25/2022 MAGYAR BÉLYEGEK
200 ÉVE SZÜLETETT GRÓF LÓNYAY MENYHÉRT

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti gróf Lónyay Menyhért
születésének 200. évfordulóját. Az újdonság Baticz Barnabás grafikusművész tervei alapján az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-ben készült, és 2022. július 1-jétől
vásárolható meg az elsőnapi postákon, a Filapostán, továbbá megrendelhető a
Magyar Posta internetes áruházából is.
Dr. nagylónyai és vásárosnaményi gróf Lónyay Menyhért (Nagylónya, 1822. január 6.
– Budapest, 1884. november 3.) a Lónyay családból származó magyar arisztokrata politikus. 1843-ban választották először országgyűlési képviselővé, 1849-ben Szemere
Bertalan kormányának pénzügyi államtitkára, majd 1861-től ismét képviselő. A kiegyezés előkészítésében óriási szerepe van, így az Andrássy Gyula vezette kormányban a
pénzügyminiszteri tárcát kapja. Minisztersége idején alakul meg a Vám-és Pénzügyőrség, s megalkotja a költségvetés „intézményét”, programjában szerepel az adóterhek
csökkentése, valamint az államilag hasznos beruházások ösztönzése is. 1870. május
21-én közös pénzügyminiszterré nevezték ki, székhelyét Bécsbe tette át. Ferenc József
császár 1871. augusztus 3-án grófi rangra emelte. 1871. végén a Magyar Királyság
miniszterelnöke lesz, azonban az ellenzék folyamatos támadásai miatt 1872. december
2-án kénytelen lemondani. 1858-tól a Magyar Tudományos Akadémia tagja, majd annak elnöke 1871-től haláláig. 1880-ban a Budapesti Tudományegyetem államtudományi tiszteletbeli doktorává avatták. Szerepet vállalt a Felsőszabolcsi Társulat elnökeként
a Tisza árvízmentesítésében, róla nevezik el később a Lónyay-főcsatornát. Nevéhez
köthető a Nyíregyháza–Ungvár vasútvonal építtetése, valamint a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnokaként is ténykedett.
A bélyegen Benczúr Gyula, gróf Lónyay Menyhértet ábrázoló olajfestménye, a grófi címer, valamint a tuzséri Lónyay-kastély épülete látható. Az alkalmi borítékon Barabás
Miklós Lónyay Menyhértet ábrázoló litográfiája, illetve a bicentenáriumi év logója található. Az alkalmi bélyegző grafikáján gróf Lónyay Menyhért aláírása szerepel. A bélyeg
és a boríték tervezésében közreműködött a Tuzsér Községért Közalapítvány, mely
szervezet a Lónyay 200 Emlékév megvalósításában zászlóvivő. www.lonyay200.hu
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Megrendelési kód:
2022330010011 (bélyeg)
2022330060012 (FDC)
Megjelenés: 2022. július 1.
Névérték/eladási ár:
780 Ft (Megjelenéskor kiegészítő címletként használható.)
Nyomdai eljárás: ofszet
Példányszám:
20.000 db (50 bélyeg és
5 vonalkód / ív)
Perforálási mérete:
30 x 40 mm
Papírfajta:
Fehér, famentes felületkezelt enyvezett bélyegpapír,
optikai fehérítővel
Gyártó:
ANY Nyrt. (bélyeg);
Codex Zrt. (boríték)
Forrás:
Magyar Nemzeti Múzeum,
Magyar Nemzeti Levéltár
Fotó: Csutkai Csaba
Tervező: Baticz Barnabás

