
KAMODY MIKLÓS 

A RÁKÖCZI-SZABADSÁGHARC TÁBORI POSTÁJA 

A Rákóczi-szabadságharc postája utáni kuta tás során felhívták figyelmemet a 
Hadtörténelmi Közlemények XVIII. (1917) évfolyamában Szendrei János által 
közölt iratra, mely címe után a Rákóczi-szabadságharc tábori postaszolgálatával 
kapcsolatos. Szendrei az irat tárgyát , egyben a közlemény címét „II. Rákóczi 
Ferenc fejedelem rendelete a tábori postaszolgálat ügyében" jelölte meg. Az 
irat kiadásának kel te; 1704. október 22. Vihnye. A közlő az irat őrzési helyére 
nem utalt . 

A Rákóczi-szabadságharc levél tárának i ra tanyagában az említett iratot ugyan 
még nem sikerült megtalálni, a közlést mégis hitelesnek vettem, mert az irat 
keltének idejében Vihnyéről, ahol a fejedelem a Selmecbányái fegyverszüneti 
tárgyalások (1704. október 17—31.) előtt és közben néhány napot gyógykezelés 
céljából töltött, más katonai rendelkezést is adot t ki, többek között 1704. októ
ber 8-án innen intézkedett Tokaj várának lerombolására. 

A közlemény tar ta lma azonban nem fedi annak címét. A közölt irat ugyanis 
nem a tábori postaszolgálatról szól, hanem a postaszolgálat és ellátóinak védel
mében teendő katonai intézkedéseket tartalmazza. A félreértés a szabadságharc 
postaszervezetének hiányos ismeretéből, fel tárat lan voltából fakadhatott . 

Tanulmányomban megkísérlem bemuta tn i a Rákóczi-szabadságharc tábori 
postája működésének elvi, tárgyi és személyi vonatkozásait, bemuta tn i azokat 
az iratokat, melyek a tábori posta tevékenységére utalnak. Mielőtt azonban erre 
rátérnék, röviden ismertetem a Rákóczi-szabadságharc postaszervezetének kelet
kezését és működését .1 

Rákóczi isnterte a hírközlés jelentőségét és igyekezett jól működő hírközlő 
hálózatot szervezni, aminek alapja, a kor technikai helyzetének megfelelően, a 
levélbeni és személyes közlés volt. Ez a közlési mód mind a közigazgatási, á l lam
szervezési, mind a ka tonai céloknak egyaránt megfelelt. A szabadságmozgalom 
szervezett hírközlési rendszerét nem az Erdélyben hagyományos, közterhen 
nyugvó ősi futárszolgálatra alapozta, mely ez időre már korszerűtlenné vált, 
hanem a nyugat i államok postahálózatának mintájára fokozatosan állami in
tézményként szervezte meg. Fennta r tásában számított a vármegyék, mint köz
igazgatási egységek anyagi- és természetbeni támogatására is. Rákóczi postája 
közigazgatási-katonai céljain túl magáncélokra is szolgált. 

A postaszolgálatra vonatkozó első fejedelmi rendelkezés a vármegyéknek 
1703. november 10-én Tokaj vá rának ostroma során kerül t kiadásra. A rendel-

1 A Rákóczi Ferenc szabadságharc postájáról megjelent tanulmány; Kamody Miklós: A Rákóczi-szabadságharc 
postája. (Válogatott iratok) c. a Folia Rákócziana sorozat 6. sz. kötetében. Vaja 1981. (a továbbiakban — F. R.) 
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kezes röviden indokolja a hírtovábbítás megszervezésének szükségességét. „A le
veleknek rendes folytatása a' nemes ország szolgálatának előmenetelére, segítsé
gére szolgál." A végrehajtás módjának indokául: ... „mely végre mind az mos
tani hadakozásunkra kívántató költségnek compendiumára2, mind az előszámlált 
okokra nézve alkalmatosabbnak ítéltük, hogy minden nemes vármegyékben, 
egyéb királyi 's mezővárosokban, falukban bizonyos számú postalovak azok 
mellé rendelt szóigákkal együtt állíttatván a' melly felé a' nemes ország címeres 

* postája táborunkrul parancsolatunkbul leveleinkkel expediáltatik,3 egy helybül 
más helyben azon postalovakon kívántató azon szolgálatját késedelem nélkül 
folytassa." A rendelkezés részletekre is kitér: Bejelenti Szepesi János főposta-
mesteri megbízatását. A rendelkezés mellékletét képező pátens — melynek szö
vege némi változással megegyezik a megyékhez küldött rendelkezésével — el
rendeli a pátens járásokban való kihirdetését azzal, hogy „minden város öt, faluk 
pedig értékek és tehetségekhez képest ki két, ki három postai szolgálatra alkal
mas erős postalovat a mellé kívánt szolgával a parancs vétele után tizenötöd 
napra előállítani semmiképpen el ne mulassza." A pátens védelmébe veszi a pos
tát : „ . . . serio is intimáljuk,4 hogy senki is azon címeres nemes ország postáit 
élete elvesztése alatt útjában akadályoztatni, annyival is inkább károsítani, meg
verni vagy megölni ne merészelje . . . " 

A posták — mely alatt a fejedelmi udvarból indított címeres5 futárpostákat 
(kurírokat) kell a rendelkezés szerint értenünk — ellátását a lakosságra hárít
ja: „Tartoznak penig minden helyek említett postáink számára illendő étel 's 
ital, széna, abrak gazdálkodással illendőképen lenni, a' mint hogy ezt a nemes 
vármegye hozzánk 's nemes országhoz tartozó kötelessége szerint mentül jobb 
móddal, hamarább effectualni6 is igyekézze." (1. sz. irat) 

A tokaji postapátens még bizonyos közteher jellegű szabályozás. A szabadság
mozgalom kezdeti időszakában keletkezett és a fejedelmi futárok útján fenn
tartott legszükségesebb hírközlési kapcsolatot alapozta meg. A rendelkezést 
követően fogott hozzá Szepesi János a magyarországi és erdélyi posták főposta-
mestere a posták (postaállomások) felállításához, ami 1704 nyaráig sem történt 
meg a kívánt mértékben. Erre a vármegyékhez küldött sürgető levelek bőven 
utalnak. 1703—1704-ben a posták fizetése, a postalovak téli ellátása a kiadott 
rendelkezés szerint a vármegyékre hárult, aminek a vármegyék nem tettek 
mindenkor és mindenütt eleget. A fejedelem 1704. április 16-án Egerben ki
adott rendelkezése szabályozta a segédpostamesterek és a postalegények já
randóságát, mert előfordult, hogy egyes segédpostamesterek (veredáriusok) egy 
esztendő óta sem kaptak fizetést.7 

A posta szervezett működését többen engedély nélkül jogtalanul kihasznál
ták. Katonák, magánszemélyek útlevél nélkül akartak közlekedni, a postások
kal erőszakoskodtak, nekik kárt okoztak. Az ilyen cselekmények megtorlása, 
megelőzése céljából adta ki a fejedelem a Szendrei által félreértett rendelke
zését 1704. október 22-én Vihnyén. (2. sz.) 

A védlevél, mely „Universis et singulis", „Együttesn és egyenként", tehát 
mindenkinek szólt, az előforduló visszaélések ellen lép fel. Tisztázza, hogy akik 
országos ügyben fejedelmi útlevéllel járnak, azokat a posta ingyen, akik ve-

2 csökkentésére 
3 továbbíttatik 
4 szigorúan is megparancsoljuk 
5 Rákóczi futárjai, tisztségük igazolásául fejedelmi címert hordtak nyakukba akasztva. 
6 megvalósítani 
7 Rákóczi Ferenc Szepesi János főpostamester panasza alapján sürgeti a vármegyéknél a posták felállítását, 

megszabva a postamesterek, veredáriusok és postiliók fizetését a lótartás és a postatávolság arányában. (Heves me
gyei Levéltár, 1—8/1704 IV. 1/b.) 
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zénylő tisztek vagy várparancsnokok útlevelével utaznak, megszabott viteldí
jért szállítja. Az útlevél nélkülieket ne csak ne hordozzák, hanem a postahelyen 
levő vezénylő tisztnek, vagy várparancsnoknak megbüntetésük végett adják át. 
Szigorúan megparancsolja a postahelyeken levő tiszteknek: ha hivatalos vagy 
magánügyben útlevél nélkül járók postalovakat követelnek a postától, erősza
koskodnak, vagy kárt tesznek, azok ellen a postamestereknek és beosztottak
nak legyenek segítségére a kihágók elfogásában és a parancsnokló tiszt, vagy 
várkapitány elé állításában, hogy azoktól méltó büntetésüket megkapják. A 
postahelyeken levő tisztek, ha a parancsban előírt segítséget a postásoktól meg
tagadják és a kihágókat meg nem fogják és büntetés elnyerésére a megneve
zett tisztekhez nem viszik, hasonló büntetésben részesülnek. A rendelkezés fel1 

hívja a vármegyéket is, hogy legyen gondjuk az ellenszegülő helyekre, melyek
re a postások panaszt tesznek és az ilyen községek bíráit és tisztjeit — további 
panaszok megelőzése érdekében — büntessék meg. 

A Vihnyén kiadott fenti rendelkezésnek az a kitétele, hogy: „tévén egyéb
iránt is oly új rendelést. . ." a postaszolgálat ügyében teendő új fejedelmi 
rendelkezésre utal. A rendelkezés 1705. március 4-én Egerben jelent meg és ki
lenc pontban foglalta össze a postára, a posta igénybevételére, a postatarifá-

,ra, utazásra, a posták kötelmeire vonatkozó rendelkezéseket. A fejedelmi uta
sítást némi módosítással a főpostamester tovább adta a postamesterek, vere-
dáriusok részére.8 

1704—1707 között a posták működése nem volt kifogástalan. Ezt postán be
lüli és gazdasági okok idézték elő. A főpostamester nem tartott kellő rendet 
és fegyelmet. Tisztségét, mint annyi más nemesi osztályostársa, anyagi hely
zetének javítására igyekezett fordítani. A megyék nemessége vonakodott a pos
ta alkalmazottait fizetni, a posta fenntartásához hozzájárulni. Nem biztosította 
a postalovak tartásához szükséges előírt füvellőt, vagy oly távol jelölte ki, 
hogy azzal a lóváltást késleltette. A pénz elértéktelenedése az árak emelkedé
sét vonta maga után, ami növelte a postát fenntartó postamesterek terheit. 
A nehézségek kihatottak a posta személyi állományára, amit még fokozott 
Rabutin 1706-os vonulása, melynek során sok postaállomás teljesen elpusztult.9 

A panaszok a fejedelemhez,, Bercsényi Miklós főgenerálishoz, Károlyi Sándor 
generálishoz, az időközben, 1706-ban megalakult és a posták irányítását át
vevő Gazdasági Tanácshoz érkeztek. A fejedelem bizonyságot szerzett, hogy 
Szepesi János főpostamester a posták irányításával és rendbentartásával nem 
tud megbirkózni, ezért felajánlotta megyei szolgálatra Zemplén megyébe al
ispánnak a tisztújítás során, de a vármegye nem tartott rá igényt.10 

A Gazdasági Tanács több esetben ráír, figyelmezteti Szepesit a helyzet meg
javítására, de gyökeres változás nem történik.11 Károlyi Sándor generális tá
jékoztatást kér a postavonalakról, amit a főpostamester el is küld. A posta 
hiányos működéséért kimenti magát, a nehézségeket a pénz értéktelenedésére, 
a szolgálat terhes és költséges voltára hárítja.12 

Bercsényi a posták működését így értékeli a fejedelemnek írt levelében: „A 
postákra kegyelmes uram mindenütt méltó a panasz, mert Szepesi uram csak 
a fizetés elmaradását szedte rendbe . . . úgy látom magamnak kell beletekinte
nem . . ,13 Szepesi főpostamester érzi, hogy a bírálathullám elborítja, annak 

8 nemzetgazdasági Szemle I I I . (1883) évf. 58—02. o. 
9 F. R. 6. sz. 56—57. o. 
10 Rákóczi levele Barkóczi Ferenc zempléni főispánnak 1700. augusztus 5. Archívum Rákóczianum II. Rákóczi 

Ferenc levéltára I. o. Had- és belügy 1—3. kötet. 1703—1712. Közli Thaly Kálmán: (Bp. 1873—1874) I. kötet 444. 
o. (a továbbiakban — A. R.) 

11 Országos Levéltár G. 20. Rszh. lt. II. 4. d. (a továbbiakban — O. L.) 
12 O. L. 369. Károlyi-család lt.; Acta Rákócziana Ser. I. 1700. április fasc. 2. B. Nro. 10. 
13 A. R. III. 372. o. 
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megelőzésére 1706 végén hat pontos előterjesztést tesz a fejedelemnek, ebben 
javasolja a fizetések és a tarifa emelését, az erdélyi posták jobb anyagi ellá
tását. A nehézségeket a pénz értékvesztésével, a szolgálat költséges voltával 
indokolja. A fejedelem pontonként ad választ az előterjesztésre, ígéretet tesz, 
hogy rhénes forintban fog fizettetni, a vármegyéket utasítja széna, abrak ki
utalására, a lovak ellátása céljából postaföldek kihasítására. A hivatalos utasok 
viteldíján nem változtat, csak a magánutasok tarifáját emeli.14 

A fejedelem nem volt megelégedve a táborból jövő posták gyorsaságával sem, 
és 1707. március 23-án Bercsényihez írt levelében említést tesz a tábori pos
ták felállításáról: „. . .ezen-a területen a posták szervei mind megvannak, de 
hol öreg asszony, hol gyalog parasztember, hol talám falábú koldus is hordja a 
leveleket. Nem tudom Galambos Ferenc jobban fogja-e kezébe venni a ke
gyelmed tábori postái felállításának módját, mintsem a vármegyékben tett 
javaslatok dolgát".15 E szűkszavú közlésből tudjuk, hogy a tábori posták szer
vezője Galambos Ferenc, aki feladatát maradéktalanul elvégezte.16 A postai há
lózat továbbfejlesztésének tervéből következtetni lehetett, hogy jelentős szer
vezési változás várható. 

Ez a változás egyrészt az ónodi országgyűlésen jóváhagyott Regulamentum 
Universale megjelentetése, mely egységbe foglalta az addig hozott katonai
szervezési intézkedéseket, másrészt a posta működésére vonatkozó második fe
jedelmi Instructio megjelenése volt. 

A fejedelem a posták ügyében helyszíni vizsgálatot rendelt el, melyet a Gaz
dasági Tanács és Szepesi János főpostamester megbízottja az északi postafő
vonal 26 postahelyének felkeresése során 1707. május 15—június 15-ig hajtott 
végre. A felkeresett postahelyek dolgozói, postamesterek, veredáriusok, volt 
postások megnyilvánulásából hű képet kapunk az akkori postai, gazdasági, 
személyzeti és társadalmi viszonyokról. A rögzített nyilatkozatok a postatörté
net igen értékes dokumentumát képezik. Igen kár, hogy az 1869. évi postai 
szaksajtóban történő közlés után nem került vissza a levéltárba és közlője irat
tári jelzetére sem utalt. 

A postások írásba foglalt nyilatkozataiból feltárult a valóságos helyzet, mely 
a vármegyékre és a főpostamester működésére, emberi magatartására igen rossz 
fényt vetett. Szepesi főpostamester a posták fizetését a Gazdasági Tanácstól 
felvette, de annak további kifizetésével sokszor évekre is elmaradt. A postá
sokat tudatosan megkárosította, járandóságukat csökkentette. A felszólalókat 
hatalmi szóval letorkollta, fenyegette, velük szemben megtorlással élt. Nem volt 
postamester, aki 300-tól 3000 forintig terjedő kárt ne szenvedett volna. A pa
naszok utaltak a rosszabbodott gazdasági helyzetre is. A pénz értékét vesztette, 
patkóvasat még pénzért sem voltak képesek szerezni, a postalegényeket nem 
tudták kellően ruházni stb. Ugyanakkor a vármegyéktől nem kapták meg a 
nekik kijáró téli lótartási abrak-, zabjárandóságot, sem az elrendelt kaszáló 
kiutalását. A postalovak elhasználódtak amit még az is fokozott, hogy a keres
kedők, kihasználva a tarifa olcsóságát, túlzott mértékben vették igénybe a 
postalovakat.17 

A részletes jegyzőkönyvből összefoglaló jelentés18 készült a fejedelem számá-

14 F. R. 6. sz. 13- sz. irat 
15 A. R. I I . 60. o. 
16 Galambos Ferenc altábornagy, a tiszántúli részek vicegeneralisa, az ecsedi vár parancsnoka, a Senatus tagja. 

A fejedelem előzőleg is megbízta különleges feladatok végrehajtásával. Pl.: 1707. március 14-én arra kapott meg
bízást, hogy generálisi tekintélyével szorítsa rá a Bihar megyei hajdúvárosokat a megye iránti engedelmességre. 
Erre utal a fejedelem megjegyzése. 

17 Szepesi János főpostamester ellen a fejedelem utasítására a kassai és lőcsei postavonalon 1707. május 15—június 
15-ig tartó vizsgálat részletes megállapításai. Közölte a Posta-Közlöny, 1869. évf. 31. és 3Z?%z. F . R. 6. sz. 73—84. o 

18 Hegyi Ferenc a Gazdasági Tanács jurátusának és Vajda Ferenc a főpostamester megbízottjának összefoglaló 
jelentése Szepesi János ellen lefolytatott vizsgálat eredményéről. F. R. 6. sz. 69—72. o. 
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ra, melynek alapján Szepesi Jánost leváltották és helyette Kosovics Márton 
máramarosi hadbiztost — a commissariátus titkárát, ki tanácsosi rangban te
vékenykedett — bízták meg a posta rendbetételével. Kosovicsnak, Szepesitől 
eltérően, nem az egész ország postáira, hanem csak a magyarországi részre ter
jedt ki a hatásköre. Erdély Orbán Simon főpostamester személyében külön pos
tavezetőt kapott. 

Rákóczi Kosovics Márton részére Munkácsról 1707. augusztus 5-én új posta
szabályzatot „Instructiót" adott ki, mely sokkal részletesebben — 9 helyett 27 
pontban — foglalta össze a posták működésére vonatkozó előírásokat. Az uta
sításnak először a tervezetét készítették el, mégpedig két változatban. Az első 
24 pontos változat aláírásra, kiadásra nem került. Ezt a tervezetet közölte a 
Posta-Közlöny, az első postás szaklap 1869-ben, mint jóváhagyott utasítást. 
A kutatás során előkerült egy másik változat, mely az elsőt alapul véve nem
csak módosít a 24 pontos tervezeten, hanem azt 27 pontra egészíti ki. Az új 
utasítás a főpostamesteri cím megjelölést mindenütt postarum director, posta
igazgató címre módosítja — bizonyára a fejedelem utasítására. — Ennek a ter
vezetnek a tisztázata kerülhetett kiadásra. (3. sz.) 

A postaigazgatói Instructioval egyidejűleg kerül kibocsátásra az erdélyi fő
postamester Instructio-ja is, melynek szövegezése néhány, jellegzetesen erdé
lyi viszonyokra vonatkozó ponttól eltekintve teljesen megegyezik a magyaror
szági postaigazgatónak kiadott utasítással. Ezt az utasítást a fejedelem meg
bízásából Pongrácz György erdélyi udvari titkár írta alá és látta el fejedelmi 
nagypecséttel.19 Ezen eredeti Instructionak az első oldala, ahol a főpostames
ter személyét megjelölni, sajnos hiányzik. Orbán Simon főpostamester személyé
vel Barcsay Ábrahám erdélyi kincstartó 1708. február 1-én Nagyszőlősön ké
szített elszámolásában találkoztam. Mindkét postavezető mellé helyettest állít
tat — Magyarországon Bakos Istvánt, Erdélyben Thorday Jánost — kiknek 
tennivalóját mindkét utasításban külön pontban szabályozza. A két postaveze
tő a kapott utasítást közérthető nyelvezettel tovább adta a postáknak. Ez ideig 
Kosovics postaigazgató végrehajtási utasítása került elő.20 

Eltekintek a Kosovicsnak adott fejedelmi utasítás részletes elemzésétől, csu
pán a tábori posták felállításával kapcsolatos részt emelem ki. Az Utasítás 
24. pontja rendelkezik a tábori postamesterekre, illetve azok működésére. Min
den főkapitányi kerületbe a főparancsnok mellé tábori postamestert rendel, 
kinek személyenkénti fizetése havi 40 forint a kerületi hadi kasszából.. . 
„azokat is tudván főpostamestersége alatt valóknak lenni, úgy vigyázzon reá-
jok, jó eleve ítudtokra adván a dolgokat, hogy a postális lineákon véghez me
nendő dispositiókban21 vagy egy, vagy más úton confusiot22 ne tegyenek; ha ki 
penig közülök azon postai szolgálatban vétkesnek találtatik, pro infligenda dig-
na poena23 azon districtusbéli generalis urat requirálja."24 — írja az Utasítás, 
A tábori postamester tehát kettős alárendeltségben állt, ami azt jelentette, 
hogy szakmai-postai vonatkozásban a postaigazgató alá tartozott, fizetés és 
fegyelmezés tekintetében a kerületi főparancsnok alá. 

A kerületi főparancsnok más úton is segítséget kapott a hírközléshez. A fe
jedelem a postaigazgató távolléte esetére, hogy a posta irányítás nélkül ne ma
radjon és zavar ne álljon elő, helyettest rendel évi 500 rhénes forint fizetés 

19 Uo. 19. sz. irat 99—102. o-
20 Uo. 21. sz. irat 105—111. o. 
21 rendelkezésekben 
22 zavart m 
23 méltó büntetés kirovására 
24 kerületi főparancsnokot keresse meg 
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mellett. ,,... kötelessége pedig abban fog állani ezen postai officialis hívünk
nek, hogy director hívünk absentia j aban25 folytassa a postai szolgálatot, jó 
correspondentiát20 tartván az generalátus mellé rendelt tábori postamesterek
kel. Mindazonáltal úgy alkalmaztassa director hívünk maga functióját, hogy 
gyakrabban udvarunknál személy szerint jelen legyen" — írja az Utasítás 26. 
pontjában. 

Más szerepet tölt be a helyettes az erdélyi főpostamester mellett. Az Uta
sítás itt nem rendelkezik tábori postamester beállításáról, ennek tisztségét, fel
adatát maga a főpostamester helyettese látja el. Az erdélyi Instructio 26. pontja 
ezt írja: „Hogy az postai dolgok follyamatja, annyival jobban és tapasztalha-
tóbb haszonnal kormányoztathassák, az melly vice gerense27 főpostamester hí
vünknek resolváltatott,28 az commendérozó generalis mellé rendeltettvén, ottan 
fog continue residealni,29 esztendőnként való fizetése pedig 500 rhenes forintok
ra limitaltatik. Szükség annakokáért ennek is magaviseletére úgy vigyázzon 
főpostamester hívünk, hogy inhabilitássa,30 vagyis renitentiája31 miat szolgála
tunkban fpgyatkozást és confusiót ne causaljon;32 hogy ha pedig vétkesnek ta-
náltatik, az commendérozó generálisnak insinualván,33 ottan légyen vétkének 
mind törvényes revisiója, mind pedig megbüntetése . . . " 

Erdélyben tehát a főpostamester helyettese látta el a tábori postamester fel
adatát és állt kettős alárendeltségben. 

Az ónodi országgyűlés által jóváhagyott Regulamentum Universale külön 
nem foglalkozott a tábori postamesterekkel, azok teendőivel, feladatával. Be
állításukról a Szabályzat I. részének pontjaiból tudunk. A Szabályzat megje
lenésének idejében a korábban felállított 5 főkapitányságból gyakorlatilag 3 
működött: — a kassai generálisság 13 vármegyével Károlyi Sándor alatt, — az 
újvári 11 vármegyével Bercsényi főparancsnok és helytartó alatt, helyettese 
Bertóthy Ferenc — valamint a dunántúli parancsnokság 9 vármegyével Eszter-
házy Antal vezényletével. 

A Szabályzat a parancsnokságok mellé törzset „General Staabot" rendelt, 
amiben két mezei generális, vagy brigadéros vagy táboros kapitány, hadbíró, 
tábori strázsamester, kerületi fizetőmester és helyettese, két kerületi mustra
mester, tábori postamester és két adjunktus tartozott. A harminc fős teljes stáb 
tételes „fizetésének rendi"-ben a tábori postamester a 24. helyen található 
azzal, hogy 5 személy és 10 ló tartására jogosult és hópénze 50 forint, annyi 
mint egy generál adjutánsnak. A hópénz megállapítása eltérést mutat a posta
igazgatói Instructioban megjelölttől, a tábori postamester fizetését 40 forintban 
szabja meg. 

Tudjuk, hogy Bercsényi Miklós főgenerális tábori postamestere Nagy Já
nos volt, kinek 'működéséről több paleta is tanúskodik. Károlyi Sándor gene
rális Begányi Sándort foglalkoztatta, majd 1708-ban Porcsalmi István van e 
tisztségben az Erős Gábor mustramester által a szentkirálydaróci mezőben ki
állított generalis mustra tabellán.34 Eszterházy Antal tábori könyvéből, levele
zéséből kitűnik, hogy tábori postamesterként Erős Istvánt foglalkoztatta. Raj
tuk kívül még Grassalkovics János nevével találkoztam, aki 1706. szeptember 

25 távollétében 
26 kapcsolatot 
27 helyettese 
28 jóváhagyatott 
29 állandóan tartózkodni 
30 alkalmatlansága 
31 ellenszegülése 
32 zavart ne okozzon 
33 tudomására hozva 
34 Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Folia Hungarica 1389. 10. 241—242. (a továbbiakban — OSzK; 

Fol. Hung.) 
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24-i pénzfelvételi nyugtáját, mint érsekújvári seregbíró és postamester írta alá. 
(4. sz.) 

A tábori postamesterek igyekeztek a hadtesparancsnokok segítségére lenni. 
Eszterházy Antal tábornagy, mikor megtudta, hogy Sümeg postaállomás posta
mestere 1708-ban labanccá lett, tábori postamesterével, Erős Istvánnal jára
tott el ellene. Ugyanakkor védelmébe vette Erős útján a pápai postamestert, 
Szabó Györgyöt, a simontornyai Győri Lászlót és a dörögdi Vas Pétert.35 

A tábori postamester feladata volt a seregtest hivatalos levelezését postai út
ra terelni és postai úton a címzetthez szállíttatni, az ő feladata volt egyéb 
katonai futárok működtetése is. A tábori postamester ismerte a postai össze
köttetéseket, postavonalak járhatóságát, az állomások elhelyezését, ami a hadi 
helyzet bizonyos ismeretét is megkívánta. Parancsok, üzenetek, levelezés to
vábbítása postilió (postalegény) útján postaállomástól postaállomásig történt. 
Itt a postilió lovat cserélt és friss lóval folytatta útját. A postahelyek egy, más
fél, vagy igen ritkán két postatávolságra36 voltak egymástól. A parancsnokló fő
tisztek, az udvar tisztjei, a hadbiztosság, az alispánok levelezése és stafétakül
dése ingyenes volt. Postán való szállításukért lovanként, személyenként és 
postaállomásonként 75 dénárt fizettek, ami a postamester, vagy veredarius be
vétele volt. Fejedelmi futárok, kurírok és staféta küldéséért a Gazdasági Ta
nács a főpostamester, illetve a postaigazgató útján fizetett a postáknak. 

Háromféle postajárat volt használatos. A fejedelmi udvarból postanapokon 
(szerdán és szombaton) induló rendes járat az ordinária, a sürgős leveleket 
szállító staféta, valamint a fejedelmi futárok (kurírok). 

A Rákóczi-posta jellegzetes postai okirata az ún. paleta, mely az ordinária és 
staféta járatok kísérő okirata volt. A fejedelmi utasítás Szigorúan előírta a pa
leta alkalmazását. Járatot indítani csak paletával lehetett. Paletát csak az ud
var megbízott tisztségviselőjének, generálisoknak, postaigazgatónak, postames
ternek és tábori postamesternek lehetett indítani, már annak anyagi vonatko
zása miatt is. A paletát az út befejezése után a főpostamester, vagy igazgató 
kancelláriájához kellett beküldeni, ahol ellenőrizték és elszámolási okmány
ként szolgált. 

A paleta két részből állt. A rendelkező részben közölték a küldési módot 
(ordinária, staféta), az útvonalat, a rendeltetési helyet, esetleg a futár nevét,.a 
levélkötegek számát, majd a szokásos felhívást az éjjel és nappal késedelem 
nélküli továbbításra, a diáriumban való előjegyzésre. Majd következett a ki
bocsátás pontos feljegyzése (év, hónap, nap, napszak, óra feljegyzése), a kibo
csátó neve, tisztsége, amiből a jogosultságra lehetett következtetni. E rendelke
ző részt kancellisták, deákok készítették, sablonszöveg alapján. A paleta máso
dik részében az előre megadott útvonalon érintett postaállomások igazolták a 
járat odaérkezésének pontos időpontját (hónap, nap, napszak, óra megjelölés
sel) és a továbbítás tényét. Itt igazolták az esetleges késedelmet, a közbejött 
akadályokat.37 Paleták, főleg Koso vies postaigazgató működési idejéből, 1707— 
1709-ből maradtak fenn nagy számmal, értékes adatokat nyújtanak a posta 
közlekedésére, az útviszonyokra. A paletákon feltüntetett postaállomások sor
rendje alapján lehetőség nyílt a szabadságharc postahálózatának adathű re
konstrukciójára főleg Észak- és Kelet-Magyarország vonatkozásában. A Dunán r 
túlról, mely hamar elveszett a mozgalom számára, nem maradt ránk paleta,' 
az erdélyi részről is igen kevés. 

35 Eszterházy Antal kuruc generális tábori könyve 1706—1709. Kiadta: Thaly Kálmán Budapest, 1901. 748., 
767. o. 

36 1 postatávolság, vagy postamérföld = 2 magyar mérföld = 16 km., másfél postatávolság = 24 km, dupla 
postatávolság = 32 km 

37 F. R. 6. sz. I I / l . melléklet, 145. o. 
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Az üzenet-, vagy levélküldés másik módja — mely főleg Bercsényi Miklós 
főgenerális helytartóra volt jellemző —, a katonás rövidséggel megírt „Posta
pecsét" nevű kísérő okmány melletti levélküldés. Ezt rendszerint az útbaindí
tott katonai személy a postaállomásokon történő érkeztetés és indítás előjegy
zése, naplózás nélkül vitte, váltott lovakkal a rendeltetési helyre. A posta
pecséten a levél vivőjét rendszerint megnevezték. 

A vezénylő tábornokok: Bercsényi, Károlyi, Eszterházy Antal igen élénk 
levelezést folytattak a fejedelemmel és egymással is. Erről a leveleskönyve
ken kívül a nagy számban megmaradt paleták is tanúskodnak. A fejedelem 
levelezéséről, a postanapi postaindításról, futárok, kurírok érkezéséről hű ké
pet nyújt Beniczky Gáspár 1707—1710 között vezetett naplója, mely feljegyez
te a futárok, adjutánsok, főemberek postán való érkezését, indulását. 

A fejedelem a szabadságmozgalom megindulásakor gondoskodott megbízha
tó, iskolázott futárok (kurírok) beállításáról, akik az udvartartáshoz tartoz
tak. Futárok voltak: 
Antalóczi János 1705 Kéri Zsigmond 1706 
Dávid Pál 1705 Paxi János 1708 
Dovorányi János tizedes 1705 Súgó János 1707 
Dőri Pál 1705, 1707 Szeberényi István 1707 
Hadadi György 1706, 1707 Szentpéteri János 1709 
Ilosvai Imre 1708 Ungvári Sámuel - 1707 
(A nevük melletti évszám a működésükre utaló iratok időpontját jelöli.) 

A futárok feladata a fejedelmi parancsokat, leveleket soron kívül, kezdet
ben a lakosságot terhelve, rnajd a nélkül, rendszeres udvari ellátás mellett a 
lehető leggyorsabban a rendeltetési helyre juttatni. Ellátásuk havi 8 Rft fizetés
ből, az udvarnál egy élelmiszer porcióból, valamint posztó ruhaanyag ellátás
ból állt. A fejedelmi udvartartás részére 1707 decemberében Késmárkról hoza
tott posztóból a hat címeres kurir 9 sing „remek" zöld posztö't kapott természet
beni járandóságként.38 

Az említett fejedelmi utasítás előírta, hogy a kurírok a fejedelem címerét lán
con mindenkoron nyakukban viseljék. Szigorúan megtiltotta, hogy a helybeli 
lakosoktól ételt, italt kérjenek. Aki ellen panaszt hall, az ellen a főpostamester 
pénzbüntetéssel járjon el. Akit restnek, vagy fegyelmezetlennek talál, érdeme 
szerint» büntesse. A címeres futároknak szigorúan meghagyta, hogy küldetésük 
idején mások kedvéért, vagy magánügyben a postavonaltól másfelé kitérni, az 
alájok adott lovakat a postaállomáson túl vinni nem lehet. E tilalmat a futárok 
sok esetben megszegték. 

Szepesi főpostamester ügyében folytatott vizsgálat során a rozsnyói posta
mester Szeberényi Istvánra, az edelényi és sajókazai Ungváry Sámuelre panasz
kodott.39 A kurírokra tett észrevételeket a vizsgálók így összegezték: „Némely 
eurer urak nem gondolnak semmit az lovakkal, úgy hajtatják, kergettetik, hogy 
ki az útban, ki pedig alig jöhet haza, eldögleni kínteleníttetik.40 

A címeres futárokon kívül igen gyakran teljesítettek szolgálatot a fejedelem, 
a főgenerális' és a generálisok magas rangú tisztjei, megbízható belső emberei. 
A naplóíró Beniczky Gáspár szinte naponta jegyzett fel adatokat futárok pos
tán való érkezéséről, indulásáról a fejedelmi udvarban. Naplójából tudjuk, hogy 
a fejedelem legtöbbet foglalkoztatott general adjutánsa Stösl Kristóf,41 Dániel 

38 OSzK. kt. Fol. Hung. 1389/9. 205. o. 
39 F. R. 0. sz. 82., 83. o. 
40 Rákóczi Tár. Történelmi érdekű naplók, emlékiratok, levelezések, pátensek, hadi szabályok, országgyűlési 

diáriumok és törvénycikkek gyűjteménye I I . Rákóczi Ferenc korához. Szerkeszti : Thaly Kálmán, Pest, 18C6— 
1868. (a továbbiakban — R. T.) I. k. 71. o. 

41 R. T. I. k. 41 , 48, 64 és 190 o 
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II. RÁKÓCZI FERENC 
POSTAHÁLÓZATA 

1703-1710 



György42 és Máriássy Ádám43 volt. Utóbbit 1708. május 30-án a fejedelem Nyit-
rára küldte Esze Tamás brigadéros halála körülményeinek megtudakolására és 
jelentéstételre. Máriássy eredetileg Pekry Lőrinc erdélyi seregéhez tartozott, 
de a fejedelem is gyakran igénybe vette fontos, bizalmas ügyekben. Máriássy 
ezredest küldte 1711. február 1-én Munkácsról Debrecenbe a császárt képviselő 
Pálffyhoz a békeajánlatra adott írásbeli válaszával. 

Bercsényi futár — general adjutánsai Huszár János,44 Fischer N.,45 Grebovics 
József, aki a Moldvába menekültekkel tartott érintkezést46, valamint Beniczky 
Gábor47. 

Károlyi Sándor környezetéből Krajnai János48 adjutánson kívül Urai Gáspár49 

az önkéntesek hadnagya, Begányi János,50 Görgei Márton,51 Dániel Ferenc,52 Na-
láczi József,53 Kéri Zsigmond,54 és Nagy András55 végzett leggyakrabban futár
szolgálatot. 

Eszterházy Antal seregében Beniczky Sándor,56 Talaba Máté,57 Losonczy Já
nos58 és Torma János59 láttak el futárszolgálatot a postavonalak felhasználá
sával. 

Pékry Lőrinc erdélyi seregében Kolozsvári Pál udvari kancellista60 és Rédei 
János61 végzett legtöbbször postaszállítást, a már említett Máriássy Ádámon 
kívül. 

Gyakran előfordult, hogy főrangú katonai futárok helyett strázsamestert, 
közkatonát, testőrségbeli katonát küldtek postai úton bizalmas levéllel. Amikor 
a trencsényi csata után Berthóti Ferenc felső-magyarországi alkapitány 1708 
augusztus végén javaslatot tett a posták szaporítására, a fejedelem a felvetést 
azzal utasította el, hogy a maga keze alatt levő katonaságból hetenként ren
deljen postát, nem lehet, hogy mindenütt újabb postákat nyissanak. Ez időtől 
kezdve nőtt a seregbeli tábori postások száma. 

A fejedelem nagyra becsülte a futárok munkáját, mely a szabadságmozgal
mat elejétől a bukásig híven szolgálta. A mozgalom végső szakaszában is ők 
képezték a megbízható összeköttetést. Erről tanúskodik a fejedelemnek Lónyai 
Ferenc hadbiztoshoz 1710. október 14-én küldött azon utasítása, hogy fizessen 
ki 3122 forintot a kancellária alkalmazottai, a főhadsegédek (generál adjután
sok) és a címeres futárok részére a posták fizetésére rendelt pénzből, mivel a 
posták működése teljesen megszűnt.62 

A Rákóczi-posta útvonalhálózata 3 fővonalból és abból elágazó fő- és mel
lékvonalakból állt. A fővonalak Rákóczi-birtokokat, mezővárosokat, várakat, 
hadműveleti területeket érintettek. A közlekedési utak, postautak mentén na
gyobb helyeken postamester, kisebb helyeken, ahol csak lóváltás történt, ve-
redarius teljesített szolgálatot. (L. a 224. oldalon levő térképvázlatot!) 

42 Uo. 42,112,123 és 155. o. 
43 Uo. 130 és 04. o. 
44 Uo. 135. o. 
45 Uo. 154. o. 
46 Uo. 108. o. 
47 Uo. 64 o. 
48 Uo. 38, 44, 47. o. 
49 Uo. 45, 46. o. 
50 Uo. 154. o. 
51 Uo. 53. 85. o. 
52 Uo. 14Í.O. 
53 Uo. 148. o. 
54 Uo. 103. o. 
55 Uo. 188. o. 
56 Uo. 40, 42. o. 
57 Uo. 48,105. o. 
58 Uo. 39. o. 
59 Uo. 51. o. 
00 F. K,. 6. sz. 130. o. 
01 R. T. I. k. 52. o. 
02 Bánkuti Imre: Lónyai Ferenc fegyverkezési és ruházati főhadbiztos válogatott iratai Vaja 1980. F. E . 4. sz. 

87—88. o. 

— 225 — 



Néhány jellemző adat a katonai személyek útján történő szállításra: 
— Bercsényi Miklós főgenerális 1708. szeptember 22-én a füzesgyarmati (Hont 

megye) táborból Kis Istók testőrségbeli karabélyos katonával küld levelet 
a fejedelemhez. A katona alá — a „Posta pecsét erejénél fogva — oda és 
vissza friss lovú postai alkalmasságot rendel." (5. sz.) Bercsényi 4 nap múlva 

- ugyanonnan Bodnár János karabélyost küldi Egerbe a fejedelemhez.63 

— Károlyi Sándor generális 1706. június 29-én a zsibói táborból Dávid Feren
cet küldi másodmagával Rákóczihoz. A postamesterekkel postai alkalma
tosságot rendel számukra. Ahol a posták hiányoznak, városi, falusi bírák
kal adat lovat, kocsit alájuk.64 

— 1708. október 1-én Farkas Sándor kapitány megy Bercsényi rendeletére 
Besztercére Sréter Jánoshoz a tüzérség felügyelőjéhez lőszer ügyben.65 

— Kosovics postaigazgató is küld fejedelmi parancsra katonát Paxi Jakab strá
zsamester személyében, Keczer Sándor főhadbiztos után.66 

— 1708. augusztus 12-én Mikes Mihálynak, a Moldvába menekült erdélyi kuru
cok vezetőjének megbízásából Thorday János erdélyi főpostamester helyet
tese, Kolosvári Pál udvari kancellistával küld paletát Máramarosszigetről 
Técső, Huszt, Fancsika útvonalon Ungvárra. A paletát az érintett állomás
helyek nem írták alá, a feljegyzés az útvonal megjelölésére szolgált. Fancsi-
káról (Tiszaujlak) a Nyírbátorig húzódó mellékágon haladva tért rá a kö
zépső fő postavonalra és így jutott a fejedelem elé Egerbe.67 Az eseményt 
Beniczky Gáspár 1708. augusztus 16-án így jegyezte fel naplójába: „. . .Mái 
nap Méltóságos Főgenerális Űr Bercsényi Miklós, Urunkhoz eő Felségéhez 
érkezett, majd éjfélig együtt conferálván, és Moldvábul is Méltóságos Gróff 
Mikes Mihály Urtul Kolosváry nevű Cancellista, azonkívül Tekéntetes Rá
day Pál Director Űr."68 

— 1709. február 1-én este nyolc órakor Pápai János, a Gazdasági Tanács tagja, 
Debrecenből stafétát indít Munkácsra, Kalló, Nyírbátor, Mátészalka, Vásá-
rosnamény, Tarpa, Beregszász útvonalon. Beregsurányt érintve ott a posta
mester feljegyezte a paletára: „Beregszászbul sietve küldje Visky úr fő pos
ta mester". így a stafétát február 3-án este 7 órakor továbbították és ellen-
kácsra a fejedelemnek. (6. sz.) 

— Palocsay György „felséges urunk Erdélyben levő hadai commendans briga
dérosa és egy lovas ezer colonellusa" 1708 október 7-én este 6 órakor a nagy-
kaboli táborból generálisának stafétával küldet levelet Zsibó, Kis-Görghő 
(?), Páncélcsehi útvonalon. Csehibe aznap éjjel 12-kor érkezett és Eördögh 
Ferenc postamester továbbította. Címe és rendeltetési helye a küldemény
nek ismeretlen. (7. sz.) 

A tábori postamesterek közül legtöbb irat Nagy Jánostól maradt ránk. Ber
csényi hadteste a trencsényi csata után Magyarád és Ipolyság közt a füzesgyar
mati táborban rendezte sorait, igen sűrű levelezést folytattak az Egerben tar
tózkodó fejedelemmel. Egyik jellemző paleta 1708. szeptember 27-én keltező
dött a táborból, és Egerbe, a fejedelemhez címezték. (8. sz.) 

Elemezve Nagy János tábori postamester futárjának teljesítményét megtud
juk, hogy a futár szeptember 27-én délután 3 órakor indult, Magyarád, Ipoly-

63 F. B. 6. sz. 133. o. 
04 O. L. G. 28 Rszh. lt. V. 2/k. 35. f. 
05 Prímasi Levéltár, Esztergom, Ipolviana 36 d. 17—43/12. 
06 O. L. G. 28 ítszh. lt. V. 2/k. 16 f. 
67 Uo 44. í. 
68 R. T. I. k. 152. o. 
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ság, Kővár útvonalon Szécsénybe érkezett, innen Utastérenyén (Kisiterenye), 
Pétervásárán át Egerbe kellett volna mennie. Bizonyára értesült róla, hogy a 
fejedelem 25-én Egerből táborostul elvonult, és Keresztesen, Ónodon, Hernád-
németin át 28-án Szerencsre ment. A futár tehát útját megváltoztatta, nem 
ment tovább Utasterenye és Pétervására felé, hanem északnak fordült és Lo
sonc, Rimaszombat, Czakó, Putnok, Kaza, Edelény, Szikszó érintésével 29-én 
délután 2 órakor Megyaszóra érkezett. Innen egy órai ügetésnyire volt Sze
rencs. A megtett útvonal 15 postamérföld, vagyis 240 km, az úton töltött ideje 
48 óra. Leszámítva az éjjeli pihenésre (2X4), étkezésre (3X1), lóváltásra (8Xfél-
óra) fordított időt, összesen 15 órát kapunk. Végeredményben tehát 33 óra alatt 
tette meg az utat, ami óránként 7 kilométer átlagsebességnek felel meg. Szep
tember végén, az akkori útviszonyok mellett, nem lebecsülendő teljesítmény. 

A szabadságharc postai irataiból felderített postahálózatán kívül bizonyos 
titkos posta is létezett, ennek működésére és helyére csak következtetni tudunk. 
A dunántúli vármegyék 1708. január 15—28. közt Sümegen megtartott gyűlé
sén Vas, Veszprém, Somogy, Zala, Győr és Komárom megyék vezetői elhatá
rozták, hogy Kőszegtől fogva Pápán át a Dunához közeli Étéig kilenc, Pápá
tól Sümegig még két postaállomást szerveznek. A gyűlésen említés történt a 
titkos postákról is : „ . . . Minemű három titkos posták vannak a Duna mellett : 
azoknak kinyilatkozások minthogy nem szükséges; instalnok69 a nemes várme
gyék alázatosan; azoknak légyen a commissariatustul fizetések."70 E három Duna 
melletti postaállomás Komárom, Esztergom és Buda lehetett, és csatlakozhatott 
a postahálózat középső fővonalához. 

1709 elejétől a katonai kudarcok, a gazdasági nehézségek a szabadságharc 
hanyatlását jelezték, amit csak fokozott a minden irányból támadó pestisjár
vány. A katonai fegyelem lazulása kihatott a hadi jellegű posta működésére is. 
A futárok járása, az állomások működése az óvóintézkedések (zárlat, megfigye
lés, füstölés) és a járványtól való félelem miatt akadozott. A levelezés gyors le
bonyolítását a katonai parancsnokok továbbra is megkívánták. Általánossá 
vált, hogy a leveleket a heti kétszer induló ordinária helyett, ha kellett, ha 
nem a soron kívül induló staféta útján kívánták továbbíttatni, ami ellen a pos
ták a nehézségek, valamint a fizetetlenség miatt mind gyakrabban tiltakoz
tak. Maga Bottyán János tett panaszt 1709. június 26-án a fejedelemnek; 
. . . a posták fizetés nélkül nem akarnak stafétát indítani, ami veszély esetén 
bajt okozhat, nála viszont oly kassza nincs, amiből mindenkor fizethet.71 

Kassa postamestere, Száraz Zsigmond, Bercsényi Miklós főgenerálishoz for
dult állásfoglalásért. Bercsényi Enyickéről 1709. július 7-én adott válaszában 
elismeri, hogy „. . . jóllehet minden közönséges tisztek is hozzászoktak volt min
den levélre indosalni72 mindazonáltal a commendérozó generálisok leveleit, ame
lyek mellett staféták paletai lesznek, azokat tartozzék minden tartózkodás nél
kül expediálni. Mely állásfoglalást adja tudtára más postamestereknek és ve-
redáriusoknak is . . ."73 

Mialatt a szabadságharc a végéhez közeledett, a császári oldalon, a vissza
hódított Dunántúlon és Északnyugat-Magyarországon újra működni kezdtek 
a Paar Károly gróf által irányított postavonalak. Az 1709-ben Nürnbergben 
megjelent Johan Peter Nell „postarum campestrium magister" által készített 
és Paar grófnak ajánlott birodalmi postatérkép hazánk területén három pos-

69 kérnék 
70 Thcúy Kálmán: Dunántúli vármegyék gyűlése Sümegen, 1708. Történelmi Tár, 1899. 214—216. o. 
71 A. R. I. o. 9. k. 691. o. 
72 stafétának nevezni 
73 A. R. I. 8 k. Bercsényi tábori expedíciós könyve 1709. július 9. 
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tavonalat tüntet fel az állomások német nevével és egymás közötti postatá
volság megjelölésével.74 

Az első postavonal Bécsből kiindulva Rudnáig húzódott. Állomásai: Alten-
burg 1,5 (postamérföld távolság) Pozsony 1, Cseklész 1, Sárfő 1, Nagyszombat 
1, Fischa 1,5, Galgóc 1, Rippény 1, Tapolcsány 1, Zsámbokrét 1,5, Besztenicze 
1, Bajmóc 1, Rudna 1 voltak. Innen még folytatódott a vonal, de a térképész, a 
realitásokat figyelembe véve, az ország keleti részét nem tartotta a német biro
dalomhoz tartozónak. 

A másik vonal a Duna vonalát Bécsből követve Altenburgból 1, leágazott dél
keletnek Jarendorf (?) 1, Mosony 1,5, Öttevény 1,5, Győr 1,5, Gönyű 1, innen 
ment egy mellékvonal Komáromba 1,5, míg a fővonal Neszménybe 1, ahová a 
komáromi mellékvonal is visszatért, majd következett Nyergesújfalu 1, Győr 
1,5, Dorog 1, Vörösvár 1,5 és végül Buda 1,5 postatávolságra. 

A harmadik vonal Bécsből indulva Höflein és Sopron között lépte át az or
szághatárt, haladt Nagybarom 1, Kőszeg 1, Szombathely, Körmend 1, felé, 
innen a vonal kétfelé ágazott; az egyik ág Lövő 1, Bacsa 1, Lend va 1, Csáktor
nya 1, érintésével, Várasd 1, Szentmárton 1, Belovár, Zágráb felé, a másik ága 
Egerszeg, Hahót, Kanizsa vonalát követve jutott el Varasdig. 

J. P. Nell császári tábori főpostamester, ki később a prágai főposta igazgatója 
lett, működtette a labancok tábori postáját, mely a bécsi vezérpostamester, 
Paar gróf alá volt rendelve. A császári hadak magyarországi főparancsnoka, a 
kegyetlenségéről hírhedt Heister Siegbert gróf tábori postáját 1704-ben és 1708-
ban egy postatiszt vezetett, aki megfelelő számú küldönccel, lovakkal, kocsik
kal, sőt hintóval is rendelkezett. 1706-bah Starhemberg Guido gróf főparancs
noknak a hadtestében ugyancsak működött tábori postamester, akinek fizetése 
havi 60 forint volt, azonkívül 6 küldönc és 2 ló ellátására kapott rendszeres 
ellátást.75 

Mindhárom fővonal alapja lett a III. Károly által újjászervezett magyaror
szági postahálózatnak. 

A Rákóczi-szabadságharc tábori postájára vonatkozó tanulmány szolgálja a 
kor jobb megismerését. 

74 Közölte: Archiv für deutsche Postgeschichte 1070. 2. sz: mellékletként. Eredeti: Postamuseum, Frankfurt 
am Main. 

75 Hennye Vilmos: A magyar posta története Budapest, 1926.118. o. 
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1. 

1703. november 12., Tokaj 

II. Rákóczi Ferenc pátense Borsod vármegyéhez a posták ügyében. 
(Eredeti: Borsod megyei Levéltár Act. Pol. Mat. II. fs. I. fr. 262. annexum) 

Nos Dei Grat ia Princeps Franciscus Rákóczi de Felső Vadász Comes Sáro-
siensis . . .* Salutem et gratiam.2 

Minthogy a leveleknek rendes folytatása a' nemes ország mostani szolgalat
jának nem kevés előmenetelére és segítségére szolgál, melly* végre mind a mos
tani hadakozásunkra kívánta tó költségnek compendiumára 3 mind az előszám
lált okra nézve, a lkalmatosabbnak ítéltük, hogy minden nemes vármegyékben, 
egyéb királyi 's mezővárosokban bizonyos számú postalovak, azok mellé szói
gákkal együtt áll í t tatván, a'melly felé a' nemes ország címeres postája tábo-
runkrul parancsolatunkbul levelünkkel expediáltatik,4 egy helybül más hely
ben azon postalovakon kívántató szolgálat j át késedelem nélkül folytassa. Melly 
postai alkalmatosságnak is directiójára5 nemzetes vitézlő Szepesi János főpos-
tamester hívünket kegyelmesen resováltuk.6 így ér tvén ezért akármely váro
sok és falvak fenn megnevezett tisztei és egyéb lakosok ezen intent ionkat 7 és 
kegyelmes dispositionkat,8 parancsoljuk serio9 és igen keményen, hogy minden 
város öt, faluk penig ér tékekhez képest ki három, ki két azon szolgálatra alkal
matos jó erős lovakat, mellette kívántató szolgákkal parancsolatunk vétele u t án 
tizenötöd napra előállítani semmiképpen el ne mulassa. Mellyeket is minden
koron olly fogyatkozás nélkül conservállyon,10 hogy a' repart iál t1 1 lovak számá
ban úgy azoknak nem léte miat t fogyatkozás ne eshessek. Senki is penig azon 
címeres nemes ország postáit élete vesztése alatt u t tyában akadályoztatni , any-
nyival is inkább megverni vagy károsítani és megölni ne merészelje, hanem a' 
kinek vagy közönségesen vagy személy szerint azon posták i ránt károsí t ta tásak 
vagy injuriáltatásak1 2 miat t méltó panasszok lehetne, említett főpostamester hí
vünkhöz recurrálván,1 3 parancsolatunkbúi satisfactiója,14 sőt igassága révén ká
rai i r án t refusiója15 lészen. Tartoznak penig minden helyek említett postahí
veinknek étel, 's ital, abrak, széna, szállás adással i l lendőképpen lenni, a' mint 
hogy ezt hűségek hozzánk 's a' nemes országhoz való kötelességek szerént 
mentü l jobb móddal s hasznosabban effectuálni16 is igy ekézze. 

Datum Ex Castris ad Tokaj positis, Die 12 Novembris 1703. 

F . Rákóczi mp.17 

(Az aláírás alatt papírfelzetes hercegi nagypecsét.) 

Az irat címzése külön lapon: 
Illustrissimis, Reverendissimis admodum Reverendis, Spectabilibus ac Mag-

nificis, Generosis Dominis, Egregiis i tem et Nobilibus N. N. Supremo ac Vice-
Comitibus, Jud l ium ac Jurassoribus, tóti denique Universi tat i Dominorum 
Praelatorum, Baronum, Magnatum et Nobilium Inclyti Comitatus Borsodiensis 
Amicis Nobis observandissimis, honorandis et gratis.18 

1. Mi felsővadászi Rákóczi Ferenc isten kegyelméből fejedelem Sáros grófja. . . 2. 
Üdvözletemet és kegyelmemet, 3. csökkentésére, 4. továbbíttatik, 5. igazgatására, 
6. megbíztuk, 7. utasításunkat, 8. parancsolatunkat, 9. szigoirúan, 10. biztosítson, 11. 
ráeső, 12. jogtalanságok, 13. fordulván, 14. elégtétele, 15. kárpótlása, 16. megvalósí-
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tani, 17. Kelt Tokaj alatti táborunkban 1703. november 12-én, 18. Méltóságos, fő
tisztelendő, tisztelendő, tekintetes és nagyságos nemzetes, vitézlő és nemes urai-
méknak, N. N. fő- és alispánoknak, szolgabíráknak és esküdteknek, végül nemes 
Borsod vármegye főpap, báró, mágnás és nemes urai egész egyetemességének, nagy
rabecsült, tisztelt és kedves barátainknak. 

2. 

1704. október 22., Vihnye. 

II. Rákóczi Ferenc fejedelem rendelete a postaszolgálat védelmében teendő katonai 
intézkedésekről. 
(Közölte Szendrei János, Hadtörténelmi Közlemények, XVIII. [1917] 150—151. o.) 

Nos Franciscus Dei Grat ia Princeps Rákóczy de Felső-Vadász, Comes de Sá
ros, Dux Munkacsiensis et. Makoviczensis, Dominus perpetuus de Sárospatak, 
Tokaj, Regécz, Ecsed, Somlyó, Lednicz, Szerencs, Ónod (etc.)1 Universis et sin
gulis etc.2 

A nemes ország szolgalatja minthogy nem kevéssé promoveáltat ik3 azzal is, 
ha a posták a rendes helyeken felállíttatnak, postamester és postahíveink magok 
institutiojok4 szerént az eddig practicált5 abususok6 ellen manuteneál ta tnak, 7 

a szerént is az oly következő excessusok8 orvosoltatnak; tévén egyébiránt is oly 
új rendelést, hogy a kik a Nemes ország szorgos szolgalatjában járnak, a mi 
passusunkkal,9 azokat ingyen, akik penig valamely commendérozó, vagy vár
beli tiszt híveink passusok mellett já rnák , azokat pénzért , a szokott taksát1 0 

letévén, postamester 's postahíveink promoveálni1 1 tartozzanak, és valakik a 
nélkül járnak, azokat a postamesterek 's posták nemcsak postán ne hordozza
nak, sőt azon helység tiszteinek, az hol a posta vagyon, hírt adván, megfogni 
és közelebb levő commendérozó vagy várbeli kapi tány híveink kezekbe bün te 
téseknek elvételére bevinni tartozzanak. Serio12 azért fenn megnevezett tiszte
inknek 's híveinknek, signanter1 3 az hol a postahelyek vadnak, parancsoljuk, ha 
midőn valamelyek a nemes ország szolgalatjában passusunk, vagy magános 
dolgokban valamely commendérozó, vagy várbeli hiteles főtiszt hívünk passusa 
nélkül járván, a postamesterektül , postáktul postalovakat extorqueálni,14 vagy 
annak alkalmatosságával a postákon excedálni,15 egyébiránt is kár t tenni me
részelnek, az oly excessivusok16 ellen azon postamester s postahíveinknek, leg-
kiváltképen azon vármegye 's helységbeli tiszt 's egyéb híveink, úgy kívánván 
az oly excessivusok excessusoknak17 mivolta, azoknak megfogásában 's közelb 
leendő commendérozó, vagy várbéli tiszt híveinkhez való vitelekben 's küldé
sekben assistáljanak,18 a mint az i lyeneknek méltó büntetést commendérozó, 
vagy várbeli tiszthíveink infligálni19 semmiképen el ne mulasszák. Különben 
kiváltképen azon helységbeli tiszt 's lakos híveink, hol a posták vadnak, ha ab 
ban parancsolatunk szerént való assistentiajokat2 0 postamester és postahíveink
től megvonják, azon excessivusokat 's hamis utón járókat meg nem fogják, és 
büntetéseknek elvételére megnevezett tisztjeinkhez nem viszik, hasonló bünte
tésben kegyelem és kedvezés nélkül azon megbántódott 's károsodott postames
ter 's postahiveink igazságos panaszokra nézve incurrálnak,2 1 melyre azon vár 
megyének, az hol a refractorius2 2 helyek ellen postamester 's postahíveink pa
naszt tesznek, légyen szorgalmas gondja, és érdem szerént az oly helységeknek 
bíráit 's egyéb tisztjeit meg is büntesse, hogy hozzánk hasonló panaszra azon 
postamester 's postahiveinknek alkalmatosság ne adassék. Praesentibus perlec-
tis exhibenti restitutis.23 

Datum in possessione Vihnye. (Die) 22. mensis Octobris Anno 1704. 

Franciscus Princeps Rákóczi24 

Locus Sigilli25 
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1. Mi felsővadászi Rákóczi Ferenc isten kegyelméből herceg, Sáros grófja, Munkács 
és Makovica hercege, Sárospatak, Tokaj, Regéc, Ecsed, Somlyó, Lednicz, Szerencs, 
Önöd stb. örökös ura, 2. Együttesen és egyenként stb., 3. előmozdíttatik, 4. szervez
tük, 5. gyakorolt, 6. visszaélések, 7. támogattatnak, 8. kihágások, 9. útlevelünkkel, 
10. viteldíját, 11. szállítani, 12. szigorúan, 13. jelesen, 14. kicsikarni, 15. erőszakos
kodók, 17. kihágásuknak, 18. segítséget nyújtsanak, 19. kiróni, 20. segítségüket, 21. 
esnek, 22. ellenszegülő, 23. jelen rendeletünket felolvasván felmutatójának adjátok 
vissza, 24. Kelt Vihnye faluban 1704. október 22-én, Rákóczi Ferenc herceg, 25. 
pecsét helye. 

3. 
1707. augusztus 5., Munkács. 

Utasítás Koso vi cs Márton, a magyarországi posták igazgatója számára a postahálózat 
szervezetére és működtetésére. 
Javított tisztázat. OL. G. 16. Rszh. It. I. 2. b. Nro. 257. 

I n s t r u c t i o 

pro fideli nostro Generoso Martino Kosovits Nos t ra rum et Confoedarati Regni 
Hungár iáé S ta tuum Universarum Pos ta rum Directore punctis sequentibus.1 

A' levélbéli comunicatiók? úgy egyéb rendbéli correspondentiák3 folyamat j a 
akar melly Respublicának4 jó renddel való igazgattására tartozván, a' nélkül 
penig a' szükséges közdolgoknak tudása rendes út jára nem bocsátathatván, az 
egymás közt való értetlenségbül bizonyosan származó zűrzavarok és rendet len
ségek az nemzetségek bóldogulájssára tartozó állapotokat fenekestül szokták fel
forgatni. Mellyhez képest jóllehet miolta nemzetünk közönséges ügyétt kezünk
re vet tük, abban való in ten tumunk 5 végbenvitelére, a' mind az időnek forgása 
engedte, a postákat, több hazánk dolgai között felállítottuk vala, de mivel ab
ban is nem kevés fogyatkozással öszvezavartatott confusiókat6 naponkint ex-
periál tunk 7 egy- olly állandó rendelést k íván tunk tenni, a' melly által mindenemű 
communicatiók nemzetünk tapasztalható javával jó folyamatra induljanak és 
követtessenek. Szükség lévén ezért director8 h ívünknek a' posták dolgainak 
kormányzását a' szerint moderálni,9 im e' következendő punctumok 1 0 ada tnak 
eleiben. 

Primo.1 1 Az elmúlt esztendőkben az posták kormányozássára a' melly főpos-
tamestert praeficiáltunk1 2 vala, annak változása esvén,13 a' minemű postalis 
actákat , consignatiokat,41 pecséteket, úgy curieros15 címereket résignait16 a fel-
jeb elmúlt napokban parancsolatunkból . Szükséges elsőben is director h ívünk
nek mind azokat kezéhez venni, és az postalis dolgok folyamatját letött hi t 
beli17 szoros kötelessége szerint folytatván, a' mig újabb postalis l ineákrul való 
tabellát1 8 ada tha tunk kezéhez az idők változásához és külömb-külömb féle oc-
curentiákhoz1 9 szabott, s cancelláriánkrul authentice2 0 kiadott postalis tabellát 
observálja21 és mivel az egész postáknak megkívántat ik jobb rendben hozások 
ezen postalis lineákon. 

Secundo.22 Ha kik eddig is serény magok viseléssévei szorgalmatossan foly
ta t ták az ország szolgalatját, helyben hagyván, a' hol penig a' postamesterek 
és veredariusok fel nem áll i tat tanak, hova hamaréb igyekezze nagy szorgalma
tossággal mind azoknak egész postai készülettel való kiál l i tat tásokat végbe vin
ni, ollyakot rendelvén az haza szolgalatjára," a' kik nem valami suspectusok,23 

hanem igaz hazafiaibul állók, és a' postaságban értelmesek s literátusok2 4 legye
nek, a' min t is Íráshoz nem tudó postamestert absolute2 5 ne tegyen. Hogy ha 
olly veredarius találkozik penig, a' ki ámbár Íráshoz nem ért is, mindazonáltal 
a postalis szolgálatra egyébiránt alkalmatos, nem ellenzük annak helyben ha-
gyattatását , de olly modalitással,26 hogy azzal tar tasson jó értelmes deákot. Di
rector h ivünk vigyázón pediglen azon postamesterekre és veredariusokra, s egy
szersmind is tar tsa őket olly regula?7 alatt, hogy serénység által promoveál-
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tató communicatióknak28 folytatása közönséges nemzetünk hasznára szolgáljon 
mindenekben. A' kik között legfőbbképpen a' postamestereknek hivataljokat 
comprehendáló instructiójokat29 ezen maga instructiójához conformálván30 ide
jekorán adgya ki, kit-kit közülük elsőben is hit szerint való obligatiokban31 

kötelezvén funkciójának32 hiven és igazán, nagy serénységgel és fogyatkozás 
nélkül való folytattására, maga eskettetvén meg a' postamestereket, a' vereda-
riusokat pedig azok által, ha maga nem érkezhetik, mellynek alkalmatosságá
val, hogy az egész postalis lineák állapot j át egésszen tudhassa, maga személlyé 
szerint menjen el, és az postamestereknek minden alkalmatosságokat visgálja 
meg, azt instructiojokban legkiváltképpen kiadván, hogy a' minemű levelek ke
zekhez adattatnak, investigálják,33 kitül, hova, s mivégre küldöttének; úgy a 
postákon járó személyeket is megtudakozzák, micsoda járatbéliek legyenek, és 
mindazokat magok diáriumiban34 az holnapok35 és napok száma szerint consig-
nálják,36 és angariánkint37 director hívünk kezéhez azoknak extractusát38 meg
küldjék. 

Tertio.39 Maga fizetésére esztendőtt által rendeltetvén ezer Rhénes forint. Az 
alatta valóknak penig az ordinariáknak promotiojáérť10 angariális/'1 fizetések 
e' szerint adatik ki, úgy mint: postamesternek a' postamestersségtül fi. Rh42 36, 
fél postátul fi. Rh. 12, veredariusnak egy postátul fi. Rh. 24, fél postátul penig 
fi. Rh. 12, mellynek az angariak elein anticipatíve43 leendő exolutiojárul44 va
gyon generalis45 parancsolatja az Oeconomicum Consiliumnak.46 A postákra 
való pénzbeli erogatiok47 iránt, akkor az midőn ideje lészen, deputálandó48 fő-
rendű híveink előtt adjon számot. Magának és a' több postáknak penig abrak-
jok a' téli havakra49 a' commissáriátus50 által, az ki adott regulamentális51 

rendelés szerint administraltatik52 lovok szánkra. Megkívántatik penig hogy: 
Quarto.53 Director hívünk mindenkor maga mellett tartson tizenkét jó erős 

postalovakot három postakocsikkal, szükséges szerszámokkal s szóigákkal a' kö
zönséges postalis szolgálatra, hogy abban rémora54 s fogyatkozás ne essék; 
melíyre nézve meg nem engedtetik, hogy a posták vagy helységek, lovokat s 
csocsijokat (!)55 tartsa maga mellett. A postamesterekkel tartasson egy simpla 
postára nyolc lovat, a' kinek penig másfél postája vagyon, obligáltatik56 arra, 
kivált a' holott a' postalis linea elágazódik, hogy azon szolgálatra tíz jó erős 
lova légyen, azokhoz való kocsikkal és szerszámokkal. Az veredariusok által 
penig egy simplára hat lovat, sémi duplára57 pediglen nyolcat. 

Quinto.58 Mivel extraordinariae59 megesik gyakorlatossággal, hogy leveleink
kel expressus60 embereinket is kelletik küldönünk, rendeltettnek annakokáért 
melléje hat címeres curérok, a' kik annak jeléül mindenkoron címerünket nya
kokban viseljék, kiknek holnaponként lészen nyólc-nyólc forint fizetések, prae-
bendájok61 penig egy-egy portiójával62 adattatik ki udvarunkban. 

Sexto.63 Postalis napok minden héten szerdán és szombaton observáltatván,6'1 

valameddig magunktul vagy cancellariánkrul az expédiait65 leveleket kezéhez 
nem vészi, és az ordinariának elküldése iránt parancsolatja nem lészen, azt 
mindaddig el ne küldje, hogy az hamarkodás miatt az újabb ordinariának vi
szont a' más következendő postalis napig való interimális expeditiojával66 a' 
rendes postanapok ne confundáltassanak,67 a' staffeták penig, mihelyt kezé
hez küldöttettnek, legelsőben is a' melly felé dirigáltatnak, arra felé a' lineakat 
megcsinálván az utolsó postáig, egy simpla postára hetvenött pénzt számlálván, 
adja be cancellariánkra extractussát,68 annak promotiojáért mennyire való pénz 
kívántatik, és azon pénzt, udvari commisssariusunktul69 arrul udvari cancella-
riánk direktora, vagy in absentia70 secretariusink71 által ex mandato et dis-
positione nostra sub suis duntaxat chyrographis72 kiadandó commissionk73 sze
rint pecsét alat a' staffeta mellé adjungálja,74 megírván paletájában, mellyik 
postamesternek vagy veredariusnak abbul mennyi competál,75 és ki-ki azok 
közzül, a' mint a' paletában fel lészen téve, maga salariumát76 kivévén, a' kö
vetkezendő postára minden késedelem nélkül menten küldje el, bepecsételvén 
a' pénznek csomóját, és postamesterünk paletájára napját és óráját, a' mellyen 
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az ollyatén staff eta hozáérkezett, consignálja, azt szorgalmatosan observáltat-
ván, hogy egy simpla postán a' staffeta másfél óra alatt, az ordinaria penig két 
óra alatt a' következendő postára elérkezhessen. Mellyre nézve. 

Septimo.77 Tartson mind maga, s mind a postamesterekkel és veredariu-
sokkal tartasson ollyatén diáriumot, a' mellyben mikor, s honnan minemű leve
lek érkeztének, currérok vagy más rendbéli expressusok jőnek s mennek, úgy 
hasonlóképpen hová, s kiknek, minemű levelek dirigáltattak,78 az napok és 
órák rendi szerint improthocolláltassanak.79 

Octavo.80 Minthogy az feljebb elmúlt esztendőkben postalis passus81 mellett 
járó sok rendbéli személyek a' postáknak nem kevés enervatiót abususok által 
causaltanak, determináltatott82 általunk, hogy többi ollyatén postalis passussal 
járása senkinek szabados ne légyen, s adja is instructiojokban a' postáknak, 
hogy az rendelt salárium nélkül senkit ingyen a postákon ne promoveáljanak, 
hanem ki-ki azt, a' melly postaháznál felül, tartozzék először megfizetni, és 
máskint el se vittessék, hanem ha hadi ember lévén, a' maga tisztitül, a' vár
megyebeliek a vice ispányoktul,83 városbéliek penig magok bírájoktul mutatt-
nak attestatiot.84 Meg ne engedje azért azt is. 

Nono.85 Hogy valakik magok szabad akaratjok szerint egy s két postán ál
talmenvén, a' jó szabott rendett változtassák, avagy egy rendbéli postán adott 
lovakot más postáig fárasszák (kivévén azt, hogy ha magunk avagy commen-
dérozó generalisink86 hiteles emberei egy postával, az útnak közelítésére néz
ve, az rendelt útbul kitérnek), hanem ha ollykor az közben maradott postaház
nál, az haza szolgalatjához képpest az postalovak elküldöttvén, út j okát annak 
rendi szerint nem követhetnének; úgy mindazonáltal, ha a' közben maradott 
postamestertül vagy veredariustul arrul recognitiót87 vévén, a' más helyen lévő 
postamesternek vagy veredariusnak azon recognitiót praesentálják,88 és a 
lovak fáradságáért a' mi competál, új j óbban megfizessék, s a' melly lovakat 
is azonnal azon postamester vagy veredarius tartozzék visszaküldeni. 

Decimo.89 Senkinek postatáblát vagy kürtött a' curérok és postákon kívül 
szabad nem lévén tartani, arra szorgalmatossan vigyáztasson, és a' kin elérik 
az illyetin csalárdságot, azonnal a postamesterek vagy veredariusok az hely
ségbéli lakosok assistentiaja90 által megfogattathassanak, és arrul főpostames-
terünket informálván, a' lovakott elvehessek, s magok számára megtartassák. 
Köteleztettek penig a postamesterek és veredariusok arra is, hogy semmi pri-
vatus91 ember vagy szolga kezében a' kürtött ne adják, hanem a' postilio tar
tozik nyakában hordozni; ki is a' midőn előtte az útonjárók közzül ollyakot lát-
tand, a' kik, kivált szoros helyeken, szapora menetelit akadályoztattnák, meg
fúván jelt adjon azoknak kitérítetésére, a' hol penig a' szoros utak hosszasok 
lévén, ha szintén másokat nem látna is, ottan ottan a' postalis körtött meg
fújják, hogy az úton járók azt meghalván, kivált a' valós92 utakban ne eresz
kedjenek, míg a' posta azon által nem megyén. Observáltassa azt is főpostames-
terünk, hogy az hol magunk személy szerint táborban vagy quartélyban93 lenni 
fogunk, a' jövő s mennő postiliók ottan a' kürtött meg ne fújják, hanem csen-
dességgel jojjönek és menjenek, ki vévén, hanemha örvendetes hírekkel jőnek. 

Undecimo.94 Mivel a' feljebb való punctumban emlékezett vagyon a' staffe-
táknak promotiójáért való saláriumrul, valaki levelét staff etaliter akarja invi-
alni,95 addig tűle be ne vétessék, míg az utolsó postáig a' feljebb rendelt sum
ma pénzt le nem teszi, a' melybül ki-ki a' posták közzül maga saláriumát fel ve
hesse, az utolsó postának penig nem lévén az levél megadáson kívül egyéb fá
radsága, ha azon helyben találtatik az, a' kinek a' levél intituláltatott,96 azért 
magának mint staffetáért való saláriumot nem praetendálhat,97 hanem az aláb 
rendelt mód szerint való taxával legyen contentus;98 de az magunk, vagy com-
mendérozó főtiszteink staffetaitul azon taxát sem kívánhatja, hanem tartozik 
azonnal exhibeálni." 

Duodecimo.100 Rendeltetik fél árkus papirosbul álló levélért egy poltura taxa, 
az postáknak minden lineákon, az hol tudniillik vagy beadattatik, vagy a' kinek 
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tituláltatott, annak kezéhez adattatik. Mindazonáltal ez punctumot maga ré
szérül úgy értse főpostamester hívünk, ebben eximáltatnak101 a' hadi főgene-
ralis, a' commendérozó generálisok és egyéb fő haditisztek, a' nemes várme
gyéknek vice ispányai, a' commissariátusságbéli tisztek, és az udvari szolgála
tunkban valók, s nem külömben azok, a' kikhez magunk levelei és kivált or-
dereink102 mennek, a' mellyektül semmi fizetést nem engedünk vétetni. 

Decimo tertio.103 A' postalovak az rendes járás 'által jobban conserváltassa-
nak.104 Kinek-kinek a' postákon való vitettését úgy observáltassa, hogy nem a' 
lovaknak vesztegetésével nyargalózván, hanem a szekerezésben rendes ügetés
sel, a' lovaglásban penig habukozással105 legyen, mellyet instructiójokban is 
adjon a' postamestereknek, s azok által penig a' veredariusoknak; és ha kinek 
rendeletlen járások esvén, az által történne valamelly postalónak elromlása, 
arrul az satisfactiót is in locis debitis urgeálja,10G holott penig illendő conten-
tatiót nem consequalhatna,107 hozzánk recurráljon108 azonnal. Az útban való 
akadállyok elhárítássára szükségesképpen megkívánjuk. 

Decimo quatro:109 Az utaknak egyengettetését, tisztíttatáslát is, úgy az hi-
daknak az postalis lineákon való megcsináltatását, mellyek iránt a' nemes vár
megyék s városok és egyéb helységek tiszteit idejekorán requirálja,110 és azok
nak reparatioját effectuáltassa.111 

Articulariter112 is a nemes vármegyéket illetvén az utaknak reparátiója, 
mellyrül lészen is parancsolatja a' nemes vármegyéknek. 

Decimo quinto:113 Senki a' postamesterek és posták közül nagyobb málhát 
vagy csomót egy lóhoz képpest ötven fontosnál vinni ne tartozzék, és a' kik a' 
postán menők közzül ezt observálni nem akarván, nagyobb terhel fárasztaná
nak a' lovakat, ha az postalóban valamelly kár essik, nemcsak az teher árát 
vegyék meg az posták, hanem a megromlott lónak is illendő árát, mellyhogy 
magokat moderálhassák, determináltatik universaliter,11'1 hogy két lóra egy 
személytül is (a' postilionak adattandó korbácspénzen kívül) egy-egy tallér, úgy 
mind másfél Rhénes forint fizettessék egy simpla postán, ide nem értvén az haza 
szolgalatjában magunk vagy commendérozó generalisink, avagy főb hadi tiszt
eink által expediálni szokott curérokat vagy expressussokat, az kinek promo-
tiójuk 75 pénzével exolváltassék,115 de az postilionak ezentúl nem jár semmi 
fizetések. 

Decimo sexto:116 Fizetések rendeltetvén a' curéroknak, meg ne engedje, hogy 
az helységbéli lakosokat étel-ital adására adigálják;117 máskint a' ki ellen pa
naszt halland, annak fizetésébül tegyen refusiót,118 és azok közül kinek-kinek 
serény járássára nagy gondot tartson, máskint a' kik resteknek vagy excessi-
vusoknak119 találtatnak, amoveálja,120 és a' bűntettesre méltókat juxta démé
rita eorum121büntesse. Azt penig nékiek per expressum122 megparancsolja, 
hogy mások kedvéért, úgy fizetésért, és magok saját dolgokban expeditiojok 
idején az postalis lineárul sem egy (sem) más felé ne merészeljenek kitérni, 
sem penig egyik postán alájok adott lovakot az feljebb írt casuson123 kívül 
másik postáig fárasztani. 

Decimo septimo:124A' postamestereknek alván kötelességekben a' pakéták-
nak125 felbontása és az postalis lineákra juxta inviationes126 újab pakétákban 
való csináltatások az leveleknek, meg ne engedje, hogy azok másut felbontas
sanak, hanem, a' postamestereknél, az kiknek tudniillik residentiájoktul127 

ágazódnak az postalis lineák. Mellyek is a' szokott napokon expediáltassanak ; 
mindazonáltal ha a' commendérozó generálisok közzel lenni történnek, azokhoz 
az egész pakétákot kézhez vigyék, máskint penig senki kérésére el ne küldöt
tessenek, sem tilalmára az ordinariák ne tartóztattassanak. 

Decimo octavo:128 Minden ordinaria és staffeta mellé hogy paleták adjun-
gáltassanak serio129 parancsoljuk. Maga is observálja azért, és a' postákkal is 
observáltassa, hogy paleta nélkül el ne indíttassék, mellyben ki-ki melly órán 
vette, és mikor expediálta, szorgalmatossan consignálja, hogy ebbül szemláto
mást tudhassa mind serény voltokat s mind restségeket a' postáknak. És a' kik
nél az ollyatén levelek késleltettek, okát investigálván,130 és a' ki vétkesnek 
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találtatik, méltó bűntetteseket úgy mind egy angariabéli fizetéseknek elvesz
tését irrogálni131 el ne múlassa.132 

Decimo nono:133 Tiltatik szorossan és kemény bűntettes alatt, hogy a' posta
mesterek és veredariusok közzül senki az ordinariát, annyival inkább staffetát 
más idegen ember által ne promoveáltasson, hanem postiliója által expediálja; 
máskint a' ki felől comperiáltatik,134 ámbár a' levelek el ne tévedjenek is, ipso 
facto135 az elébbeni bűntettest érdemelvén, minden kedvezés nélkül megbün
tesse főpostamester hívünk. 

Vigesimo:136 Noha az postamestereknek alája rendeltettnek az veredariusok, 
mindazonáltal senkinek meg ne engedje, hogy változtatást tegyen, hanem ha 
melly alkalmatlan veredarius lene, azért főpostamesterünk kitanulván, hellyette 
mást tétessen, de ha részegeskedése vagy incuriája137 miatt találtatik alkal
matlanak, nemcsak amoveálja, hanem egyébaránt is megbüntesse. 

Vigesimo primo:138 A' melly levelek jőnek a' postalis lineákon, akar magunk
nak, akár másoknak szóllók legyenek, azokot hozzánk hozza, és a' mellyek má
soknak szóllanak, engedelmünkbül osztassa ki. 

Vigesimo secundo:139 Megtörtént az is ennek előtte való időkben, hogy a' 
postamesterek és veredariusok részeg postiliótul küldvén el az leveleket, azok 
által feles levelek veszítettenek ; tiltatik azért a' posták fejek elvesztése bűn
tettese alatt, hogy részeg, s megháborodott elméjű postilióktul se ordinariát se 
staffetát ne expediáljanak. 

Vigesimo tertio:140 A' melly postamesterek és veredariusok az lineákon hely-
heztetnek, és az elrendelt helységekben házat nem találnak subsistentiájokra, 
az Oeconomicum Consiliumot requirálván,141 vagyon parancsolatja, hogy a' 
földesurakkal megalkudván, az ollyaténok számára alkalmatos házhelyett exs-
cindáltasson.142 

Vigesimo quarto:143 Mivel a' Generalatus districtusiban a capite commen-
dérozó generalis144 urak mellé tábori postamesterek rendeltettnek, kiknek kü
lön-külön per fi. 40145 adatik ki azon districtusbéli hadi cassábul146 holnapon-
kint fizetések, azokat is tudván főpostamestersége alatt valóknak lenni, úgy vi
gyázón reájok, jó eleve tudtokra adván a' dolgokat, hogy a* postalis lineákon 
véghez menendő dipositiókban147 vagy egy, vagy más úton confusiót ne tegye
nek; ha ki penig közzülök azon postai szolgálatban vétkesnek találtatik, pro 
infligenda digna poena148 azon districtusbéli generalis urat requirálja. 

Vegesimo quinto:149 Gyakorlatossággal megesik végre az is, hogy az postalis 
lineákon magokat promoveáltató személyek olykor érkeznek az postamesterek 
vagy veredariusok házokhoz, a' midőn az alkalmatossághoz képpest az kezelebb 
való posta is vagy kocsival, vagy lovakkal otthon találkozik, a' mely egyéb
iránt is üressen fogna visszamenni. Minthogy azért régi praxisok150 az posták
nak az egymás közt való edgyesség szerint, hogy az ki egyébiránt üressen sze
kérrel vagy lóval visszamenni igyekező posta által promoveáltatja magát, nem 
azon postának tartozik az sallariumot letenni, hanem a' kik házánál felült, de 
a korbácspénzt azon postiliónak tartozik fizetni, a' ki által promoveáltatik. 
(Ezen szokás practikáltatván151 akkor is, a' midőn a' két posták az útban össz-
vetalálkoznak, és mindketten egyébaránt azon egy postamesterhez vagy vere-
dariushoz mennek, szabad leszen egymást felváltaniuk.) Melly praxist ha az 
postamesterek és veredariusok observálni akarnak, abban hagyja meg director 
hívünk őket. 

Vigesimo sexto:152 Holi az postáknak perlustratiójára,153 holl egyéb oecu-
rens154 alkalmatosságokra nézve .is megesvén director hívünknek udvarunktúl 
távozása, hogy az officium155 ollykor az haza vagy magunk szolgalatja folya
mat j a praepedimentumával156 üressen ne légyen, rendeltünk director hívünk 
mellé pro juvamine157 olly postai officialis158 személyt, az kinek dexteritassá-
ra159 az egész postalis dolgok folyamatját bízhatja. Kinek esztendeig való fize
tése lészen 500 Rhénes forint, kötelessége penig abban fog állani ezen postai 
officialis hívünknek, hogy director hívünk absentiájában160 folytassa a postai 
szolgálatot, jó correspondentiát tartván az generalatusok mellé rendelt tábori 
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postamesterekkel. Mindazonáltal úgy alkalmaztassa director hívünk maga 
functióját, hogy gyakrabban udvarunkná l személy szerint jelen legyen. 

Vigesimus septimus:1 0 1 Rendeltetnek udvarunkná l lévő postale of l ícium
ban102 két pos ta ,deákok is, az kiknek lészen fizetések singillatim163 holnapon
ként fi. Rh. No. 17.1G4 Oly deákokat igyekezék azért director h ívünk szerezni, 
a' kik mind az diariumok s egyéb protocolatiok165 beírásában habilisok,106 

mind pedig jó magokviselők, és t i tkos dolgoknak megtartói , s nem penig hír 
harangok legyenek. 

Ultimo:1 6 7 Noha az feljebb való punc tumban vagyon emlékezet az paleták-
ról, mindazonáltal mivel szüntelen Erdélyi Országunkban és Par t iumban innét 
magyarországrul küldet tetnek ordinariáink és stafétáink (úgy vice versa108 on
nét Magyarországban, az midőn isten, az időnek járása szerint, azon fejedelem
ségben bi rodalmunkban engedi létünket), erdélyi főpostamester hívünkkel szép 
correspondentiát tartson, úgyhogy az ollyatén ordinaria és staffeta mellé az ma
gyarországi l ineákon túl való l ineáknak paletai is adjungáltassanak. 
(Betoldás harmadik kézzel, majd kihúzva) 

Meo videre109 oda kell ezen utolsó punctumhoz ragasztani, hogy az midőn 
erdélyi levelek jőnek, magyar országi director uram, ha az erdélyi főpostames
ter j ó . . .17° leszen, kézben küldje pro evitandis confusionibus.171 (Betoldás 
vége.) 

Mindezeknek nagy serénységel való effectuatiója172 s jó rendben való állít-
tatása és folyamatja bízat ta tnak director hívünk dexteri tássára és activitássá-
ra.173 

Datum in castello nostro Munkacsiensi die 5. Augusti 1707.17/' 

1. Utasítás nemzetes Kosovics Márton hívünk, a mi és a magyarországi szövetkezett 
rendek valamennyi postája igazgatójának az alábbi pontokban. (Postaigazgató 
helyett a fogalmazványban eredetileg főpostamester állt.) 2. érintkezések, 3. levele
zése, 4. államnak, 5. törekvésünk, 6. rendetlenségeket, 7. tapasztaltunk, 8. igazgató, 
9. szabályozni, 10. pontok, 11. először, 12. hivatalba állítottuk, 13. (innen a pont vé
géig javítva van, más írással, új szöveg), 14. postai iratokat, feljegyzéseket, 15. fu
tár-, 16. visszaadott, 17. esküjében fogadott, 18. postautakról való táblázatot, 19. kö
rülményekhez, 20. hivatalosan, 21. vegye figyelembe, 22. Másodszor (innen újra az 
első kéz írása), 23. gyanúsak, 24. írástudók, 25. egyáltalában, 26. módon, 27. fegye
lem, 28. elősegített érintkezéseknek, 29. magukban foglaló utasításukat, 30. igazít
ván, 31. lekötelezésben, 32. állásának, 33. kutassák, 34. naplóiban, 35. hónapok, 36. 
jegyezzék fel, 37. negyedévenként, 38. kivonatát, 39. Harmadszor, 40. továbbításáért, 
41. negyedévi, 42. rajnai forintot, 43. előlegként, 44. kifizetéséről, 45. általános, 46. 
a Gazdasági Tanácsnak, 47. kiadások, 48. küldendő, 49. hónapokra, 50. hadbiztosság, 
51. katonai szabályzatban való, 52. adatik ki, 53. Negyedszer, 54. késedelem, 55. (el
írás kocsijokat helyett), 56. köteleztetik, 57. másfélre, 58. ötödször, 59. különösen, 
60. megbízott, 61. ellátásuk, 62. élelmiszer-fejadaggal, 63. Hatodszor, 64. tartatván, 
65. feladott, 66. közben való elküldésével, 67. zavartassanak össze, 68. elszámolását, 
69. biztosunktól, 70. távollétében, 71. titkáraink, 72. parancsunkból és rendeletünk
ből, de, saját kézjegyük alatt, 73. megbízásunk, 74. csatolja, 75. jár, 76. járandósá
gát, 77. Hetedszer, 78. irányíttattak, 79. feljegyeztessenek, 80. Nyolcadszor, 81. pos
tai útlevél, 82. kárt okoztak visszaéléseik által, elhatároztatott, 83. alispánoktól, 84. 
bizonyítványt, 85. Kilencedszer, 86. vezénylő tábornokaink, 87. igazolást, 88. bemu
tatják, 89. Tizedszer, 90. segítsége, 91. magán, 92. vályús (azaz mély), 93. szálláson, 
94. Tizenegyedszer, 95. gyorsfutár útján akarja feladni, 96. címeztetett, 97. követel
het, 98. megelégedve, 99. kézbesíteni, 100. Tizenkettedszer, 101. kivételt képeznek, 
102. parancsainak, 103. Tizenharmadszor, 104. kimehessenek, 105. poroszkálással, 
106. a kártérítést is a megfelelő helyen sürgesse, 107. kártalanítást nem nyerhetne, 
108. forduljon, 109. Tizennegyedszer, 110. keresse meg, 111. javítását végeztesse el, 
112. Törvényes előírás szerint, 113. Tizenötödször, 114. tudják mihez tartani, álta
lánosan elhatároztatok, 115. fizettessék, 116. Tizenhatodszor, 117. kényszerítsék, 
118. levonást, 119. kihágóknak, 120. mozdítsa el, 121. érdemük szerint, 122. kifejezetten, 
123. eseten, 124. Tizenhetedszer, 125. csomagoknak, 126. az útvonal megjelölésével, 
17. állomáshelyüktől, 128. Tizennyolcadszor, 129. szigorúan, 130. kinyomozván, 131. 
kiróni, 132. mulassza, 133. Tizenkilencedszer, 134. rábizonyosodik, 135. tettéből ki-
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folyólag, 136. Huszadszor, 137. gondatlansága, 138. Huszonegyedszer, 139. Húszon« 
kettedszer, 140. Huszonharmadszor, 141. ott tartózkodásukra, a Gazdasági Tanácsot 
megkeresvén, 142. kihasíttasson, 143. Huszonnegyedszer, 144. főkapitánysági kerü
letekben a főparancsnok tábornok, 145. 40 forintjával, 146. kerületi hadipénztárból, 
147. rendelkezésekben, 148. méltó büntetés kirovására, 149. Huszonötödször (innen a 
második kéz írása), 150. gyakorlatuk, 151. gyakoroltatván, 152. Huszonhatodszor, 153. 
megszemlélésre, 154. felmerülő, 155. hivatal, 156. akadályával, 157. segítségül, 158. 
hivatalos, 159. derekasságára, 160. távollétében, 161. Huszonhetedik, 162. postahiva
talban, 163. egyenként, 164. 17 db rhénes forint, 165. jegyzékek, 166. járatosak, 167. 
végül, 168. megfordítva, 169. véleményem szerint, 170. (egy szó olvashatatlan), 171. 
a zűrzavarok elkerülése érdekében, 172. végrehajtása, 173. derekasságára és ügy
buzgalmára, 174. Kelt munkácsi kastélyunkban, 1707. augusztus 5-én. 

4. 

1706. szeptember 24., Bars melletti tábor 

Grassalkovics János seregbíró és postamester nyugtája. 
(Eredeti: Országos Levéltár G. 29. V. 3a/B 408 f.) L. a. 237. oldalon. 

Hogy nemzetes és vitézlő Visky János udvar i commissarius u ram, Szalontay 
János u r a m absentia j ában 1 tekintetes nemzetes és vitézlő Ottlik György hoff-
mester2 u r am ő kegyelme verbális3 commissiójára,4 birke5 gyapjúknak vá
sárlására ötszáz rhenensis forintokat veres pinzül nekem effective megfize-
tet, praesentibus recognoscalván,6 ő kegyelmét de perceptis quietalom.7 Da
tum in castris ad Bars positis. 

Die 24. Septembris 1706.8 

Érsekújvári sereg bíró és posta mester, 
Grassalkovicz Jánus 

mp.9 

(Viaszba nyomott pecsét) 

1. távollétében, 2. udvarmester, 3. szóbeli, 4. megbízására, 5. birka, 6. elfogadását 
elismerem, 7. átvételét nyugtázom, 8. Kelt a Bars melletti táborból 1706. szeptem
ber 24-én, 9. sk. 

5. 

1708. szeptember 22., Füzesgyarmat 

Bercsényi Miklós főgenerális „Posta pecsé.t"-je. 
(Eredeti: Országos Széchenyi Könyvtár kt. Fol. Hung. 1389/8. 202. o.) L. a 239. oldalon 

P o s t a p e c s é t 

Melynek erejével városokban s falukban lévő postamestereknek és veredári -
usoknak parancsoltatik, ezen leibgvardiámbéli1 karabélyos ka tonám alá kése
delem nélkül fris lovú postai alkalmasságot Egerig, s onnan vissza az táborra 
rendelni tartozzanak. 

Kiben külömben se cselekedjenek. ' 
Költ Füzesgyarmatnál , die 22. Septembris 1708.2 

GB Miklós mp.3 

(papírfelzetes nagymére tű címeres pecsét lenyomata) 
(Az összehajtott i rat külzetén más kézzel í rva: Kis Istók)4 

1. testőrségembeli, 2. 1708. szeptember 22-én, 3. gróf Bercsényi Miklós sk., 4. A le
velet vivő karabélyos katona neve. 
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Bercsényi Miklós főgenerális „Posta pecséť'-je, 

1709. február 2., Debrecen 

6. 

Pápai János, a Gazdasági Tanács tagja, stafétát küld a fejedelemnek 
(Eredeti: Országos Levéltár G. 28. 2/k..83. f.) 

Int imáltat ik1 postamester és veredárius u ra iméknak ezen eő felségének szólló 
levelet sietséggel éjjel és nappal minden rémora 2 nélkül promoveálják3 Mun
kácsra. Staffoetaliter4 

Datum Debreczen, die 1. Febrüari i hora circiter 8 vespert ina5 anno 1709. 

Pápai János mp. 
(Viaszba nyomott pecsét) 

citó 
citó 
citó 

citius 
citissime 

citissime6 

Kalló. Die 2. Februá ru hora 12 meridiana percepta et sine mora expedita7 

Bátor. Die 2. Feb ruá ru hora 9 vespert ina percepta et expedita8 

Szálka. Die 3 Februáru hora 2 nocturna percepta et expedita9 

Namény. Die 3 Februá ru hora matut ina 6 percepta et expedita1 0 

Tarpa. Die 3 Februá ru hora 12 meridiana percepta et expedita1 1 
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Beregszász. Die 3 Februá ru hora 8 vespert ina percepta et statim expedita1 2 

Munkács t 
Beregszászbul sietve küldje Viski u r a m főpostamester1 3 

Surány. 3. Feb ruá ru 1709. délutáni 3 óra tájban1 4 

1. Meghagyatik, 2. késedelem, 3. továbbítsák, 4. stafétával, 5. Február 1-én körül
belül este 8 órakor, 6. gyorsan, gyorsabban, leggyorsabban — sürgősségi jelzés is
mételve, 7. Február 2-án délben 12 órakor megkapta és késedelem nélkül továb
bította, 8. Február 2-án este 9 órakor megkapta és továbbította, 9. Február 3-án 
éjjel 2 órakor kapta és továbbította, 10. Február 3-án reggel 6 órakor kapta és to
vábbította, 11. Február 3-án déli 12 órakor kapta és továbbította, 12. Február 3-án 
este 8 órakor kapta és rögtön továbbította, 13. Ezt a magyar nyelvű bejegyzést Be-
regsurányban írhatták a paletára. Surány Tarpától kapta a paletát, továbbította 
Beregszászra, ahonnan Visky János udvari komisszárius gondoskodott a továbbkül
désről Munkácsra. 14. Visky János 1711—12-ben a lengyelországi Skoljéban a ku
ruc posta intézője volt. Az irat tanúsága szerint már 1709-ben is foglalkozott posta
ügyekkel. 

7. 
2708. október 7., Nagykabol 

Palocsay György ezredes stafétája a nagykaboli táborból 
(Eredeti : Országos Levéltár G. 28. V. 2/k. 7. f.) 

Méltóságos Generális Uram Excellentiájának szóló leveleimet postamester ura i -
mék és veredáriusok életek és fejek elvesztése a la t t staffetaliter éjjel nap 
pal promoveálják, napját , óráját érkezésének expeditióját szorgalmatossan 
commoveálják.1 

Nagykaboli táborbul , 7. Oktobris 6 órakor estve 1708. 
Palocsay György mp. 

Felséges Urunk Erdélyben 
levő hadai commendérozó brigadérosa 
és egy lovas ezer colonellusa. 

Sibó 7. Octobris hora 9 vespertina percepta et expedita2 

Kis Görghő (?) 7. Octobris hora 10 nocturna percepta et expedita3 

Csehi 7. Octobris hora 12 nocturna percepta et expedita per Franciscum Eör-
dögh postarum magis t rum mp/1 

1. továbbítását szorgalmasan segítsék elő, 2. Zsibó október 7-én este 9 órakor meg
kapta és továbbította, 3. Október 7. éjjel 10 órakor megkapta és továbbította, 4. 
Október 7-én éjjel 12 órakor megkapta és továbbította Eördögh Ferenc posta
mester. 

8. 

1708. szeptember 27., Füzesgyarmati tábor « 

Nagy János tábori postamester Bercsényi főgenerális levelét a fejedelemhez küldeti 
Egerbe. 
(Eredeti : Országos Levéltár G. 28. V. 2/k. 66—67. f.) 
Ezen includált1 ket tő Méltóságos főgenerális és Locumtenens2 Kegyelmes u r a m 

leveleit úgy az ő excellentiája kegyelmes parancsolat j ábul éjjel nappal posta
mester és veredárius uraimék kegyelmetek minden tartózkodás nélkül küldje 
Egerben annotálván 3 ki ki kegyelmetek közül napját , óráját hova és mely 
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órakor deveniáltatott4 és ki által és kiknek, mikor expediáltatik, várva ér
demlet szolgalatjuknak ju ta lmát . 

Füzesgyarmati mezőben, die 27. Septembris 1708. hora tert ia post mer i 
diana5 

Nagy János mp. 
Említett főgenerális és 
Locumtenens kegyelmes u runk 
tábori postamestere 
Magyarád, idem die 27. Septembris hora 4 vespert ina defacto expedita Ságh6 

Ságh, 27 Septembris érkezett hora 8 promeridia ea hora missi ad Kővár 7 

Kővár, 28 Septembris percipiáltam reggel 8 órakor, expediál tam Sécinben8 

Sziczin, 28 Septembris hora 12 meridiana percepta et expedita ad Lossoncz9 

Utasterenyi 
Pétervássára 
Eger 
Losoncz, die 28. Septembris délután 5 órakor percepta és mindjár t Rimaszom

batban expediál tam 
Die 28 éfélkor éccaka 12 órakor Losoncrul azonnal elvitték Czakóba 
Czakó, die 29 Septembris hora 2 nocturna percipi et expedivi10 

Putnok, die 29 Septembris hora 4 matu t ina percepi et expedivi1 1 

Kaza, 29 Septembris hora 6 matut ina percepi et expedivi12 

Edelëny, die 29. Septembris hora 8 matu t ina percepi et expedivi Szikszoviam 
def actó13 

Szikszó, die 29 septembris hora 12 meridiana percepta, ad (?) eadem expedita 
(Megyaszó)14 

Megyaszó, die 29 Septembris hora 2 post meridia percepta et expedita1 5 

No 21316 

Staffoeta urgentissima 
cito 

citius 
citissime 
citissime 

Agria vei proprio loco17 

1. csatolt, 2. helytartó, 3. megjelölve, 4. vétetett, 5. 1708. szeptember 27-én délután 
3 órakor, 6. Ugyancsak szeptember 27-én este 4 órakor tényleg továbbítva Sághra. 
7. Szeptember 27-én érkezett délután 8 órakor, ugyanazon órában Kővárra elküldve. 
8. Szeptember 28-án kaptam reggel 8 órakor, továbbítottam Szécsénybe. 9. Szécsény 
szeptember 28-án déli 12 órakor kapta és továbbította Losoncra. 10. Szeptember 
29-én éjjel 2 órakor kaptam és továbbítottam. 11. Szeptember 29-én reggel 4 óra
kor kaptam és továbbítottam. 12. Szeptember 29-én reggel 6 órakor kaptam és to
vábbítottam, 13. Szeptember 29-én reggel 8 órakor kaptam és tényleg továbbítottam 
Szikszóra. 14. Szeptember 29-én déli 12 órakor kaptam, ugyanakkor továbbítottam 
Megyaszóra. 15. Szeptember 29-én délután kaptam és továbbítottam. 16. A főposta-
mesteri hivatal naplójának a folyószáma, az elszámolással kapcsolatos előjegyzés, 
17. Sürgős staféta gyorsan, gyorsabban, leggyorsabban Egerbe, vagy egyéb helyre. 
(Ahol a fejedelem fartózkodik, tehát vigyék utána.) 

— 241 — 


