. Amennyiben erőszak, vagy valamilyen véletlen 
esemény okozza a kárt, anélkül, hogy azért a személyzet felelős volna, a kártérítés 
az esemény színhelye szerinti postaigazgatást terheli.

11. §. Mindkét terület postaigazgatóságai jogosultak kezelési, vagy hatáskörükbe tartozó
más ügyekben egymással önállóan érintkezésbe lépni és közös egyetértésben intéz
kedést tenni. Hatáskörüket meghaladó ügyekben, vagy ha nem tudnának megegye
zésre jutni, úgy a minisztériumok közvetítését kell igénybe venniük.

12. §. Külföldi postahatóságokkal az a fél folytat levelezést, amelynek területén külföldre
szállították a küldeményt.

13. §. A két posta számvevősége közli egymással a közös postaforgalom adatait. Minthogy
az 1867. évi költségvetés végelszámolását a cs. legfelsőbb számvevőség állítja össze 
és az 1867. évi postajövedék a birodalom mindkét országában a végelszámolás egyik 
tételét alkotja, a magyar kir. Minisztérium, az osztrák és magyar pénzügyi kormány
zat által kötött egyezmény 14. § -a értelmében, az 1867. évi postaügyi elszámoláso
kat és kimutatásokat kívánságára bármikor rendelkezésére bocsátja a legfelső szám
vevőségnek.
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14. §. A bécsi Postkurs Bureau — további utasításig — a magyar ker. minisztériumnak a szük
séges adatokat és segítséget megadja. Ugyanígy a posta gazdasági hivatala a magyar 
minisztérium óhajára a forgalmi eszközök és hivatali szükségletek beszerzéséről té
rítés ellenében gondoskodik.

15. §. 1867. május 1-től, vagy ha ez műszaki nehézségek miatt egyáltalában keresztülvi-
hetetlen lenne, június 1-től mindenesetre, új, a legmagasabb felség képét viselő és az
értéket arab számokkal krajcárban feltüntető levéljegyek és bélyeges borítékok, to
vábbá értékjelzés nélküli hírlapjegyek kerülnek forgalomba, mind az előző, mind a 
magyar postaigazgatás területén, amelyek elkészítését a cs.kir. Kereskedelemügyi 
Minisztérium az előállítási költségek megtérítése ellenében az egyezmény időtarta
mára Magyarország számára is vállalja.

A magyar postaigazgatás kötelékébe lépő postaintézményeknél, valamint a ma
gyarországi és erdélyi postaigazgatóságok bélyegraktáraiban május 1-én, illetve jú
nius 1-én még meglévő levélbélyegek és bélyeges borítékok átvételi elismervény 
ellenében Bécsbe a posta gazdasági hivatalába visszaküldendők.

16. §. Jelen ideiglenes határozatok 1867. év végéig érvényesek és addig alkotmányos
úton végleges megegyezés kötendő.

17. §. A végleges egyezmény fog az 1867. május 1. után befolyó összeg elszámolásáról in
tézkedni.^ (4.sz. függelék)

1867. április 13-án a megállapodás aláírása alkalmából a magyar kereskedelemügyi mi
niszter az alábbiakat írta osztrák kollégájának:

,,Ez alkalommal nem mulaszthatom el azon őszinte kívánságom kifejezését, hogy 
a két megállapodás megkötésénél tapasztalt egyetértés a Monarchia mindkét felé
nek érdekében továbbra is tartós és zavartalan maradjon és biztosíthatom Excellen
ciádat arra nézve, hogy a magam részéről sohasem fogom elmulasztani annak leg
készségesebb támogatását.”  ^

Ezekre a baráti ígéretekre az osztrák miniszter 1867. április 25-én a következőket vá
laszolta: (P.Nr. 616 H.M.sz).

„Ő fe lsége méltóztatott a f. év április 2 1-i legkegyelmesebb döntése alapján a 
Magyar Királyi Kereskedelmi Minisztériummal, a posta ás távirdaügyek igazgatásá
nak szétválasztása ügyében kötött egyezményt tudomásul venni és megadni a fel
hatalmazást a végrehajtásra. f .  év április 13-án kelt levelére hivatkozva tájékozta
tom erről Exel l enciádat és a leghálásabb köszönetemet fejezem ki levelében kinyil
vánított baráti jóindulatáért, amihez csak annyit kívánok hozzáfűzni, hogy a magam 
részéről is őszintén törekedni fogok arra, hogy azt a jó egyetértést, amely az eddigi 
tárgyalásoknál a két kereskedelemügyi minisztérium között megvalósult, továbbra 
is fenntartsam és a lehetőségek szerint támogassam.

34738-18. számon.

B)v!. 668. számon (fordítás 42. o!da!).
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III. A MAGYAR POSTA FEJLŐDÉSE 
AZ ÖNÁLLÓVÁ VÁLÁSTÓL A TELJES KÜLÖNÁLLÁSIG

Az 1867. évi kiegyezés eredményeként május elsejével az addigi osztrák posta önál
ló osztrák és önálló magyar postaigazgatássá vált szét. (7. ábra).

7 .ábra

Magyarország postaigazgatási területe 1867-ben



1. A z  ö n á l l ó  M a g y a r  P o s ta  k ia la k u lá sa

A magyar postaigazgatás vezetésével és irányításával megbízott Földmívelés-, lpar és 
Kereskedelemügyi Minisztérium hozzálátott a különválás mielőbbi előkészítéséhez.

A minisztérium vezetésével megbízott Gorove István posta-főtanácsos széles látókör
rel, szervező tehetséggel bíró személyiség volt.

Még folytak a különválásra vonatkozó tárgyalások, amikor a postaforgalom zökkenő
mentes biztosítására elsőként szervezte meg, külön központi vezetéssel — élén miniszté
riumi osztálytanácsossal, majd tanácsossal — a minisztériumon belüli postaosztályt. Ez
zel létrehozta a későbbi posta- és távirda vezérigazgatóság alapját.

1867. május 1-től a postaforgalom középfokú irányítását hét postaigazgatóság — Pest, 
Kassa, Nagyszeben, Nagyvárad, Pozsony, Sopron és Temesvár — látta el.

1867-ben Magyarország és Erdély területén 24 kincstári (állami tisztviselők által ke
z e lt )^  és 917 nem kincstári (postamesterek kezelésében lévő ),^  összesen 941 postahi
vatal került a magyar posta kezelésébe. (8. és 9. ábra).

1^. Magyar Posta 1936—40. évfolyamai.

19 'K incstári hivatal vezetője és alkalmazottjai: Erkölcsileg megfelelő személy, aki megfelelő szakmai 
gyakorlattal és vizsgával rendelkezik, rendszeres, meghatározott fizetést kap, beosztásától függően. 
Nyugdíjállomány esetén nyugdíjat kap, amelyet felesége és gyermekei is kapnak elhalálozása esetén. 
Katonaság alól mentes, személye ellen eljárást csak felettes szervén keresztül lehet folytatni. Végre
hajtani nem lehet.

20 'Postamesteri hivatal vezetője: Szerződéssel kinevezett olyan személy, aki erkölcsileg megfelel, a 
hivatal ellátásáért meghatározott összeget kap, amiből fizeti alkalmazottjait és fenntartja a posta- 
mesteri hivatalt.
Egyes -  kincstár! hivatalra vonatkozó — rendelkezések nem terjednek ki rá, valamint alkalmazott
jaira: katonaköteles, személye ellen eljárást, bírósági végrehajtást lehet folytatni.
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A magyar postaigazgatás feladat- és hatáskörébe került:

40 útvonalon 668 4/8 mérföld*^ teher- és személyszállítás;
69 296 4/8 carrioljárat;21 A

473 1787 2/8 ,, küldöncjárat;
115 85 4/8 helyi v. pályaudvari járat;

7 235 3/8 gőzhajó menet;
2 37 vasúti mozgópostajárat;

12 337 4/8 ,, közönséges vasúti menet;

Összesen 718 útvonalon, 3447 5/8 mérföld postai összeköttetés fenntartása.

A magyar postaigazgatásra, valamint dolgozóira háruló nehéz és fontos feladatot 
Gorove miniszter fogalmazta meg a — PRT-ben is közzétett — „Posta és távirdahivatalok- 
hoz c. körözvényében. (10. és 10A. ábra).

„A  kormány az eloleges intézkedések időt-igénylo keresztülvitele után a magyar
országi és erdélyi posták és távírdák igazgatását a mai napon átvette.

A nemzet egy régi óhajtását látja ezáltal teljesülni, s valamint azt örömmel üd- 
vözlendi kétségkívül úgy hazafi készséggel ismerendi el, hogy a hazai posták és táv 
irda intézetek eszerint a felelős kormányzat ágai közé felvétetvén, annak a nemzet 
osztatlan rokonszevével kell részesülni — azon mértékben, melyben a többi érdekek 
között oly fontos és naponkint fejlődő közérdeket képvisel.

De e rokonszenvnek megfelelően, a posták és távirdák összes hivatalos közegei
nek is mélyen áthatva kell lenni érzésétől azon kötelességeknek, melyeket reájuk 
a Fejedelem méltó várakozása, a nemzet jogos reménye ruház, amelyek hű teljesí
tése felett a felelős kormánynak őrködnie kell. Áthatva kell lenniök hivatásuk 
komolyságától, melyek vezetése s előmozdítása gondjainkra van bízva. . .

A továbbiakban részletesen kitér a közegekkel kapcsolatos viselkedésre, panaszmentes 
munkára, a fejedelem iránti hűségre:

. . csak így remélve azt, hogy részükről könnyíteni fogják a minisztérium azon 
felelősségét, mely alá azt a Fejedelem s az alkotmány helyezte.

21. 1 magyar mérföld - 8,357 km; 1 osztrák mérföld = 7,59 km; 1 postamérföld: 7,42 km.

21 ./A Cariolposták: (A postaállomásoknak adott utasítás 1856. P.R.L. 33.oldal. Közzétett 1855. 
dec. 6-án kelt 18555—2628 sz.a.min.rendelettelj

,,A cariolposták arra vannak rendeltetve, hogy oly utakon, hol (személyszállító) kocsi- posták beren
dezésének szükségessége nem mutatkozik, a közönséges postával a pénzküldemények és kisebb szál
lítmányok is, egyfogatú zártkocsiban elszállíttassanak. . . ."
(:A cariolpostákon utas szállítása, bírság kiszabása mellett tiltva volt:).
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10.ábra

Miniszteri körözvény a Magyar kir. Posta alkalmazottaihoz



lO A  ábra

616/H.M. sz., az osztrák postaigazgatás alkalmazottai számára kiadott rendelet 
a magyar postaigazgatás megalakulásáról



A május 1-én kelt felhívás záradékaként, május 4-i dátummal közölte:
„A  földMívelés, ipar- és kereskedelmi rn. kir. minisztérium a mai napátvévén a 

postaügy igazgatását, a közönséget értesítik, hogy a jeíenieg használatban !évő lé
vé!- és hírlapbélyegek f. évi május 31-ig még érvényben maradnak. Június 1-től 
kezdve pedig Ő Felsége arcképét viselő új levél- és hírlapjegyek és bélyegzett levél
borítékok fognak behozatni.

Az önrendelkezés közigazgatási előnyei, a szellemi, gazdasági és az ezzel járó kereske
delmi élet fellendülése a posta fejlődésére is nagy hatással volt, de ez csak hosszabb táv
latban jelentkezett.

A kezdeti időszakban számos olyan akadályt kellett leküzdeni, amelyek később nagy
mértékben befolyásolták volna a posta fokozatos átalakulását, fejlődését. Jelentős fel
adat volt a posta új, szakképzett és magyarul is tudó személyzetének nevelése.

Az 1577/167 sz. 1867. május 11-én kelt iratban a soproni kir. postaigazgatóság kéri az 
1182. sz. — a magyar nyelv használatára vonatkozó — rendelet halasztását. (11. ábra).

A Földmívelés-, lpar- és Kereskedelmi Minisztérium válasza:
„fo lyó hó 9-én 2158 szám alatti jelentésében előadott körülményeknél fogva 

kivétel képen megengedem, mi szerint a kir.(czim) felterjesztendő jelentései egyen
lőre német nyelven is szerkesztve lehessenek.

Ezen kivételes engedelem azonban csak azon hivatalnokra alkalmazandó, kik 
magyar nyelven éppen nem, vagy nem annyira jártasak, hogy ezen nyelven fogal
mazzanak. ..
„ . .  .Egyébiránt azok is kötelességüknek tartsák, hogy maguknak e nyelvbeli jártas
ságot a legrövidebb idő alatt megszerezzék, és képesek legyenek ez irányban is tisz
ti hivatásuknak tökéletesen megfelelni.

Gorove s.k. Gervay s.k.
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11.ábra

1577/167/1867. számon a Soproni postaigazgatás kéri az engedélyt 
a németnyelvű levelezéshez

A FIKM elnöki anyag 126.sz. (1868. évi február 14-én kelt) iratából megtudjuk, hogy 
a fent ismertetett okok miatt Temesvár és Sopron postaigazgatóságok postaigazgatóit 
nyugdíjazták:

Tekintetes:
1. Waniczek 
Károly2. Scheroll István

ad 1.2. magy. kir. postaigazgató úrnak
1. Temesvár 2. Sopron

"A jelen szolgálati viszonyok a magyar nyelv tudását egyáltalán megkívánván és
különben a postaigazgatóságok főnökei hivatásuknak épen nem, vagy csak igen 
hiányosan felelhetvén meg: kénytelen vagyok ezen állomásoknak a megváltozott 
igényeknek megfelelő módon való betöltéséről gondoskodni.

Ezen tekintet által indíttatva, felszólítom a 1./2. postaigazgató urat, hogy ös
szes kinevezési és egyéb szolgálati okmányait ellátási igényeinek megállapítása vé
gett mielőbb adja be.”

19/2 868 Fes t s.k.



Annak okát, hogy a kiegyezéskor a magyar posta kezelői személyzete osztrák volt, 
az 1848-as szabadságharc leverését követő „ Bach-korszak" szellemében kell keresni.

1849. végén Magyarország tartományként az osztrák birodalom része lett. Az önálló 
postaigazgatás megszűnésével pedig — a kezelői személyzettel együtt — a helynév-bélyeg
zők, kezelési okmányok és -bélyegzők szövege is fokozatosan német lett.

A németajkú kezelői személyzet a kiegyezést követően hátráltatta a fokozatosan magya
rosodó posta fejlődését. Ez volt az oka, hogy a magyar postaigazgatás lehetőséget adott 
azoknak a tisztviselőknek, akik az osztrák postaigazgatás területére kívántak távozni.

Az O.L. anyagában talált 1691/218 sz. iratban^ a soproni postaigazgatóságtól érke
zett ilyen irányú kérelmet pártfogólag terjesztette fel a minisztériumnak.

Az ideiglenes postaegyezmény aláírását követően — 1867. április 27-én, 1182. számon
— a postaigazgatóságoknak kiadott rendelet a magyar szellem kialakításához vezető első 
lépés volt.

1559 sz.

A  cs.k. p o s t a . . . . . . . . . . . . . . . .

47

A bécsi cs.k. kereskedelmi minisztériummal létrejött egyezmény folytán a Ma
gyar és Erdélyország postahatósága hivatalai és közegei folyó évi Május 1-ével a 
magyar királyi kereskedelmi Minisztérium rendelkezése alá helyeztetnek.

Midőn e kerületbeli összes postahivatalok a magyar királyi kereskedelmi Minisz
tériu m f.é. április 27-ről szóló 1 182 sz. 22A,B magas kibocsátványa alapján erről ér
tesítettnek, rendeltetik:

1. Hogy a postaügyek igazgatására és kezelésére vonatkozó minden jelenleg fenn
álló szabályok a magyar királyi kereskedelmi Minisztérium további intézkedéséig ér- 
vényben maradnak.

2. Folyó évi Május 1-től a magyar kormány igazgatása alá került postahivatalok 
számára külön magyar és német nyelven szerkesztett rendelvényi lap fog kiadatni.

8. Az ügykezelési nyelv a magyar leend ügy mindazáltal, hogy egyelőre a rendel
vények a postaigazgatóság által a postahivataloknak német nyelven is kiadathatnak.

A postahivatalok által Aprilis hó vegén Május havára megrendelt levél- és hír
lapjegyek eddigi mód szerint kiadatnak. Június 1-jétől azonban forgalomba hozan
dó új  levél- és hírlapjegyek iránt, annak idejében utasítás fog kiadatni. 

E. Azon nyomtatványok, melyek a közönség  kezébe kerülnek, minél előbb ma
gyar és német nyelven az összes postahivatalokhoz fognak eljuttatni.

8. A jelenleg használatban lévő pecsétnyomók helyett üj, a magyar királyi cí
merrel és a magyar körülirattal használandók.^^

7. A postakocsik és levélgyűjtő-szekrények sárga alapszíne aczél-zöld színre 1/4 
lábnyi vörös-fehér szegélyzettel azonnal átváltozandó, és pedig a kocsik csak azon 
esetben, a melyben új  befestésük szükséges leend.( 9 .sz. függelék)



8. A postaintézet jelvényét a magyar korona, alatta a postasíppal fogja képezni. 
Ugy szintén a postakocsisok karjegyei az új jelvénnyel kicserélendők, nemkülönben 
a postasípok zsinórai vörös-zöldre átváltoztatandók; végre

9. a postakocsisok, kik az eddigi frekk helyett kurta kabátot viselendnek, egyen
ruhái addig míg a már meglevő készlet tart, és az új egyenruházati szabályzat kibo
csáttatik azon változtatással megmarad, hogy a gombok helyett vörös-zöld zsimnórzat 
és a galléron és a sapkán levő jelzetek helyett az új jelvények használandók. (12. ábra).

Kassán April 29-kén 1867.
m.k. postaigazgatóság 

Baudler s.k.

FIKM/169. csomag 1867. (OL)

Az 1867. április 27-én kelt 1182 sz. rendelet III. pontjának első három bekezdése a hivatalos 
nyelvre:

„A  bécsi császári királyi keresk. minisztériummal létrejött egyezmény folytán, a Magyar- és 
Erdélyország postahatóságai, hivatali és közegei, a határőrvidéket kivéve, amelyek a zágrábi posta
igazgatásnak fognak alárendeltetni, fo lyó év május 1-jével a magyar királyi keresk. minisztérium 
rendelkezése alá helyeztetnek.

Midőn a postaigazgatóságot erről értesítem, a következőket rendelem:
I. A postaügyek igazgatósára és kezelésére vonatkozó minden jelen fennálló szabályok, amen

nyiben azok a következő pontozatok által nem módosítvák, a magyar királyi kereskedelmi minisz
térium további intézkedéséig érvényben maradnak.

II. Folyó év május 1-től, a magyar kormány igazgatósa alá került postahivatalok számára, ma
gyar és német nyelven szerkesztett rendelvényi lap fog kiadatni.

III. Az ügykezelési nyelv magyar leend, úgy mindazonáltal, hogy egyelőre a rendelvényeket a 
postaigazgatóságok által a postahivataloknak németnyelven is ki lehet adni. A magyar kir. keresk. 
minisztériumhoz intézett jelentéseket azonban, valamint a magyar nyelven szerkesztett beadvá
nyokra adandó határozatokat magyar nyelven kell szerkeszteni.

22B
1875. évi április hó 19-én 8707 sz., a postaigazgatóságokhoz — a hivatalos nyelvre nézve — ki

bocsátott rendelet.:
Az 1868. évi XLIV. törvénycikk 1. §-a értelmében, az ország kormányának hivatalos nyelve 

a kormányzat minden ágazatában a magyar, s miután sajnálattal kellett tapasztalnom, hogy a ki
rályi postaigazgatóságok ezen törvény foganatosításában nem mindig jártak el úgy, amint ezt a tör
vény szelleme kívánja, szükségesnek látom az igazgatóságot szigorúan utasítani, hogy jövőben min
den belföldi közhatósághoz, alattas postahivatalhoz és minden belföldi magánszemélyhez intézen
dő iratban kizárólagosan a hivatalos magyar nyelvet használja, és ne tegyen különbséget akkor sem, 
ha a magánszemély más nyelven fogalmazott beadvánnyal fordult volna az igazgatósághoz.

Magától értetik, hogy az osztrák hatóságokhoz németül írjon, s megengedem, hogy a zágrábi 
postaigazgatósághoz intézett átirataira is e nyelvet használja.

Simonyi s.k.

Postahivatali helynevek kiírása a hely és keletbélyegzők szerint (1868.P:R.T. 22.old.) 1868. 
febr.11. 2197-560.SZ.

„Azon postahivatalok, melyeknek székhelyei többféle nevet viselnek (például Szombathely, 
Steinamanger, Sabaria), a rovatlapok, óralevelek, számadási okmányokban stb. igen gyakran majd 
az egyik, majd a másik nevezetet használván, az által az okmányok nyilvántartását és rendezését 
nem csekély mértékben nehezítik.

A királyi postahivatalok — a jelen rendelettel utasíttattak, hogy — minden egyes okmány kiállí
tásánál kizárólag azon magyar helyneveket használják, mely hely- és keletbélyegzőjükre van metsz
ve."





12. ábra

1559. sz. rendelet a magyarosításról

A rendelet 6.) pontja intézkedett a pecsétnyomók „új magyar királyi czímerrel és 
magyar körülirattal" történő változtatására is. A rendelet végrehajtásával kapcsolatos 
1576/166. sz. iratban^ Beránek Pál, a pesti postagazdászati hivatal vezetője utasítást 
kapott az irathoz mellékelt jegyzékben felsorolt tárgyak átvételére és átvésésére. (13. 
ábra).

A nagyváradi postaigazgatás által felterjesztett bélyegzők és vésett pecsétnyomók 
„május 22-én Nagyváradra küldettek, a számadás 1815/268-on rendelethez áttétetvén 
52.SZ. alatt felterjeszttetett. — jegyzi meg az ügyirat vótuma. (itt: záradéka). (14. ábra)

1867. május 1-ig a postahivatali vizsgálatok nem voltak rendszeresek, ezért Gorove 
miniszter 2931/657 sz.^4 rendelettel az igazgatási kerületek vizsgálatára megbízottakat 
küldött ki. A pesti igazgatósági kerület ellenőrzésével magát a vezető bízta meg:
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,,Magyar kir. postaigazgatóságnak 

Pesten

Miután a pesti postakerület több év óta be nem utaztatott, illetőleg ezen kerü
letbeli postahivatalok meg nem vizsgáltattak, a szolgálat érdekében szükségesnek 
tartom, hogy az egész kerület azonnal beutaztassék, és az összes kerületbeli posta
hivatalok szigorúan és behatóan megvizsgáltassanak^

BM. 34764- 5 

BM. 35622- 26 sz.



13. ábra

1576/166. sz. 1868. évi rendelkezés a pecsétnyomók 
magyar nyelvűre vésésére



14. ábra

Jegyzék a vésésre beküldött pecsétnyomókról



Ezen beutazással és illetőleg vizsgálattal személyesen a postaigazgató urat bízom 
meg  ̂meghagyván egyúttal, hogy ezen rendelet mielőbbi foganatosítása vég e t t  hala
déktalanul intézkedjék.

A postaigazgató úr távolléte tartamára a postaigazgatóság vezetését Luger Ká
roly miniszteri titkárra bízom és az egyidejüleg utasítom, hogy folyó hó 22-dikén 
a hivatalvezetést a postaigazgató úrtól szabályszerűen vegye át. A beutazás bevég
zése után az útinapló, az illető fogalmazványi ügydarab, az úti költség-számlával 
együtt hozzám felterjesztendő lészen.

25.
3564/906 (BM. 3 4 7 9 6 -8 0 0 /F -1 0  sz.)
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A kassai kerület ellenőrzésére vonatkozó rendelet-részlet:

. . .A mellékelt rendelet, melynél fogva Duronelli Alajos,  miskolczi postamesterre 
a kassai postakerület beutazása bizatik, a nevezettnek kézbesítendő, helyettesítése 
iránt a kellő intézkedést tegye meg.

Az iratban egyúttal intézkedés történt a többi postakerület beutazásáról amelyben 
a miniszter név szerint megjelölte a beutazásra illetékes személyt.

A  vizsgálatok eredményét a miniszter saját kezéhez kérte, és a mulasztásokat, megál
lapított rendellenességeket szigorúan büntette. Ugyanígy járt el o lyan esetben is, amen
nyiben a postaigazgatóság az új rendeletet hagyta figyelmen kívül. Gyakori volt, hogy 
rendeléseiket a kereskedelmi minisztérium megkerülésével továbbították. (15. ábra)

A  kassai igazgatóságnak címzett 3564/906 s z .^  1867. júl. 4-én keit iratban ez áll:

A pesti postaigazgatóság vezetője, Bilmayer számos hasznos javaslattal is kiegészítette 
vizsgálati jelentését. Többek között javasolta a felügyeleti szervek állandóvá tételét, a 
fegyelmi eljárások szabályozását o lyan irányba, hogy ne megtorlást, de a nevelést szolgál
ja. A szakképzettség javítására postatanfolyamok szervezését, postaföldrajzi ismeretek
ből etőzetes vizsgát javasolt, és elsőként hangsúlyozta a postaalkalmazottak anyagi hely
zetének javítását.

A posta 1868-ban nem volt anyagilag vonzó munkahely.

,,Midőn (czím) azon rendeletem szoros megtartására utasítom, egyúttal arról is 
értesítem, hogy a m.kir. országos postagazdászati hivatal már szervezve lévén, meg
rendeléseivel ^  a levéljeg y e k  s bélyegzett borítékokról szólókat kivéve, melyek még  
egyelőre ezen m.kir. minisztérium útján, német nyelven kiállított okmányon ren
delhető meg közvetlenül ahhoz forduljon.

Gervay s.k. Heim s.k.





15. ábra

3564/906. sz. utasítás a kassai postaigazgatósághoz: 
közvetett rendeléssel igényeljen bélyeget



A postatiszteket négy, a járulnokokat és a postavezetőket három osztályba sorolták. 
Az évi fizetéseket az alábbiak szerint állapították meg.

a) a postatisztek: 1867-ben: 1868-ban:

az I. osztályban- 840 frt 900 frt
a II. osztályban 735 frt 800 frt
a III. osztályban 630 frt 700 frt
a IV. osztályban 600 frt ?

b) a postahivatali járulnokok:

az I. osztályban 500 frt 600 frt
a II. osztályban 400 frt 500 frt

c) a postavezetők:

az I. osztályban 420 frt 450-500 frt
a II. osztályban 367 frt 400-450 frt
a III. osztályban 315 frt 350-400 frt

1870-ben szabályozták a postaigazgatók fizetését:

a pesti postaigazgatónak 1800-ról 2000 frt-ra, 
a többi postaigazgatónak 1600-ról 1800 frt-ra emelték

A postahivatali főnököknek 
és ellenőröknek a rangfokozat
és állomás szerint 1000—1400 frt fizetésük volt.
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A posta létszámának alakulását nyomon követhetjük 1871-ig:

1 2 3 4 5 6

Posta igazgató 7 1 - 8 8 -

Titkár 7 1 - 8 9 1

Fogalmazó 16 2 - 18 5 -

Fogalmazói gyak. 7 1 - 8 9 1

Postahiv.gondnok 15 4 1 20 27 7

Ellenőr 13 1 - 14 21 8

Posta fel ügyelő - - - - 14 14

Postatiszt 125 25 1 151 313 162

Járulnok 82 14 3 99 220 121

Pénztáros 3 - - 3 2 -

Pénztári ellenőr 3 - - 3 2 -

Hírlapkiadó 2 - - 2 7 5

Postavezető 167 24 3 194 220 26

Levélhordó 87 7 - 94 158 64

Hivatalszolga 155 33 5 193 351 158

7; az 1867. május 1-i létszám;

2.' Horvát—Szlavónia területének 1868. április 1-én történt átvétele utáni létszám; 

2/ A Határőrvidék postaügyének 1871. január 1-vel történt átvétele utáni létszám; 

4/ 1-3  együtt;

5/ létszám 1871. év végén;

& 1871. évi növekmény.
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1868-ban az újkécskei postamester így írt: "...beláthatja a nagytekintetű magyar kir. 
postaigazgatás, hogy két embert, három lovat 1 fr 1/10 kr napi költségből kitartani telje
sen lehetetlenség, csak ennek lehetősége esetén maradna fáradságom jutalmazására 
100 fr-t, én pedig csekély hivataloskodással foglalkozó egyének között sem ismerek 
100 frt/évi fizetéssel ellátott hivatalnokot széles e hazában..."

Az alkalmazottak fizetés-rendezésének fő akadálya a tengelyen való szállítás volt.
Az 1867. évi költségvetés 2.551.500 forintot kitevő összegéből 1.423.600 forintot 

tett ki a postautakon történő szállítás költsége. Ez a jövedelem 3/5 része volt. Ennek az 
aránynak a megváltoztatását csak a vasúti szállításra való áttérés oldhatta meg.

A posta költségvetése azonban nem bírta el a drágább mozgóposta-kocsik beszerzését.
A fent említett nehézségek ellenére a magyar postaigazgatás fokozatos fejlődésnek in

dult. Néhány adat ennek igazolására:
— a postaalkalmazottak létszáma 1867. év végére 716-ra, 1873-ban 1662-re, 1886-ban 

4494 főre emelkedett;
— 1867-ben új postajárati könyv jelent meg (1867. PRT 5. sz.);
— 1867-ben távirda tanfolyamokat szerveznek a személyzet képzettségi színvonalának 

emelésére (FlKlVl 167.314/elnöki/sz.);
-  szintén 1867-ben Joanovits György „Magyar Posta Közlöny címen szakmai lapot je

lentett meg. (SzK);
-  1868-ban bevezetik az express kézbesítést/1868. PRT 10.sz.4635/1 143/;
-  1868. közepétől engedélyezik a nők alkalmazását (Joanovits: Magyar Posta Közlöny);
-  1869-ben Magyarország és Ausztria együtt kiadja a világ első levelezőlapját (PRT, 1869. 

11. sz.);
-  1871-ben rendezik a postajárandóságot (1871. PRT 7.sz. 4413/691);
-  1873-ban változtatnak a fizetési előléptetéseken (1873. PRT 31. 8130/1664);
-  1880-ban bevezetik az özvegyi nyugdíjat (Segélyző és nyugdíj egyesület -  1880. PRT 

35. sz. 9.§.).

1868. április 1-én a magyar és osztrák postaigazgatás jogi helyzetében újabb változás 
állt be. Ennek előzménye: 1867. augusztus 21-én -  az osztrák pénzügyminisztériummal
kötött egyezmény alapján -  megállapodás jött létre, mely szerint Magyarország átvette 
Horvát-Szlavónia pénzügyi igazgatását.

„A  posta és távirdaügy császári királyi kereskedelemügyi miniszternek alárendelt 
szolgálatai fenntartva vannak egy külön megegyezésre. Egyelőre az adminisztratív 
összeköttetés változatlanul marad a központi igazgatással, mégis ennek a szolgálati 
jövedelem feleslegei szeptember 1-től kezdődően a királyi magyar állampénztárnak 
lesznek beszolgáltatva.”

Ez azt jelentette, hogy Ausztria magyar számlára vezette a Horvát-Szlavóniai postaigaz
gatás elszámolásait és a befolyt összeg fennmaradt feleslegét magyar számlára utalta át.

Közeledett az 1867. év vége, amikor az ideiglenes postaegyezmény határideje lejárt, s 
az 1867. április 12-én aláírt egyezményt végleges szerződésnek kellett felváltania.

Magyarország a szerződés véglegesítését össze akarta kapcsolni a korona -  egyelőre 
osztrák igazgatás alatt álló -  részeinek átvételével. Levélben kereste meg az osztrák igaz
gatást és javasolta, hogy Horvát-Szlavóniát és a Határőrvidék postai igazgatását 1868. áp
rilis elsejével adják át.

^ 'D .6 . (PM) SZ.
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Az osztrák fél válaszában közölte, hogy a Birodalmi Hadügyminisztérium azt kívánja,
hogy a terület továbbra is osztrák igazgatás alatt maradjon. A magyar kereskedelemügyi 
minisztérium ezzel nem értett egyet, de november 9-én kelt levelében abba beleegyezett, 
hogy a Határőrvidék igazgatását — a végleges döntésig — a Hadsereg-Főparancsnokság ve
gye át.

1867. december 11-én az osztrák kereskedelmi minisztérium azzal a kérdéssel fordult 
a Birodalmi Hadügyminisztériumhoz, hogy fenntartja-e a Katonai Határőrvidék átadásá
val kapcsolatos kifogásait, ill. hogyan viszonyul a magyar javaslathoz.

Ezalatt az idő annyira előrehaladt, hogy az ideiglenes egyezményt hallgatólagosan 
meghosszabbították.

1868. február 6-án a Pénzügyminisztérium közölte, hogy a Birodalmi Hadügyminisz
térium átveszi a Katonai Határőrvidék irányítását. A jelentést követően Kolbensteiner 
főtanácsos újra Pestre érkezett és kapcsolatba lépett Gervay osztály-tanácsossal. Az új
megegyezésnek március 1-én kellett volna életbe lépni, de a magyar fél kérésére április 
1-re halasztották.

A végleges egyezmény szövegének megfogalmazásához Kolbensteiner ugyancsak fő
ként szóbeli utasításokkal érkezett; ezek a pénzügyön kívül a Moldva-Havasalföld-i posta-
hivatalokra vonatkoztak. A problémát az okozta, hogy az ideiglenes egyezmény megköté
se után -  a magyar hivatalokra vonatkozó rendelet értelmében -  a postahivatalok címerét 
itt is magyarra cserélték, és ez diplomáciai bonyodalmakat okozott. Tudvalevő, hogy az em
lített postaügynökségek kereskedelmi tevékenységet is elláttak.

A havasalföldi és moldvai postaügynökségekkel kapcsolatos tárgyalások nem vezettek 
eredményere, s azokat csak 1869-ben vonták ismét osztrák igazgatás alá.

A végleges egyezményre vonatkozó tárgyalások részben Bécsben, részben Pesten foly
tak. Az egyezményt osztrák részről március 23-án, magyar részről március 30-án írták alá. 
Mivel magyarország ragaszkodott ahhoz, hogy az egyezmény április 1-ével hatályba lép
jen, táviratilag kellett közölni a megfelelő utasításokat.

A végleges egyezmény nem tartalmazott rendelkezést a postabélyegek, borítékok és 
hírlapbélyegek gyártására, valószínűleg azért, mert Lónyay pénzügyminiszter már 1868.
elején megtette az első lépéseket egy hazai, bélyeggyártásra is alkalmas nyomda felállításá
ra.

2. V é g l e g e s  p o s t a e g y e z m é n y :

I. cikkely.' A postaügy, a birodalmi tanácsban képviselt országokban és a magyar korona
országaiban, mivel azt a forgalom érdeke megkívánja, azonos elvek szerint 
fog kezeltetni... (a cikkely további részei az érvényes előírások megtartására
vonatkoznak).

II. cikkely.- A  polgári Horvátország és Szlavónia postaintézményei 1868. április 1.-vel a
magyar postaterületbe kebeleztetnek be és ezen időponttól ugyanezek posta
ügye, amelyet 1867. szeptember 1-e óta a császári királyi kereskedelemügyi 
minisztérium magyar számlára vezetett, átvétetik a magyar kereskedelemügyi 
minisztérium által.
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III. cikkely A havasalföldi császári királyi postaügynökségek Bukarestben, Giurgevoban, 
Ploestiben és Ibrailában, valamint a moldvai Foksaniban és Galaczban az 
1867. április 2-án kelt ideiglenes egyezmény l. cikkelyének megfelelő feltéte
lek mellett egyenlőre a királyi magyar ker. minisztériummal maradnak köte
lékben. Ennek végleges rendezésére nézve külön megegyezés köttetik ki. Az 
összes, itt nem említett külföldi postaügynökség a császári-királyi Kereskede
lemügyi Minisztériumnak, valamint a Külügyminisztériumnak rendeltetnek 
alá.

IV. cikkely Közös bizottság intézkedik a meghozott intézkedések összeállítására.

V. cikkely Tárgya a külfölddel való szerződések.

VI. cikkely A postaforgalom intézéséről rendelkezik.

VII. cikkely Az átmenő szállítmányok utáni illetményekről intézkedik.

VIII. cikkely -Tárgya az illetmények kölcsönös elszámolása és jótállása.
X V I. cikkely

X V II. cikkely A horvát -szlavónországi postaintézeteket illetően rendelkezik.

X V III. cikkely Az átvett helyiségekkel és leltári tárgyakkal kapcsolatban intézkedik.

X IX. cikkely Rendelkezik a külföldi postaigazgatásokkal való levelezésről.

XX. cikkely Tárgya a pénzelszámolás.

X X I. cikkely Az elszámolás kétoldali ellenőrzéséről intézkedik.

X X II. cikkely A kölcsönös követelések kiszámításának és megfizetésének módozatait 
tárgyalja.

X X III. cikkely Azon esetben, ha a magyar postaterülethez most még nem tartozó ország
részeket csatolnak, az előző megállapodások itt is alkalmazandók.

X X I V. cikkely A féléves elszámolásról és kimutatásokról intézkedik.

X X V . cikkely Ez a megegyezés 1868. április 1-én lép életbe. Addig az 1867. április 2-ai
ideiglenes megegyezés rendelkezései maradnak érvényben. A polgári Horvát -  
Szlavónia elszámolása 1867. szeptember 1-től 1868. május végéig a fent em
lített ideiglenes megegyezés rendelkezései alapján végzendők.
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X X V I. cikkely Tekintettel a jelenlegi egyezmény tartósságára, a felmondási határidők és 
a tanácskozások megváltoztatására a vám- és kereskedelmi szerződés 22. cik
kelyének rendelkezései kerülnek alkalmazásra.

Kelt Bécsben 1868. március 23-án

v. Plener s.k. cs.kir.ker.min.

Pest, 1868. március 30-án

Gorove s.k. magyar kir.min.

Az új egyezményről a magyar Kereskedelemügyi Minisztérium 1868. március 31-én a 
PRT 9. számában az alábbi rendeletét adta ki: (16. ábra).

A postaügy vezetésének Horvát- és Tótország polgári kormányzat alá tartozó 
részeiben a m. kir. kereskedelmi minisztériumra, a határőrvidéken a cs. kir. hadügy
minisztériumra való átruházása.

Folyó 1868-ik ápril 1-től kezdve a postaügy vezetését és főigazgatását Horvát- és 
Tótországnak a polgári kormányzat alá tartozó részeiben a m. kir. kereskedelmi mi
nisztérium, a határőrvidéken pedig a cs. kir. hadügyi ministerium veszi át.

Ezen időponttól kezdve a zágrábi cs. k. postaigazgatóság, s kerületéhez tartozó 
postahivatalok s postaintézetek a cs. kir. kereskedelmi ministerium hatásköréből 
kiválnak.

Horvát- és Tótország polgári kormányzatü részeiben rendszeresített s az A/ 
alatti jegyzékben elősorolt hivatalok a zágrábi postaigazgatóság közvetlen igazgatá
sa alatt maradván, az ahhoz tartozó tisztviselőkkel és hivatalbeliekkel együtt m. kir. 
kereskedelmi ministerium vezetése alá helyeztetnek.

Ellenben a horvát- és tótországi, valamint a szerb-bánáti határőrvidékekben léte
ző s a B/ alatti jegyzékben előszámlált postahivatalok, az ottani tiszti és szolgasze
mélyzettel együtt, ugyancsak f. é. ápril 1-től kezdve a Zimonyban felállított posta
felügyelőséghez csatoltatnak, mely a közvetlen igazgatást a cs. kir. postaigazgatósá
gok részére megszabott hatáskör korlátain belül átveszi s a cs. kir. hadügyi ministe
rium vezetése alá helyeztetik.

Mindazon számadásokat, amelyek a fennálló határozványok értelmében több 
mint egy havi időszakról vezettetnek, Horvát- és Tótország polgári kormányzatü 
részeiben létező postahivatalok által folyó március hó végével befejeztetvén, a zág
rábi m. k. postaigazgatóságnak felterjesztessenek.

A kir. postaigazgatások a határőrvidékeket illető s hatásköreikhez tartozó ügyek
ben ezentúl a zimonyi cs. kir. postafelügyelőséggel lépnek közvetlen érintkezésbe.

, Pest, 1868. március 30-án

61



16. ábra

Rendelet Horvát-Tótország polgári területeinek 
a magyar postaigazgatáshoz történő csatolásáról



A Határőrvidék 104 postahivatala a cs. kir. közös Hadügyminisztérium fennhatósága 
alatt, a Zimonyban felállított postafelügyelőség igazgatása alá került, és itt maradt 1871. 
január 1-ig. lde tartozott még Krassó-Szörény megye is. (17. és 18. ábra).

Horvát-Szlavónia, valamint a Határőrvidék filatéliai története külön tanulmány tárgyát 
képezik, ezért részleteire itt nem térek ki.

A címerre vonatkozó rendeleti — a végleges postaegyezmény megkötése után -  an
nyiban módosult, hogy azok a főhatóságok és minisztériumok, amelyeknek hatásköre a 
XXX. törvénycikk értelmében Horvát-Szlavóniára is kiterjedt, Magyarország egyesített cí
merét voltak kötelesek használni.

Az 1868-ban kötött végleges postaegyezmény hosszú időre meghatározta a posta fejlő
dési lehetőségeit. A belföldi szolgálat fejlesztése korlátozva volt, egyes intézkedésekben 
egyeztető eljárásra volt utalva az osztrák igazgatással, pedig a két országnak különböző 
forgalmi és közlekedési adottságai voltak. Mindezek ellenére a posta önállósulása számos 
eredménnyel járt. Az osztrák postától való fokozatos elválás újabb lépése volt az 1888. 
évi új Vám- és kereskedelmi szövetség.

Az ez alapján létrejött 1888. évi postaegyezmény az 1888, évi 32.466 számú miniszteri 
rendelettel lépett életbe.

„Egyezmény az osztrák cs. kir. kereskedelemügyi miniszter és a magyar korona 
országai és a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok közt posta-távir- 
da ügynek a vám- és kereskedelmi szövetség alapján való rendezése tárgyában cí
men az alábbiak szerint rendelkezett:

„A z  idegen államokkal kötött, ez idő szerint fennálló postai és távirdai szerződé
sek és egyezmények az azokban meghatározott időtartamra érvényben maradnak.
A külföldiekkel való postai és távirdai szerződések és egyezmények megkötése és 
változtatása közös egyetértésben történik.

Uj szerződések és egyezmények megkötése és a fennállók megváltoztatása végett 
idegen kormányokkal tartandó tárgyalásokon mindig mindkét miniszter egyenjogú 
és önálló szavazattal bíró képviselői vesznek részt.

A közvetlenül szomszédos államokkal való azon megállapodásokat, amelyek rova
tolások berendezésére, határállomásokon való átadásra és átvételre és egyéb olyan 
ügyekre vonatkoznak, melyek a közös megegyezéssel megállapított szerződéseket 
és egyezményeket nem változtatják, mindegyik miniszter önállóan fogja eszközölni.

Szintúgy mindegyik miniszternek őnálló szavazata van azon tárgyalásoknál, me
lyeket a nemzetközi posta, vagy távirdairoda a nemzetközi szabályzat határozatai
nak megváltoztatása végett vezet.

A fenti szerződés mutatja, hogy — az 1868-ban kötött egyezményhez viszonyítva — a 
postaegyezmény külforgalommal kapcsolatos része változatlan maradt, ezzel szemben a 
belső forgalom rendezése önállósult.

1182.SZ. (1559.sz. 8.pont) 

^ ' F IK 168/80 sz. eln ö k i irat.
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17.ábra

Magyarország postaigazgatási területe 1868-ban



18.ábra

Magyarország postaigazgatási területe 1871-ben



PRT. 1888. július 22. -  37. szám:

EGYEZMÉNY

köttetett a közmunka- és közlekedésügyi m. kir. miniszter és az osztrák cs. kir. kereske
delmi miniszter között, a magyar korona országai és a birodalmi tanácsban képviselt ki
rályságok és országok közt a posta- és távirda-ügynek a vám- és kereskedelmi szövetség 
alapján való rendezése tárgyában.

!. CZlKK

Az egyezmény kiterjedése.

Az osztrák-magyar kölcsönös postai és távirdai forgalomra vonatkozó határozatokat 
a két miniszter közös egyetértésben állapítja meg. A saját belső forgalom önálló rendezé
sét azonban mindkettő fenntartja magának.

(A továbbiakban részletesen tárgyalja, hogy mire terjed ki az egyezmény, a  II. cikkben 
pedig a szállítási költségek és csatlakozások meghatározása szerepel).

12. A szabályzat érvényének tartalma:

Ezen foganatosítandó szabályzat, mely az egyezménnyel egyidejűleg érvénybe lép,
közös egyetértéssel bármikor megváltoztatható, kiegészíthető vagy új szabályzat által pó
tolható.

Kelt Budapesten, 1888. jún. 30. Baross s.k.
Kelt Bécsben, 1888. jún. 30. Baquehem s.k.

Az 1888. évi postaegyezményt 10 évre kötötték, de mivel egyik fél sem mondta fel, 
1907. év december 31-ig hallgatólag érvényben maradt.

Az 1888. évi postaegyezmény alapot nyújtott arra, hogy a magyar posta belső szolgá
latát független alapon építse ki, ami meglehetősen gyors ütemben, számos nyugati orszá
got — köztük Ausztriát — megelőzve több vonatkozásban meg is történt:

— 1882-ben kiadták a posta üzletszabályzatát;
— 1887 ben a postát és távirdát egyesítették;
— a postai pénzforgalom lebonyolítására igénybe vették az osztrák bank- és postataka

rék csekkforgalmát;
— hatalmas lépésekkel haladt a posta a teljes önállóság felé;
-  1890-ben megnyílt az első interurbán központ, ez a távíró és távbeszélő nagyüzem

mé válásának első lépése volt;
-  1893-ban megjelentek az első automata-levélszekrények;
-  5 év alatt, 1867—1871-ig a postaforgalom 45 %-kal emelkedett;
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- a külfölddel kapcsolatos forgalmat nemzetközi egyezmények szabályozták:
1867. április 7.: a Monarchia és Görögország közötti,

április 24.: az Osztrák-Magyar Monarchia és Montenegró közötti, 
november 27.: az Észak-német Szövetséggel kötött,

1868. június 25-én Bécsben, majd december 14-én Pesten aláírva a Duna-fejede
lemségekkel kötött, és

1869. január 1-én a Szerbiával kötött egyezmények.
19. ábra)



19. ábra



19A. ábra



Ezek a szerződések a magyar kormány meghatalmazottjának részvételével és annak 
belegyezésével jöttek létre, mindenkor a magyar országgyűlés jóváhagyásával, a vám- és 
kereskedelmi szövetségben megfogalmazott elvek alapján. (19., 19 A. ábra)

A magyar postaigazgatás teljes különállását, s egyben a külforgalommal kapcsolatos 
önálló intézkedését csak az 1908-ban elfogadott X II. törvénycikk, ennek is a X V III. — a 
postára vonatkozó -  cikkelye hozta meg:

1908. évi X II. törvénycikk:
. .a kölcsönös kereskedelmi és forgalmi viszonyoknak az Ő Felsége uralkodása 

alatt álló többi országokkal való szabályozása tárgyában Budapesten, 1907. évi 
október hó 8-án kötött szerződés tárgyában.

XVlll. cikk:
A  postát, távirdát és távbeszélőt a két állam mindegyike saját területén önállóan 
szabályozza és igazgatja.
A posta-, távirda- és távbeszélő forgalmat a két szerződő fél területei között külön 
egyezmények állapítják meg.
Ha ily egyezmények nem jöhetnek létre, a két állam területei közötti forgalomra 
nézve az egyetemes postaszerződés és a nemzetközi távirdaszerződés határozatai 
nyernek alkalmazást.

Az 1908-ban kötött vám- és kereskedelmi szövetségben meghatározott, -  a két ország 
független külföldi postaforgalmát biztosító — új elvek elfogadása Ausztria és Magyaror
szág állam- és postajogi kapcsolatának egy rendkívül érdekes korszakát zárta le.
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IV. AZ 1867. ÉVI BÉLYEGKIBOCSÁTÁS

1. A z  id e ig le n e s  o s z t r á k - m a g y a r  p o s t a e g y e z m é n y  és  
a m a g y a r  b é l y e g k i a d á s

Az 1867. évi kiegyezés a postát és a távírdát az egyetértésben, egyenlő elvek alapján 
igazgatandó ügyek közé sorolta. A posta- és távirda ügyek rendezését a Vám- és Kereske
delmi Szövetség II., III. és X V I. cikkei írták elő.

A postaigazgatás szétválasztását előkészítő tárgyalások Pesten, 1867. március 22-én 
kezdődtek meg. A tárgyalásokon alapelvként Kolbensteiner osztrák megbizott álláspont
ját kompromisszumként fogadták el, amely szerint a szétválasztást úgy kell végrehajtani, 
hogy az "...ne károsítsa a postatörvényhozásban és a vonatkozó előírásokban, valamint 
a berendezésekben fennálló azonosságot,. . .  semmiképpen se érintse a külfölddel kötött 
egyezményekben szabályozott viszonyokat.

Osztrák részről ez a törekvés természetes volt, ugyanakkor a két postaigazgatás szerve
zetének, működési rendjének azonossága ekkor még a magyar félnek is kedvezett.

A magyar postaigazgatásnak a korábbi bélyegeken látható osztrák birodalmi szimbó
lum, a kétfejű sas, érthetően nem felelt meg. A postaigazgatás önállóvá válása így magával 
hozta új magyar bélyeg igényét is. Bélyeggyártásra alkalmas hazai nyomda nem volt, így
a bélyegeket külföldön kellett megrendelni.

Ausztria az „ideiglenes Postaegyezmény' 14. §-ában vállalta, hogy . .a Posta Gazda
sági Hivatal Bécsben, a magyar minisztérium óhajára, a forgalmi eszközök és hivatali szük
ségletek beszerzéséről tér/tés eZZenében gondoskodik." Ez így volt természetes, hiszen eze
ket az anyagokat eddig foként osztrák cégek gyártották, hazai gyártásukat azonnal nem 
lehetett megoldani. A magyar postaigazgatás a forgalmazni kívánt bélyegek előállítását — 
csakúgy mint a postaládákat — az osztrák postaigazgatástól rendelte meg.

Az osztrák postaigazgatás a bélyegeknek a kívánt rövid határidőre való gyártását csak 
úgy vállalta, ha azokat az osztrák igazgatás területén is forgalmazhatják. Ez a kívánság 
az „ideiglenes Postaegyezmény sokáig vitatott része volt.

Végül a magyar Minisztertanács döntött, jóváhagyta az egyezmény 15. §-át, amely így 
szól:

„1867. május 1-től, vagy ha műszaki nehézségek miatt egyáltalán keresztülvihetetlen 
lenne, június 1-től minden esetre, a legmagasabb Felség képét viselő és értékeket arab
számokkal krajcárban feltüntető új levéljegyek és bélyeges borítékok, továbbá értékjelzés 
nélküli újságbélyegek kerülnek forgalomba, mind az előző, mind a magyar postaigazgatás 
területén, amelyek elkészítését a császári és királyi kereskedelemügyi minisztérium az 
előállítási költségek megtérítése ellenében az egyezmény időtartamára /Magyarország szá
mára is vállalja.

A magyar postaigazgatás kötelékébe lépő intézményeknél, valamint a magyarországi
és erdélyi postaigazgatóságok bélyegraktáraiban -  május 1-én, illetve június 1-én még meg
lévő — levéljegyek és bélyeges borítékok átvételi elismervény ellenében Bécsbe, a posta 
gazdászati hivatalába visszaküldendők.

Az egyezmény 15. § -a kimondja tehát, hogy „mind az előző, mind a magyar posta
igazgatás területén" kerülnek forgalomba az új bélyegek, tehát azt, hogy a kiadás osztrák 
is és magyar is, így mindkét igazgatás önálló bélyege.
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Egyértelműen kimondja „amelyek elkészítését a császári királyi kereskedelmi minisz
térium az előállítási költségek megtérítése ellenében, az egyezmény időtartamára Magyar
ország számára is vállalja , tehát ideiglenes jelleggel, bérmunkában elkészíti. Ellentétben 
az 1864. évi bélyegekkel, amikor a közös igazgatás számára gyártott bélyegekből a ma
gyarországi postahivatalok számára is szállított ellátmányt.

Az ideiglenes gyártást igazolja az is, hogy a Végleges Postaegyezmény már nem tartal
maz bélyeggyártásra vonatkozó rendelkezésedé hiányzik a 14. § -ban foglalt vállalás is, mi
vel ebben az időszakban már a Magyar kir. Posta saját gazdasági Hivatala látta el „eszközök
kel és hivatali szükségletekkel a postaigazgatóságokat.

Az Országos Levéltárban található — FIK 167/82. sz. elnöki — iratban is érdekes 
adatot találunk a bérmunkáról.

A Budapesti Közlönyben megjelent — a posta önállóságára vonatkozó — magyar minisz
teri rendelet után, a bécsi és a magyar Egyetemi nyomda is jelentkezett azzal az igénnyel, 
hogy a postai nyomtatványok gyártását elvállalná.

A bécsi nyomda megkeresését csaknem egy hónapig válaszra sem méltatta a miniszté
rium, végül a munkahiánnyal küzdő Egyetemi nyomdát bizta meg a nyomtatványok gyár
tásával. Az iratok alapján lemérhető, hogy csak a legszükségesebb esetben élt a magyar 
kereskedelmi minisztérium az ideiglenes Postaegyezmény 14. § -ával, és ha tudta, hazai 
keretek között oldotta meg az előállítást.

A FlK Minisztérium a bécsi gyártásért önköltségi árat fizetett. Ez magába foglalta a 
kezelési költséget is. Erről egy — az 1871. évi bélyegkiadás gyártásával kapcsolatos — 
iratból részletes tájékoztatást kapunk.

Az 1871. évi bélyegek gyártásának előkészítésekor, a magyar Kereskedelmi Miniszté
rium tájékoztatást kért Bécsből, az 1867. évi bélyegek szerződéséről, valamint előállítási 
költségéről:

9946/1063/1871.
„A  magyar kir. keresk. minisztérium az itteni 9379/891 sz. alatt kért szerződés helyett
csak egy jegyzéket küldött azon árakról, melyeket a cs.kir. bécsi államnyomda az érték
cikkek:

a) nyomtatásáért,
b) enyvezéséért és
c) papírért számít föl.

Ezen jegyzék szerint tehát 
1. 100 levéljegy 16/10krba,
2. 100 hírlapjegy 1 2/10 krba,
3. 50 db levelezési lap 9 6/10 krba,
4. 100 db levélboríték 34 krba került.

A magyar postaigazgatás pedig fizetett eddig a cs.kir. postaigazgatásnak
1. 100 db levéljegyzért 4 krt,
2. 100 hírlapjegyért 4 kr t,
3. 50 db levelezési lapért 10 kr-t,
4. 100 db borítékért 50 kr-t".

(20. ábra).
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20. ábra

Az 1867. évi bélyegek bérmunkában történő gyártását 
igazoló irat (részlet)



Ugyanennyit fizet a magyar postaigazgatás az értékcikkek gyártásáért a budai m.k. ál
lamnyomdának is.

Ezen árak a bécsi államnyomda által közöltekkel első tekintetre túlzottnak tűnnek föl, 
de ha tekintetbe vesszük, hogy a bécsi államnyomda által közölt árakban, illetőleg jegy
zékben nem szerepel

a) a lyukasztás (fogazás);
b) a rovatolás (számlázás, borítékolás);
c) a csomagolás és a
d) nyomdai kezelés és egyéb költségek (pedig ezeket a magánnyomdák a nyomtatás 

vagy gyártás költségének felében szokták fölszámítani), a bécsi nyomda által fölszámított, 
s annak alapján a budai államnyomdával kialkudott gyártási árak, ha nem is olcsók, de 
semmi esetre sem túlzottak.

Az ismertetett irat említi, hogy Bécsből szerződést nem kaptak. A  szerződés az Ideigle
nes Postaegyezmény 15. §-a volt, a további részleteket iratváltással tisztázták (részletes 
ismertetésük későbbi fejezetben található).

Bérmunkát igazoló iratot későbbiekben is találunk. 1872/II. 6. sz. A pesti gazdasá
gi hivatal viszonteladással felajánlotta Bécsnek az 1867. évi bélyegek megmaradt készle
tét. A levélbélyegek és bélyeges borítékok tiszta és ép mennyiségét önköltségi áron — 
1606,80 Ft összegért — 28 ládában szállította el a bécsi gazdasági hivatal. (Az 1864. évi 
bélyegek maradék készletét, annak idején térítés ellenében szolgáltatták be a postaigazga
tóságok.)
(L: A Postaigazgatóságok bélyegszükségletének alakulása c. fejezetet).

Fontos adatokat tudunk m eg^  Dr.S. Koczynski okmány- és hírlapilleték bélyegekről 
szóló jelentős munkájából.

A magyar pénzügyminisztériumnak is szüksége volt — az 1867. évi új jogi helyzetnek 
megfelelő — új pénzügyi bélyegekre. Az ismertetett okokból ezek is a bécsi cs.kir. állam
nyomdában készültek.

Amíg Ausztria a postabélyegeknél el tudta érni, hogy azokat saját igazgatási területén 
is használatba vegye, ezt a pénzügyi bélyegeknél nem érte el. Oka az volt, hogy ezekből 
magasabb címleteket is kibocsátottak, és mivel a forint rövidítése „ ft  , eltért a Gulden
rövidítésétől „ f l " ,  így azonos bélyegek nem jöhettek szóba.3^ (21. és 21.A. ábra)

A tárgyalások során felmerült az is, hogy a pénzügyi bélyegek részére magyar vízjeles 
papírt készítenek. (22. ábra) A későbbiekben elvetették ennek gondolatát, mert a bécsi
nyomda nagymennyiségű német nyelvű vízjeles papírral rendelkezett, így nem volt számá
ra gazdaságos új papír beszerzése.

A Magyarországon 1868. június 22-én forgalomba hozott okmánybélyegek ugyanúgy 
bérmunkában készültek, mint a postabélyegek. A megjelenésükről szóló rendeletét a Bu
dapesti Közlöny 1868. évi 130. száma közölte:

BM 32471 SZ.

^°'BM  5140 sz.

^ '1  ft= 100 krajcár; 1 Gulden (fl) = 100 krajcár (1858. XI. 1-tŐl) 

^ 'B M  5140 sz.
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21.ábra

Dr. Stephan Koczynski tanulmányából a „ft -,,fl -re 
vonatkozó vélemény (részlet)



21A ábra

Az okmánybélyegek képe



22. ábra

Dr. Stephan Koczynski tanulmányából a magyar 
vízjeles papírra vonatkozó részlet



Az okmánybélyegeket az említett német szövegű vízjeles papíron készítették 1881-ig, 
tehát 1870-től a hazai nyomtatás is ezen a papíron folytatódott.

Az 1868-ban kibocsátott hírlapilleték bélyegek gyártása az — okmánybélyegekkel és 
postabélyegekkel együtt — szintén bérmunkában történt. Gyártásuknál is az említett 
német szövegű vízjeles papírt használták. (23. és 23.A. ábra)

Ezeknél a kiadásoknál eddig nem volt kétséges, hogy ezen bélyegek magyarok-e, bár 
egyesek a német szövegű vízjel miatt még ezt is vitatták.

Lehet-e meghatározó a papír vízjele (annak nyelvezete) és a papír eredete? Egyértel
műen kell válaszolnunk: nem lehet. A  meghatározó az, hogy mely állam nevében bocsát
ják forgalomba és hogy melyik kormány fennhatósági területén használhatók fel.

23. ábra

A hírlapbélyeg
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23A ábra

A hírlapbélyegre vonatkozó Dr. Stephan Koczynski tanulmány



Pénzügyi vonatkozásban is alapvető változás történt a két ország, így a két független 
postaigazgatás viszonyában. 1867. május 1-ig a magyar postaigazgatóságok számadásaik
kal a bécsi kereskedelemügyi minisztériumnak számoltak el, nevezetesen a számvevőség
gel.

1867. június 1-e után, — bár a magyar kereskedelemügyi minisztériumhoz megküldött 
nyugta-ellennyugta alapján bélyeg ellátmányukat eleinte a bécsi gazdasági hivataltól kap
ták elszámolni a magyar postai számvevőségnek tartoztak.

Más kérdés volt a bélyegek gyártásáért járó pénzösszeg, ezt a két postaigazgatás esedé
kes elszámolása során rendezték.
Ez a gyakorlat az 1867. évi kiegyezés 18. §-ának felelt meg: 33

„Magyarország minden egyéb államköltségei a magyar felelős miniszter előter
jesztésében alkotmányos úton fognak elhatározni, azokat, valamint minden egyéb 
adókat, a felelős minisztérium minden idegen befolyás teljes kizárásával saját felelős
sége alatt hajtja be és kezeli.

A fenti törvény alapján az ldeiglenes Postaegyezmény 4. cikke így szól:
„A  két postaterület egymásközti forgalmából eredő bevétel azt a félt illeti meg, 

amelynek területén befolyt.
A magyar postaigazgatóságok gazdasági pénztárai a postahivataloktól befolyt összeggel 

a számvevőség felé számolnak el.
A Bélyegmúzeum -  Czakó Elemér által összegyűjtött -  iratanyagából ismert, hogy 

Lónyay Menyhért volt az, aki a magyar bélyegek hazai gyártását szorgalmazta.
Már 1868-ban megkezdték az előkészületeket bélyeggyártásra is alkalmas hazai nyom

da felállítására. Czakó Elemér gyűjtésében található a PM 29364/ex sz. irat gépelt másola
ta (az eredeti valószínű megsemmisült), amelyben 1869. május 11-én Lónyay Menyhért 
pénzügyminiszter a Kataszteri Kőnyomdát megkereste. Az irat megvilágítja azt a tényt, 
miért siettette a miniszter a nyomda felállítását:

„Azon körülmény, hogy a magyar bélyegek gyártása eddig a bécsi császári kir. 
udvari állami Nyomdában eszközöltetik, a bélyegek körüli gyors és biztos intézke
dés útjában lévén, a pénzügyi igazgatás igényei felette kívánatossá teszik, miszerint 
a jegyek Budán állíttassanak ki. . ."
(Továbbiakban felkéri a Kőnyomdát a feltételek, körülmények vizsgálatára.)

A pénzügyminiszter a magyar bélyegek bécsi gyártását, tehát a bérmunkát akarta meg
szüntetni. Erről a szándékáról levélben értesítette a magyar Földművelés-, lpar- és Keres
kedelmi minisztert. (P.Ü.M.52.822 sz. 1869. december 23.)^4

A miniszter válaszában hozzájárul hogy új, „az eddigiektől némileg eltérő alakú levél
jegyeket készíttessenek. (1870. február 1-én). Ugyanakkor megjegyzi:

„A  postai levéljegyek, bélyeges borítékok, bélyeges postautalványok és levelezési 
lapok gyártását készségesen engedem át a magyar Állami Nyomdával egyesítendő 
Kataszteri Kőnyomda intézetnek, föltéve hogy a kiállításai árak a bécsi cs. és kir. 
Állami Nyomdának árait nem haladják meg.. .

Bfvl 35663 a -z  számon.

^ 'B M  32471. sz.
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Az 1871. május 1-én kiadott, — a kő-, ill. réznyomatos bélyegek megjelenésére vonat
kozó — rendeletben (24. sz. ábra) is kifejezésre jut a kereskedelmi miniszter által óhajtott 
„új, magyar jelvényű", tehát eltérő bélyeg. (6.sz. függelék)

24. ábra

Az 1871. évi kő- és réznyomatos bélyegek kibocsátási rendelete 
(Vasárnapi Újság, 1871. március 30.)



A Bélyegmúzeum levéltári anyagában későbbi időszakból is találunk Kereskedelmi 
minisztériumi iratokat, amelyek egyértelműen magyar bélyegként tárgyalnak az 1867. 
évi kiadásról.

1896-ban, a Millennium alkalmával a Magyar Posta is nagyszabású kiállítással jelentke
zett. Ennek előkészületeit a 81092/1895. évi ügyiraton^ tárgyalták:

„A z 1896. évi országos kiállításon bemutatandó régi és új posta-távirdai díjjegyek s 
értékcikkek címmel. (6.sz. függelék).

„A  m.Kir. posta- és távirdaigazgatóságnak 

Budapest

Szándékom az 1867. óta forgalomban volt magyar postai levélbélyegek- s érték
cikkekből, továbbá az 1873. évi augusztus 10-től 1879. február hó végéig használt
— külön távirdai díjjegyek -  s végre a jelenleg alkalmazásban lévő posta-távirdai 
francojegyekből és értékjegyes nyomtatványokból az 1896.-ik ezredévi országos ki
állításon gyűjteményt állítani össze. Minthogy azonban a már forgalomban nem álló
jegyek- és értékcikkekből készlet nincs, szükséges lesz a mondott célra azokból ki
vántató példányokat újonnan készíttetni.

Felhívom tehát mindenek előtt (czímet), jelentse hozzám lehető rövid idő alatt, 
kimutatásiig, hogy pénztáránál az 1887. évi szeptember hó 16-án 3856. és az 1890. 
évi szeptember hó 2-án 48060. szám alatt kelt itteni rendelkezések alapján hány da
rab, mely időkből származó, s mily nemű és faju díjjegyek, valamint értékcikkek 
előállítására készült nyomtatási eszköz áll őrizet alatt, s oly állapotban vannak-e 
azok mind, hogy francojegyek értékjegyes nyomtatására czélszerűen felhasznál
hatók?

895. Xl./12

Kiad. Szalay s.k. 13 X l."

Az előzményekből tudjuk, hogy 1872-ben a Magyar Posta az 1867. évi bélyegek ma
radvány készletét eladta az osztrák postaigazgatásnak, így 1896. február 27-én levélben 
kellett tőle a kiállításhoz szükséges bélyegeket kérnie.

A magyar postaigazgatás számára olyan nagy jelentőségű volt az 1867. évi önállósulás,
az első magyar bélyeg megjelenése,hogy a miniszter -  az irat tanúsága szerint -  arra is 
kész volt, hogy 1896-ban az Ausztriában forgalomban lévő bélyegek papírján, újra legyár
tassa az 1867. évi bélyegeket. Ehhez a költségvetést el is készíttette (1955/1896. sz-on). 
(25. ábra)

*^'BM  32416 -  432. sz.'atatt.
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25. ábra

1955/1895. sz. irat 4. lapja, önköltségszámítás az 1867. évi 
bélyegek újragyártásához



„1./ hogy az 1867-tol 1871-ig Bécsből szállított levéljegyek egyegy lap/á 100 drb, 
s a borítékokból és levelezőlapokból egy egy csomag, vagy legalább mindenikből 
50—50 drb kívántassék, az esetben pedig, ha készlet ott sincs, a szóbanforgó érték
cikkek közül a levél- és hírlapjegyek egyenként 15—15 lapon, a borítékok és leve
lezőlapok pedig 100—100 darabban a nyomtatási költségek megtérítése mellett 
utánnyomassanak, esetleg azon a papíron, melyeket a bécsi államnyomda a jegyek 
és értékjegyes nyomtatványok készítéséhez jelenleg használ.
Az ebből származó költség
a Kir. Államnyomda egységárai szerint felszámítva lenne:
a) Hírlapjegy, laponként — f 15 kr
b) 6 féle levéljegy, laponként 3 3/10 k r____ 2 f 97 kr
c) 3 féle boríték csomagonként 33 8/10 kr = 1 f 01 4/10 kr
d) lev.lap csomagonként (50 db) 7 1/2 kr = — f 15 kr

együtt 4 f  28 4/10 kr"

Végül a bélyegek újragyártására nem volt szükség, mert az osztrák minisztérium 1896. 
február 27-én, ha csekély készletet is, de küldött (N. 9418.sz-on). (26. ábra).

„50-50  db-ot a 2, 3, 5,10,15 kr-os levélbélyegekből 
10—10 db-ot a 3, 5, 10,15 és 25 kr-os borítékokból 
50 db-ot a hírlapbélyegből."

(A  levél végén jelzi, hogy a levelezőlapokból április 1. után küld 100 db-ot.)
Az anyagot bizottságilag — Szálai miniszter jelenlétében — helyezték páncélszekrény
be, az alábbi megjegyzéssel:

„A z  átküldött értékcikkek számadásba vetetvén, hiánytalanul megvoltak, s az 
V/7 ügyosztályban zár-ellenzár alá helyeztettek. A kért levelezőlapok kilátásba he
lyezett megküldéséig, jelen ügydarab irattárba helyezhető.
Budapest, 896-lll/8.1.Varkosk. Botár sk. Szalaysk. kiadmány" (27. ábra)
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26. ábra

Az osztrák minlsztérlum megküldi a rendelkezésre álló 
1867. évi bélyegkészletét

lgy sikerült a magyar postaigazgatásnak az ezredéves kiállításon 1867-től bemutatnia a 
magyar bélyegeket, kétségtelenné téve és kinyilvánítva azok magyar voltát.

Vissza kell térnünk egy gondolattal az 1871. évi kibocsátás gyártásának előkészítésé
hez. 1870. április 20-án — a költségvetés beterjesztése után — megkezdődtek az előkészü
leti munkálatok a Magyar Állami Nyomdában.

Az osztrák kereskedelemügyi minisztérium erről tudomást szerzett és táviratban érdek
lődött. Bécs az első P.Nr. 12049/1286 sz. iratára hivatkozva ismét megkereste a magyar 
igazgatást, 1870. június 15-én, de, mint korábban,erre sem kapott választ — írja Czakó 
Elemér tanulmányában.^

Mivel a végleges postaegyezmény már nem tartalmazta a bélyegek gyártására vonatko
zó szerződést, a magyar kereskedelmi minisztérium nem tartotta szükségesnek, hogy a 
bélyegek magyarországi gyártásának előkészületeiről értesítést küldjön az osztrák keres
kedelmi minisztériumnak.

Amikor a kereskedelmi minisztérium és az Állami Nyomda közötti szerződéskötés 
megtörtént, akkor a szerződés egy példányával mondták fel a további bécsi gyártást. 
Amennyiben az 1867. évi kibocsátás osztrák, nem pedig bérmunkában készült magyar 
bélyeg lett volna, úgy nem ez lett volna a felmondás módja és jogi formája.

36. BM 32471. SZ.
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27.  ábra

A bélyegeket bizottságilag páncélszekrénybe helyezik



2 . A  b é ly e g g y á r tá s  e lő z m é n y e i és a b é ly e g k ib o c s á tá s

A történelmi előzmények és a közjogi kérdések után nézzük meg, hogyan alakult az 
1867. évi bélyegkibocsátás sorsa.

1867. április 1-én (P.Nr 504) Kolbensteiner levelére Wüllersdorf miniszter az alábbia
kat válaszolta megbizottjának:

„A  megállapodás aláírásának nincs akadálya, feltéve, hogy a 15. cikkely szerint 
az előírt határidőn belül előállítandó bélyegek műszakilag kivitelezhetőek."

Az elkészítésre vállalt határidő 6 hét volt, ez alatt kellett elkészíteni a tervezeteket, 
kliséket, próbanyomásokat és a jóváhagyás után a megrendelt mennyiséget legyártani.
Az ideiglenes pénzügyi egyezmény kölcsönös elfogadása lehetővé tette, hogy 1867. ápri
lis 9-én P.Nr 6349/732 sz. alatt a Bécsi Állami Nyomda már az alábbi utasítást kapja:

„Hivatkozással a szóbeli megbeszélésre az udvari tanácsos úr megbízást fog kap
ni új levélbélyegek és újságbélyegek részére rajzokat, mely utóbbiaknál a már ko
rábban használatban volt Merkur fej van mint kép elfogadva, a lehető leggyorsab
ban elkészíteni és bemutatni.

„A z  eddigi levél- és újságbélyegek, valamint a bélyegekkel ellátott levélborítékok 
készítése beszüntetendő."

1867. április 18-án P.Nr 7037/808   sz. alatt Wüllersdorf osztrák kereskedelemügyi 
miniszter megküldte a rajzokat a megrendelőnek:

„Megtisztelne, ha a Királyi Magyar Kereskedelemügyi Minisztérium a bélyegek 
és borítékok elkészítéséhez beleegyezőleg és lehetőleg véghatározatot magába fogla
ló gyors közléssel megkeresne, mivel a nyomódúcok vésése és az anyalemezek el
készítése a szokásos vizsgálatok után magába véve is egyedül legkevesebb három he
tet vesznek igénybe és ezért csak az összes erők mozgósításával sikerülhet az új bé
lyegek és borítékok kiadására kitűzött határidő betartása. A rajz az újságbélyegek
részére még nem készült el teljesen, utólagosan azonban mindazonáltal legközelebb 
közölni fogjuk." (28. és 29. ábra).

3^' BM 34769-70 sz.
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28. ábra

7037/808 sz. irat: az osztrák minisztérium véleményezésre megküldi az 1867. év! 
bélyegek próbanyomatalt

Április 22-én (1078/1867) sz. alatt a magyar kereskedelmi minisztérium válaszolt, kö
zölve igényeit és módosítási javaslatát:

. .hogy az újonnan készítendő levélbélyegek és borítékok részére fénykép után
készült fejképét Őfenségének látni kívánom, de emellett a díszítményt valamivel 
keskenyebbre kívántam volna mint azt a rajz mutatja, miáltal teret lehetne nyerni az 
értékszám elhelyezésére. Mégis abban az esetben, ha ez a technikai nehézségeket 
túlságosan szaporítaná és így esetleg az előállítás késleltetését okozná, nem idegen
kedem, hogy teljesen eltekintsek a szándékolt módon elhelyezett kr toldaléktól.

Mindenesetre az az egybehangzó kétoldali kívánság vezet, hogy a nyomódúc raj
za és kiváltkép Őfelsége arcképe tiszta és sikerült kivitelezésű legyen. (30- ábra). 

1867. április 27-én (P.Nr 7333/851) számon az osztrák kereskedelemügyi miniszter
elrendeli a nyomdának az új bélyegek nyomóeszközeinek sürgős elkészítését és az elké
szült próbanyomatok bemutatását:^

^*A bécsi állami nyomda és az osztrák ker. minisztérium közötti levelezés fordítás az E. Müller: 
Einiges über die Freimarken-Ausgabe 1867. Osterreich und Ungarn c. s a Die Postmarke c. lapban 
1927. decemberében megjelent munkájából. (78. ábra).
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29. ábra

Próbanyomatok az 1867. évi bélyegekről





30. ábra

1078/1867. sz„ a magyar minisztérium a próbanyomatok 
megtekintése után rajzbeli változtatást kér



„ . .  .a levélbélyegek és levélboríték-bélyegek a birodalmi sas helyett a jövőben 
Őfelsége a császár fejképét, mindazonáltal nem mint az utolsó előtti kiadásnál fehér 
domborzatban, hanem rajzszerű nyomatban fogják viselni. Ezek részére a csatolt 
fénykép után lesz a rajz; a keretre és díszítményre a mellékelt rajz van szánva. A
fejkép alatt szabadon hagyott helyre csak a bélyegek és borítékbélyegek értékszá
ma kr toldalékkal, illetve az itáliai bélyegeknél sld. — lehetőség szerint jól felismer
hetően — helyezendő. Hogy a számot lehetőleg meg lehessen nagyobbítani, esetleg 
szükséges lesz a keretnek négy sarokdíszítményét megkissebbíteni és ahelyett a 
felső közép díszítményt megnagyobbítani. A  levélbélyegek és borítékbélyegek ér
tékjelzése, valamint azok színe változatlanul maradnak. Ezen utasítások alapján az 
igazgatóság azonnal csináltassa meg az új levélbélyegekhez és borítékbélyegekhez 
a nyomóeszközöket és mutasson be próbanyomatokat. A rajzokat az új hírlapbé
lyeg részére is hamarosan átadjuk.

Május 9-én az Állami Nyomda már megküldte a levélbélyegek próbanyomatát az oszt
rák kereskedelemügyi minisztériumnak és a papírszükséglet gyors kiutalását kérte:

„Alulirott igazgatóság bátorkodik az új levéljegyeknek három próbanyomatát és 
az új hírlapjegyeknek egy próbanyomatát azzal a megjegyzéssel beterjeszteni, hogy 
azoknál a levélbélyegeknél, amelyeknél az értékjelzés két számmal kerül feltünte
tésre, a hely ezek részére a mindkét alsó sarokdíszítmény megrövidítésével még ki 
lesz bővítve. Mint két nyomatnál jelezve látszik, a másik csoport bélyegeinél — 
tudniillik egy számmal — lehetett a rajzot megtartani, mint azt mindkét bronzszín
ben előállított nyomat feltünteti, mivel annak megváltoztatásával a sajtó alá készí
tés legalább három nap késedelmet okozna. Egyúttal bátorkodik az alulirott igazga
tóság a papírszükséglet gyors kiutalását kérni, hogy május 12-én meg lehessen kez
deni úgy a levélbélyegek, mint a levélborítékok nyomás alá vételét."

1867. május 10-én (8310/976 számon) az osztrák kereskedelemügyi minisztérium már 
el is küldi rendelését az Állami Nyomdának; egyúttal utasítja a magyar részről javasolt 
rajzmódosításra: (1078/67 sz.)

„A  május 9-én kelt előterjesztése elintézése képpen utasíttatik az igazgatóság, in
tézkedjék most már az új levél és újságbélyeg, valamint borítékok nyomdai előállí
tásáról a bemutatott próbanyomatok szerint. Emellett ügyelni kell, hogy két szám 
behelyezésénél a hely nagyobbítása a 10 krajcáros bélyegeknél és borítékoknál 
mindkét alsó sarok-díszítmény felfelé való megrövidítése által történjék.

Egyenlőre az alábbi mennyiségek készítendők el:

levélbélyegekből újságbélyegekből borítékokból

6000 lap á 2kr 
4000 lap á 3kr 

30000 lap á 5kr 
6000 lap á 10 kr 
3000 lap á 15 kr

20000 lap 600 csomag á 3 kr 
4000 csomag á 5 kr 

600 csomag á 10 kr 
600 csomag á 15 kr 
600 csomag á 25 kr

94



Az új levélbélyegek előállítása megkezdendő, ha a f. évi április 23-án rendelettel 
megrendelt bélyegek teljesen leszállítattak. Ami a levélborítékokat illeti, úgy az 
ugyanazzal a rendelettel megrendelt mennyiség előállítása beszüntetendő, mihelyt 
az új levélborítékok gyártásához hozzá tud látni. Amennyiben a régebben megren
delt levélborítékok pótszállításra kerülnének, az lgazgatóság utólagos értesítést kap.

Az új bélyegek és borítékok kibocsátását úgy kell siettetni, hogy ha csak lehet 
az egész mennyiség f. évi május 30-ig a postaigazgatási igazgatósághoz elszállítható 
legyen.
Tekintettel a soldo jelzésű bélyegek és borítékok kibocsátására, melyeknél minden
képpen szükségesnek látszik a hely fent jelzett bővítése az érték behelyezéséhez, 
utasítás fog következni.

1867. május 18-án (P.Nr. 8901/1046 számon) az osztrák kereskedelemügyi miniszté
rium megküldte a magyar postaigazgatóságok — eddigi igénylései alapján — egy havi szük
ségletének kimutatását.^ (31. ábra és 7.sz. függelék).

1867. május 20-án (Ker.Min. 1837/273. számon)40 a magyar kereskedelmi miniszté
rium táviratilag kéri a Nagyszeben i postaigazgatóságot, jelentse táviratilag az olasz levél- 
jegyekből szükséges mennyiséget. (32. ábra).

Ugyanezen a számon válaszolt a minisztérium az osztrák igazgatás (P.Nr. 8901/1046. 
számon közölt) azon értesítésére, hogy a bélyegek kiadási időpontját június 1-re tűzték 
ki és tájékoztatja:

. .hogy a közönségnek az általa június 1-e előtt vásárolt és még kezei között 
lévő régi formájú bélyegek és borítékok felhasználására 15 napi határidőt állapított 
meg f. évi június 15-ig, mely nap után az eddigi levélbélyegek, levélborítékok és új
ságbélyegek honi viszonylatában teljesen használaton kívül lesznek helyezve és az 
ilyenekkel ellátott küldeményeket, mint bérmentetleneket fogják kezelni.

Végül meg kell jegyezni, hogy a nagyszebeni postaigazgatóság alá rendelt havas
alföldi és moldvai postaügynökségek részére az itáliai kiadású levéljegyek első szük
ségletét a társminisztériumnak már tudomására adtam."4^

Ezen iraton az igazgatóságok utasítást kaptak az 1864. évi bélyegek beszolgáltatására.
„A  cs.kir. bécsi posta gazdászati hivatal a f. évi június 1-től fogva használandó 

új levél és hírlapjegyeknek az idezárt kimutatásban foglalt mennyiségét első szük
ségletkép a kir. postaigazgatóságnak legközelebb meg fogja küldeni. Meghagyom a 
kir. postaigazgatóságnak, miszerint az alárendelt pénztárt oda utasítsa, hogy ezen 
készletet vegye át, az erről szóló elismervényt az ellennyugtával együtt a bécsi pos
tagazdászati hivatalnak haladéktalanul küldje meg. Továbbá intézkedjék, hogy a 
postahivatalok a május hó végével el nem kelt jegyeket az igazgatósági pénztárba 
és ez utóbbi a bécsi postagazdászati hivatalba szállítsa be. A postahivataloknak és a 
közönségnek az új jegyek kiadásáról és használatba vételéről szóló további értesíté
sét magamnak tartom fenn.
Pesten, 1867. május 20-án."

39.BM 3473-81. sz.

BM 34773-81. sz.

^1. Az 1864. évi (régi) bélyegek 1867. május 1-től június 15-ig Magyarországon felhasznált példányai, 
az önálló magyar postaigazgatás „Provizóriumai." E 6 hetes időszak filatéliai feldolgozásáról a 
Philatelica 1980/1. számában jelent meg tanulmány.
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32. ábra

1837/273/1867. sz. irat: a Nagyszeben-i postaigazgatóságot 
a soldis bélyegek rendelésére hívják fel



1867. május 21-én a Nagyszeben-i postaigazgatás táviratilag közölte az olasz (soldo- 
névértékű) bélyegekre vonatkozó igénylését.

1867. május 23-án a pesti postaigazgatás az alábbi levéllel fordult a magyar Kereske
delmi Minisztériumhoz (6089 számon):

„Nagyméltóságu Minisztérium
A folyó évi április 27-én 1182. szám alatt kelt magas kibocsátvánnyal tudatni 

méltóztatott, hogy a következő június 1. napjától kezdve új levél- és hírlapdíjjegyek 
fognak forgalomba hozatni.

Összehangzólag ezen utasítással a cs.k. minisztérium a mai napig forgalomban 
lévő díjjegyekből kéznél lévő készlet kimutatását ugyan azon időben felkívánni, a
postaigazgatóságot emlékeztetni méltóztatott, hogy tekintettel az említett körül
ményre az eddigi díjjegyekbő l csak a folyó hó végéig megkívánható szükséglet fede
zésére tétessenek megrendelések.

Oly értelemben adattak ki a további utasítások.
Azonban a mai napig az új díjjegyekbő l még semmi készlet nem érkezett. Más 

részről a készlet, az eddigi díjjegyekből nem csak itten, hanem hihetőleg a többi 
postaigazgatóságoknál is csökkent, vagy olyan állapotban van, hogy csak a hó végéig 
fedezi a szükségletet.

Csakugyan kivülrol érkeznek ilyen megrendelések, legalább a postagazdászat 
ideiglenes vezetésével megbízott Ellenőr Beránek rövid úton több ilyen megrende
lést átadott az itteni igazgatósági pénztárnak, mely mint levéldíjjegyek tára a kerü
letben ezen jegyek kiosztásával foglalkozik.

A mély tisztelettel aláírt postaigazgatóság, midőn ezen körülményekről további 
kegyes intézkedés végett jelentést tenni kötelességének esméri, nem mellőzheti 
egyébiránt egyszersmind megjegyezni, hogy a később ne talán az egész Magyar- és 
Erdélyország számára megérkezendő készlet átvételére, elzárására és kiosztására 
sem a szükséges helyiségek, sem pedig anélkül, hogy a pénztári teendőket elhanya
golná és szenvedni engedné a szükséges munkaerő felett nem rendelkezik, e részben 
is tehát, az itteni alázatos vélemény szerint, intézkedni múlhatatlanul szükséges, s 
ezen intézkedés csak is a postagazdászat végleges rendezése s annak céljára szükséges 
helyiségek kiutalása által történhet.
Kelt Pesten 1867. május 23.
(33. ábra) Bildmayer s.k."

A postaigazgatás leveléből tájékoztatást kapunk arról, hogy a magyar Kereskedelmi 
Minisztérium már megtette a kezdeti előkészületeket arra, hogy a bélyegek szétosztását is 
átvegye a bécsi gazdasági hivataltól. A feltételek felmérésére előzetes utasítást kapott a 
pesti postaigazgatóság.
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33. ábra

6089. számon a pesti postaigazgatóság jelentést tesz 
a bélyegek tárolására rendelkezésre álló lehetőségekről

A minisztérium 2058/353 sz. irata szerint:
„A z  új levél és híríapjegyekre nézve 1837/373 szám alatt a megkívánható intéz

kedés megtétetett, ennél fogva ezen jelentés mint elintézett az irattárba teendő. 
(34. ábra)
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34. ábra

2058/353. sz. irat



A levélben említett körülmények miatt először csak a postai nyomtatványok és egyéb 
értékcikkek hazai tárolása és kiosztása volt megoldható, a bélyegek átvételére csak augusz
tus 14-e után kerülhetett sor. A Kereskedelmi Minisztérium az 5540. számon az alábbi 
levéllel fordult az osztrák minisztériumhoz:

„A  levél- és újságbélyegek, valamint a levélborítékok megrendelésének gyorsítá
sára, van szerencsém a Minisztériumot megkeresni, hogy a levél- és újságbélyegek, 
valamint a levélborítékok átvételi elismervényben kimutatott szükségletét szíves
kedjék a lehető legnagyobb sietséggel az itteni postaigazgatósági pénztárnak meg 
küldeni, amelynél a többi itteni postaigazgatósági pénztárak megrendeléseiket a 
jövőben intézni fogják.

A pesti postaigazgatósági pénztárból alakult ki később az önálló magyar postagazdá 
szat.

A magyar Kereskedelmi Minisztérium magáévá tette az osztrák kereskedelmi miniszté
rium által 1867. május 25-én közölteket, amely szerint a bécsi államnyomda vállalta a ki
tűzött időpontra a bélyegek elkészítését, és az értesítés alapján az osztrák igazgatástól 
függetlenül 1867. május 28-án elkészítette 5 pontos „Hirdetményi ét a Budapesti Köz
löny számára. (35. ábra)

A 2189/362 számu iraton,42 a postaigazgatóságok az alábbi levelet kapták:
„Hivatkozva az új levél- és hírlapjegyek kiadására vonatkozó, egyidejűleg a hír

lapok útján közzétett hirdetményre, arról értesítem a kir. postaigazgatóságot, hogy 
a jelenleg használatban lévő levél-és hírlap-jegyek, úgy mint a jegyesborítékok, még 
június 15-ig érvényben maradnak.

Június 16-tól kezdve pedig a régebbi jegyekkel ellátott levelezések és keresztkö- 
tésű küldemények, valamint azon levelek, melyek a régi jeggyel ellátott borítékban 
adatnak fel, mint nem bérmentesítettek fognak kezeltetni.

A használaton kívül helyezendő levél- és hírlapjegyek és levélborítékok június 
hó 15-ig a postahivataloknál új jegyekre és új borítékokkal kicserélhetek, ezen ha
táridőn túl kicserélése nem engedhető meg.

Eszerint a kir. postaigazgatóság a további intézkedést tegye meg, és a postahiva
talokat utasítsa, hogy a kicserélt jegyeket és borítékokat a május hó végével el nem 
kelt jegyekkel és borítékokkal együtt a postaigazgatósági pénztárba szállítsák be. 
Pesten, 1867. május hó 26-án.

Gorove s.k."

A bélyegek megjelenésére vonatkozó közlemény összeállításánál az osztrák Kereske
delemügyi Minisztérium értesítése volt az alap, így a szövegbe téves adat került:

1. pont „A  levél és hírlapjegyek, valamint e jegyekkel ellátott borítékok Őfelsége 
arcképét viselik." (35. ábra).

Az osztrák Kereskedelemügyi Minisztérium függetlenül összeállított rendeletének -  a 
Wiener Zeitung c. osztrák hivatalos lapban 1867. május 28-án megjelent — szövegét (9. sz. 
függelék) megküldte a magyar postaigazgatás számára. Miután észrevették a fenti tévedést, 
az osztrák rendelet lefordított szövegét közzétették a PRT 3. számában.

42.
BM 34782-86 sz.
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35. ábra

Pesti Hírnök: az 1867. évi 102. sz. rendelet a bélyegek kiadásáról



A rendelet Magyarországot helytelenül említi, mint az osztrák birodalom részét, a ki
egyezés által elnyert függetlenség utáni államjogi helyzetnek ez a meghatározás nem felelt 
meg. (36. ábra).

A két egymástól függetlenül szerkesztett és megjelentetett rendelet is igazolja, hogy a 
két posta igazgatás viszonya lényegesen megváltozott. Amíg 1867. május 1-ig az osztrák 
rendeletek voltak érvényben Magyarországon is, addig a két posta önállósága következté
ben csak értesítették egymást, majd átvették egymás lapjából a közös érdekű közleménye
ket (10823/2706 sz. átirat). (37. ábra)

Az osztrák bélyegről szóló rendelet szövegét olvasva megállapíthatjuk, hogy nem tar
talmaz — ellentétben a magyar rendelettel — olyan lényeges adatot, hogy az új bélyegek 
az osztrák igazgatás területén mikor kerülnek forgalomba, azt sem, hogy az előző kiadás 
mikor veszti érvényét.

A magyar kereskedelmi minisztérium 1837/273 számon (1867. május 20.) küldött ér
tesítése tartalmazza, hogy a magyar igazgatás területén az 1864. évi bélyegek 1867. június 
15-én érvényüket vesztik. Ezen értesítés alapján állították össze a közleményt, (május 28.)

A hirdetmény értesítés arról, hogy a bélyegek Magyarországon és Erdélyben forgalom
ba kerülnek már június 1-től, tehát értesítés azért, hogy ha az osztrák közönség ilyen bé
lyeggel találkozik, tudjon róla.

Ez olyan jellegű közlés volt, mint korábban a magyar postakocsik és levélszekrények 
(38. ábra) zöld színre való átfestéséről szóló közlemény.

1867. május 27-én (9335/1102 számon) az osztrák Kereskedelemügyi Minisztérium az 
alábbi levelet küldte:

„F.hó 25-én kelt átiratban közöltem a királyi magyar kereskedelemügyi minisz
tériummal a rendelkezés másolatát, az új mintájú levéljegyeket és újságbélyegeket, 
valamint új bélyegbenyomattal ellátott levélborítékokat illetőleg, mely az itteni 
rendeleti közlönyben közhírré tétetett.

Egyidejűleg ennek megfelelően az idegen postaigazgatóságok is értesítettek. Né
met bélyegekkel és borítékokkal a magyar kereskedelemügyi minisztérium alá tar
tozó postaigazgatóságok idejében ellátatnak, ami azonban a soldi megjelölésű bé
lyegeket és borítékokat illeti, úgy azok leszállítására várni kell, úgy, hogy nem biz
tos miszerint a nagyszebeni postaigazgatóság időben megkapja és hogy a magyar ke
reskedelemügyi minisztérium alá tartozó postaügynökségek Moldvában és Havasal 
földön azokkal már június 1-ével elláthatók lesznek.

Arra az esetre, ha ez nem lenne lehetséges, azt a megoldást szeretném ajánlani a 
magyar kereskedelemügyi minisztériumnak, hogy a jelzett postaügynökségeknél 
június hó első napjaiban még ilyen mostani mintájú bélyegek és borítékok adassa
nak ki a közönségnek.

Az osztrák kereskedelemügyi minisztérium átirata nyomán Nagyszebenbe a következő 
távirat ment 1867. május 30-án (2185/394 számon)

„Meglehet, hogy az olasz levéljegyek jókor nem érkeznek oda, úgy, hogy az alá
rendelt külföldi posta kiadóságoknak június 1-ig talán ki nem oszthatók. A neve
zett hivatalok tehát táviratilag értesítendők, hogy addig míg az új levéljegyeket 
meg nem kapják, a régebbi jegyeket árulják/ (39. ábra)

43.

44.
FIK 169 (BM 3462-3) sz. 

Wiener Zeitung 105. sz.
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36. ábra

PRT. 3. sz: 1867. év! bélyegek kibocsátási rendelete





3 7 .  ábra

10823/2796. sz., az osztrák-magyar rendeletek egymás között 
történő átvételéről

38.  ábra

Magyar levélgyűjtő szekrény 1868-ból



39. ábra

2185/394. sz-on az osztrák minisztérium a soldis értékű bélyegek 
késedelmes szállításáról értesít



40. ábra

9203/1980. sz. felszólítás soldis névértékű bélyegek rendelésére



1867. május 24-én (9.203/1080 számon) az osztrák kereskedelemügyi minisztérium 
kérte, hogy a „Soldi" címletű díjjegyes borítékokra vonatkozó rendelését a nagyszebeni 
postaigazgatóság tegye meg. (40. sz. ábra).

Erre vonatkozó (2054/349 sz.) magyar kereskedelmi minisztériumi rendelkezés így
szólt:

„A z  oláhországi postahivatalok számára megkívánható olasz bélyegjeggyel ellá
tott levélborítékok külön egyhavi szükséglete azonnal táviratilag feljelentendő.
(41. ábra)

1867. május 29-én az osztrák igazgatósággal — a nagyszebeni postaigazgatóság értesí
tése alapján — levélben közölték, hogy a Dunafejedelemség postahivatalai (ügynökségei) 
díjjegyes borítékokat nem árusítanak.45 (42. ábra)

Az osztrák postaigazgatás által 9335/1102 számon közöltek ellenére, csak néhány napi 
késéssel kapta meg a nagyszebeni postaigazgatóság a „Soldo névértékű bélyegeket. Erről 
egy június 4-i táviratból értesülünk. (43. ábra)

A nagyszebeni postaigazgatóságnak — az ügynökségekkel kapcsolatos — jelentéséből 
választ kapunk arra, hogy az ott befolyt összeg elszámolása hová történt:

„1865/287 sz.

A postaigazgatóság
Nagyszebenben

A bucaresti posta kiadóság pénzeinek a nagyszebeni posta pénztárba teendő be
küldése iránt egyelőre tett és f. hó május 15-én 2381 sz.a. kelt felterjesztésével be
jelentett intézkedését jóváhagyólag tudomásul vévén, a fentemlített eljárást jövő
ben is fenntartandónak találom.
Kelt Pesten 1867. május 22."

(44. ábra).

1867. június 18-án a pesti posta igazgatóság ismételten megkereste (2.306 sz.) a 
magyar kereskedelmi minisztériumot, és kérte az 1864. évi bélyegek kicserélésére 
engedélyezett határidő meghosszabbítását.

A pesti postaigazgatóság vezetőjének jelentése alapján adta kj a magyar Kereskedelmi 
Minisztérium (2992/735 számon) újabb rendeletét:

^^*Dr. Nagy Ferenc gyűjtő a Philatelica 77/1. számában megjelent cikkében említi, hogy nincsenek
pontos adatok arra, hogy a soldo címletű bélyegek mikor érkeztek meg az ügynökségekhez, vala
mint arról sem, hogy díjjegyesek forgalomban voltak-e a havasalföldi és moldvai postahivataloKnál. 
Az ismertetett ügyiratok és táviratok közelebbi választ adnak. 1867. június 4-én (ha hiányosan is,) 
de megérkezett a bélyegkészlet, díjjegyes nyomtatványok pedig nem voltak forgalomban a Duna- 
fejedelemség postahivatalaiban.
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41. ábra

2054/349. sz. magyar minisztérium távirata: 
utasítás Nagyszebennek soldis névértékű bélyegek megrendelésére



42. ábra

2104/365. sz. értesítés az osztrák minisztériumnak arról, 
hogy a Dunafejedelemségek postahivatali díjjegyes 

borítékot nem árusítanak



43. ábra

1867. VI. 4-i távirati jelentés Nagyszebenből a bélyegek késedelmes 
és hiányos érkezéséről







44. ábra

1865/287. sz. intézkedése Bucaresti postaügynökségnél befolyt 
összegek elszámolására



A rendelet a „Rendelvények a magyar posta-hivatalok számára c. közlönyben az 
1867. évi 6. számában, július 1-én jelent meg.

A FIK minisztérium 2992/735 számon így intézkedett:
„A  Buda-Pesti Közlöny hivatalos hírlap és rendelvény) lap számára: Hirdetmény
A földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi magyar királyi minisztérium részéről közhír
ré tétetik, hogy folyó évi május hó 28-án kelt hirdetményben a régi levél- és hírlapja 
gyek, valamint a jegyes levélborítékok kicserélésére folyó hó 15-re kitűzött határidő 
július hó 15-ig meghosszabbíttatik, de bérmentesítésre a régi jegyek és jegyesborítékok 
többé nem használhatók, s az ilyenekkel ellátott küldeményeket mint nem bérmente
sítettek fognak kezeltetni. Pesten, 1867. június hó 19-én .
A fönnebbi hirdetmény másolásra 
A  kir.postaigazgatóságoknak 1. Pesten

2. Pozsonyban
3. Sopronban
4. Kassán
5. Nagyváradon
6. Temesvárt
7. N.Szebenben

a.d. 1. vonatkozva folyó hó 18-án 7306 szám alatt kelt jelentésére

Valamennyinek: saját tudomására érvén az alárendelt hivatalok azonnali értesítése vé
gett, azon további meghagyással adatik ki, miszerint intézkedjék, hogy a kicserélt
régi jegyek és borítékok, új alakú jegyek és borítékok kiszolgáltatása iránt az igaz 
gatósági pénztárba szállíttassanak be, ez utóbbiból pedig a meghosszabbított kicser- 
rélési határidő elteltével a bécsi cs.kir. postagazdászati hivatalnak küldessenek meg.
1867. június 19-én „

Gervay sk. Gorove sk.

(45. ábra)

A bélyegek kicserélésének meghosszabbításáról az osztrák minisztériumot is értesítet
ték, egyúttal mellékelték a magyar rendelet németnyelvű szövegét. (46. ábra)

Ez az irat is mutatja, hogy a bélyegekkel kapcsolatos intézkedést a két posta igazgatás 
függetlenül végezte és ezekről csak tájékoztatták egymást.

Bemutatunk egy vegyesbérmentesítésű levelet („provizórium"). (46. A. ábra)
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45. ábra

2992/735. sz. hirdetményt adnak ki, hogy a régi bélyegek 
kicserélési idejét meghosszabbítják (részlet)





46. ábra

A becserélést határidő meghosszabbítását 
a bécsi minisztériummal is közlik (részlet)



46A  ábra

1867. VI. 11-én feladott levél; vegyesbérmentesítés



3 . A  2 5  és 5 0  k r a jc á r o s  p ó t é r t é k e k  k ib o c s á t á s a

Az 1867. szeptember 1-én pótértékként kibocsátott 25 és 50 kr(soldi) bélyegekkel 
kapcsolatban E. Müller kutatásai és az Országos Levéltárban végzett kutatások során ta
lált csekély anyag áll rendelkezésünkre.

A 25 és 50 kr (soldi) címletek kiadására már 1866-ban történtek kezdeményezések. 
Több kereskedelmi cég levéllel kereste meg az osztrák kereskedelmi minisztériumot, kérve,
hogy magasabb névértékű bélyegeket is hozzon forgalomba.

Kérelmüket azzal indokolták, hogy külföldi levelezéseiknél gyakran az egész levelet te
le kell ragasztani bélyeggel.

A kérés méltánylása után az osztrák minisztérium — 1373/145 P.sz on 1866. január 
25-én — 25, és 50 krajcáros (soldis) és 1 Guldenes bélyegek előállításához, próbanyoma
tok készítéséhez megbízást adott a bécsi Államnyomdának:

„F. Hó 22-i kérdésére megbízást adunk az igazgatóságnak 50 krajcáros (soldis) és 
és 1 forintos postabá/yeyed előállítására és mind ezen bélyegek, mind pedig a már 
meglévő 25 krajcáros (soldis) postabélyegek próbanyomatainak az előterjesztésére."

A megbízás alapján előterjesztett próbanyomatok az 1863. évi kibocsátásnak feleltek 
meg, ezt a minisztérium nem fogadta el, ezért az ügyet hónapokig elintézetlenül hagyta. 
Végül rövid úton két tervezetet készíttetett el ceruzarajzban.

1866. október 12-én a következő utasítást küldték a nyomdának:
„A z  ez év február 19-i jelentéssel próbanyomatokban előterjesztett 1 forintos 

(1 florinos) és 50 krajcáros (50 soldis) nem eléggé térnek el a már meglévő bélye
gektől.

Ezért elhatároztuk, hogy az 1 forintos és 50 krajcáros levélbélyegeket az ottani 
kereskedelmi telep által rövid úton előterjesztett, csatolt rajz szerint fogjuk elkészí
teni és olyan formátumban, amely észrevehetően nagyobb, mint  az eddigiek, de 
kisebb mint a meglévő rajz. A bélyegképen, melynek téglalapot kell képeznie a csá
szári és királyi Birodalmi Sast kell magasnyomással fejéren kinyomtatni. Az 1 forin
tos (1 florinos) bélyeg színét narancssárgának, az 50 krajcáros (soldis) színét pedig 
halvány rézbarnának írtuk elő, az előterjesztett próbanyomatok szerint.

Az igazgatóságnak eszerint a két fajta levélbélyegre egyenlőre új próbanyomato
kat kell készítenie és benyújtania.

A 25 krajcáros (soldis) bélyegeket, amelyek ebben az értékösszegben megegyez
nek a már meglévő levélborítékokkal, az előterjesztett próbaelőállítás után fogjuk 
jóváhagyni.

A kérésnek megfelelően a nyomda a próbanyomatokat 1866. december 3-án felterjesz
tette. Ezekből — E. Müller kutatásai szerint — csak az 1 forintos címleteké maradt meg az 
ügyirat mellett.

Időközben megkezdődtek a kiegyezési tárgyalások, ezen belül a két postaigazgatás kü
lönválásának előkészítése. A tervezett bélyegek rajza az új államjogi helyzetnek már nem
felelt meg, ezért a következő levelet küldték a bécsi Államnyomdának:
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P.sz. 19578/2222 sz. 1867. május 29.
„A z 1 Guldenes bélyegek kiadásától egyenlőre el kell tekinteni, mert a szükség

letet a 25 és 50 kr-os (soldis) bélyegekkel is ki lehet elégíteni, másrészt viszont a 
Gulden (forint) felirat esetleg nehézségeket támaszthat a magyar igazgatással való 
viszonyunkban." (47. ábra)

47. ábra

19578/2222. sz. 1866. évi próbanyomatok ábrái
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ugyanezen az iratszámon a nyomdát így utasították:
„A  25 és 50 krajczár (soldi) értékjelzésű bélyegek, amelyeknek kiadása elhat

roztatott , síknyomással készítendők és nem a Birodalmi Sast, banem Ő Felsége Kép
mását kell feltüntetniök, mint a többi bélyegeken; nem szabad alul a  „Kreuzer" 
krajcár szót teljesen kinyomtatni, hanem ehelyett 25 (50) kr-nak kell rajta szerepel
ni. Az olasz bélyegek 25(50) javasolt rajza változatlan maradhat. A 25 kr (soldi) le
vélbélyegeket ugyanabban a nagyságban és színben kell kinyomtatni, mint az azonos 
értékjelzésű borítékokat, ibolyaszínben. Az 50 kr (soldi) levélbélyegeket azonban 
az ez év december 3-i jelentéssel benyújtott próbanyomastok nagyobb formátumá
ban és halvány rézbarna színben kell elkészíteni."

Az utasítás alapján új próbanyomatok készültek, amelyek tökéletesítése után készítet
ték el a kivitelezett mintát, — írja E. Müller tanulmányában. A végleges próbanyomato
kat 1867. júniusában küldte el a nyomda.

1867. június 24-én 12.842/1491 számon utasították a nyomdát a bélyegek gyártására: 
„Utasítjuk az igazgatóságot az új 50 és 25 krajcáros (soldis) levélbélyegek ki

nyomtatására a mellékelt próbanyomatok szerint mégpedig 1000-1000 lapot az 
50 és 25 kr-os bélyegekből és 500-500 lapot az 50 és 25^soldis bélyegekből. E két 
kategóriában előállított levélbélyegek egész mennyiségét a Posta Gazdaságügyi 
igazgatóságának kell leszállítani.'

A bécsi Gazdaságügyi igazgatást felszólították, hogy a szállításról tegyen jelentést;
1867. augusztus 5-én a következőket írták:

„A  magas megbizatásnak megfelelően tisztelettel jelentjük, hogy az Állami Nyom
dától a mai napon (a makulatúrák levétele után) ezennel leszállítottuk a következő
ket:
950 lap 25 kr-os levélbélyeg;
496 lap 25 sld-s levélbélyeg;
486 lap 50 kr-os levélbélyeg;
476 lap 50 sld-os levélbélyeg 
ide szállhatott.

Az 50 kr-os bélyegekből az Államnyomda elnézése folytán a rendeléssel ellen
tétben 500 lappal kevesebb nyomatott.”

A minisztérium válaszában ez állt:

„. . .a hiány utólagos leszállításával a szükséglet rendelkezésre áll."

1867. augusztus 22-én a már említett, 12842/1491 számon bocsátotta ki rendeletét az 
osztrák igazgatás:

2 5  és 5 0  k r a jc z á r o s  ( s o ldis) le v é lj e g y e k  k i b o c s á t á s a :

„Elhatároztatott a jelenleg meglévő 2, 3, 5, 10 és 15 krajcáros (soldis) levéljegyek 
és bérmentesített borítékok mellett levélborítékokat 50 kr (soldi), valamint 25 kr 
és 50 kr (soldi) értékjelzésű levélbélyegeket is nyomtatni. Ezek a bélyegek alakju
kat tekintve, hasonlítanak a levélbélyegekhez és borítékbélyegekhez, síknyomásban
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négyszögletes kivitelben és mint azok, — Őfelsége képét tüntetik fel — díszítmények
kel körülvett köralakú mezőben. A 25 krajcáros (soldis) levélbélyegek ugyanolyan 
nagyságúak és ibolyaszínűek, mint ezen értékjelzésű borítékok bélyegnyomatai, de 
az új 50 krajcáros (soldi) levélbélyegek valamivel nagyobb alakban, halvány rézbar
na színben vannak kivitelezve.

Mindkét bélyegcsoport f. évi szeptember 1-én helyeztetik forgalomba, éspedig 
a 25 krajcáros (soldi) minden postahivatalnál, az 50 krajcáros (soldi) azonban csak
a nagyobb kincstári hivataloknál és a kijelölt postaigazgatóság útján szerezhető be.”  

A Magyar Kereskedelmi Minisztérium 6377 számon tette közzé rendeletét az új bélye
gek kibocsátásáról a PRT 1867. augusztus 30-i számában. (48. ábra).

48.ábra

6377/1674. sz. a pótértékek kiadásáról szóló rendelet

A kibocsátási rendelet csak kivonata az osztrák rendeletnek, nem foglalkozik az árusí
tással kapcsolatos kitétellel sem.

Egyidejűleg a 6377/1674 sz. iraton intézkedett a minisztérium, felszólítva a pesti pos
taigazgatósági pénztárt, hogy rendelését nyugta-ellennyugta csatolása mellett tegye meg. 
Ugyanezen a számon a közönség számára a Budapesti Közlönyben tájékoztató jelent meg.

A megrendelt bélyegek feladásáról a bécsi minisztérium táviratilag értesítette a m. kir. 
kereskedelmi minisztériumot. (49. ábra).

A Magyar Kereskedelmi Minisztérium saját rendeletét — tájékoztatás végett — meg
küldte az osztrák minisztériumnak, amely válaszában arról értesítette, hogy saját igazga
tási területén az 50 krajcáros címletet magánárusoknak nem adták ki. Az iratot válasz
nélkül el intézettnek tekintették és az alábbi megjegyzéssel irattározták:

„A  25 és 50 krajcáros (soldi) levéljegyeknek forgalomba tételét tartalmazó hirdetmény 
(6377/1674 sz. a.: magáneladókról nem lévén szó, felesleges hasonló rendeletet a m. kir.
postaigazgatóságoknak kiadni, miért is jelen átirat, tudomásul szolgálván az iratok közé 
teendő. (50. ábra).
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49. ábra

6377/1674. sz. a pótértékek feladáséról távirati értesítés



50. ábra

15514/1728. sz. osztrák rendelet a magánárusokkal kapcsolatban



Az ismertetett iratokból nem kapunk választ arra, hogy az előző címletekhez hasonlóan,
folytak-e tárgyalások a pótértékek kiadásáról. Megállapítható azonban, hogy gyártásukat, 
már 1866-tól tervezték, de az új államjogi helyzet miatt, a korábban ismertetett terveze
tek nem feleltek meg.

1866-ban a két postaigazgatás viszonyából következett, hogy a magyar fél előzetes 
beleegyezését nem kérték ki.

Az osztrák kereskedelmi minisztérium már az ideiglenes postaegyezmény aláírása 
után adott utasítást a rajz módosítására, felismerve, hogy a tervbevett rajzok zavart okoz
hatnak a magyar postaigazgatással kialakult új viszonyukban. Az 1867. május 29-én kelt, 
a bécsi Államnyomdának szóló iratban utasítást adtak arra, hogy az 50 kr-os címletek 
mérete az 1866. évi korábbi tervezet szerint készüljön. Így lett tehát a záró címlet nagyobb 
méretű.

A „Birodalmi sas -t ábrázoló korábbi bélyegkép helyett Ferenc József császár és király 
képmása szerepelt, s a szalagon lévő „kreuzer szót, „kr -re változtatták.

A megelőző címletek (2, 3, 5, 10 és 15 kr) próbanyomatait, mint megrendelőnek a ma
gyar minisztériumnak bemutatták, amelyet „Hogy az újonan készítendő levélbélyegek 
részére fénykép után készült fejképét Őfelségének látni kívánom, de emellett a díszít
ményt, valamivel keskenyebbre kívántam volna, mint azt a rajz mutatja, miáltal teret le
hetne nyerni az értékszám elhelyezésére. . megjegyzéssel küldött vissza.

Ez alapján megállapítható, hogy a próbarajz az uralkodó képmása nélkül készült, s az, 
hogy az osztrák minisztériumot érdekelte a megrendelő „kívánsága . Feltételezhető tehát, 
hogy a későbbiekben is, ha rövid úton is, de tájékoztatta a magyar kir. minisztériumot és 
véleményét is kérte a pótértékekről.

E.Müller kutatása során már nem találta az iratok mellett a próbanyomatokat, valószí
nűleg az ezekre vonatkozó iratanyagot sem, mivel tanulmányában ő is csak feltételezte 
a közbeeső rajzokat.

Az ismert próbanyomatok napjainkban magángyűjtők kezében vannak, valószínű, 
hogy már E.Müller kutatása idejében is, s ezért nem találta meg azokat.

Kutatásom során magam is a közbeeső rajzok előbukkanásától vártam a gyűjtői körök
ben felmerült kérdésekre a választ.

A bécsi „W IPA 81" nemzetközi bélyegkiállításon, majd dr.Anton Jerger: „Monogra
phie der Frankaturen 1850—1867. MISCHFRANKATUREN Österreichen, Lombar- 
Venetien ' c. munkájában láttam ismét az 50 kr (soldi) címletű bélyegek próbanyomatait. 
(51. ábra)

Az egyik próbanyomat „Soldi feliratú, a másikon 50 kr olvasható. Rajzrészleteik 
majdnem azonosak, de az utóbbinál az uralkodói fej mellett üres elipszis látható. Felté
telezésem szerint utalás arra, hogy a korona ábrázolását kérik.

A következő próbarajz igazolná e feltételezést, ha a kapcsolatos iratanyagot ismernénk. 
A szinten 50 kr-os próbanyomaton már korona-rajz is van. (Ezt a próbanyomatot Kropf 
is ismerteti könyvében.)

Az 1867. évi bélyegkiadás „közös" —„nem közös" vitájában vannak, akik a kiadásra 
került 50 kr-os bélyegen szerepeltetett koronát tekintik döntő érvnek, az államközösség 
igazolásának, s a koronában II.  Rudolf koronáját vélik felismerni.

Az eddig ismertetett előzményekben olvashattuk, az osztrák minisztérium -  a terve
zett új bélyegkép megváltoztatására vonatkozó -  olyan intézkedéseit, amellyel igyekezett 
az új államjogi helyzetnek megfelelő bélyegképet elkészíttetni.
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51.ábra

Az 1867. évi bélyegek 50 kr-osának próbanyomatai

Az 1867. évi 50 kr-os (soldis) bélyegek kiadásakor, Ferenc József császár és király volt, 
s ugyanúgy megillette a II. Rudolf néven ismert császári korona, mint a magyar királyi 
korona.

Amennyiben az egyik kerül a bélyegre, ugy a magyar alkotmányt, s amennyiben a má
sik, úgy az osztrák alkotmányt sértette volna az ábrázolás. Ezek ismeretében nem lehet 
kétséges, hogy a bélyegen ábrázokt korona stilizált rajz. A kereszt elhelyezése, s a koro
na felső íve a magyar királyi, míg a gyöngyök az osztrák császári koronára emlékeztetnek. 
A tervező művész által kialakított rajz: (52. ábra).

A bélyegek megjelenéséről szóló rendelet csak a bélyegek nagyobb méretéről beszél, 
tehát az irat szerint a korona-rajz nem volt fontos tényező.

A magyar Kereskedelmi Minisztérium 1867. augusztus 29-én rendelte meg a bélyege
ket, amelyet a magyar postaigazgatóság gazdászata kapott meg, majd igénylés alapján az 
igazgatóságok.

Magyarországon ezen bélyegek igen kis példányszámban kerültek felhasználásra.
Felvethetjük a kérdést: miért nem vonta ki a forgalomból a bélyegeket a magyar kir. 

posta, ha az ábrázolt korona sértette az új alkotmányos rendet, és nem felelt meg a „per
sonalúnió elveinek és jogállásának?

Sajnálatos, hogy a jelenlegi levéltári kutatásaim alatt sem került elő, a két minisztérium 
pótértékekre vonatkozó levelezése.

A 25 kr-os címlet már korábban díjjegyes borítékon kiadásra került, így rajzával nem 
volt probléma. Valószínű, hogy a két pótérték az 50 kr-os többszöri módosítása miatt ke
rült csak szeptember hónapban kiadásra. (52.A. ábra)

Végezetül kiemelem, hogy az 1867. évi bélyegek valamennyi címlete a magyar posta- 
igazgatás területén korlátozás nélkül, az igények alapján került árusításra.

Ausztriában és tartományaiban, az 50 kr-osokat magánárusok és kisebb postahivatalok 
nem forgalmazhatták. Ezt a megkötést csak az express kézbesítés bevezetésével oldották 
fel.
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52. ábra

A kivitelezett bélyeg- és a korona (részlet)



52 A  ábra 

A  25kr-os bélyeg

A 25 és 50 kr-os Magyarországon és társországaiban valamennyi korábban kiadott 
1867. évi bélyeggel, bélyeges borítékkal, valamint a hírlapbélyeggel együtt 1871. július 
31-ig volt érvényes postai bérmentesítésre.



V. A POSTAIGAZGATÓSÁGOK BÉLYEGSZÜKSÉGLETÉNEK
ALAKULÁSA

A  b é l y e g e k  i g é n y lé s e  és e ls z á m o l á s a

Az 1867. május 1-én függetlenné vált Magyar Posta bélyegkészletének igénylése, a be
folyt összeg elszámolása az új szervezeti rendnek megfelelően megváltozott, majd folya
matosan kialakult a végleges gyakorlat.

1867. előtt valamennyi postaigazgatóság a bécsi Gazdaságügyi Hivataltól közvetlen 
rendelés útján kapta bélyegkészletét és a szükséges postai nyomtatványokat.

A magyar postaigazgatás függetlenné válása után a Magyar Kereskedelmi minisztérium
elrendelte, hogy a bélyegigényléseket a postaigazgatósági pénztárak — nyugta-ellennyugta 
kíséretében — a minisztériumnak küldjék meg.

A minisztérium a rendelés tartalmától függően továbbította az illetékes helyre az igény
léseket.

A pesti posta igazgatósági pénztár, a postai nyomtatványokkal, kezelési iratokkal látta 
el az igazgatóságokat, de innen kapták az egyéb eszközöket (pl: postaláda) is.

A bélyegek, bélyeges-borítékok és hírlapjegyek számára nem volt megfelelő tárolási 
hely, ezért az első időszakban a rendeléseket a minisztérium Bécsbe továbbította, s innen 
közvetlenül kapták az igazgatósági pénztárak az ellátmányt, megrendelésük szerint. A bé
csi Gazdaságügyi Hivatal egyúttal távirati úton, vagy átiratban értesítette a minisztériumot, 
hogy az igénylést továbbította.

Az egyre növekvő bélyegigénylés miatt ez a gyakorlat igen nehézkes volt, így megoldást 
kellett keresni a készlet hazai tárolására.

Gondot okozott az is, hogy egyes igazgatósági pénztárak nem vették figyelembe az 
újabb utasítást, és a régi gyakorlat szerint közvetlenül rendeltek ellátmányt a bécsi Gazda
ságügyi Hivataltól. Erről a minisztérium Bécsből kapott értesítést.

Az igazgatósági pénztárak ilyen eljárása nehézségeket okozott a leszállított bélyegek 
költségelszámolásánál, ezért a minisztérium mindenkor szigorúan utasította az illetékes 
igazgatóságot az előírt gyakorlat betartására.

A magyar Gazdasági Hivatal előkészítéseként 3151/762 számon    Beránek Pál pesti 
postaigazgatósági gondnokot megbizták a leendő Gazdasági Hivatal vezetésével.

Ugyanakkor utasították, hogy a bécsi Gazdaságügyi Hivatalt ,,utazza be ' és tájékozód
jon az árakról és a beszerzési lehetőségekről. Ezt megelőzően, mint a pesti gazdasági hiva
tal vezetője, már ismerte a területet, ez nagyban elősegítette későbbi munkáját.

A magyar Posta Gazdasági Hivatalának felállításáról értesítették az osztrák minisztériu
mot is.

,,A levél- és újságbélyegek, valamint a levélborítékok megrendelésének gyorsítá
sára van szerencsém a Minisztériumot megkeresni, hogy a levél- és újságbélyegek, 
valamint levélborítékok átvételi elismervényben kimutatott szükségletét szívesked
jék a lehető legnagyobb sietséggel az itteni postaigazgatósági pénztárnak megkülde
ni, amelynél a többi itteni igazgatósági pénztárak megrendeléseiket jövőben intézni 
fogják.

46.
BM 35627-33 sz.
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1867. augusztus 3-án 5284/1320 számon egy, a kassai postaigazgatóság részéről tett 
bélyegigénylést követően a minisztérium így rendelkezett: (53. ábra).

Magyar kir. Postaigazgatóság 

Pesten

„A  levéljegyek, borítékok és újságjegyek könnyebb kezelése, kivált gyors szét
küldése tekintetéből szükségessé vált, hogy azon jövedéki cikkekből, itt helyben 
készletképpen nagyobb mennyiség álljon folytonos rendelkezésre.

Az okból meghagyom a postaigazgatásnak: hogy az összes magyar kir. postaigaz
gatóságok részére egy hónapra szükséges készletmennyiség iránt (hozzávetőlegesen) 
a kellő megrendelést tegye meg, illetőleg a nyugtát és ellennyugtát ide terjessze fel.

Ezen készlet további intézkedésig, a postaigazgatósági pénztári hivatal által fog 
kezeltetni, s időnkénti meghagyás és nyugtatványozás szerint az illető postaigazga
tóságoknak megküldetni.

Az 1867. szeptember 3-án kelt 6460/1689 sz. iraton értesítették a postaigazgatóságokat
arról, hogy további intézkedésig,rendeléseiket a pesti postaigazgatósági pénztárhoz továb
bítsák, addig amíg a magyar Gazdasági Hivatal nem kezdi meg működését. (54. ábra)

A posta Gazdasági Hivatalának felállításáról a nagyszebeni postaigazgatóságnak szóló, 
6284/1664 számú   és a soproni postaigazgatóságnak szóló 6289/1652 számú rendelke
zésekből kapunk tájékoztatást. A kereskedelmi minisztérium közli, hogy az igazgatóságok 
november l ével a m-k. országos posta Gazdasági Hivatal gondnokánál rendeljék meg a
bélyegeket, borítékokat és hírlapbélyegeket.

^ B M  35543-8 sz.
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53. ábra

5284/1320. sz., a pesti postaigazgatóság átveszi 
a  bélyegkiosztást



54. ábra

6460/1689. sz-on értesítik az igazgatóságot, hogy a továbbiakban 
pesti postaigazgatóságtól igényeljenek ellátmányt



A pesti igazgatósági pénztár 10650/2755 számon utasítást kapott, hogy készletét a 
10066. számú rendelet értelmében szeptember 25-ével adja át az újonnan felállítandó 
Gazdasági Hivatalnak. (55. ábra).

A pesti postaigazgatóság 13757 sz. levelében ez áll:
„Midőn a folyó hó 16-án 10066 szám alatt kelt magas meghagyás következté

ben a szükséges intézkedések megtétetnek, hogy a helybeli posta igazgatósági pénz
tár postadíjjegyekbeli készletét a folyó hó 25-én a gazdasági hivatalnak adja által, 
bátorkodik tisztelettel aláírt postaigazgatóság arra nézve a felső utasítást kérni, hogy 
a nevezett posta igazgatósági pénztár a postajegyeknek a pesti kerületben a korábbi 
időszakban fennállott modorban eszközlendő kiosztásával foglalkozzon-e, vagy pe
dig az a részbeni teendők is úgy mint a nyomtatványokra nézve az említett gazdá
szati hivatalnak mennek által.

Pesten 1867 november 19-én." (56. ábra).

„A  magy.kir. postaigazgatóságnak 

Pesten,

folyó hó 19-én 13757 sz. alatt kelt jelentése elintézéséül tudatom a kir. postaigazga
tósággal, hogy a helybeli postaigazgatósági pénztár a levél és hírlapjeggyel, valamint 
a jegyes borítékokkal a pesti kerületbeli postahivatalok részére való kiosztását, 
ezentúl is eszközölje.

Az országos posta Gazdászati Hivatal pénztára november 27-én 359. számon 
(10.991/2814 sz. irat mellékleteként)^ jelentést tett a készlet átvételéről, s így ír:

„Midőn folyó hó 16-án 10066 sz. alatt kegyes rendelet értelménél fogva a levél- 
jegyek és borítékok e hó 25-én történt átvétele alázatosan felterjesztetik, egyszers
mind a mellékelt bizonylatok mielőbbi kegyes intézkedés végett azon alázatos meg
jegyzéssel, hogy 2,3,5 krajczáros jegyek, borítékok, valamint újságbélyegekbol sem
mi készlet át nem vétetett, és e szerint a bekövetkezendő megrendelések nem foga
natosíthatók.

Pest, 1867 évi november 27-én.'

Tekintsük át időrendi sorrendben a postaigazgatóságok bélyegigényléseit, s egyben 
az 1867. évi Magyarországi felhasználást.

Az Ideiglenes Postaegyezmény 6. § -a alapján, 1182 sz.alatt, valamennyi postaigazgató
ságnál, azok postahivataliban 1867. április 30-ával leltározást rendeltek el. E leltár alapján 
történt a postahivatalok berendezéseinek átvétele az osztrák igazgatástól, ugyanakkor e 
leltár során állapították meg a régi, 1864. évi bélyegek raktárkészletét is. (3. sz. függelék).

BM 3550-16 sz.
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55. ábra

A pesti postaigazgatóság adja át a bélyegkészletet 
a magyar gazdasági hivatalnak



56. ábra

13757/1867. sz. iratban a pesti igazgatóság érdeklődik: 
az alárendelt hivatalok a jövőben hol rendeljék meg bélyegellátmányukat



1867. július 15-e után e leltári készlet volt az elszámolási alap az osztrák igazgatás
sal, amikor az igazgatóságok számvevőségei az 1867. május 1. után eladott és az új — 1867. 
évi — bélyegre kicserélt 1864. évi bélyegek összegét számadásukban hozták.

Az Országos Levéltárban folytatott kutatás során, több ilyen, április 30-án készült lel
tári jelentést találtam. A bélyegkészletek és a leltári tárgyak az irat tanúsága szerint egy-egy 
jegyzéken szerepeltek, s kiemelésre kerültek. A jegyzékek hiányában így a készletek szám
adatait nem ismerjük. (3. sz. függelék).

A régi bélyegek Béccsel történt pénztári elszámolásáról két irat ad tájékoztatást. A 
postaigazgatóságok 1867. első félévi [zárszámadását 5393 számon4^ tárgyalja a magyar 
kereskedelmi minisztérium. Ennek „Provisorium" tétele alatt szerepel az 1864. évi bélye
gekből származó összeg, mint felmentés.

A postahivatalok saját pénztár számadásaikban szerepeltették ezt az összeget, mint fel
mentést, ezt az irat tanúsága szerint a jászladányi postamester elmulasztotta és kérte az 
1 ft 35 kr leírását a minisztériumtól. (57. ábra).

A postaigazgatóságok első havi igénylését a régi jegyek egy havi felhasználása alapján 
állították össze. Erről Bécsben kaptak tájékoztatást.

Az 1837/273 sz. iraton összeállított táblázat szerint az igazgatóságok első igénylése így
alakult: (58. ábra).

Összesen: levéljegyekből:
2 kr 3.600 lap 100 db-ot tartalmazó tv = 360.000 db
3 kr 1.400 lap 100 db-ot „  tv 140.000 db
5 kr 16.000 lap 100 db-ot „  ív 1.600.000 db

10 kr 2.400 lap 100 db-ot „  ív 240.000 db
15 kr 1.600 lap 100 db-ot „  ív 160.000 db

Hírlap-

bélyegek 11.600 lap 100 db-ot „  ív 1.160.000 db

levélborítékból:
3 kr 400 csomag 100 db-ot tartatmazó csg. = 40.000 db
5kr 3100 csomag 100 db-ot „  csg. = 310.000 db

10 kr 290 csomag 100 db-ot „  csg. = 29.000 db
15 kr 290 csomag 100 db-ot „  csg. = 29.000 db
25 kr 90 csomag 100 db-ot „  csg. = 9.000 db

Ezt követően az igazgatóságok a felmerült igények szerint rendelték a raktári készle
teket, az előbb ismertetett úton.

Az ismertetett elsőhavi igénylések között csak a krajcáros címletek szerepeltek, úgy 
a levélbélyegek, mint a borítékok esetében.

BM 35599-601 sz.

5 °' BM 34773-81 sz.
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57.ábra

6247/1636. sz. a jászladányi postamester leírási kérelme
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A nagyszebeni postaigazgatóság irányítása alá tartoztak a magyar postaigazgatáshoz 
került ügynökségeké, így azok postai értékcikkekkel való ellátása is.

Az igazgatóság külön táviraton jelentette az olasz (soldi) címletű bélyegekre való igé
nyét.

Az Országos Levéltár 1867. évi anyagában az alábbi igényléseket találtam meg:

2406 sz. távirati rendelés: 2  sld 70 lap = 7.000 db
3  sld 80 lap = 8.000 db
5 sld 140 lap = 14.000 db

10 sld 120 lap = 12.000 db
15 sld 140 lap = 14.000 db

3027/755 sz. iraton: 2  sld 100 lap = 10.000 db
3  sld 100 lap = 10.000 db
5  sld 500 lap = 50.000 db

10 sld 500 lap = 50.000 db
15 sld 500 lap = 50.000 db

1 0818 sz. pesti posta 
igazgatósági pénztár 
Nagyszebennek: 2  sld 100 lap = 10.000 db

3  sld 50 lap = 5.000 db
5  sld 1000 lap = 100.000 db

10 sld 500 lap = 50.000 db
15  sld 500 táp = 50.000 db

Országos posta Gazdászati 
Hivatal Nagyszebennek
6923 számon: 2  sld 400 lap = 40.000 db

2  sld 1170 lap = 117.000 db
3  sld 230 lap = 23.000 db
5  sld 1590 lap = 159.000 db

10 sld 1140 lap = 114.000 db
15 sld 1120 lap = 112.000 db

boríték: 5  sld 500 csomag = 50.000 db

51. ideiglenes Postaegyezmény 1. §.
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Érdekes adatot kapunk akkor, ha az első havi szükséglet alapján, a forgalmi idő isme
retében kiszámítjuk a kr-os bélyegek tényleges felhasználását egy évre és a teljes forgalmi 
időre.

1867. június 1 — 1867. december 31-ig 7 hónap
1868. január 1 — 1868. december 31-ig 12 hónap
1869. január 1 — 1869. december 31-ig 12 hónap
1870. január 1 — 1870. december 31-ig 12 hónap
1871. január 1 — 1871. július 31-ig 7 hónap

50 hónap

1 évre előirányzott mennyiségek levélbélyegbő l:

Monográfia III. kötetében.' 1837/273 irat szerint:

2 kr 34.000 ív 43.200 ív
3 kr 5.500 ív 16.800 ív
5 kr 138.000 ív 192.000 ív

10 kr 15.000 ív 28.800 ív
15 kr 7.000 ív 19.200 ív

Ha az első havi szükségletet kivetítjük a bélyeg forgalmi idejére, akkor megközelítő 
képet kapunk a magyarországi felhasználásról. Ez — kerek négy évet figyelembe véve — 
a következő:

2 kr 172.000 ív á 100 db
3 kr 67.000 ív „
5 kr 768.000 ív „

10 kr 115.200 ív „
15 kr 76.800 ív

Az ismertetett iratok alapján majdnem teljes mennyiséget kapunk az igazgatóságok 
1867. évi bélyegigényléséről (egy-egy irat hiánya valószínű). Ennek birtokában — a bécsi 
Államnyomda első szállítási mennyiségének ismeretében -  igazolt, hogy az 1867. június 
1-re leszállított bélyegmennyiség a magyar postaigazgatás számára készült. Még inkább 
igazolja az Országos Levéltár anyagában megtalált 1867. évi bélyegigénylés alapján össze
állított felhasználás. (59. ábra).
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Ügyirat 
száma: kelte:

Igénylő postaigaz
gatóság

Levélj egyek (krajcár) 100-as ivekben

2 3 5 10 15

1837/273 összesités részle
tezés iraton 3.600 1.400 16.000 2.400 1.600

3027 VI. 22. NAGYSZEBEN 500 500 500 5 00 500
3539 VII. 7. TEMESVÁR 1.000

SOPRON 2.000

4303 VI. 23. SOPRON 1.000
4364 VI. 31. NAGYVÁRAD 100 1.000 100 100

PEST
4554 VII. 22. PEST
4936 VII. 26. TEMESVÁR

POZSONY darabszám nem szerepel
4934 VII. 24. NAGYVÁRAD 100 2.000 100 100
5265 VIII. 8. SOPRON 200 200 500 200 200
5284 VIII. 11. PEST 3.000 1.000 10.000 2.000 1.500

5540 VIII. 13. PEST 2.100 1.100

,3377 VIII. 24. PEST
6033 VIII. 21. PEST 1.000
6284 VIII. 26. NAGYSZEBEN 1.500
7031 IX.10. PEST 10.000 2.000
8074 X.2. PEST 10.000
8574 X.4. PEST 3.000
8953 távirat PEST

10618 PEST 1.000 1.000

10991 XI. 28. Országos Gazdá
szati Hivatal 2.000 600 12.000 3.000 600

Összesen: 12.500 3.700 70.600 12.400 4.600
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Hírlap bélyegek 
100-as ivekben

Dijjegyes boríték (krajcár) 100-as csoma
gokban

25 50 3 5 10 15 25

11.600 400 3.100 290 290 90

1.000

300

400
400 300

4.000 1.000
1.000

1.000

4.300 400
400

16.000 5.000

500 400
1.000 2.000 100 100
2.000 500
4.000 2.000
1.000 2.000

3.000

1.000 100 500

500 400 48.300 500 21.900 390 390 90

59. ábra

* Kimutatás a magyar postaigazgatóság által 1867. évben 
felhasznált bélyegmennyiségekről
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Június 1.-e utáni hetekben csak elvétve találkozunk az osztrák postaigazgatás területén 
felhasznált példányokkal. Ennek oka, hogy a bélyeg kibocsátásakor az osztrák postaigaz
gatás még jelentős készlettel rendelkezett az 1864. évi bélyegekből. („A z  új levélbélyegek 
előállítása megkezdendő, ha a f. évi április 23-án kelt rendelettel megrendelt bélyegek tel
jesen !eszál!íttattak" — írta az osztrák minisztérium a nyomdának, így még április 23-á után 
is kapott ellátmányt a régi bélyegekből (8310/976. sz.V.10-én).

Az első 1867. évi példányok — az osztrák postaigazgatás területén -  a bécsi főpostán
kerültek forgalomba, ahol a jelentős postaforgalom miatt a készletek hamarabb kimerül
hettek. Ezt igazolja az a levél is, amelyet a soproni kamara küldött a kereskedelmi minisz
tériumnak.
A panaszt 3630/917 számon tárgyalták: (60. ábra)

„Mióta a birodalom két felének posta ügyeiben, mindegyik részre nézve külön
leges levélbélyegeknek behozása folytán a dualizmus teljesen életbe lépett, gyakran 
történik, hogy a szomszédos Ausztriából, különösen Bécsből az itteni piacra magyar 
levélbélyeggel ellátott levelek érkeznek, melyek a fönnálló határozmányokhoz ké
pest a postahivatal által bélyegtelennek tekintetnek és kettős postadíjjal terhelve 
lesznek az illető feleknek kézbesítve, minek bizonyításául ezen kereskedelmi ipari 
kamara ./. alatt egyenként nehézményezett levélnek borítékát tiszteletteljesen be
mutatni bátorkodik.

Ez érdemben már több rendbeli panasz tétetett, melynek folytán a kamara ma
gát indíttatva érzi és ezen eljárást a nagyméltóságú magyar királyi kereskedelmi mi
nisztériumhoz felterjeszti.

Az alázattal alulírt kamara nem képes magának tisztán megmagyarázni, mi ok 
szülhetett ilyenszerű eljárást, és csak azt gyaníthatja, hogy a magyar levélbélyegek 
használata iránt fogalomzavar létezik, mely által még inkább növeltetik, hogy mint 
értesültünk, Bécsben magyar levélbélyeget is árulnak. Úgy látszik miszerint itt-ott 
azon vélelem van, hogy a Magyarországgal érintkezésben magyar bbélyegek haszná
landók, mert minden esetre téves, mert ezen bélyegek egyedül csak Magyarorszá
gon és nem egyszersmind az ideküldött leveleken is lehetnek alkalmazhatók.

Előttünk leginkább feltűnő azon körülmény, hogy Bécsben állítólag magyar 
levélbélyeg árultatik, miután ilyen eljárási mód különleges magyar bélyegeknek 
forgalomba helyezésével is a magas magyarországi kormány szándokaival ellenkez
nek.

Hogy az uralkodó fogalomzavar megszüntessék és a közönség méltatlanul bírsá
gokkal terhelve ne legyen, egy általános köztudomásra hozandó utasításnak kiadása 
igen kívánatos volna, miért is alázattal esedezni bátorkodunk, miszerint a nagy mél
tóságú magyar királyi Minisztérium az osztrák csász. királyi Minisztériummal együtt
értőleg olykép intézkedni méltóztatnék, hogy az említett és már többízben észlelt 
eljárás téves volta iránt a közönség felvilágosíttassék.

Sopron 1867 július 2."
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60. ábra

3630/917. sz. soproni kamara panasza



A levélből megtudjuk, hogy a közönség örömmel vette tudomásul, hogy az osztrákok
tól független bélyeg került forgalomba. Az 1864. évi bélyegek bevonása és a megadott 
kicserélési idő alapján feltételezte, hogy az új bélyeg csak Magyarország számára készült.

lgy tudta a közönség, mivel a számára kiadott értesítésben (Budapesti Közlöny) nem
szerepelt, hogy e bélyegeket az osztrák postaigazgatás a későbbiekben ugyancsak haszná
latba veszi. Ezért állt a soproni kamara értetlenül a tény előtt, hogy Bécsből magyar bé
lyegekkel bérmentesített levelek érkeznek.

A magyar postaigazgatóságok, valamint hivatalaik a PRT.3. számában megjelent rende
letből, valamint az előzetes iratokból ismerték a bélyegek megjelenésével kapcsolatos ada
tokat, ennek ellenére a soproni postahivatal megportózta a Bécsből érkezett leveleket.
Erre figyelmezteti a magyar ker. minisztérium irata is:

„Egyébként figyelmeztetem (czím) hogy az új levéljegyek a lajtán túli országok
ban is fognak használtatni a mint azt a rendelvénylap 3.-iki számában foglalt 
2163/393 sz. rendelet kifejtette."

Ugyanilyen problémát jelentett az a tény, hogy a régi levéljegyek a lajtántúli területen 
a készlet kifogyásáig forgalomban maradtak.
A minisztérium 3806/905 számon tárgyalta a pesti postaigazgatóság alábbi felterjesztését: 

„A  mély tisztelettel aláírt postaigazgatás mellékeli a Zágrábi postaigazgatóságtól 
vett közlemény, melly szerint Karánsebesen és a Határőrvidéken régi, ott érvényes 
levélbélyegekkel feladott levelek a magy.kir. postahivataloknál újradíjaztatnak, azon 
tiszteletteljes jelentéssel további kegyes intézkedés végett felterjeszti, hogy a meny
nyiben a vád a Budapesti hivatalt érinti, a szükséges intézkedés egyúttal megtörtént. 

Kelt, 1867. július 7-én" (61. ábra)
A fenti levél következményeként valamennyi postaigazgatóság — 38-6/965 számon -  

levelet kapott a minisztériumtól, amelyben felhívja a figyelmüket a rendelvénylap május 
30-i 3. számában megjelentekre és azok betartására. (61. A. és 61. B. ábra)

A kiegyezés után létrejött postaigazgatási helyzet, majd az abban folyamatosan végbe
ment változások, gyakran okoztak zavart a postakezelésben.

A jelenkori magyar bélyeggyűjtők számára is problémát jelent a kiegyezés korszakának 
nem kellő ismerete, a jogi helyzetre és annak folyamatos átalakulására vonatkozó alapos 
helyzetismeret hiánya. Ez nehezíti e korszak bélyeg- és levélanyagának szakszerű és pon
tos felépítését, rendezését. Ezért a Philatelica 1980/1. számában „A z  1867-es provizórium, 
az 1867-1918. közötti magyar gyűjtemények felépítése" című cikkemben részletesen 
foglalkoztam e témával. Most mégis fontosnak tartom külön fejezetben összefoglalni, 
hogy milyen tényezők határozzák meg az 1867. évi levélbélyeg, postán felhasznált levél- 
boríték, valamint hírlapbélyegek esetében, hogy azok magyar gyűjteménybe tartoz
nak-e.
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61. ábra

Határőrvidékről érkezett levelek újbóli megportózása



61A ábra

3806/965. sz. intézkedés a Határőrvidéki területen 
felhasznált bélyegek elfogadására



61 .B .  ábra



VI. A MAGYAR POSTA ELSŐ BÉLYEGKIBOCSÁTÁSA

Az előzőekben ismertetett történeti és dokumentált adatok mellett fontos meghatá
rozni, hogy gyűjtői szempontból melyek a Magyar Posta első bélyegei, egyúttal meg kell 
határozni ezen bélyeg gyűjtési rendszerét is.

Az 1867. május 1-én függetlenné vált magyar postaigazgatás az új bélyegek megjelené
séig engedélyezte a régi — 1864. évi — levéljegyek és borítékok felhasználását, 1867. jú
nius 15-ig. Az 1867. május 1 -  1867. június 15. között a magyar postahivataloknál fel
adott, ott felhasznált, régi értékcikkek, valamint olyan bélyegek levéldarabon, amelyről 
a pontos dátum -  az évszám is -  leolvasható, magyar bélyeggyűjtemény első fejezetét
képezik. 52

Az 1867. június 1-én megjelent bélyegek, bélyeges borítékok és újságbélyegek úgy Ma
gyarországon, mint az osztrák postaigazgatás területén forgalomba kerültek, s mindkét 
igazgatás saját, önálló bélyegének tekintette és tekinti.

Az 1867. évben megjelent magyar, illetve osztrák bélyeg ra/za azonos, ennek ellenére 
számos -  egy-egy igazgatási területre jellemző — meghatározó, elkülönítő tényezőt talá
lunk, amelyek a feldolgozás során jelentősek.

A z osztrák postaigazgatás területén az 1867. évi kiadású bélyegek, bélyeges borítékok 
és újságbélyegek egyedüli érvényessége 1869. szeptember 1-ével kezdődött, ugyanis ekkor 
vonták ki a forgalomból az előző, 1864. évi bélyegeket, bélyeges borítékokat és újságbé
lyegeket. Az új bélyegek 1884. október 31-ig maradtak érvényben, kivéve az újságbélye
geket, amelyek 1900. szeptember 30-ig még használatban maradtak az osztrák postaigaz
gatás területén.

A magyar postaigazgatás területén a bélyegek 1867. június 1-tó l egyedüli érvénnyel 
bírtak és 1871. április 30-ig voltak érvényesek, azonban felhasználásukat 1871. július 31-ig 
engedélyezték.

A bélyegek könyvnyomással, ívvízjeles papíron készültek. A  ,,BRIEFMARKEN víz
jelszöveg a 200—200-as ív között helyezkedett el. Az 50 kr-ost nagyobb mérete miatt 
4 x 80-as, 320 db-ot tartalmazó ívben nyomtatták, itt is középen helyezkedett el a vízjel. 
(62. ábra)

A bélyegek 9 1/2 keretfogazással készültek; a pótértékként kiadott 50 kr-os 12-es vo
nalfogazással, először rózsabarna és vörösbarna színben készült. Magyarországon ezek vol
tak használatban. Az első bélyegíveket ún. ,,durva" nyomással gyártották. A  nyomtatás 
következményeként a későbbi példányokhoz viszonyítva meghatározó rajzbeli eltérés ta
pasztalható. Ezek:

A hajszálak határozott vonala, a babérlevél kontúrjainak erőssége, a szemmélyedés 
erős festékezettsége, és az hogy a szalag a későbbi kiadásénál szélesebb, s így a csomó is 
nagyobb. (63. ábra). A szalag gyűrődésénél a vonalak határozottabbak, a nyakvonal rajza 
eltérő, az öblösödésnél egy hosszabb és egy rövidebb vonal látható, ezek alakjukban el
térnek a későbbi kiadás formájától.

A Philatelica 1980/1. számában részletes feldolgozás található a provizórium meghatározásáról.
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62. ábra

1867. évi bélyegek vízjele

63. ábra

Durva és finomnyomású bélyegkép (részlet)



A később gyártott bélyegeket „finom " nyomásúaknak nevezik. A mint azt a neve is 
jelzi, a fent leírtakkal ellentétben ezeken a vonalak vékonyak, kevésbé festékezettek, ez
által a rajz finomabb. Ezek a később gyártott bélyegek Magyarországon nem voltak forga
lomban.

A durva nyomású bélyegek használatlan — postai forgalomban fel nem használt — pél
dányai mind az osztrák, mind a magyar gyűjteményben elhelyezhetők (a kivételekre ké
sőbb kitérek).

Van, aki ezt vitatja, mert úgy véli, hogy használatlan példánynál semmi sem igazolja, 
hogy a magyar posta hozta azt forgalomba. Ez igaz lehet, de azt sem igazolja semmi, hogy 
osztrák postahivataltól származik.

A bélyegeket mindkét igazgatás számára leszállították, mindkettő postahivatalaiban 
és árusító helyein forgalomba hozta.

Arra ügyelni kell, hogy az 5 kr-os címleteknek csak az l.a,b altípusai voltak a magyar 
postaigazgatás területén használatban.

Az 5 kr-os bélyegek l. típusainak meghatározásánál a típus-, és altípusjelek segítségünk
re vannak. (64. ábra)

A hírlapbélyegeket is 200-as ívben nyomtatták „ZE ITUNGSMARKEN”  ívvízjellel és 
fogazás nélkül hozták forgalomba. A vízjel az ív közepén helyezkedik el.

A magyar postaigazgatás területén a hírlapbélyegeknek is csak bizonyos típusai voltak 
forgalomban, így az l. típus a,b,c altípusai. Használatlan példányai ugyan úgy a magyar 
gyűjteménybe tartoznak.

A hírlapbélyegek típus- és altípusjelei az alábbiak: (65. és 66. ábra)
A hírlapbélyegeknél különös figyelemmel kell lenni a július 31-i forgalmi időre. A  jú

lius 31-e után magyar postaigazgatás területén felhasznált példányok érkezési bélyegző
vel ellátottak, így nem számítanak magyar bélyegnek (kivéve, ha a feladás magyar posta-
hivatalban történt — és ez megállapítható).

A helynév meghatározáshoz segítségünkre vannak a bélyegzéskatalógusok 53. Ezek 
nél figyelembe kell venni azt, hogy 1884-ig előforduló helynevek is szerepelnek benne. 
Magyar vonatkozásban csak az 1871. július 31-ig (a hazai forgalomból való kivonás ideje) 
megnyitott postahivatalok jöhetnek számításba.

A bélyegsorozat csak magyar helynévvel ismert ritkasága az 5 kr-os színében gyártott 
3 kr-os piros színű bélyeg.

Ez úgy keletkezett, hogy az 5 kr-os nyomódúcok fakeretbe foglalásakor ezek közé té
vedésből egy db 3 kr-os dúc került. A tévedést hamar észrevették, mert a „piros”  3 kr-os- 
ból kevés példány ismert, ezek közül is igen kevés a jó minőségű példány. Eddigi 
ismereteim szerint Bruckenau (Hidasliget), Detta, G. Becskerek (Nagybecskerek), Kecske
mét és Kőbánya helynévbélyegzővel fordul elő.

Az 5 kr-os címlet kevésbé ismert nyomdai érdekessége a 67. számú ábrán bemutatásra 
kerülő darab, amely az irodalom szerint ismert négy példány egyike. Az 5-ös szám zászló
ja letörhetett és a gyöngykerethez tapadt. Ezek szintén csak magyarországi felhasználás
sal ismertek. (67. ábra).

E. Müller: Die Poststempel auf der Freimarken-Ausgabe 1867 von Österreich und Ungarn, 
(1930/BM 5111. sz.)
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64. ábra

1867. évi 5 kr típusai

65 . ábra

A hírlapbélyeg típusjelei



Magyar vonatkozású érdekesség a „szigetvári provizórium" néven ismert bélyeges-borí
ték kivágás. A szigetvári postamester, valószínűleg bélyeghiány miatt 9 1/2 magánfogazás
sal^4 a díjjegyes boríték 5 kr-os értékét ki fogazta és így használta fel bérmentesítésre. 
Csak SZIGETVÁR bélyegzéssel ismert. (68. ábra).

A  magyar gyűjteményekben nagyon fontos csoportot alkotnak az 1867/1871-es ún. 
vegyes bérmentesítések, amelyek sajnálatos módon egyes elismert világkatalógusok- 
bán is osztrák-magyar vegyesbérmentesítés megjegyzéssel szerepelnek. (71., 71 A. ábrák)

Ezek közül különösen értékesek az 1871-ben réznyomással készült bélyegek vegyes 
bérmentesítései, nemcsak levélen, még levéldarabon is. A rövid forgalmi idő miatt ritkáb
bak, mint az 1867. évi és 1871. évi kőnyomatos vegyesbérmentesítések.

Ezek a darabok az 1867. évi gyűjtemény utolsó, s az 1871. évi gyűjtemény első darab
jai.

Korábbi időszakból szintén elismert és megbecsült vegyes bérmentesítés az 1864/1867. 
évi kiadások együttes előfordulása. Ezeknél még nagyobb figyelemmel kell lenni a forgal
mi időre (az 1867. június 15-e utáni felhasználások — mint szabálytalanok — külön kieme
lést érdemelnek), és figyelni kell a helységneveket is .^  Az előzményekből ismert, hogy 
Horvát- Szlavónia postahivatalai csak az 1868. március 30-i rendelettel kerültek a magyar 
postaigazgatás hatáskörébe, ekkor is csak a polgári területek. Az ezt megelőző időszakban 
itt még érvényben voltak a régi levéljegyek, s ezek az osztrák gyűjtemény darabjai.

Az 1868. március 30-a utáni 1864/1867. évi vegyes bérmentesítések szabálytalannak 
minősülnek, miután a magyarországi felhasználás 1867. június 15-el megszűnt.

A Határőrvidéken felhasznált 1864/1867. évi vegyes bérmentesítések 1868. március 
30-ig osztrákok, ezt követően -  1870. december 30-ig, miután a felügyelet a közös Had
ügyminisztérium hatáskörébe került -  osztrák-magyar közös bélyeganyagnak minősül és 
csak 1871. január 1-től magyar bélyegek. (69., 70. ábrák)

magánfogazás = nem a gyártás folyamán, hanem magánfél által, nem hivatalosan — nem gyárilag — < 
készített fogazás;

kát különböző bélyegsor címleteinek együttes felhasználása 

PRT 1868. március 30-a és PRT 1870. december 30-a.
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66. ábra

A hírlapbélyeg típusjelei

67. ábra

1867. évi 5 kr lemeztörés



68. ábra

1867. Szigetvári provizórium

69. ábra

1864/67. osztrák vegyesbérmentesítés



70. ábra

1864/67. osztrák vegyesbérmentesítés

71. ábra

1867/71. vegyesbérmentesítés



71.A  ábra

Az 1867/71. vegyesbérmentesítés



V II. A V ILÁG ELSŐ POSTAI LEVELEZŐLAPJA

A Magyar Posta történetének részletes ismertetése, valamint az 1867. utáni postabé
lyegek, bélyeges borítékok és hírlapbélyegek mellett, feltétlenül szólni kell az időszak 
másik jelentős postai értékcikkéről, az 1869-ben kiadásra került — világviszonylatban el
ső — postai levelezőlapról.

Minden nemzetközileg elsőnek számító, nagyjelentőségű felfedezésnek, újításnak van 
előzménye, így az 1869. évi levelezőlapnak is.

A párizsi Állami Postáról fennmaradt egy hír, hogy 1777-ben mélynyomással készített
kártyákon üzeneteket lehetett továbbítani.

Az 1874. január 1-én kelt bécsi hirdetményben ez áll: „A z ember nem írhat mindig 
levelet, hogy ügyeit a barátaival lelevelezze, hanem egy nyílt cédulán, amennyiben a tar
talma megengedi, vagy előre megbeszélt rejtjeles írással leírhatja a megbízást, amelyeket 
azután vagy egy gyorsküldönc útján, vagy a rendes postai járattal a megadott címre el
juttathat és kívánságra azonnal, vagy néhány órával később a címzettnek ugyanarra a pa
pírra írt válaszával a feladó személyének visszaszállíthatnak, csak ebben az utóbbi esetben 
mind a feladó, mind a czímzett lakcímét meg kell jelölni.

A bécsi kisposta akkori tulajdonosa, Franz Anton Gilowaky von Urazowa, ezzel tulaj
donképpen megelőzte a későbbi válaszlevelezőlapot.

Ezt megelőzően is számos kísérletezés történt (Poroszországban, Ausztriában) a levele
zés megkönnyítésére, amikor 1865. november 30-án, a Karlsruhe-ban tartott német-oszt 
rák postaegyesület 5. konferenciáján, dr.Henrich von Stefan titkos postai tanácsos, egy 
egyéni postai memorandumot osztott szét, amelyben egy értékjeggyel ellátott levelezőlap 
bevezetését javasolta. A gondolat ekkor nem talált visszhangra.

Dr. Emanuel Herrmann — a Wiener Neustadti Mária Terézia Katonai Akadémia profes
szora — közgazdasági tanulmányai során jutott el a levelezőlap bevezetésének gondolatá
hoz. Ennek gazdasági hasznáról meggyőződve, a „Neue Freien Presse c. lap 1869. január 
26-i számában nyilvánosság elé vitte számításait és javaslatát. (72. ábra). Ez egy levéltáv
irat-fajtának megfelelő lap lett volna, szokásos levélboríték formátumában, kézzel írva, 
másolva, vagy nyomtatva, két krajcáros díjjal. Természetesen elfogadhatatlan és postai 
forgalomban megvalósíthatatlan volt az a javaslata, hogy a szavak számát 20-ra korlátoz
zák. A szószámlálás csak nehezítette volna a postai kezelést.

Miután Hermann cikkét közzétette, javasolta egy, a levelezőlap bevezetésével foglalko
zó bizottság létrehozását.

Ekkor a posta a Kereskedelemügyi Minisztériumhoz tartozott. A miniszter Dr.jur.Ignaz 
von Pleure, rendkívüli pénzügyi szakember volt, Maly lovag, a posta- és távirdaügyek vezér
igazgatója pedig járatos volt a jogi és vasútigazgatási ügyekben. Mindketten a levelezőlap 
bevezetését szorgalmazták, bár Maly tarifaként 3 kr-hoz ragaszkodott.

Wilhelm Kolbensteiner postai osztálytanácsos, aki ekkor már 30 éve a postaigazgatást 
szolgálta, több alkalommal teljesített különleges szolgálatot. A Magyarországgal kötött, 
Ideiglenes, majd Végleges Postaegyezmény tárgyalásait is ő vezette, míg magyar részről 
Gervay Mihály postafőtanácsos.
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72. ábra

A Neue Freien Presse c. lap 1869. január 26-i számának részlete, 
a levelezőlap bevezetéséről szóló tanulmány



Az érvényes postaegyezmények értelmében a két postaigazgatás területén újításokat 
csak a két fél kormányzatának megegyezésével lehetett bevezetni.

Kolbensteiner a magyar miniszternél tett egyik látogatása során, az általa már jól is
mert itteni referenst, Gervay Mihályt kérte meg, segítsen a magyar minisztert meggyőzni 
a postai levelezőlap bevezetésének hasznosságáról.

Az osztrák miniszternek egyéb fenntartásai is voltak. Félt, hogy a nyílt lap lehetőséget 
ad sértő szövegek nyílt közlésére. „A  postahivatal a közlemény tartalmáért semmi felelős
séget nem vállal feliratot javasolt a levelezőlapra szövegként, de ennek gondolatát elve
tették.

Nagy formátumú, összehajtogatható levelezőlap helyett, végül az 1861. évi levélborí
ték, hosszában megrövidített formája mellett döntöttek.

A kártyák rányomtatott értékjeggyel készültek. A címoldalra finom keret került, kö
zépre a császári, illetve a magyar címer. A címzés számára kipontozott vonalakat nyomtat
tak.

A levelezőlap elnevezés megfelelőnek bizonyult, és félkör alakban került az előoldalra.
A hátoldalon „lrásos közlés helye megjegyzés szerepel.

A levelezőlap bevezetéséről szóló rendelkezés 7.pontjába felvették a következő szöveget: 
„A  postahivatal a közlemény tartalmáért semmi felelősséget nem vállal.' (73. és 74. ábra).

73. ábra

Német feliratú első magyar levelezőlap elő- és hátoldala

74. ábra

Az első magyar nyelvű levelezőlap elő és hátoldala
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A levelezőlapok osztrák és magyar felhasználásra külön készültek. A bélyeggel ellen
tétben, kétféle gyártmánnyal oldották meg, hogy az osztrák, illetve magyar igazgatás ré
szére készült postalevelezolapok egyértelműen meghatározhatók legyenek. Az osztrák 
levelezőlapokra a császári, a magyar levelezőlapokra a magyar címer került. Ez utóbbi
kétféle szöveggel, magyarral és némettel készült; mind használatlanul mind magyarorszá
gi felhasználással magyar gyűjtemény része.

A Magyar Kereskedelmi Minisztérium 1869. augusztus 25-én 15903/31 17 sz. rendelet
tel hozta forgalomba a postalevelezőlapokat. Felhasználásukat 1871. május 31-ig, kicse
rélésüket az új 1871. évi lapokra, 1871. július 31-ig engedélyezték.^ (75. ábra)

Az osztrák Kereskedelemügyi Minisztérium 18916-1832. számon 1869. szeptember 
22-én az alábbiakat közölte a magyar minisztériummal

„Egyetértésben a királyi magyar kereskedelemügyi minisztériummal f. évi októ
ber hó 1-én levelezőlapokat fog a postaigazgatás kiadni az alább következő minta 
szerint, melyek által rövid írásbeli közlemények lesznek továbbíthatók, távolságra 
való különbség nélkül, 2/két/ krajcár arányos díj ellenében az Osztrák-Magyar Mo
narchia összes helységeiben. ..

Az osztrák postaigazgatás területén ezek a postai levelezőlapok 1884. október 31-ig 
voltak használatban.

Magyar gyűjtemény összeállításakor figyelembe kell venni még azokat a levelezőlapo
kat is, amelyek a megengedett időn túl kerültek felhasználásra, valamint azokat is, ame
lyeket visszaküldés után újra portóztak és újból továbbítottak. (76. és 77. ábra).

A levelezőlap rövid idő alatt nemzetközi sikert ért el. Ausztria és Magyarország után
1870. januárjától az északnémet Postaszövetség országaiban is bevezették, de levélportó
val, s így nem válhatott be.

Még ebben az évben Franciaországban is kiadásra került postai levelezőlap. Ennek kü
lön érdekessége, hogy a poroszok által körülzárt Párizsban született meg a gondolat. Kö
vette a példát Dánia, Svájc, Finnország, 1871-től Belgium, Hollandia, 1872-ben Svédor 
szág, Norvégia és Oroszország vezette be a postai levelezőlapot. Európán kívül Kanada 
volt az első, majd 1872-ben Ceylon postaigazgatása követte a jól bevált példát.

1874-ben a berni Nemzetközi Posta Konferencián 22 európai ország és az Egyesült 
Államok képviselői vitatták meg a nemzetközi együttműködés kérdéseit is itt fogadták el,
hogy a levelezőlapok a zárt levél fele díjáért nemzetközi levelezésben is felhasználhatók.

Mindez igazolta az osztrák-magyar kezdeményezés jelentőségét.

5 ^ .  1284/71. sz. 1871. január 21.

57 b A régi levelezőlapok felhasználásának szabálya szerint a forgalmi határidő lejárta után a meg
felelő bélyeget a már nem érvényes díjjegyre kellett ragasztani.
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75. ábra

A levelezőlapok kibocsátási rendelete (1869- aug. 25.)



76. ábra
Rendelet a fel nem használt levelezőlapok 

utólagos felhasználási módjáról



77. ábra

Forgalmi időn túl szabályosan felhasznált levelezőlap

77.A ábra

Szabálytalan újraportozással bérmentesített levelezőlap



V III. AZ 1867. É V I B É L Y E G K IA D Á S 
A  S Z A K IRODALOMBAN ÉS A N EM ZET K Ö ZI KATALÓGUSOKBAN

Az 1867. május 1-én függetlenné vált Magyar Posta első bélyegkiadása — az elmúlt 
évtizedek során — számos vita forrásává vált és hovatartozásuk megítélése sokszor és so
kakat téves útra vezetett. Ennek alapvető okát a bélyegek katalógizálásában találjuk.

A nemzetközi katalógusok e bélyegeket kezdettől fogva Ausztria fejezetében, mint 
osztrák bélyeget tárgyalják. A napjainkig tartó vitához az is hozzájárult, hogy a filatélia 
történetében egyedülálló esetről van szó, amikor is két önálló postaigazgatás azonos bé
lyeggyártmányokat bocsátott forgalomba.
Ezeknek ún. durva nyomású haszált példányairól csak a felhasználáskor alkalmazott ke
letbélyegző — magyar, vagy osztrák volta — határozza meg, melyik postaigazgatás terüle
tén használták bérmentesítésre.

A  bélyegkiadásra vonatkozó téves megítéléseket a történeti és a jogi tények kellő isme
retének hiánya okozza. E tanulmány az 1867. évi bélyegek megítélésében is azt a filatéliai 
alapelvnek tekinthető álláspontot képviseli, hogy valamely önálló postaigazgatás által ki
bocsátott és felhasznált bélyeg az illető ország bélyege.

A szakirodalomból elsőnek Payer Bélát említem, aki „Die Briefmarken des Königreichs 
Ungarn című művét az 1867. évi bélyegek ismertetésével kezdte, felismerte ugyanis a 
kiadás filatéliai helyét, de még nem talált megoldást a helyes katalógizálásra.

Művében megjegyzi, hogy az ezredéves kiállításon a bélyegeket első magyar bélyegként 
állították ki, s hivatkozik az ezzel kapcsolatos iratra (Zl.81 092-1 895 ).^

E műve először 1920-ban a„Berliner Briefmarken Zeitung c. folyóiratban, majd könyv- 
alakban jelent meg Berlinben.

Őt követően Dr Viktor Weinert volt az, aki a „Donaupost Katalog 1921", c. Pozsony
ban megjelent munkájában helyes állásfoglalással ítélte meg az 1867. évi kibocsátás helyét.

A bélyegek hovatartozásával foglalkozott Edwin Müller is, az 1867. évi bélyegek leg
nagyobb osztrák szakértője. Az „Einiges über die Freimarken-Ausgabe 1867 von Oester- 
reich und Ungarn" című tanulmányában,^ mind államjogi, mind filatéliai elvek alapján 
rámutatott az 1867, évi bélyegek helyes katalógizálására: (78. ábra).

„A  katalógusok ezideig nem csináltak nagy gondot az 1867. évi kiadás katalógi- 
zálásából; besorolták Ausztriához és legjobb esetben rövid, nem ritkán helytelen is
mertetéssel megelégedtek.

Ha mi is elfogadjuk azt az álláspontot, hogy egy és ugyanazon bélyegkiadást 
nem szabad két helyen katalógizálni, mégis meggondolandónak tartjuk, hogy kell 
valamilyen utat találni, amely számol a tényleges államjogi és postai viszonyokkal.

SS. BM 32358-458 sz.

S 9 'B M  5155sz.

S ° 'B M  668sz .„D ie  Postmarke 1927"(fordítás)
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78. ábra

E. Müller a „Die Postmarke c. lapban megjelent tanulmánya 
(részlet)



A magyar gyűjtő számára az 1867. évi kiadás az önálló magyar postaigazgatás 
első teljesérvényű kiadása (A magyar posta hivatalos gyűjteménye ezt a kiadást
mint első magyar kiadást kezeli és jegyzi), ellentétben az azt megelőző osztrák ki
adásokkal, amelyeket magyar bélyegzéssel, előfutároknak tekintenek. Ezeket még az
osztrák igazgatás adta ki és a magyar postatisztviselőket is ezidőben az osztrák pos
ta nevezte ki.

Egy magyar gyűjtemény tehát az 1867. évi kiadással kezdődik. Az a gyakorlat 
tehát, hogy a katalógusok ezt a kiadást csak Ausztriához sorolják, a valósággal ellen
tétes képet alakít ki a magyar bélyegkiadásról.

Teoretikusan ezt a kiadást a katalógusoknak három helyen kellene jegyezni:
1 .Ausztriánál, 2.Magyarországnál, 3. és egy újonnan létrehozandó területen, amelyet
„osztrák-magyar határterületnek nevezzünk.

Egy speciális katalógus mást nem választhat.. . .
A katalógusok feladata lenne az általános gyűjtők érdekeit figyelembe véve egy 

járható utat találni. — írta tanulmányában.

Edwin Müller ezzel már az 1900-as években vállalta azt a feladatot, hogy az 1867. évi 
kiadás helyét meghatározza, megkeresse a helyes megoldást a filatéliában egyedülálló eset 
katalógizálásához, mégpedig a legmegfelelőbb módon.

Munkáját folytatta „Die Loslösung des ungarischen Postwesens von jenem Österreichs 
1867 bis 1871 und die Entstehung der gemeinsamen Postwertzeichen von Jahre 1867. 
című, a Die Postmarke c. lap 1929. évi számában közölt cikkében. Ebben a bécsi levéltári 
kutatások alapján részletesen tárgyalja a magyar és osztrák postaigazgatás különválásának 
történetét, kapcsolatainak alakulását, valamint ismerteti az általa feltárt iratokat. Munká
ja hazai levéltári kutatásom alapja volt

Az 1867. évi kiadással és a Magyar Posta függetlenné válásával foglalkozó irodalom 
között jelentős helyet foglal el Czakó Elemér — az 1943. évi Magyar Posta c. lapban meg
jelent — írása.

A szerző részletesen ismerteti a Magyar Posta önállósulását, a folyamat jelentőségét, 
foglalkozik az 1867. évi bélyegek kiadási körülményeivel. Rédeyhez hasonlóan említést 
tesz, hogy e bélyegek az ezredéves kiállításon, mint első magyar bélyegek kerültek be
mutatásra. A kor politikai szellemét így jellemzi:

„kétségtelen, hogy a régi osztrák közösségi gondolat utórezgéseivel még évtize
dekig kell birkózni. A bélyegeknek a pénzértékkel való azonossága is kapcsoló erőt 
jelent. Görcsös ragaszkodás nyilvánul meg Bécs felől az irányban, hogy mindkettő
formája kifelé az összmonarchia létezésének látszatát keltse.

A „Szocialista Posta ' c. szaklap 1959. júniusában, szerkesztőségi előszóval közölte 
Dr Vajda Endre cikkét, amelyben állást foglalt az 1867. évi bélyegekről: „ezek voltak az 
első magyar bélyegek címmel.

Ezt megelőzően kezdte meg a Filatéliai Szemle 1954. évi 1—6 számában Madarász 
Gyula „A  magyar bélyeggyűjtés területei 1850—1918-ig c. cikksorozatát, amely az 
1867. évi bélyegek részletes ismertetésével, a történeti és jogi tények feltárásával, tartal
mával és elsőségével úttörő munka volt.
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„Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy az 1867. évi bélyegkiadás nem osztrák, 
nem is közös, hanem külön osztrák, illetve külön magyar kiadás volt, amelyben két posta- 
igazgatás egyforma bélyeggyártmányokat bocsátott forgalomba. A  kiadás külön osztrák 
és külön magyar jellegét a fenti megfontolásokon kívül az 1869-ben forgalomba hozott 
levelezőlapok kétféle gyártási formája is megvilágítja. Ezekre a levelezőlapokra, amelyek 
ugyanennek a kiadásnak produktumai, a két állam felségjelvényét is rányomtatták, a ma
gyar postaigazgatás által forgalomba bocsátott gyártmányokra a magyar címer került."
— foglalta össze álláspontját Madarász Gyula.

A lap 3. számában külön fejezetben ismerteti a szakirodalom állásfoglalását e bélyeg- 
kiadásról:

„Dessewffy Miklós; „Magyarország levél és újságbélyegei 1871-1898", majd későbbi 
bővített kiadásában, nem sorolja Magyarország bélyegei közé.

Kropf.* osztrák kiadásnak vette, bár az 1869-ben kiadott magyar címeres levelezőlapo
kat már magyar értékcikknek tekintette.

Payer; közös kiadásnak; Rédey „közös-ügyes" kiadásnak nevezte.
„A  nemzetközi katalógusok az 1867. évi bélyegeket Ausztria bélyegei közé sorozzák 

és használt példányait is egyféleképen értékelik, — írja Madarász Gyula — ily módon az 
önálló magyar postaigazgatás első bélyegei ezekben a katalógusokban egyáltalán nem sze
repelnek.

A  Michel, illetve a Lipsia katalógusoknak Magyarországra vonatkozó ismertető sorai
ban azt olvashatjuk, hogy az 1867. évi osztrák kiadás az első magyar kiadásnak tekinthető 
és hogy 1871. június 15-én minden Ausztriával közös bélyeget kivontak a forgalomból. 
Osztrák fejezetükben viszont, az 1867. évi kibocsátást 1871. augusztus 1-ig Magyarorszá
gon is érvényben volt bélyegeknek nevezik.

Az Yvert magyarországi fejezetének bevezetéséül közli, hogy 1871. előtt osztrák bé
lyegeket használtunk.

A Zumstein és Gibbons első bélyegeinket minden megjegyzés nélkül sorozza az 
osztrák bélyegek közé.

A Landsman olasz katalógus tájékoztatója különösen érdekes. Magyarországra vonat
kozó sorai az Yvert-tel azonosak, ezzel szemben az ausztriai fejezetben az 1850-1863. 
évi kiadású osztrák bélyegeket Ausztria-Magyarország közös bélyegeinek nevezi; az 1867- 
eseket pedig egyedül Ausztria számára kibocsátott bélyegek csoportjába osztja.

A szerző kivételként csak a Scott katalógust említi, amely „az osztrák-magyar mo
narchia közös kiadásának nevezi az 1867. évi bélyegeket, de azzal a magyarázattal, hogy 
Ausztriának és Magyarországnak független postaigazgatásai 1867-1871-ig azonos bélye
geket használtak — és ezzel pontos leírást ad.

Az 1954. évi, -  Madarász Gyula által összefoglalt — álláspontok ismeretében érdekes 
összehasonlítást tenni, hogy az említett katalógusok hogyan alakították véleményüket 
az utóbbi évtizedben.

A  Senf katalógus 1925-től megjelenéséig Magyarországot az 1867-es bélyegek ismer
tetésével kezdte, ugyan itt említést tett a Levante-i postákról is. Ausztriánál is hivatkozik 
az 1867-es függetlenné válásra. (79. ábra)
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79. ábra

A „SENF" katalógus bevezető szövege a magyar bélyegek 
katalogizálása előtt



A Scott katalógus fenntartotta eddig is helyes véleményét.
A Gibbons 1979-ben AU-UA betűjelzéssel jelzi Ausztria és Magyarország fejezetében, 

így a számozást nem módosította. G.Ryan angol gyűjtő kezdeményezésére (Madarász 
Gyulával közösen kidolgozott javaslat alapján) jutott a katalógus szerkesztősége arra 
az álláspontra, hogy katalogizálási gyakorlatát megváltoztatja.

Madarász Gyulának köszönhető az is, hogy az Yvert katalógus lépcsőről-lépcsőre mó
dosította álláspontját:

Először Magyarország történeti ismertetésében felvázolta a történeti és jogi tényeket. 
Az 1867. évi kiadást első teljesérvényű kiadásának ismerte el, megjegyezte, hogy a 3 kr-os 
szín-tévnyomata csak magyarországi felhasználással létezik. 1979-ben már a történeti 
részben katalogizálta a bélyegeket, ezzel a külföldi világkatalógusok között elsőként érté
kelte azokat. Ugyanekkor a Levante-i postahivatalokat ismertetéssel — katalogizálás nél
kül -  hozta e katalógus „L E V A N T ' fejezete alatt. 1980-ban nagybetűs jelzéssel — válto
zatlan katalógusszámokkal — első magyar kiadásnak vette fel, részletesen árazva a haszná
latlan és használt, valamint a levélen fennmaradt példányokat.

1982-ben Pavel Monori és Madarász Gyula segítségével a Zumstein katalógus is első ma
gyar kiadásként katalogizálja az 1867. évi bélyegeket.

Szólni kell a Magyar Árjegyzékről is, amely a korábbi helytelen katalogizálásán változ
tatott. Az 1871. évi bélyegkiadás előtt a „Magyarország külön bélyegei* felirat elhagyásá
val, helyes képet adott e kiadásról, bár a használatlan bélyegeket nem katalogizálta, ellen
tétben a külföldi katalógusokkal.

1982-ben azonban (nem tudni, milyen meggondolásból) ismét „közös megjegyzéssel 
vette fel az 1867. évi magyar kiadást, s ezzel újból tévesen katalogizál.

Az azonos rajz miatt valóban, csak a durva, vagy a finom nyomás, a típusok, valamint a 
használt példányok bélyegzése a meghatározó, hogy melyek voltak forgalomban az 
osztrák, illetve a magyar postaigazgatás területén. El kell azonban fogadni a durvanyomású 
használatlan bélyegeket mind osztráknak, mind magyarnak, mivel mindkét postaigazga
tás rendelése alapján kapott azokból, s forgalmazta, árusítóhelyein árusította azokat, Így 
egyedülálló esetként mindkét országnál katalógizálható, úgy hogy megfelelő bevezetéssel 
a keletkezés tényét tisztázni kell.

A nemzetközi ve/emen/ vá/fozásf jelzi az is, hogy egyre több külföldi szaklap ad he
lyet az 1867. évi kiadással foglalkozó cikkeknek, a helyes történeti tényeknek.

Dániában Orbán Ferenc gyűjtő, aCsehszlovák szaklapban Dning. Pavel Monori, Angliá
ban Gary S. Ryan gyűjtő cikke foglalkozott e témával. Nemrégiben J.Palmans és G.Ryan 
„de eerste zegels van Hongarije —UlGlFTE 1867—** c. munkájukban adtak rövid átfogó 
ismertetést az 1867. évi kiadásról.

A történeti tények filatéliai elvek szerinti helyes értékelése, az itt közölt, összegyűjtött 
újabb ismeretek, eddig nem ismert dokumentumok, remélhetőleg hozzájárulnak a helyes 
megítélés, a jó katalogizálás és a helyes gyűjtői feldolgozás kialakulásához.
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UTÓSZÓ

Tisztelettel ajánlom munkám Madarász Gyula emlékének, aki tanácsaival életének 
utolsó napjáig segítette e könyv megszületését.

Itt mondok köszönetet az Országos Levéltár kiskutatójának, a külföldi és hazai gyűj
tőknek, akik bélyeg- és dokumentum-fotókkal hozzájárultak a könyv teljességéhez; mun
kahelyemnek, hogy lehetőséget adott a kutatásokra. Mindazoknak, akik hozzájárultak e 
tanulmány megjelenéséhez.

Budapest, 1982. július hó

A szerző
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FÜGGELÉK



Az 1864. évi bélyeg időntúli felhasználása (1868 XII. Horvát-Szlavóniában)



Gervay Mihály, országos postafőigazgató 1867 máj. 1-1887 m árc. 31.



1. sz. függelék

Az 1867. X II. tc. Kiegyezés bevezetője és teljes szövege:

























2. sz. függelék

1867. évi Vám- és kereskedelmi szerződés teljes szövege











3. sz. függelék

2250 sz-on a pozsonyi postaigazgatóság jelenti az 1867. április 30-i leltárkészletét



4. sz. függelék

Az ideiglenes postaegyezmény teljes szövege (másolat a németnyelvű eredetiről)

ÜBEREINKOMMEN

zwischen dem kk Ministerium für Handel und Volkswirtschaft und dem königl.ung. 
Ministerium für Ackerbau, industrie und Handel über die Theilung der Verwaltung des 
Postwesens.

Nachdem von Seite des k.k. Handelsministeriums der Sektionsrath Wilchelm Kolben
steiner und von Seite des kön.ung. Ministeriums für Ackerbau Industrie und Handel der 
Herr Landtagsabgeordnete Emerich v Fest und der k.k,Postdirektor Michael Gervay zur 
Vereinbarung jener Modalitäten bestimmt wurden unter welchen die Theilung der 
Postadministration stattzufinden hatte so sind von den genannten Bevollmächtigten nach 
stehende prowisorische Bestimmungen bezüglich der Übernahme des Postwesen in Ungarn 
und Siebenbürgen von Seite der ung Verwaltung unter Vorbehalt der Genehmigung der 
beiden Handelsministerien verabredet worden 

Art 1
Mit 1 Mai 1867 wird die oberste Leitung und Verwaltung des Postwesens in 
Ungarn und Siebenbürgen von dem könig. ung. Ministerium für Ackerbau, 
lndustrie und Handel übernommen

Mit diesem Zeitpunkte treten die Postbehörden und Postanstalten in den 
genannten Landern aus dem Dienstverbande mit dem k.k. Handelsministerium 
und werden dem königung. Handels Ministerium untergeordnet. Die Post
anstalten der temes banater Militärgränze gehen nicht in den Bereich des kön 
ung Handels Ministeriums über Dieselben werden daher aus dem Verbände 
mit der Postdirektion Temesvár ausgeschieden.

Dagegen übernimmt die ung Postverwaltung die der Postdirektion in 
Hermannstadt unterstehenden Postexpeditionen in der Walachei nämlich zu 
Bukarest, Giurgew Plojesti und lbraila dann die k.k. Postexpedition zu 
Tokschan und Galatz in der Moldau in allen rein postalischen Beziehungen 
Verfügungen in Betreff der Personalbestellung so wie in allen sonstigen 
Personalangelegenheiten sind jedoch im Einvernehmen mit dem kk. Ministe
rium des Aeussern zu treffen. Auch haben diese Postexpeditionen fortan den 
Titel k.k. Postexpeditionen zu führen und bleiben den betreffenden Konsula
ten als deren integrierender Bestandheil untergeordnet.

Alle übrigen hier nicht genannten k.k. Postexpeditionen im Auslande 
bleiben dem k.k. Handelsministerium beziehungsweise dem k.k. Ministerium 
des Aeussern untergeordnet.
Art.2. Die Beamten und Dienner, welche bei den an die ung Verwaltung 
übergehenden Postbehörden und Postämtern gegenwärtig angestellt oder 
stationiert sind, werden für die Dauer des provis: Übereinkommens von der 
könig ung Verwaltung mit ihren gegenwärtigen Genüssen und normalmassigen 
Ansprüchen übernommen.
Art 3

Die gegenwärtigen Bestimmungen über die der Staatspostanstalt vorbehal
tenen Rechte über die Benützung dieser Anstalt von Seite des Publikums und 
über die Haftung für Postsendungen, sowie alle Tarife Manipulations und



Verrechnungs Vorschriften bleiben in den Gebieten beider Postverwaltungen 
ungeandert in Kraft, so ferne nicht von den beiden Handelsministerien eine 
Änderung von Fall zu Fall vereinbart wird.

Ebenso bleiben die Postvertrage mit fremden Staaten in dem Gebiete der 
ungarischen Postverwaltung in voller Geltung 
Art:4
Was die aus dem Wechselverkehre beider Postgebiete entspringenden Finah- 
men anbelangt, so bleiben die Franco und Porto Gebühren für Briefe, Druck
sachen und Mustersendungen für Zeitungen dann für Fahrpostsendungen 
ferner die Gebühren für Geldanweisungen und Nachnahmen sowie die Neben
gebühren bei der Brief und Fahrpost ungetheilt derjenigen Postverwaltung 
in deren Gebiete sie eingeflossen sind.

Die Gebühren für Estaffetten dann die Passagiers und Überfrachtgebühren 
werden in der Art verteilt, dass jede Postverwaltung die Gebühr für jene 
Strecke bezieht, für welche sie nach 
Art: 7 die Beförderungs auslager bestreitet

In Betreff der eingezahlten Betrage für Geldanweisungen und der ein
gehobenen Nachnahmen, sowie in Betreff der bezüglichen Ausgaben findet 
eins gegenseitige Abrechnung und Ausgleichung statt.
Art: 5 ln Betreff der Portogebühren welche bei den, der ungarischen Post- 
Verwaltung unterstehenden Postanstalten für Brief- und Fahrpostsendungen 

aus und nach dem Auslande einfliessen, wird die Abrechnung mit den 
fremden Staaten von dem k.k. Handelsministerium gepflegen.

Für die Ausgleichung mit der ungarischen Postverwaltung wird in Allge
meinen als Grundsatz festgestellt, dass die nach den bestehenden Vertragen 
der österreichischen Postverwaltung zukommende Gebühr für derlei Sendun
gen ungeschmälert der ungarischen Postverwaltung zukommt und für den 
Transport durch das der ungarischen Postverwaltung nicht angehörende 
österr Gebiet ein Transit nicht in Anrechnung gebracht wird

Dagegen wird auch für die Beförderung der durch das Gebiet der ungarischen 
Postverwaltung transitierenden österr: und ausländischen Postsendungen 

der ung Postverwaltung von der österreichischen keine Vergütung geleistet 
Was speciell den Fahrpostverkehr mit dem Postvereine anbelangt, so wird von 
dem auf Österreich entfallenden Perzentual-Antheil an den Vereins-Einahmen 
der ung.: Postverwaltung jene Quote zu Gute gerechnet, welche sich nach 
dem Verhältnisse des für Sendungen aus und nach Ungarn entfallenden Franko 

Porto zu dem Gesamtfranko und Porto für Sendungen aus und nach der 
ganzen österr: Monarchie ergibt.
Die Ausgleichung wird durch ein Pauschale bewerkstelliget.

Dieses Pauschale wird auf Grund von Aufschreibungen welche die betreffen
den österr: Postämter über den Briefpostverkehr mit dem Auslande durch 
2 Monate führen werden, dann auf Grund der von dem Post Rechnungs Depar
tement im k.k. Handelsministerium zu liefernden Daten über den Fahrpost
verkehr in dem gleichen Zeiträume festgestellt.
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!n Betreff des Zeitungsverkehrs mit dem Ausiande findet eine unmittel
bare Abrechnung zwischen den betreffenden ungar: und ausländischen 
Zeitungs-Expeditionen statt.

Die für Österreich entfallende Beförderungsbetrieb verbleibt der ung 
Postverwaltung.
Art 6 Postrealitäten Inventar Gegenstände, sowie die Postwagen, welche bei 
den an die ung. Postverwaltung übergehenden Postanstallten bleibend stationiert 
sind, ferner sammtliche Verbrauchsgegenstände werden nach dem Stande vom 
30 April 1867 welcher zu inventieren ist, der ung. Postverwaltung überlassen.
Art 7 Bezüglich der Postkurse, welche die beiderseitigen Gebiete auf den 
Poststrassen verbinden, wird als Grundsatz fesgestellt, dass jede Verwaltung die 
Auslagen für die Beförderung bis zur ersten Grenzstation des anderen Gebietes 
zu bestreiten hat.

Sollte für die Beförderung zwischen den Grenzstationen eine Pauschal Ver
gütung festgestellt sein, so hat diese Verwaltung die Hälfte der Kosten zu tra
gen.

Es wird nach und nach im gemeinschaftlichen Einverständnisse die Einlei
tung getroffen werden dass an den Grenzstationen ein Wechsel der Wagen 
und Condukteure stattfindet, jedoch nur dort wo dies ohne Storung und Ver
zögerung der Postbeförderung zulässig ist.

Jede Postverwaltung hat für die Benützung eines ihr nicht angehörenden 
Wagens auch ihrem Gebiete eine Vergütung von 10. Neukreuzer per Meile zu 
leisten.

Wenn Condukteure der einen Verwaltung regelmässig zur Begleitung von 
Fahrten über die Grenzstation der anderen Verwaltung hinaus verwendet 
werden, so sind die Kosten des Unterhaltes derselben (ihre fixen Genüsse, 
Reisegelder in usw) von beiden Verwaltungen in demselben Verhältnisse zu 
bestreiten, in welchem die Wegestrecken beider Gebiete auf welchem die 
Begleitung stattfindet, zu einander stehen.
Art 8.

Die Bestimmungen des vorstehenden Artikels gelten auch für den Eisenbahn 
und Dampfschiffahrts- Verkehr, so weit sie darauf Anwendung finden.

Die Regelung der fahrenden Postämter zwischen Wien und Pest wird einer 
besondern Vereinbarung Vorbehalten.

So lange diese fahrenden Postämter in der bisherigen Weise verkehren, gilt 
hinsichtlich der Bestreitung des Unterhaltes der nie zu bestimmten Beamten 
und Kondukteure der im vorangegangenen Artikel bezüglich der Kondukteure 
aufgestellte Grundsatz.

Nach diesem Grundsätze werden auch die Kosten der Instandhaltung und 
Reparatur der bei den fahrenden Postämtern verwendeten Postwagens 
zwischen beiden Postverwaltungen geteilt.
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Art 9
ln den Kursen welche die Gebiete beider Postverwaltungen berühren, 

oder die Verbindung mit dem Oriente vermitteln, darf ohne beiderseitiges 
Einverständnis eine Aenderung nicht vorgenommen werden.
Art 10

ln Fallen des Verlustes, Abganges oder der Beschädigung einer Postsendung 
hat jene Postverwaltung beziehungsweise die ihr unterstehende Postdirektion 
die entfallende Vergütung flüssig zu machen in deren Gebiete sich die zur 
Geltendmachung des Ersatzanspruches berufene Partei befindet, lst der 
Schaden durch Verschulden eines Postbediensteten entstanden oder ermöglicht 
worden so hat jene Postverwaltung der geleisteten Ersatz zu übernehmen, 
welchen der für den Schaden haftbare Postbediensbote angehört.

Sind Postbedienstete beider Gebiete Haftbar, so übernimmt jede Verwaltung 
den betreffenden Teil des Ersatzes.

Wurde jedoch der Schaden durch Gewalt, oder ein zufälliges Ereigniss her
beigeführt, ohne dass niebei eine die Haftung begründende Fahrlässigkeit 
eines Postbediensteten unterlaufen ist, so hat jene Postverwaltung den Schaden 
zu tragen, in deren Gebiete der Verlust, der Abgang oder die Beschädigung
eingetreten ist.
Art:1 1

Die in beiden Gebieten bestehenden Postdirektionen sind ermächtigt in 
Manipulations und sonstigen Angelegenheiten, welche in ihrem Wirkungskreise 
gelegen sind, (:mit Ausnahme der Regulierung gemeinschaftlicher /Course/ 
selbstständig in Correspondenz zu treten und im gegenseitigen Einverständ
nisse Verfügungen zu treffen Handelt es sich um Gegenstände, die ihren 
Wirkungskreis überschreiten oder kann zwischen den Postdirektionen ein 
Einigung nicht erzielt werden, so ist die Vermittlung der Handelsministerien
in Anspruch zu nehmen.
Art: 12

Die Korrespondenz mit den ausländischen Postbehördern übernimmt jene 
Postverwaltung durch deren Gebiet die Sendung auf welche die Korrespon
denz sich bezieht, in das Ausland befördert wurde.
Art: 13 Die Rechnungsdepartements beider Verwaltungen haben sich gegen
seitig die Dokumente über den gemeinschaftlichen Postverkehr zum Zwecke 
der Censur und Abrechnung mitzuteilen.

Da dem kais obersten Rechnungshöfe die Zusammenstellung der Schluss
rechnung bezüglich des Budgets vom Jahre 1867 zufallt und das Postgefalle 
des Jahres 1867 in den beiden Reichs Hälften einen Posten dieser Schluss
rechnung bildet, so werden in Sinne des A.14 des zwischen der österreichischen 
und der ung Finanzverwaltung geschlossesen Abkommens von Seiten des 
königl ungarischen Handelsministeriums die, auf das ungarische Postwesen 
bezüglichen Rechnungsergebnisse und Ausweise für das Jahre 1867 dem kais 
Obersten Rechnungshöfe auf Verlangen jederzeit übermittelt werden.
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Art: 14 Das Postkurs Bureau in Wien wird bis auf weiteres dem ungarischen 
Handelsministerium die für seine Gebrauch erforderlichen Daten und Behelfe 
liefern.

Ebenso wird die Postökonomie Verwaltung über Verlangen des ung 
Handelsministeriums die Anschaffung von Betriebe mitteln und Amtserfor
dernissen gegen Vergütung besorgen.
Art 15:
Vom 1 Mai 1867 oder wenn diess wegen technischen Schwierigkeiten durchaus 
nicht ausführbar wäre, jedenfalls vorn 1 Juni 1867 angefangen, werden neue 
das Bildniss Allerhöchst seiner Majestät zur Schautragende und den Wert in 
arabischen Zahlen nach Kreuzer ausdrückende Briefmarken und gestempelte 
Briefcouverts ferner Zeitungsmarken ohne Wertangabe im Gebiete sowohl 
der ersteren als der ungarischen Postverwaltung in Anwendung kommen 
deren Anfertigung das k.k. Handelsministerium auch für Ungarn gegen 
Vergütung der Erzeugungskosten für die Dauer dieser Übereinkunft über
nimmt.

Die bei den Postanstallten welche, an die ung Verwaltung übergehen, so 
wie bei den Hauptmarken depots den Postdirektionen in Ungarn und Sieben
bürgen am 1 Mai und bezüglich am 1-tenJuni noch vorhandenen Brief
marken und gestempelte Briefcouverts sind gegen Empfangs-bestattigung an 
die Postökonomie Verwaltung in Wien zurück zu senden.
Art 16

Diese provisorische Bestimmungen haben bis Ablauf des Jahres 1867 
zugelten, bis zu welchen Zeitpunkte ein definitive Vereinbarung im Ver
fassungsmassigen Wege zu treffen ist.
Art 17

Der definitiven Vereinbarung wird auch die Ausgleichung bezüglich der 
nach dem 1 Mai 1867 nach träglich einfliessenden Gebühren oder realisirten 
ararischen Forderungen welche aus der früheren Periode stammen, so wie 
hinsichtlich der für diese Periode nach zu leistenden Zahlungen, Vorbehalten 
einstweilen werden die betreffenden Betrage bei der Postverwaltung, bei 
welcher sie eingehen oder gezahlt werden entsprechend in Evidenz gehalten.

Pest am 2 April 1867
Von Seite des k. ung Ministeriums für Ackerbau, lndus u Handel.

Emerich von Fest m. p- 
Landtagsabgeordneter
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Von Seite des kk Handelsministeriums

Wilhelm Kolbensteiner m.p. 
Sektionsrath

Vorstehendes Übereinkommen wird
auf Grund des Beschlusses des Ministerrathes vom 8 April 1867 seinem vollen inhalte 
nach genehmigt

Wien am 12 April 1867 

báró Wüllersdorf Berndt

Auf Grund des Beschlussesdes kön. ung Ministerrathes vom 30-ten Marz 1867 
genehmige ich gegenwärtiges Übereinkommen 

Pest am 13 April 1867

Gorove m.p.

k u Minister für Ackerbau 
Industrie u. Handel.
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5. sz. függelék

1871. évi kő- és réznyomatos bélyegek kibocsátási rendelete (részlet)



6. sz. függelék

81092/1895. sz. irat a Millennium alkalmával rendezett posta- és távirda kiállításra való 
intézkedés.







7. sz. függelék

8901/1046. sz. irat az osztrák kereskedelmi és népgazdászati minisztérium értesítése, 
hogy a bélyegek június 1-re elkészülnek.







8. sz. függelék

1867. V. 28. WIENER ZEITUNG közlése arról, hogy Magyarországon és Erdélyben 
június 1-től új postai értékjegyek kerülnek forgalomba



9. sz függelék

1867. V. 3. WIENER ZEITUNG közlése a magyarországi postakocsik átfestéséről



OHK = Országház Könyvtár

BM = Bélyegmúzeum levéltár és könyvtár

FIKM = Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium 

Országos levéltári anyagának jelzete 

OL = Országos Levéltár

SzK = Széchenyi Könyvtár

PSz = Posta Szakkönyvtár

PRT = Posta Rendeletek Tára

P.Nr. = Osztrák Kereskedelmi és Népgazdászati minisztérium iratainak jelzete

R Ö V I D Í T É S E K



IRODALOM

Magyar Törvénytár, 1836-1870 (OK)
Gergely-Szász: Kiegyezés után (Budapest 1979)
Joanovits György: Magyar Posta Közlöny (1867—1868. Baja; SZK)
Országgyűlési Tudósítások 1866-1867 (SZK)
Budapesti Közlöny 1867, 1868, 1869. (SZK)
Vasárnapi Újság 1871 (SZK)
Milleniumi Közlöny (Budapest, 1896.SZK)
Tordy Géza: Magyar kir. Postát érintő vagy arra vonatkozó 

törvények és rendeletek (OK, PSZK 30535)
Országgyűlési jegyzőkönyv 1867-1868 (OK)
Törvények és rendeletek 1867-1868 (OK)
Hencz Lajos: Magyar Posta története és érdemes munkásai (OK)
Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi minisztérium 1867, 1868.évi iratanyaga 
(OL. FIK 168; FIK 169 jelzet)
Fest Imre: A Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium 

5 éves működése (OL)
Henyei Vilmos: Magyar posta története (BM.4020)
Posta és Bélyegmúzeumi közlönyök (BM)
Magyar Posta c. szaklap 1935. 1936 és 1943. évi kötetei (BM)
Rétay Sándor: Postai közigazgatás (BM.4003)
Koczynski: Die Geschichte der Stempelmarken in Österreich (BM.5140)
Kropf: Die Postwertzeichen der Össterr.-ungar.Monarchi. 1902 (BM.5146)
E.Müller: Einiges über die Freimarken-Ausgabe 1867 Österreich und Ungarn 

(1927-28) BM.)
E.Müller: Die Loslösung des ungarischen Postwesens von jenem Österreichs 1867 bis 

1871 und die Entstehung der gemeinsamen Postwertzeichen vom Jahre 
1867. (Die Postmarke 1929; BM 668)

Payer Béla: Die Briefmarken des Königreichs Ungarn (1920.Berlin;BM.5155)
Magyar bélyegek monográfiája III. kötet.
Czakó Elemér tanulmánya (BM. 32471)
Munkás László: A Magyar kir. Posta története (BM 84452)
A Kiegyezés teljes szövege: (BM.35663 c—f)
Horvát—Szlavónia hovatartozásáról 1868.XXX.tc.(BM.35663 m -v)
OL. iratanyagának 1867. és 1868. évi iratainak hiteles másolatai

(BM.32592-32645; 35206-35221 és 35510-35583)
Dr.Anton Jerger: Monographie der Frankaturen 1850-1867 MISCHFRANKATUREN 

Österreich, Lombardei-Venetien 
Wiener Briefspiegel, 1979. év 6. szám 
Bécsi Levéltár
Dr. Sóky Dezső: Postai levelezőlapok gyűjtése
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