
UJABB ADATOK A POSTA MEGHONOSÍTÁSÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 

HAZÁNKBAN. 

I r t a : MUNKÁS LÁSZLÓ. 

Az első postavonal, melyet I. Ferdinand, magyar királytyá, történt 
megkoronáztatása után Buda és Bocs között felállított, nemcsak 1528-ban, 
de még 1529-ben is működött. Alkalmazottainak az ezen évre szóló 
járandóságait, a király parancsára Taxis Antal bécsi udvari főposta-
mester fizette ki, a bécsi udvari kamarai levéltárban található számadása 
szerint. Ennek a postavonalnak 10 állomása volt, melyek ugyan — fáj-
dalom ! — névszerint nincsenek megjelölve, de a postások nevét följe-
gyezték. Ott látjuk köztük : Taxis Mátyást a későbbi udvari főposta;-
mestert és Paar Móriczot is. Magyar nevü egy sem fordul elő köztük, 
tehát egyszerűen az osztrák postától hozták át őket Magyarországra. 

Éppen ezért több mint valószínű, hogy ezen első postaberendezés, 
osztrák mintára történt ; az akkori osztrák postaviszonyokról tehát bíz-
vást következtethetünk a magyarországiakra is; ennélfogva helyén való 
lesz azok berendezésére nézve, a lényegesebb adatokat röviden meg-
ismertetni. 

A postai tarifa ugyanaz lehetett nálunk is, mint Ausztriában. Az erre 
vonatkozó legrégibb osztrák följegyzés 1535-ből való.2) 
Ebben a díjak nem a levelek vagy csomagok, csupán mérföldek szerint 
vannak megszabva, de különbség van téve a nyári és téli, a nappali, 
éjjeli és éjjel-nappali időre, valamint a gyalog és lovaspostákra nézve. 

Gyalogos (fussbote) posta nappal mérföldenkint : 4 krt, éjjel pedig 
8 krt kapott. Lovasoknak folytonos éjjel-nappali menetnél nyáron mér-
földenkint: 12 kr 3 dénár, télen: 15 kr, azonfelül a szolgáknak egyen-
kint 4—6 kr borravaló járt. Természetes, hogy mivel az egyes posta-
állomások egymástóli távolsága más és más volt, a dijak is a szerint 
különböztek ; de körülbelül minden 3—5 mérföldre volt egy-egy posta-
állomás ; legalább ilyenformán igyekeztek a postákat berendezni, ahol 
csak lehetett. 

Hogy ezen postákat a közönség már eleitől fogva nagyon igénybe 

Bécsi közös pénzügyi levéltár 9030.'sz. csomag „Alte Postacten". 
2) Archiv für Oesterreichische Geschichte XXII. kötet 60—62 lap. " " 
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vette, és a posták a közönség szolgálatára jó pénzért, borravalóért szí-
vesen adták magokat, ezt az I. Ferdinánd király által 1535-ben kiadott 
első „Post-Ordnung" ] ) is bizonyítja, melyben megtiltatik, hogy a posta-
küldönezök olyan leveleket, melyekre „Cito" vagy „Justitia" van írva, 
továbbításra elfogadjanak, csak ha azok az udvartól, kormányhatósá-
goktól vagy katonai parancsnokságoktól (Regierungen und Hauptmann-
schaften) erednek és az udvarhoz vannak intézve, mert edd,ig — úgy-
mond — „gyakran megtörtént, hogy a nCitoa vagy „Justitia" sza-
vaknak a leveleken való alkalmazása állal, a posták magánfelek ügyeiben 
sürgősen indítattak s a postalovak elcsigáztattak úgy, hogy e miatt 
aztán az uralkodó s az ö országainak dolgában késedelmesen jött meg 
a válasz és sok mulasztás fordult elő",2) szóval a közönség levele-
zése miatt a király levelezése csaknem hátrább szorult. Ezen „Post-

ordnung" főleg ebben a tárgyban intézkedik. Ehhez azután egy terje-
delmes utasítás3) járult az udvari postamester részére. E nagyérdekü 
1535. aug. 26-án Récsben kelt utasításból a következőket emeljük ki: 

1. Szó van az udvari postamesterről és az ő helyetteséről (Ver-
walter) aki az ö távollétében intézkedjék. Ilyen helyettese volt később 
Taxis Mátyásnak is, t. i. Paar Márton, Paar Péter fivére. 

2. Mind a főpostamester, mind a helyettese a főkancellárnak 
(Obrist-Cantzler) volt alárendelve, kinek minden érkező postát felbontat-

tanul kézbesiteniök kellett, aki aztán korlátlanul rendelkezett a leve-
lek továbbítása és a feleknek való kézbesítése felett is. A fökanczellár 
vagy titkárja aláírása nélkül nem is volt szabad postát indítani. 

3. A postáknak sürgős ügyekben amikor is a levelekre „Justitia" 

volt írva, 1 német mérföldet 1 óra alatt kellett megjárniok. kevésbbé 
sürgős alkalmakkor pedig lV4 óra alatt. 

4. A postalegénynek mindenkor indulásra készen kellett lennie, meg-
érkezése aztán a postaczédulára pontosan föl lett jegyezve. 

5. A rendes postán kívül, az udvari postamesternek az udvar 
szükségletén kivül még külön 3 lovat.kellett tartania. Ezen tartaléklovak 
ulán, otthon naponkint 12 kr, útban pedig még azon felül 15 krt fizet-

Bécsi közös pénzügyi levéltár 9030. sz. csomag » Alte Postádén«. Erre vonat-
kozik а Π. Ferdinánd király által 1626-ban kibocsátott első magyar postapátens is\ 

2) . . . es hat sich bisher viel zugetragen, dass durch den Gebrauch der „Cito" 
und „Justitia" auf die Brief die in schlechten und Partheyen Sachen ausgegangen, 
die Posterevcn mit denselben Briefen evlendts gefertigt und die Postpferd damit; 
abgemergelt worden seyen, dass in unsern Sachen daran uns und unsern Ländern ge-
legen gewesen, langsamer Bescheid kommen und viel verabsäumt worden ist . . . 

3) Instruction nach welcher unser Hofpostmeister Anthony de Taxis unser 
posterev handeln und verrichten soll. 

G izdaságtörlénclmi Szemle 1900. 23 
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tek. Ha azonban hosszabb útra küldettek, (postierensweise) nyáron, min-
den 14, télen minden 12 mérföld után: 3 forintot kaptak, azonfelül 
pedig minden napra a rendes 12 krt. Ha pedig csak nappal mentek 
nyáron legalább 7, télen legalább 6 mérföldet voltak kötelesek a pos-
tások naponként lovagolni.— Végül évi 20 frt átalányért a levelek meg-
őrzésére Bécs, Prága, Trieszt, Innsbruck és Augsburgban elegendő viasz-
kosvászon borítékokat és zsákokat kellett az udvari főpostamesternek 
tartania. 

6. A főpostamesternek továbbá arra is legyen gondja, hogy a 
postalegények a postaállomások (Lager) között, az ide-oda lovaglásnál 
a mezőn pontosan találkoznak·e ? A megérkezés napja és órája a 
postaczédulára pontosan följegyzendő. 

7. Útközben a levélcsomagokat és zsákokat (Balgen und vällis) 
senki kívánságára, bárki fia legyen is, felbontani nem szabad, hanem 
úgy kell lezárva meghozni, ahogy véle elindult. 

8. A postamester különösen iparkodjék, hogy ügyes, jámbor és 
őszinte embereket alkalmazzon küldönczökül, a kik ezüstös dobozokat 
viseljenek és a császár színeiben legyenek öltöztetve.1) 

9. A főkanczellár föl van hatalmazva, hogy a postákat a szükség-
hez képest szaporíthassa, áthelyeztethesse, az indításokat szabályoztathassa, 
csupán arra ügyeljen, hogy a fölösleges'költségeket elkerülje. 

10. Mind az udvari személyzet, mind a polgári és katonai hatósá-
gok utasíttattak, hogy a posták használatával vissza ne éljenek és csak 
valódi szükség esetén vegyék igénybe. 

Á főpostamesternek ezen utasítás betartására esküt is kellett tennie. 
A Magyarországon fönnállott bécs-budai és utóbb bécs-pozsonvi 

állandó 'postavonal közül, I. Ferdinánd korából, még a következőkről 
van tudomásunk. 

így 1540-ben, midőn Ferdinánd király, Budát Izabellától Zápolyai 
özvegyétől vissza akarta foglalni Taxis Mátyás udvari főpostamester 
állított fel hadi postát Esztergomig. Ennek állomásai voltak : Bécs, Bécs-

újhely, Wattersdorf, Bruck a Lajha mellett Ausztriában ; Mosony-Körtvé-

lyes, Bamen-Pame, Komárom, Nóger (?) és Esztergom Magyarországon.2) 
Ezen hadi postából lett később a Dunántúli első főpostavonal, melynek 
állomásai közül Oyör emelkedett legnagyobb fontosságra, melyet a 
Taxis család a maga részére tartott fenn. Taxis Mátyás volt udvari 
főpostamester halála után özvegye; Graciosa birta 1559-ig a' mosonvi, 
hochstrciss-i és győri postákat, 1559-ben a két előbbit átadta: Krabath 

Die auch silbern Buchser fueren und hi unser färb gekleydet scyen. 
2 ) Archiv für Oesterreichische Geschichte XXII. köt. 60—61 lap. 
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Péternek à győrit pédig megtartotta és ez sokáig a Taxis család1) tulaj-
dona maradt. 

Azon hadi postavonallal szemben, a Buda védelmét vezető Fráter 
György nagyváradi püspök is állított fel hadi postát, amely Budától 

Száva-Szent-Demeterig a mai (Mitrovicz) terjedt 24 állomással, hogy a 
segítségére siető török szultánnal érintkezésben legyen. Mely helyeken 
vezetett keresztül ezen postavonal ? kik voltak alkalmazottai ? honnan 
és mennyi fizetést húztak? stb., erre nézve adataink nincsenek. 

A XVI. század közepén Erdélybe is járt már rendes királyi posla. 
1553-ban, midőn 1. Ferdinánd király Erdélyt birta, az általa kineve-
zett Ζ)οδο István erdélyi vajda, az egri hős, mindent elkövetett, hogy Erdélyt 
I. Ferdinánd számára megtartsa ; Taxis József Bernát erdélyi főposta-
mester (Obrister postmaisterambts-verwalter in Siebenbürgen) Kassá-

tól egészen Nagyszebenig és Déváig rendes királyi postavonalat ren-
dezett be. " 

Ez az első nagyobb postavonal Magyarországon, melynek 
minden állomása fel van jegyezve. A nemzeti múzeum kézirattárában2) 
van I. Ferdinánd királynak Hallersteini Haller Péterhez az erdélyi 
kincstartó s a királyi javak kormányzójához intézett levele, melyben mel-
lékletként ezen posták fel vannak sorolva. A levélben elrendeli a király, 
hogy ezen posták fizetéséi, melyet eddig a hadipénztár teljesített, ezen-
túl Haller fizesse az erdélyi kincstár jövedelméből, söt azon postákat 
is, melyeket ezeken kivül az ő vezérei és vajdái (Weiden undobristen) 
netalán jónak látnának felállítani. Csakugyan az Erdélyi kincstár fizette 
ezentúl e postát, mert ugyanitt található Taxis József Bernátnak 2 nyug-
tája 1553-ból azon pénzekről, melyeket ő a posták részére Haller kir. 
kincstartótól föl vett, az egyik német a másik olasz nyelven. 

Az említett melléklet szerint volt Kassától Nagyszebenig összesen 
26V2 posta, t. i. 23 egyszerű posta: 2—2 lóval, egy keresztposta (Kreuz-
post) I V 2 posta 3 lóval, egy duplaposta (Toplpost) 4 lóval és lovanként 
8 rénes forint havi fizetéssel. 

A felsorolt postaállomások a következők voltak : Kassa, Chark-
husz? Vagaschka? (talán Vajdácska) Passágkh ? Chonoszla ? Charosito? 
G. Capchan ? (talán Nagv-Kapos) Vatenj ? (talán Majtény) Veve vagy 
Veno?; Tasnád, Sármaság, Zilah, Zsombor, Borsa-Válaszút, Kolozsvár, 

Torda, Nagg-Enyed, Sunwer? Vingárd keresztposta; innen elágazólag 
egyfelől Szászváros és Déva másfelöl Szerdahely és Nagy-Szeben (Herbm-
stadt) felé, azonfelül egy duplaposta (Toplpost) 4 lóval Szamosujvár 

3) Laset Paar Péter íõ56—8. számadásai a nemzeti múzeum kézirattárában foi. 
germ. 772. az „Ausgeben" 16. és 17. tétele alatt. 

2) Nemzeti múzeumi könyvtár kézirattára. Folio, germ. 772. és quarto 617. sz. 

23* 
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(Neuschloss) felé. egyrészt Zsomborral, másrészt Kolozsvárral összeköt-
tetésben. Szamos-Ujvárott volt t. i. a király vajdája Dobó István beke-
rítve, midőn az erdélyiek l. Ferdinándtól elpártolván, Zápolyai özvegyét 
fiával Erdélybe visszahozták. 

A felsorolt postaállomások közül a magyarországi részen Kassán 
alig tudunk más helyet biztosan meghatározni ; az erdélyi részen azon-
ban Tasnádtól kezdve a postahelyek máig is megvannak. 

Ezen postavonal azonban csakúgy, mint általában I. Ferdinánd 
uralkodása Erdélyben nagyon rövid ideig állott fenn. Ennek a postavonal nak 
megsziinte után L Ferdinánd Győrön át tartotta fel az összeköttetést 
Erdélylyel. A régi bécsi udvari kamara levéltárában ''van egy levél 
1560. jan. 6-ról, mely szerint Waitzin József (Josephus de Waitzin)volt 
főpostamester (Postmeisteramtsverwalter in Siebenbürgen) Erdélyben, 
a ki a bécsi udvari főpostamesternek volt alárendelve, Taxis Mátyás 
udvari főpostamester 3800 forintot küldött neki az erdélyi posták fize-
tésére Győrbe, arról el nem számolt, söt Taxis Ferdinánd győri posta-
mester halála után annak özvegyén követelték ezen 3800 forintot. Hát, 
bizony Györ kissé messze esik Erdélytől, de a helyzettel ismerős jó 
lovasok megtehették azért ezt a nagy útat is a török hódoltság alatt 
lévő területen keresztül; — és így, ha furcsán hangzik is, de lehetet-
lennek éppen nem lehetetlen. A győri postára jöttek különben Bécs 
felöl, nemcsak az Erdélybe, de a Szlavóniába (nach Siebenbürgen und 
nach Windischland) szóló levelek is. 

Ezen Győrből Erdélybe járó postát illetőleg a bécsi cs. és kir. 
házi-, udvari- és állami- levéltárban van Burg Lőrincz erdélyi pos-
tás folyamodványa, aki elbeszéli, hogy FeJcetetőn Erdélyben volt posta-
küldöncz (postpott), és sokáig a főpostán Dobó vajda mellett volt alkal-
mazva, midőn egyszer Erdély fellázadt és a postásokat szélnek eresz-
tették (die armen postpotten in ganzen Lande preisgeruefft worden) ő 
Dobó Istvánnal Szamosujvárt bekerítve maradt és sokszor járt levelek-
kel Gyalura Bornemisza Pál erdélyi püspökhöz. Lovai, szolgája és egész 
felszerelése azonban Feketetón maradt és a gvöri postaküldöncz Czipellös 

András azt mind elrabolta. És midőn ezért Gzipellőst Dobónál följelen-
tette, az meg nem jelent, hanem azt izenie, hogy neki már Dobó nem 
parancsol, mert irnmár az ifjú János erdélyi vajda az ö ura és senki 
más. Ö neki adósok voltak, azért vitte el azt, amit talált, ha Burgot 
megkaphatta volna, őt is kiadta volna János vajdának vagy Petrovics-
nak. Burg német — úgymond — az majd megkapja a német királytól, 
amiben károsodolt, de Gzipellősnek nem fizet senki. Itt — Burg tehát 
kártérítést kért ; s azt csakugyan meg is kapta. 

Ezen erdélyi postán kívül, mely nem sokáig működött, vol lak még 
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a Dunántúl is állandóan működő postavonalak, melyeket eddigelé szin-
tén nem kinei'limk. 

Wollzof/m Pál bécsi udvari főpostamester 1559-röl szóló mérföld 
mutatójában1) a következő Magyarországot is érintő poslavonalak for-
dulnak elő. 

1. Az egyik posta vonal a következő postavonalakat foglalja magában : 
Bécs—Waltersdorf 4 mérföld 
onnan Sopronig 4. „ 
onnan Csepregre 4 -„ 
onnan Hismun (?)-ra 3 „ 
onnan Körmendre 3 „ 
Ezen 5 postát YVollzogen megjegyzése szerint az osztrák rendek 

(von einer ehrsamen Landschaftverordnelen im Oesterreich bezahlt) fizetik. 
2. Ugyanezen mérföldmutatóban a másik postavonal: 
Lybe 4 mf. 
Sirnbach 4 „ 
Varasd 3 „ 
Öparas (?) zwischen Yuer und Traa 3 mf. 
Csurgó 4 mf. 
Babocsa 3 „ 
Szigetvár 5 „ 
Ezt a 7 postát a stájer remiik fizetik. 
3. Végül még egy harmadik vonal, melynek állomásai : 
Mosprun, Prodersdorlf, Német-Keresztúr, (Kreuz), Csepreg,(Schaprin), 

Ugnomba, (Kis-Unyom?) Vasvár, Szent-Iván, Hahót, Kanizsa. Ezeket a 
bécsi udvari fizető mesteri hivatal (Hofzahlmeisterambt) fizeti. 

Nevezetes, hogy ezen dunántúli posták sem a magyar, hanem az 
osztráktól húzták fizetésűket, ami különben megfelelt az akkori felfogás-
nak, amely a postát tisztán udvari ós ennélfogva osztrák intézménynek 
tekintette. 

Bécsi közös pénzügyi levéltár „Alte Postádén" 9030. sz. csomag. 


