
KÖZLEMÉNYEK 

SUGÁR ISTVÁN 

AZ EGRI VÁR HADI POSTÁJA 
A XVI. SZAZADBAN 

A magyar katonai történetírás merőben elhanyagolt területét képezi a régi 
korok hadi postájára vonatkozó forrásanyag feltárása, feldolgozása és értéke
lése. Kivált érdeklődésre tarthat számot a kulcsfontosságú végvár, Eger XVI. 
századi hadi postájának története. 

Dobó István postája 

Miután 1541-ben Buda vára török kézre került, ugrásszerűen megnőtt az or
szág északi végvárvonalának a jelentősége, s abban főleg Eger váráé. Eger 
többé már nem a püspök magánérdekeltsége volt, hanem a magyar haza vé
delmének egyik sarokpillére. 

Miután 1548. augusztus 15-én Dobó átvette a vár parancsnokságát,1 nyomban 
megkezdte annak felszerelését és korszerűsítő munkálatait, hiszen a török ter
jeszkedése lassan-lassan elérte Eger közvetlen környékét. Már 1548 őszén azt 
jelentette, hogy a törökök egészen Kerecsendig, Egertől alig 15 km-nyire merész
kedtek.2 

A • végvár feladatai szükségessé tették az állandó katonai hírszerzést. Dobó 
ügyes és bátor felderítői 1552-ben nemcsak Budán, Hatvanban, Szegeden és a 
délvidéken jártak,3 de megfordultak Belgrádban, sőt a távoli Drinápolyban is.4 

A kapitány a birtokába jutott fontosabb katonai vonatkozású adatokat levélben 
elsősorban feletteseivel Bécsbe közölte, de ugyanígy értesítette természetesen a 
jelentékenyebb hírekről az érintett szomszédos vármegyéket is. Ilyen irányú le-
velezésbeli kapcsolatot tartott fenn a felvidéki főkapitánnyal, az országos fő
kapitánnyal, az erdélyi vajdával, sőt Castaldóval és Teuf f el Erasmus-szal is. 

Bár nem ismerjük a Dobónak adott királyi utasítást, de kétségtelen, hogy rá 
is vonatkozott az, ami például 1567-ben a palotai kapitányra: „ . . . a többi kapi
tányokkal és tisztjeivel kölcsönösen levelezzen és őket a törökök vállalkozásai
ról, melyeket a vár helyzeténél fogva sikeresen kikémlelni sikerül, tudósítását 
nyomban küldje meg és jelentse nékünk, melyeknek ismerete fontos és jelenté
keny .. ."5 

Dobónak a bizalmas katonai híranyag közlésén túlmenően jelentős egyéb le-

1 Gyárfás István: Dobó István Egerben. Budapest (a továbbiakban — Bp) 1879. 20. o. 
2 Hadtörténelmi Levéltár. Törökkori iratok. 1548. per 10. per 8. 
3 Országos Levéltár (a továbbiakban — OL). Egri várszámadások. 
4 Soós Imre—Szántó Imre: Az egri vár védelme 1552-ben. Bp. 1952. 22. o. 
5 OL Kamarai Levéltár. Diversae instructiones. Fasc. 1. Nr. 16. 
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velezésbeli kötelezettsége is volt. Elsősorban a bécsi, pozsonyi és kassai katonai; 
politikai és gazdasági főhatóságokkal, a Bécsben tartózkodott Oláh Miklós egri 
püspökkel, királyi kancellárral s a felvidéki bányavárosokkal. Jelentékeny le
velezést kívántak az egész Északkelet-Magyarországot magába foglalt, sőt a 
déli Zaránd megyére is kiterjedt egri püspökség dézsmaügyei,- a Jászság és a 
Kunság állami adója, valamint a hatalmas püspöki birtok gazdasági irányítása. 
A hadianyag beszerzése is kiterjedt levelezést kívánt. Tudnunk kell ugyanis, 
hogy az egri püspöki birtok alkotta az egri vártartományt. Ugyanekkor viszont 
jelentős levélforgalom bontakozott ki elsősorban Bécs felől Eger irányába. 

Dobó számára kezdetben csak két, meglehetősen kezdetleges lehetőség adó
dott levélforgalma lebonyolítására: 1. a vár alkalmi katonai futárai, 2. az egri 
Szabadhely lakosainak 12 mérföldes (kb. 100 km) körzetbeli futárszolgálata. De 
amíg az előbbi általános, addig az utóbb említett egri különlegesség volt. Az 
egri Szabadhely lakosai fennmaradt 1551. évi urbáriumuk szerint mentesek 
voltak minden jobbágyi teher és szolgáltatás alól, s kizárólag „a főtisztelendő 
(azaz a püspök) úr leveleit tartoztak, bárhol légyen is a munka, 12 mérföld tá
volságra bármilyen időben saját költségükön szállítani."6 Bakócz Tamás egri 
püspök 1493—95. évi számadáskönyve külön kiemel egy szabadhelyi paraszt 
(„cuidam rustico de Zabadhel") levélvivőt, akit — rendkívül alacsony béréből 
kitetszőleg — a megtett útnak csak egy részére fizettek meg,7 azaz a 12 mér
földnél távolabb szállította a levélküldeményt. A következő püspök, Estei Hip-
polit fennmaradt számadásaiból kitetszik, hogy természetesen abban az időben 
is éltek Eger urai Szabadhely lakosainak futárszolgálati kötelezettségével. Pél
dául 1503-ban ..per unum de Zabathel" vitt budai levélért csekély 10 dénárt 
fizettek.8 

Âz első hadi posta Egerben 

A különböző alkalmi futárok hamarosan képtelenek voltak kielégíteni az egri 
vár és Bécs között kialakult sűrű levélváltás igényét. Ezért az Udvari Kancellá
ria — minden bizonnyal Oláh Miklós egri püspök és királyi kancellár közben
járására — 1550 utolján felállította a Bécs — Pozsony — Eger közötti királyi 
hadi postát. „1550. december 19-én megindult a posta Egerben, Bécs irányába," 
— tájékoztat egy okmány. A mellékelt úgynevezett mérföldmutató alapján is
merjük a Pozsonyig 32 mérföld (292,38 km) hosszú postajárat útvonalát is: 
Eger — Pétervására 3 mérföld, Pétervására — Losonc 5, Losonc — Lám (Lamb) 
4, Lám — Bát (Frauenmark) 4, Bát — Garamszentbenedek (Szent Benedek) 3, 
Garamszentbenedek — Nyitra 4, Nyitra — Sempte (Schinta) 3, Sempte — Szene 
(Warperg) 3 és végül Szene — Pozsony 3 mérföld.9 Pozsonyból pedig már az 
1530 óta működött postajárat szállította tovább a küldeményeket Bécsbe.10 Az 
útvonal hűen kifejezte azt a célt, hogy a lehető legrövidebb és legbiztonságosabb 
úton érjen célba a levelet vivó postalegény, útba ejtve a füleki, a losonci, vala
mint a nyitrai és a kisebb jelentőségű garamszentbenedeki és semptei várakat, 
erődöket. 

Az első egri hadi posta jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy je
lenlegi ismereteink szerint a harmadik rendszeresen közlekedő állami posta
járat volt Magyarországon. Az elsőt még 1527 végén Taxis Mátyás „Magyaror-

6 OL Urb. et Conscr. Fasc. 1. Nr. 1. 
7 Bakács-kódé^. Adatok az egri egyházmegye történetéhez. I I . kötet I I I . füzet. Eger. 1887. 
8 Az egri püspökség kormányzójának kiadási számadásai 1501—1508. Dobó István Vármúzeum Történeti Adat

tára. 77—27. 
9 Heves megyei Levéltár. Eger Város Levéltára. Iratok. B. I. 5. 

10 Hormayr, Josef: Archiv für Geschichte. Wien: 1825. 301—302. o. 
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szag postamestere" szervezte meg Bécs és Buda között. Ez ugyan a változó 
hadiesemények folytán megszakításokat szenvedett, de Komáromig, Esztergo
mig és Győrig folyamatosan fennállott.11 A második postavonal Bécset kötötte 
össze a magyar fővárossal, Pozsonnyal, s 1530-ban már bizonyosan működött.12 

Ezekhez csatlakozott nem megvetendő harmadikként az egri hadiposta-járat, 
mely 1550. december 19-től a török ostromgyűrűnek Eger körüli bezárultáig, 
1552. szeptember 10—11-ig, 21 hónapon át működött. 

Az egri postamesterséget „négy egymás utáni postaállomással" az uralkodói 
kegy Paár Péter pozsonyi postamesternek juttatta.13 ö természetszerűen nem 
tartózkodott Egerben, hanem egy megbízottja, minden bizonnyal Márton nevű 
fivére intézte az egri hadi posta ügyeit. A rátermett és jól szervező Paár — aki 
már 1538 óta vezette a fontos pozsonyi postaállomást — újabb és újabb alkalmi 
és hadi posták felállítását vállalta. 

Az egri hadiposta-vonal költségeit a hadipénztár viselte. 1551. július 2-án az 
Udvari Kamara Bécsből arra utasította az egri hadfizetőmestert, hogy fizesse 
ki az egri postásokat egészen Bécsig.14. Az egyes postaállomások birtokosainak 
havi fizetése az uralkodó, illetve a kamara által megállapított lovaik száma 
után igazodott. Sajnos azonban, nem tudjuk, hogy az egri postaállomásnak hány 
„lótartás"-a volt. Egy-egy ló után 8—8 rajnai forint volt a fizetés, és minden 
bizonnyal közel járunk az igazsághoz, amikor az analógiák alapján az egri pos
tán 2 lótartást tételezünk fel. 

Az 1535-ben kibocsátott „Postordnung" és a hozzá csatolt utasítás részletesen 
szabályozta a posták működését.15 Kimondta, hogy a postameneteket mind a ka
tonai, mind pedig a polgári hatóságok „csakis valódi szükség esetén" vegyék 
igénybe. Kis jelentőségű ügyekben tilos volt az állami posta elindítása! Bár e 
korszak postáját állami célok érdekében állították fel, de azt magánszemélyek 
is használhatták, természetesen azonban nem külön indított postamenet formá
jában. Nem kétséges, hogy az egri vár építkezésén dolgozó olasz mesteremberek 
is az egri hadiposta révén levelezhettek családjukkal, hiszen abban az időben 
a Bécsen átfutó Taxis-féle posta behálózta szinte egész Európát, Olaszországtól 
Németalföldig, Spanyolországtól Svájcon át a Német Birodalomig.16 Bízvást 
mondhatjuk tehát, hogy az egri hadiposta-járat bekapcsolta Eger várát Európa 
postaforgalmába. 

A postamester az elküldendő levelekből célállomásonként egy-egy lepecsételt 
csomagot készített. Ezekkel a tarsolyába indult azután útjára a „mindenkor in
dulásra készen" álló postalegény a szomszédos állomásig, ahonnan azután a 
következő postás legénye szállította tovább a küldeményt. A postavonalon kí
vül eső helyekre is vitt leveleket e korszak postája (extraordinaria). 

A levelet indító postamester az egyes kötegekhez egy-egy „postacédulá"-t csa
tolt, melyen feltüntette a küldemény indításának időpontját és a rendeltetési 
állomást. Érkezés után pedig a célállomáson rávezették a levélköteg kézbesítésé
nek az időpontját, és egy következő postajárattal visszaküldték, igazolásul az 
indító postaállomásnak. Ezzel az eljárással biztosították a postai levelezés biz
tonságának és gyorsaságának ellenőrzését. 

A bécsi Finanz- und Hofkammerachiv őrzi az Udvari Főpostán vezetett 

11 Finanz- und Hofkammerarchiv (a továbbiakban — FHKA.) Alte Postakten. Nr. 9030. Fase. 0. (1528. augusz
tus 6.) 

12 Lásd a 10. jegyzetet. 
l à FHKA. Alte Postakten. Nr. 9030. Fase. 1. folio 532—533. 
14 FHKA. Registratur Protocol'. Nr. 204. Band (1551. július 2.). 
15 Archiv für Kunde Oesterreiehischer Geschichtsquellen. XXII . Band. 148—150. — Effenberger, E.: Geschichte 

der Oesterreichisehe Post. 15—16. o. 
16 W. Gallert: Brdball ohne Grenzen. Leipzig, 1963. 48—51. o. 
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„Postabfertigung 1551—52" feliratú kötetet.1' Az uralkodói székhelyről küldött 
levelek postai továbbítása értékes magyar katonai, közte egri vonatkozások
ról vall. 

Eszerint 1552. augusztus 19-én Bécsből Szolnokra a vár megerősítése tárgyá
ban intéztek levelet Nyáry kapitánynak. Az udvari főpostamester rendelkezése 
szerint a levelet a hadipostával Egerig kellett szállítani, ahonnan postaküldönc 
(„postierende potten") vitte a levelet azután a szolnoki várba. 

A postálkodással járó súlyos terheket és veszélyt a magyar postalegények vi
selték, akiknek nem csupán a nehéz tereppel, az időjárás mostohaságával és a 
hihetetlenül rossz útviszonyokkal kellett dacolniok, de az útonállók támadásai
tól, vagy éppen a portyázó törökök rajtaütéseitől sem lehettek biztonságban. 
A veszély nagyságát maga Dobó István igazolta egy 1550. december 26-án kelt 
levelében: „Tegnap a törökök Pétervásáráig törtek be . . . ugyanott a kastélyt is 
megostromolták." Pétervására pedig az Eger utáni első postaállomás volt.18 

Paár Péter egri postaállomása, illetve a Pozsony — Eger hadiposta-járat egé
szen a török ostromig működött, s csak közvetlenül a török blokád teljessé válá
sa előtt, 1552. szeptember 10—11-én hagyta el az egri postás felszerelésével és 
személyzetével Egert. Ennek a távozásnak izgalmas körülményeiről maga Paár 
Péter számolt be 1554-ben az uralkodóhoz intézett kérelmében: 

„ . . . én Felséged szolgálatában különösen Eger ostromában, ahol nékem négy 
egymás utáni postaállomásom volt, ahol a törökök szolgáimat, lovaimat, élel
memet, lőszeremet, szóval mindent, ami csak a postaállomás fenntartásához 
szükséges, elvették tőlem, igen nagy káromra, amint ezt Felséged főpostameste-
re: Taxis Mátyás bizonyára jól tudja, miután én ezt néki jelentettem, és azt is, 
hogy amit nagy nehezen megmentettem, azt meg királyi Felséged szolgálatában 
álló hajdúk vitték el, azt is, amit két évvel ezelőtt elhalt testvérem (Márton — 
S. I.) meg tudott takarítani. . ."19 

Ebből azt lehet gyanítani, hogy Egerben működött Paár Péter fivére, Márton, 
akinek 1552-ben bekövetkezett halála talán éppen a török támadással kapcsola
tos. Mindenesetre Márton özvegyét és árváit Paár Péter volt kénytelen eltarta
ni. „Ez nékem elég nehéz — panaszkodott az uralkodónak —, lévén fizetésem 
oly kevés s az is bizonytalan, és kárvallásom okozta szegénységemben most 
még az árvákat is a magaméból tarthatom. Ezért az én legalázatosabb kérésem 
az Felségedhez, hogy kegyesen siessen a segítségemre és elesettségemre, meg hű 
szolgálataimra való tekintettel utalványozzon nékem 400 forintot . . . Én tovább
ra is Felséged készséges szolgálatára óhajtok állni s továbbra is, mint eddig, 
hűséges szolgálatára leszek . . ."20 Paár Péter azonban a kért 400 forint helyett 
csak 200-at kapott, de a pozsonyi főpostamester betartotta szavát, mert még 
30 esztendőn át szolgálta hűséggel a magyarországi hadi posták ügyét.21 

A Bécsben tartózkodó Oláh Miklós egri püspök és királyi kancellár is nagy 
hasznát vette az egri hadi postának, hiszen Dobóval állandó és fontos levelezés-
beli összeköttetésben állott. A püspök — minden bizonnyal a számára végzett 
jó postai szolgálat többlethonorálására — 1552-ben Dobó István útján egy hordó 
bort (16,5 köbölnyit) ajándékozott a vár bevételeiből Paár Péternek.22 

17 FHKA. Alte Postakten. Nr. 9030. Fase. 1. folio 344—380. (Az egri vonatkozású: a 370. és 377. folio.) 
18 Haus- Hof- und Staatsarchiv. Hung. Lad. 55. (1550. december 20.) 
19 Lásd a 13. jegyzetet. — A Paár-családnak egész sor tagja volt postamester Magyarországon a XVI. század 

Borán. * 
20 Lásd a 13. jegyzetet. 
21 Paár Péter 1503. december 1-én magyar nemességet kap az uralkodótól. (OL Benignae resolutiones. 1503. 

dec. l.XPaár Péter 1582-ben hunyt el. 
22 OL Egri várszámadások. 
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Nem vitatható, hogy az egri vár jó védelmi készségének kialakításában nem 
elhanyagolható az a segítség, mellyel a Bécs — Pozsony — Eger viszonylatban -
felállított hadi posta szolgálta a „Felföld kapujának"23 Eger várának ügyét. 

Dobó katonai futárszolgálata 

Dobó István természetesen a 100 km-es szűkebb körben az Eger városi Sza
badhely libertinusainak futárkötelezettsége révén bonyolította le levélforgal
mát. 

Az ország távoli részeibe és Bécsbe szóló küldeményei továbbításában azon
ban — az állami hadiposta mellett — jelentékeny szerepet kaptak saját katonai 
futárai is. Az oly fontos 1551—52. esztendő egész sor rendkívül fontos levele
zését saját futárai révén juttatta el rendeltetési helyükre. 

Az 1548—50-beli egri levélszállításokról nem maradtak fenn a vár számadá
sainak sorában tételes adatok, csupán összegszerűen tudjuk, hogy 1549-ben 
279,20, 1550-ben pedig már 544,78 forint volt a kiadás.24 

1551—52-ről azonban már plasztikus képet tárnak elibénk a.Dobó-féle szám
adáskötetek, mivel ezekből az esztendőkből tételes kiadási kimutatások marad
tak fenn. Kutatásom során kizárólag csak azokat a tételeket vettem figyelembe, 
melyeknél feltüntették, hogy a futár levelet vitt („cum litteris missus").25 Dobó 
postafutárai legmegbízhatóbb, leghűségesebb és legrátermettebb katonái közül 
kerültek ki, amit igazol jó futári szolgálatuk mellett a török ostrom harcai alatti 
magatartásuk is. Dobó postafutárai természetesen lóháton jártak. 

Kik voltak Dobó postafutárai? — merül fel az első kérdés. 
Ezek elsősorban is apródjai sorából kerültek ki. A kényes ügyekben Tharjányi 

Kristóf és a két lóval szolgáló Vass Miklós a legtöbbet foglalkoztatottak. De 
postálkodott még Baráth Miklós és Újhelyi György is. Varsányi János pedig az 
ostrom után végzett postafutári szolgálatot. 

Kétségtelen, hogy a legkimagaslóbb teljesítményt Vass Miklós nyújtotta, aki 
a nagy török ostrom alatt két alkalommal is átverekedte magát az ellenséges 
ostromgyűrűn, Bécsbe vive a várkapitány levelét Oláh püspöknek. Mindannyi
szor sikerült vissza is jutnia a várba. 

A hadnagyok sem hiányoztak a postafutárok sorából. Horváth Gergely lovas
hadnagy Bécsben járt. (Az ostrom alatti nagy lőporrobbanásnak esett áldoza-
zatául.)20 A rác származású Gaszparics Mihály 1551-ben még mint szolga („ser
vitor") ment levéllel a Felvidékre, de 1552-ben már a hadnagyok sorában talál- -
juk.27 (Az ostrom során a Földbástya védelmében halt hősi halált.28) A gyalogos 
hadnagyok közül legtöbbet Vajda János futárkodott, akit Tinódi Sebestyén 
„Dobó hadnagyá"-nak ^evezett és a „vitéz" jelzővel tisztelt meg.29 Vajda egyéb
ként a vár lovasainak alkapitánya volt („vicecapitaneus equitum arcis Agrien-
sis"). Az ostrom után pedig tagja volt annak a küldöttségnek, amely a hadizsák
mányul ejtett török hadilobogókat vitte fel az uralkodónak"' Bécsbe.30 Néhány 
utat rábízott Dobó még Halmi Miklós, Szóláthy György és Hyspan Vince had
nagyokra is. 

23 Tinódi Sebestyen: Eger vár viadaljáról való ének. Régi Magyar költők Tára. I I I . kötet. Bp., 1881. 231. o. sor. 
24 OL Egri várszámadások. 
25 E fejezet forrásanyaga külön-külön való hivatkozás nélkül: OL Egri várszámadások. 
26 TinódiA. m. 1001—1002. sor. 
27 Tinódi: i. m. 578. sor. 
28 Tinódi: i. m. 1085—1086. sorok. 
29 Tinódi: i. m. 550. sor. 
30 Tinódi: i. m. 1616. sor. 
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Az úgynevezett officiálisok közül az ötlovas Porkoláb Kálmán, a sajóhidvégi 
gazdatiszt is postálkodott Dobónak. (Az ostrom során súlyosan megsebesült.31) 

A gyalogos tizedesek („decurio") sorából való volt Czapy Mihály, aki a szol
noki török ostromgyűrűn hatolt keresztül levéllel a tarsolyában. Az ostrom 
harcaiban két alkalommal is megsebesült.32 Varsányi Imre pedig az ostrom
gyűrűn levéllel áttörő Vass Miklósnak adott fegyveres kíséretet. 

A „servitor"-ok közül csak egy szerepelt postafutárként, — Mekcseyé. 
Nem egy esetben tekintélyes férfiak továbbították Dobó István leveleit. Köz

tük találjuk Chyga Jánost, Heves vármegye főszolgabíróját, magister Czeglédy 
Barnabás egri kanonokot és Káldy Márton királyi gyalogos kapitányt, aki azon
ban nem Egerben szolgált. 

Néhány postafutárról nem volt megállapítható várbeli besoztása, hivatala, 
például Kamody Gergelyről, Vajda Pálról és az egri Lakatgyártó Jakabról. 

Egy esetben Dobó az Eger városi szabadhelyi libertinust, Hegedűs Tamást 
küldte Besztercebányára levelével, megfizetve a 12 mérföldön felül megtett 
útját. 

Hol s merre jártak a Dobó-futárok? 

1551-ben négyszer fordultak meg Bécsben. De voltak Losonczy Istvánnál 
Temesváron, Báthory András erdélyi vajdánál Lippa körül, Castaldo és Sforza 
tábornokoknál Erdélyben, a bányagrófnál Besztercebányán, Bebek Ferencnél 
Fülek várában, Serédy Gáspár felvidéki főkapitánynál Kassán, Teuffel Erasmus 
tábornoknál és Sbardellati Ágoston váci katonapüspöknél Felső-Magyarország 
nyugati felében, valamint Tokajban, Nádudvaron, Zemplén és Zaránd várme
gyékben. 

Az 1552. év katonai futárpostája érdekes adatokkal szolgál Dobó István inten
zív hadi készülődéseiről, s a védelmi erők tömörítését célzó akcióiról. Jártak a 
Dobó-futárok kétszer is Pozsonyban, bizonyára a Magyar Kamaránál, Tokajban 
és Sárospatakon. Megfordultak a bányavárosokban: Körmöc- és Besztercebá
nyán, Nagyváradon, valamint a borsodi rendeknél Miskolcon. Temesvár eleste 
napján (1552. július 26-án) pedig a szomszédos érdekelt kilenc felvidéki várme
gyéhez (Abaúj, Borsod, Gömör, Heves, Sáros, Szepes, Torna, Ung és Zemplén) 
küldte el leveleit Dobó István, hogy a szikszói gyűlés eredménytelensége nyo
mán segítségnyújtásra kérje és figyelmeztesse a közelgő veszélyre a megyék ve
zetőit. 1552 első felében háromszor is megfordultak Dobó postafutárai Bécsben. 

Az egri vár katonai futárainak legkimagaslóbb teljesítményét Czapy Mihály 
gyalogos tizedes és Vass Miklós, Dobó apródja nyújtották. Czapy szeptember 
3-án a török ostromzáron át juttatta el az egri várkapitány levelét az szolnoki 
várba, s feladata teljesítése után onnan sikeresen vissza is tért Eger várába. 

Szolnok vára eleste után Ahmed basa Dobóhoz küldött fenyegető levelét szep
tember 10-én haladéktalanul Bécsbe küldte a kapitány Vass Miklós révén. Mire 
hazaért és elérte a szarvaskői várat, természetesen már teljes blokád alatt ál
lott Eger. Ezért Dobó szeptember 23-án Varsányi Imre gyalogos tizedest a sza
kaszába tartozó Tóth András drabanttal az ostromzáron át küldte ki megsegíté
sükre. A kis csapat azután egy névtelen katona halála árán vissza is tudott jutni 
a vár biztonságos falai közé. Ekkor hozta meg Vass Miklós Oláh Miklós egri 
püspök és királyi kancellár „nagy bánatával" küldött „nagy szép biztatás"-ait.33 

31 Történelmi Tár, 1888. 393. o. 
32 Történelmi Tár, 1888. 389. o. 
33 Tinódi: i. m. 1308—1309. sorok. 
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Tinóditól tudjuk, hogy Dobó István még szeptemberben újabb levéllel kívánta 
Vasst ismét Bécsbe küldeni, de a török strázsák éberségén meghiúsult a terv. 
Végül is október 14-én — a kétnapos nagy török roham után — Vass, ko
rábbi kísérőtársai biztosítása mellett, átjutott a török záróvonalon a Bécsbe 
szóló katonai helyzetjelentéssel, s bizonyára segítségkéréssel. 

1552. október 18-án, amikor a török sereg utolsó alakulatai is eltávoztak a 
vár falai alól, „Tokajba és más helyekre" küldötte a várkapitány Varsányi Já
nos gyalogos tizedest, hogy az egri hadinépnek sürgősen élelmiszert szállítsa
nak. 

Mi volt az egri vár katonai postafutárainak bére? 

1551-ben, amikor még a törökök nem veszélyeztették közvetlenül az egri fu
tárokat, Bécsbe csupán 1—1,5 forint volt a fizetség. Dobó István nagy általános
ságban 1 forintot adott az ország területén egy-egy útért — például Nádudvar
ra, Zaránd és Zemplén vármegyékbe, vagy Kassára ^Temesvárra azonban, me
rőben érthetetlen módon, csupán 75 dénárt, Lippa környékére pedig már 3 fo
rintot utalt ki. 

1552-ben a postafutár életét fenyegető veszély növekedésével emelkedett a 
fizetség. Az esztendő első felében már 3,50—3,70 forintot adtak egy-egy bécsi 
fordulóért. Amikor pedig már szeptember 10-én Vass Miklós járt ott, 6 forintot 
kapott. A harcok után pedig páratlan értékű jó szolgálataiért, s mivel még az 
ostrom során arcán megsebesült s fogát is elvesztette, 100 forint értékű sót kért 
Dobó részére jutalmul a királytól.34 

Varsányi Imre tizedes, aki a postálkodó Vasst két alkalommal is be- és ki
kísérte fegyveresen a várból a török táboron át, 1—1 ruhára való stamet posz
tót kapott a várkapitánytól jutalmul, 10,80 forint összértékben. 

Tóth András drabant azonban, aki két alkalommal is Vass és Varsányi fegy
veres társa volt, a két veszélyes útjáért csupán 1—1 forintban részesült. (!) 

Czapy Mihály gyalogos tizedest az életveszélyes szolnoki útjáért méltányta
lanul kevéssel, 2 forinttal fizették meg. 

Az egri futárok bére tehát nem mindig állt arányban a. megtett út hosszával 
és veszélyességével. Ügy tűnik, hogy Dobó István figyelembe vette a postálko
dó futár rangját is. 

Az egri vár postája a XVI. század második felében 

Az 1552. őszi nagy török ostrom után megszüntették a Pozsony és Eger kö
zötti hadi posta vonalát, viszont az esztendő utolján Magyarország XVI—XVII. 
századi legjelentékenyebb postai összeköttetését állították fel Pozsony és Kassa 
között. Ez a postavonal a Kárpátok hegykoszorúja biztonságos védelme alatt 
hatalmas félkörben kapcsolta össze a két nagyvárost.33 

A közvetlen, állandó postai kapcsolat nélkül maradt egri vár levelezését ki
zárólag katonai futárai, valamint az Eger városi Szabadhely lakosainak urbá
riumban biztosított futárszolgálata révén biztosította. 

A szabadhelyieknek a levélszállítás fejében minden jobbágyi tehertől való 
mentessége azonban a XVI. század második felében megszűnt. Az 1567. évi 
urbárium ugyan továbbra is biztosította a földesúrnak, illetve a várkapitány
nak a 12 mérföldes körzetben díjazás nélküli mindenkori futárszolgálatot, de 

34 Történelmi Tár, 1888. 
35 OL Városi és kamarai számadások. Fol lat. 763. 
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már súlyos földesúri terheket rak a lakosok vállára. Ebben az időben Sza
badhelyet 68 jobbágy, akinek háza van, 5 szabados és 6 nemes lakta. így ga
bonából tizedet és ötödöt is tartoztak adni, s azt a várba szállítani. A várba fu
varozott hatalmas mennyiségű dézsmabúza rostálásához és tisztításához pedig 
munkaerővel kellett kiállniok.36 Szabadhely lakosai joggal tiltakoztak e terhek 
ellen, mivel szabadságukat a királyok mindig elismerték: „Régi szabadságunk 
és szokásunk szerint" 12 mérföld körzetben „saját költségünkön" végzett levél
szállításon kívül a lakosok sem censust, vagy taxát, sem pedig másféle szolgá
latot az egri várnak nem adtak.37 

Közben Kassán egész postai — hadi postai — gócpont alakult ki. A Pozsony— 
Kassa-i vonal felállításával egyidőben Taxis'Mátyás „Magyarország postames
tere" Kassától kiindulóan 25 állomáson át két vonallal behálózta Erdélyt Dé
váig és Nagyszebenig. Ez a fontos postai összeköttetés azonban csupán 1556-ig 
állott fenn.38. 

Ettől függetlenül azonban Kassától hét postaállomáson .keresztül Szatmárig 
is szerveztek egy fontos hadi postát.39 

Ezenkívül „Kassától Kisvárdáig és más helyekre, ahol őfelsége hadserege tá
borban volt", rendszeres „extraordinárius postá"-t tartott fenn a kassai posta
mester.40 Ezt — valamint az alábbi — sokrétű hadi postai összeköttetést a Fer
dinánd és Erdély között e térségben dúlt háborúskodások tették szükségessé. 

A legfelsőbb hadvezetésnek megvolt tehát a lehetősége arra, hogy Eger várát 
ne a nehezen járható Kárpátokon át, de kelet felé, a kassai vonalba kösse be. 

1553 februárjában Pallavicini Sforza és Zay Ferenc jelentést tett a bécsi Ki
rályi Udvari Kamarának bizonyos kiutalt 3 ezer forintnak az egri várostrom 
idején megsebesültek, az elhaltak özvegyei, s a kitűnt mesteremberek jutalma
zására, valamint posta felállítására („Legung der posst"), s a diósgyőri vár meg
erősítésére való felhasználásáról.41 A Bécsben fennmaradt iktatókönyv szűksza
vú bejegyzéséből azonban nem tűnik ki, hogy hol került sor a posta, illetve 
posták felállítására. Az események ismeretében valószínű, hogy a kassai, illet
ve a szatmári posta vonalról van szó. Ezek az újonnan létesített postaállomások, 
illetve vonalak jelentősen segítették az egri vár postai kapcsolatát is, hiszen 
ezeken át úgynevezett extraordinárius posták révén kapcsolódhatott be a fenn
álló postahálózatba. 

Valóban. 1553-ban az egri vár fennmaradt számadásai szerint a szentmártoni 
postamester egy szolgája (postalegénye) részére kölcsönösségi alapon („nomine 
mutui") 8 forintot fizettek ki, Szentmárton pedig, ahol castellum, megerősített 
hely is volt, a szatmári s valószínűleg a kisvárdai extraordinárius posta vonalá
ban feküdt. 

1554 februárjában, amikor azután Bornemissza Gergely, mint az egri vár új 
kapitánya, terjedelmes felségfolyamodványban fordult Ferdinánd királyhoz, 
ilyen hatásos érvekkel kérte az uralkodót az egri posta újbóli felállítására : 

„ . . . alázatosan kérem Felségedet, hogy miként az érsek úr idejében volt 
(Oláh Miklós egri püspökből 1553-ban esztergomi érsek lett), úgy most is egész 
Egerig posták állítása kívánatos, mivel azon részekből különböző újságokat és 
híreket mind az ellenségről, mind más politikai viszonyokról megtudhatunk. De 
ha a posta hiányzik, mindig csak túlságosan későn tudom tájékoztatni Felsége
det az itteni hírekről. . ."42 

36 OL Urb. et Conscr. Fasc. 1. STr. 1: 
37 OL Urb. et Conscr. Fasc. 08. Nr. 35. 
38 OL Városi és kamarai számadások. Fol germ. 772. és quart. 617. 
39 OL Városi és kamarai számadások. Fol lat. 879. (Paar Péter számadásai.) 
40 OL Városi és kamarai számadások. Miscellaneae. Postalia. Fasc. 1997. 
41 FHKA. Registraturbücher. Nr. 210. 47. 
42 FHKA. Hungarn. 14338. fasc. (1554. február 19.) 
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Bornemissza, aki Dobó alatt már személyesen tapasztalta a szervezett állandó 
posta nagy előnyét, joggal kérte az uralkodótól annak újból való felállítását, 
éppen úgy, mint a vár egyéb más katonai védelmi jelentőségű hiányosságainak 
pótlását. 

Az egri postaállomás felállítására azonban egyhamar nem került sor. 11 esz
tendő múltán Mágócsy Gáspár egri főkapitányt még arra utasította a bécsi 
Haditanács, hogy levelezését Egerből Kassára és viszont kell lebonyolítania.43 

Ez tehát egyértelműen azt jelentette, hogy az egri vár kapitányainak saját fu
táraikkal kellett abban az időben fenntartaniuk a kassai postával a kapcsolatot. 
Ez pedig a tekintélyes távolság miatt kétségtelenül jelentékeny megterhelést 
jelenthetett a vár számára. 

1565—67-ben azután végre Eger vára ismét belekapcsolódott a magyarországi 
postahálózatba. 

1565—66-ban Schwendi Lázár csapatai akcióba lendültek János Zsigmond el
len és 1565-ben Tokaj, 1566-ban pedig Szatmár került Habsburg Miksa kezére. 
E jelentős hadjárat során Paár Péter, — aki ekkor már Taxis Mátyás utódaként 
„Magyarország postamestere" lett44 — megszervezte e kulcsfontosságú térség-
a korábbi hadi posta állomásait Kassa és Szatmár között.45 

E korszak fontos intézkedései során, 1567 márciusa előtt állították fel ismét 
Egerben a postaállomást. 1567 márciusában ugyanis már a bécsi Udvari Kamara 
utasította Schwendi Lázárt, a szepességi hadak parancsnokát, hogy járja be „a 
különböző időben Egerben és Szatmáron felállított postákat" és írja össze a pos
tások fizetésbéli hátralékait. A tábornok válaszában közölte, hogy amikor For-
gách Simont az egri vár főkapitányi tisztébe beiktatja, ezt a megbízatást is el 
fogja intézni.46, 

Levéltári adatok igazolják, hogy az új egri hadi posta Tokajig futott, itt kap
csolódott be a Szatmár—Kassa vonalba, s ennek a révén került Kassa érintésé
vel összeköttetésbe Pozsonnyal és mindenekelőtt Béccsel. 

1567 novemberében Schwendi feloszlatta a korábban Kassa—Szatmár közötti 
hadi postákat, s azokat rendes postákká szervezték át,47 a kassai központból pe
dig Tokajon át építették ki az új hadi posta vonalát Szatmárig. Már 1567 de
cemberében intézkedett is az uralkodó a Tokaj és Szatmár közötti postások el
maradt bérének kifizetéséről.48 1568 februárjában pedig „a Szatmár, Tokaj és 
Eger közötti hadi postások" (Veldtpostpotten") már az Udvari Kamarához for
dultak, elmaradt fizetésük folyósítását kérve.49 

A fizetési viszonyok ezeken a fontos hadipostákon is — mint szerte másutt 
is az országban — nagyon rosszak voltak. 1581-ben, akár csak 1582-ben, ismét 
sürgették az egri, a tokaji és a szatmári hadi posták vezetői elmaradt járandó
ságuk kifizetését.50 1582-ben Szuhay egri püspök, mint kamarai prefektus, 1 
ezer forintot utalt ki Paár Péternek a hátralékkal, küszködő postások fizetésé
re.51 Minden bizonnyal az egri hadi postás is részesedett e tekintélyes összegből. 

A postások á „posta ordinaria" szállítására rendelt lovak után darabonként 
8—8 rajnai forint fizetést kaptak.52 A korszak magyarországi hadi postáinak 
vizsgálata alapján valószínűleg két lótartással bírt az egri postaállomás, ami 
havi csekély 16 rajnai forint fix fizetést jelentett a veredariusoknak. Jövedelme 

43 Kriegsarchiv. Wiener Hofkriegsrat Protocoll. Nr. 143. Band. 50. (1564. V.) 
44 OL Liber Begius. Nr. 2.163—104. o. 
45 OL Városi és kamarai számadások. Fol. lat. 789. (Paár Péter számadásai.) 
46 FHKA. Registraturbücher. Nr. 275. 75. (1567. I I . 13—14.) 
47 FHKA. Alte Postacten. Fase. 9030. 
48 OL Városi és kamarai számadások. Miscellaneae. Postale. B. Fase. 1997. 
49 FHKA. Exhibiten Protocoll. Nr. 277. Band. 75. 
50 FHKA. Exhibiten Protocoll. Nr. 366. Band. 599. és Nr. 371. Band. 517, 543, 610. (1581. XI. 2.) 
51 OL Városi és kamarai számadások. Fol. lat. 789. (Paár Péter számadásai.) 
52 OL Városi és kamarai számadások. Miscellaneae. Postale. B. Fase. 1997. 
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azonban az úgynevezett „extraordinaria postá"-k indításával jelentékenyen 
megnövekedett, sőt ennek a révén vált a postálkodás é korszakban gazdaságos 
vállalkozássá. 

Bár a pozsonyi postamesternek, mint Magyarország postamesterének a fő
nöksége alatt állottak a felvidéki postások mellett az egri, a tokaji és a szatmári 
veredáriusok is,53 kutatásaim szerint a Kassa—Tokaj—Szatmár és a Tokaj— 
Eger hadi posták veredáriusainak közvetlen felettese a kassai postamester volt, 
akit „postarum nostrarum Cassoviensis praefectus"-nak, illetve „magister posta
rum a Cassovia ad Zathmar et Thokay"-nak említenek a levéltári források.5'1 

Ö kapta kézhez általában az alá beosztott postások fizetését a kamarától (leg
többször a szepesitől, Kassáról) és a különböző harmincadosoktól. Például 1592 
áprilisában Andreas Wolzogen kassai postamester a bártfai harmincadostól vet
te fel „a Kassa alatt Szatmárig és Egerig terjedő posták" 26 ló után járó első ne
gyedévi fizetését.55 

Hogy kik voltak az egri hadi postások a XVI. század második felében, azt a 
szegényes és zömében külföldön őrzött levéltári forrásanyag miatt pillanatnyi
lag nem tudjuk. Egy azonban igen valószínű: idegenek (osztrák, német, olasz) 
voltak, mivel ebben a korszakban még valamennyi magyarországi posta idegen 
kézben volt.56 Csak a nehéz és életveszélyes munkát végző postalegények voltak 
magyarok. 

Az egri hadi posta valószínűen 1596-ig, a török ostromig működött. Annál is 
inkább, mivel ezekben az években egyre nagyobb katonai szükségszerűséggé 
vált a zavartalan és pontos levélbéli összeköttetés.57 

53 OL Városi és kamarai számadások. Fol. lat. 879. („postae sub me existenti", „veredarii mihi attributi" — 
1582.) 

54 OL Városi és kamarai számadások. Miscellaneae. Postale. B. Fase. 1997. 
55 OL Városi és kamarai számadások. Miscellaneae. Postale. B. Fase. 1997. 
56 ÓL Városi és kamarai számadások. Fol. lat. 763. (Paar Péter számadásai.) 
57 Az uralkodó „strictissime et sub poena" elrendelte 1593-ban a kamarának és a harmincadosoknak, hogy „a 

törökök erős mozgolódása miatt" fizessék ki a postások összes járandóságát, hogy azok „lóval és egyéb szükségessel 
szorgalmasan el legyenek látva, melynek azonban a késedelmes fizetések miatt hijjával vannak." „Firmissime et 
gravüsime" minden kamarai bevételt a postások fizetésére rendelt a király. OL Városi és kamarai számadások. Fol. 
lat. 879. 
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