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Az erzsébetvárosi Lukácsok tímár és mar-
hatőzsér tevékenységéről szóló összefog-
lalómat azzal fejeztem be, hogy a XVIII. 
század végére a nehézségek fokozódása és 
jövedelmezőség csökkenése miatt az ad-
dig a távolsági, nagybani marhakereske-
désben élenjáró, legsikeresebb örmények 
– így az erzsébetvárosi Lukácsok is – cél-
szerűnek látták áttérni valami más jövede-
lemszerző tevékenységre. Az erzsébetváro-
si1 Lukácsok kiterjedt famíliájának sok ága 
volt és a különböző ágak történetében há-
romféle „profilváltási” próbálkozásra lát-
hattunk példát: a földszerzési, a postames-
teri és a bányavállalkozói „foglalkozás” 
irányába. A birtokszerző Lukácsokról ko-
rábban2 már meséltem: Lukács Miklós le-
származottai nemesi címereslevél szerzé-
sével és a töröktől legkésőbb felszabadult 
Bánság kincstári földjeinek megvásárlásá-
val teljes jogú magyar nemessé váltak. A 
ránk maradt adatok fényében úgy látszik, 
hogy Miklós bátyjának, Lukács Jakabnak 
a leszármazottai inkább az akkoriban dina-
mikusan bővülő postahálózatban látták az 
„előre menekülés” útját.

Mai ésszel el se tudjuk képzelni, milyen 
volt a közlekedés két-háromszáz évvel ez-
előtt! Épített út alig volt.3 A birtokhatár-
ok szerint kanyargó utakat szekerek vág-
ták, esőben sárosak, száraz időben porosak 
és göröngyösek voltak. A nagyobb kátyú-
kat a vármegye rabokkal, a magánutakon 
a földbirtokos a jobbágyok robotmunká-
jával tölttette fel (ha törődött vele). Hidak 
alig voltak, az úton járók a vizeken gázlók-
nál vagy réveknél keltek át, sokszor hatal-
mas kitérőkre kényszerülve. Ahol híd volt, 

ott a fenntartást az áthaladóktól szedett vá-
mokból fedezték – hacsak nem volt nemes 
az átkelni kényszerülő.

Postaszolgálatra minden szervezett ál-
lamban mindig szükség volt, de a megvaló-
sítása koronként változott. A Mohács előt-
ti magyar királyságban „futókövetek”, „le-
vélviselők” biztosították a kormányzat szá-
mára szükséges üzenetek és küldemények 
továbbítását. A magánemberek közül csak 
a vagyonosak engedhették meg maguknak 
küldönc megfizetését, ezért a leveleket al-
kalmi kézbesítőkre – épp arra utazni ter-
vezőkre – bízták, aztán a küldemény vagy 
megérkezett valamikor, vagy nem... (A 
nagy távolságokat bejáró örmény kereske-
dők mindig szívesen vállalták és megbíz-
hatóan teljesítették a levelek továbbítását.)

A felvilágosodott abszolutizmus felis-
merte a közlekedés fontosságát és a kap-
csolattartás lehetőségét a királyi székváros 
és a fontosabb városok közti a mai vasút-
hálózathoz hasonló postavonal-hálózat lét-
rehozásával kívánta biztosítani. Mivel a 
török kiűzése óta a Magyarország királya-
ként és Erdély (nagy)fejedelmeként ural-
kodó Habsburgoknak minden anyagi ere-
jét lekötötte az állandó hadsereg felállítá-
sa és az ezzel járó feltételek megteremtése 
(kaszárnyák, öltözék, fegyverzet, élelmi-
szer, szállítóeszközök, adminisztráció stb., 
mind-mind soktízezer főre), ezért az ural-
kodó a postahálózat felállítását haszonbér-
be adta tőkeerős vállalkozóknak. (A Thurn 
und Taxis4 család, majd később a Paar csa-
lád nevei postatörténeti nevezetességek5.) 
Ahogy a török kiűzésével a Habsburg ha-
talom egyre jobban megerősödött, előbb 

a királyi Magyarországra, majd Erdélyre 
is kiterjesztették a birodalom más részein 
már jól bevált postarendszert. Erdélynek 
Habsburg kézre kerülésekor a Bécs-köz-
pontú császári posta hálózat már Madrid-
tól Szentpétervárig, sőt, Indiáig is terjedő 
„infrastruktúrává” fejlődött. A XVIII. szá-
zad közepén Erdélyben is lendületet vett 
a postahálózat építése. A már „bejáratott” 
postát később a Kincstár alá rendelték, va-
gyis a működtetés egységes szabályait és 
díjait központilag írták elő, de a postaállo-
mások működtetését továbbra is magáno-
sokra bízták. A tőkeerős vállalkozók meg-
pályázhatták és siker esetén haszonbér-
be vehették a postamesteri állást: fix ösz-
szeg ellenében – a Kincstár által megsza-
bott díjak beszedésével – működtethették a 
postaállomást, amelynek többletbevétele a 
postamester haszna volt, ami így az ügyes 
postamesternek jelentős jövedelmet bizto-
síthatott.

A postaútvonalakat a kormányzat jelölte 
ki, politikai és katonai szempontok alapján, 
a földrajzi és települési adottságok figye-
lembe vételével. Az útviszonyok miatt a te-
reptől függően két-három mérföldenként 
(15–20 kilométerenként) postaállomásokat 
kellett létesíteni, amik kezdetben a fogatok 
cseréjét voltak hivatottak biztosítani.

A királyi postautakon kezdetben csak 
„állami” küldeményeket lehetett továbbíta-
ni. Az államérdek védelmében a posta mű-
ködését szigorú védelemben részesítették: 
érdemes beleolvasni az egyik XVIII. szá-
zadi postatörvénybe!

„A posta törvény mindenkire néz-
ve egyenlően kötelező (nincs nemesi elő-
jog!) ... A posta szolgálatban állók a posta 
ügyekben a postai törvényhozás alá tartoz-
nak, miért is más törvényhatóság idézése és 
végzése nemcsak semmisnek nyilváníttatik, 
hanem az törvénysértésnek is vétetik. 

A posta épületek és állomások, a postai 
tárgyak és szerelvények megőrzésére szol-
gáló színek és raktárak, postai jószágok és 
szerek, úgyszintén a postautak a legtágabb 
kiváltságok és szabadalmakkal láttatnak 
el, és éppen olyan szent- és sérthetetlenek-
nek tekintendők, mint ...  akár az uralkodó 
fejedelem palotája. Ennek bizonyságául a 
postahivatali és posta-állomási épületekre 
az uralkodó fejedelem czimere kiakasztan-
dó, a postalegények szolgálati idejök alatt 
szintoly szinekből viseljék a posta-síp, -zsi-
nór és -ruházatot, minőt az uralkodó feje-
delem udvari cselédsége visel. 

A postának útközben rablók általi meg-
támadtatása, vagy elveszése esetén, köte-
les mindenki – kinek erről bármi módon 
tudomása van – azt a hatóságnak jelente-
ni, mely esetben haladéktalanul katonaság, 
sőt szükség esetén a falvak lakosságának 
felhasználásával is, – az erdők, házak és 
rejtekhelyek a legnagyobb figyelemmel ki-
kutatandók és a gonosztevők elfogatása és 
kiirtására nézve minden elkövetendő 6. 

A posta-személyzet, hogy éjjel és nap-
pal szolgálatának kötelességszerűen ele-
get tehessen, mindennemü lefoglalás, 
vám-, út- és hídpénz, adó, gyámság, őr-
ség, sánczépítés és katonai beszállásolás 
alól (mindazon országokban, hol a nyilvá-
nos postajárat berendezve van) felmentetik. 

A posta állomási épületek az úttól ne es-
senek félre. A postamestereknek a lovak, ta-
karmány és egyéb postai szükségletek be-
szerzésénél minden alkalommal elvitázha-
tatlan elsőség adatik...

A posta-sípjelre a posta úton minden 
utazó és könnyű jármű kitérni, a teherko-
csi megállni, a menetben levő katonai csa-
pat pedig utat engedni – köteleztetik, míg a 
posta keresztül halad. 

A posta-legény szolgálatteljesítés közben 
polgári ügyben le nem tartóztatható, ha 

Gyarmati Béla 

Az erzsébetvárosi Lukácsok – tőzsérekből postamesterek
(1. rész)
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azonban bűnügyben elfogatnék, köteles az 
elöljáróság egy megbízható embert a pos-
ta továbbításának czéljából a legközelebbi 
lóváltó állomásig kirendelni. 

Ha a posta-legények a nyilvános posta 
továbbítása alkalmával – előre nem látható 
szerencsétlenség következtében, – az úton 
lovaiktól megfosztatnak, vagy a lovak hasz-
nálhatatlanokká lesznek, szabadságukban 
áll bármely, az úton vagy mezőn találha-
tó lovakat lefoglalni, kifogni és a legköze-
lebbi váltó állomásig a posta továbbításá-
ra felhasználni. Hogyha pedig a posta-le-
gény a szerencsétlenség áldozatául esett 
volna, kötelessége bármely legelébb érke-
zett utazónak az elmaradt postát a legkö-
zelebbi helység- vagy faluig kisérni, onnan 
pedig az ottani földesúr, bíró vagy elöljáró-
ság köteleztetik a postának a legelső pos-
ta-állomásig leendő továbbítását haladék-
talanul előmozdítani. 

A posta-szolga és posta legényeket szol-
gálati működés és a postajárat közben fel-
tartóztatni, őket túlhajtani, azoknak ruhá-
zata, a posta-síp és 
zsinórral visszaélni, 
őket zavarba hozni 
vagy nekik kárt okoz-
ni, – a legközelebbi 
polgári vagy katonai 
hatóság általi letar-
tóztatás, pénzbírság 
vagy testi büntetés 
terhe alatt – tiltatik. 

A közügy és a kö-
zönségnek érdekében 
lévén, hogy a postajá-
ratok a rendes időben 
megérkezzenek, illető-
leg a rendes kiszabott 
érkezési idők megtar-
tassanak, ennélfogva 
felhatalmaztatnak a 

posta legények, hogy nedves időben a mély 
és rossz állapotban levő utakat kikerülve 
(hol feltartóztatva és akadályozva lehetné-
nek) a mező és rétekre – a kerítések és aka-
dályok áttörésével – kitérhessenek és jobb 
utat kereshessenek. Ha ez által a földbir-
tokosok károsodva lennének, ezen kárt ma-
guknak tulajdonítsák, mivel kötelességök 
lett volna az ... ily rossz utakat használható 
állapotba helyezni és fenntartani. 

Zárt helyeken (fallal kerített települése-
ken), melyeken a posta keresztül megy és 
melyek ki nem kerülhetők, az érkező rendes 
postáknál (ha az érkezési óra ösmeretes) 
a kapuk a posta-síp jelre minden tétová-
zás nélkül kinyitandók. Kötelességévé té-
tetik a hatóság és parancsnoknak az iránt 
intézkedni, hogy a kulcsok elhozásával sok 
idő el ne vesztegessék, nehogy a postajárat 
ez által késedelmet szenvedjen a közügy ká-
rára. Azon várak és erődökben pedig, me-
lyek éjjel zárva tartatnak, az éjjeli záróra 
után érkező posta, egy a kapu felett vastag 
sodronyból alkalmazott készülék segítségé-

vel az őrségi tiszthez, s onnan a hatósághoz 
juttatandó.”

Látható, hogy a postaszolgálatot teljesí-
tők kiemelt védelemben részesültek, „köz-
alkalmazotti” státusukban ők is részesül-
tek a kormányzat tekintélyében. (Ez éppen 
eléggé megnehezíti a családkutató utódok 
munkáját, mert az egyszer postamestersé-
get nyert személyek a nagy társadalmi te-
kintélyt biztosító postamester titulust rend-
szerint nyugállományba vonulásuk után is, 
halálukig viselték, még akkor is, ha közben 
szolgálati helyüket bezárták, vagy ha ők 
maguk más helységbe költöztek.)

A birodalmat behálózó postautakat pos-
tatérképeken ábrázolták.

Érdemes e postatérképen egy kicsit né-
zelődni! A térkép mai szemmel ugyan nem 
túl arányos, inkább csak az egyes posta-
állomások közti postaútvonalak egyfaj-
ta szemléltetése. Erdélyt Magyarország 
felől akkortájt már két postavonalon is el 
lehetett érni: Debrecen felől Kolozsvár 
(Clausenburg7), Gyulafehérvár (Carlsburg) 
és Nagyszeben (Hermanstadt) érintésével 
egész Brassóig (Cronstadt) el lehet jutni. 
Ugyancsak Nagyszebenen át Brassóig ve-
zetett a másik, kelet-nyugati postavonal, 
Szegedtől Temesváron (Temeswar) át. Vé-
gezetül Nagyszeben és Beszterce (Bistritz)  
között húzódott Erdély észak-déli „pos-
ta-főútja”.

Ha szemügyre vesszük a térkép déli szé-
lét, ahol a Temesvár—Lugos—Déva—
Szászsebes (Millenbach)—Nagyszeben 
vonal haladt, akkor megállapíthatjuk, hogy 
ezen útvonal Facsád (Faschet) környéki 
északi mellékvölgyeiben feküdtek a vizmai, 
krivobarai, bresztováci és kékesi Lukács-
birtokok (a korábbi marhahajtó utak pihe-
nőhelyein). Hiába keressük azonban Gyu-
lafehérvár (Clausenburg) közelében (attól 
nyugatra) Zalatnát (Goldenmarkt8), illetve 

Kolozsvár (Clausenburg) közelében (tőle 
északra) Szamosújvárt (Armenierstadt), 
ezeknél ekkor még nem épült ki a postahá-
lózat. (A zalatnai és a szamosújvári posta-
állomás tehát csak 1794 után létesülhetett.) 
Hasonlóképpen még nem köti össze posta-
út Nagyváradot (Gr. Wardein) Kolozsvár-
ral (Clausenburg).

Erdély észak-déli fő postavonala Nagy-
szebentől Besztercéig haladt, mégpedig Er-
zsébetvároson és Marosvásárhelyen át. Er-
zsébetváros postaállomása tehát már 1794 
előtt megnyílt és ezen az egyetlen, igen 
fontos észak-déli postavonalon fekvén, je-
lentős forgalmat bonyolított.

A már kialakult postahálózat nyereséges-
sége akkor kezdett igazán megnőni, ami-
kor a postai szolgáltatásokat megnyitották 
polgári célokra is. A XVIII. században Deb-
recenből Pestre 4 napig utazott a közönsé-
ges postajárat (száz évvel később gyorsko-
csival már csak (!) másfél napig). A megle-
hetősen kényelmetlen, fűthetetlen postako-
csik óránként 6–7 kilométert tettek meg, és 
2–3 óránként a postaállomásokon a lovakat 
le kellett cserélni. A postaállomás bonyo-
lult üzem volt: a postamester felelt a továb-
bítandó levelek, csomagok átvételéért és a 
díjak beszedéséért, ő fogadta és indította a 
postajáratokat, gondoskodott pihent lovak-
ról a továbbhaladáshoz és a postamester 
volt a „gazdája” a postalegényeknek, akik 
a lovakat ellátták, szükség esetén a váltó lo-
vakat eredeti állomáshelyükre visszajuttat-
ták. A postamester számára többletfeladat 
és többletbevétel forrása volt a csatlakozó 
„infrastruktúra” megszervezése, ami kü-
lönféle mesterek és műhelyek révén meg-
zsírozta a tengelyeket, javította a törött sze-
keret és a szakadt istrángot, pótolta a lovak 
patkóit stb. A postaállomásokon az utasok 
megmozgathatták elgémberedett tagjaikat, 
ehettek-ihattak és hideg időben megmele-

Erdély postaút-hálózata („Készíttetett Georg Ignaz Freyherrn von Mezburg 
abbé úr, a bécsi egyetem császári királyi matematikaprofesszora által, 1794”)
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gíttethették a lábukhoz csomagolandó kö-
vet, téglát, amivel a fűtetlen postakocsiban 
elkerülhették a megfagyást. Szükség esetén 
akár meg is hálhattak a postaállomás foga-
dójában, hiszen 1822-ig a postakocsiknak 
nem volt lámpása, így jószerivel csak nap-
pal közlekedhettek.

Az egyes vonalak által érintett települé-
sekről, a járatok indulásáról, az utazás idő-
tartamáról és díjáról a mai menetrendekhez 
hasonló vastag Kursbuch-ok tájékoztatták 
az érdekelteket. Bécs és Pozsony között 
1752. szeptember 18-tól hetente egyszer 
Bécs és Buda között is megindult a rend-
szeres közlekedés, hetente egyszer: Bécs-
ből hétfőnként reggel 8-kor indult, és győ-
ri éjszakázás után érkezett meg a célállo-
másra, míg Budáról vasárnap indult és ked-
den ért Bécsbe. Az útiköltség 2 aranyforint 
volt. Az 1770-es évektől kéthetente indult 
kocsi a Temesi Bánságba. Pozsonyból ha-
vonta egyszer ekkor már Nagyszeben is el-
érhető volt, de csak nyáron, kedvező idő-
járásban, és az út 8 napig tartott. A menet-
rendszerinti delizsánsz járatok megjelenése 
előtt a személyszállítás ún. extrapostán tör-
ténhetett, (dupla áron!), amikor postalova-
kat béreltek a saját, vagy a postamester fo-
gata elé. Ilyenkor egy postalegény hajtotta 
a fogatot és kezelte a postakürtöt.

Jegyzetek
1 Az „erzsébetvárosi” jelzővel az erdélyi ör-
mény Lukács család minden leszármazottját il-
letem, függetlenül attól, hogy magát erzsébetvá-
rosinak (netán „erzsébetvári”-nak), vizmainak 
vagy gyulafehérvárinak nevezték, azon az ala-
pon, hogy közös őstől származtak és történetük-
nek ugyan értékes, de nem egyetlen eleme az 
a nemesítés, amiben Miklós és Jakab, valamint 
utódaik részesültek.
2 Lásd: Gyarmati Béla: „Az erzsébetvárosi Lu-
kácsok – tőzsérekből birtokos nemesek”! (Erdé-

lyi Örmény Gyökerek 2013. november, 26. o.)
3 Még Széchenyi Ferenc grófnál is forradalmi-
nak számított, hogy birtokán kőzúzalékkal „csi-
nált utat” építtetett! Fia, Széchenyi István pedig 
1830-ban a „Hitel”-ben így ír az országban ak-
kor uralkodó útviszonyokról: „Az ország sok tá-
jéka zsíros, fekete vagy ragadó agyag földeken 
ásatik 5–6 ölre egymástól két mély árok, s az 
áldott termékeny föld árkok közé domboltatik 
fel, száz meg száz szekér, ezer meg ezer em-
ber mozog, s a ráfordított fizikai erő iszonyú. 
Ki kisdedkorától fogva ilyen manipulációkhoz 
nem szokott, azt gondolná, hogy a lakosok va-
lamely igen nehéz fogamzású plánta alá készí-
tik el a helyet, s bámulva értené, hogy a mun-
kások képzeletük szerint országutat készítenek, 
mely minden tréfán kívül hazánkban sok helyen 
búza alá alkalmasabb lenne, mint utazók és tár-
szekerek számára.”
4 Az interneten kapható „Thurn und Taxis” pos-
tahálózat-építő társasjáték ismertetője így indít: 
„1490-ben járunk, itt az ideje, hogy a német tar-
tományokat ellássuk postakocsi-állomásokkal. 
Építs ki postakocsi-útvonalakat, majd építsd 
meg az útvonalnak megfelelő állomásokat!”
5 A magyarországi postajáratok monopóliu-
mával 1743-ig a Paar család rendelkezett, akik 
ezen jócskán meggazdagodtak és privilégiumu-
kat az Udvar visszavásárolta, kárpótlásul még 
birodalmi nemességet is kaptak.
6 A váratlan rajtaütés lehetetlenné tételére a pos-
tautak mentén még a növényzetet is kellő távol-
ságig ki kellett irtani, hogy a postajáratot meg 
ne lephessék az út mentén rejtőzködő rablók!
7 A térképen használt német településnevek ma-
gyar és román megfelelői: Clausenburg = Ko-
lozsvár = Cluj-Napoca, Carlsburg = Gyulafe-
hérvár = Alba Iulia, Millenbach = Szászsebes 
= Sebeş, Hermanstadt = Nagyszeben = Sibiu, 
Faschet = Facsád = Făget, Cronstadt = Brassó 
= Brasov…
8 Zalatna (egyik) német neve sokat sejtető, ma-
gyarul: „Aranypiac”

Az utóbbi években egyre gyakrabban szö-
vök be előadásaimba, megnyitóbeszédeim-
be személyes emlékeket. A visszajelzések 
szerint e memoáriádákat hallgatóság álta-
lában szívesen veszi. Valószínűleg egyko-
ri tanárom, László Gyula (1910–1998) és 
Zádor Anna (1904–1996) egyetemi kurzu-
sai, Szilárdfy Zoltán ikonográfiai előadá-
sai is közrejátszhatnak ebben, de van egy 
másik nyomós oka is amiért megteszem, 
ez pedig nem más,, mint az évek múltával 
szinte kivétel nélkül mindenkinél megjele-
nő szemtanú, a kortárs, a tanú attitűdje, aki-
ben kényszerítő erővel merül fel az elmúlt 
események minél hitelesebb átadása az utó-
doknak, az utókornak, ami nem pusztán az 
egykori személyes élmények áthagyomá-
nyozódását jelenti csupán. Tudománytör-
téneti szerepe is jelentős lehet olykor, mert 
gyakran az írott források hiányában hiányt 
pótló láncszemmé válhat, többek között 
egy-egy életmű feltárása, értékelése során, 
így néhai Szentpétery Tibor (1916–2005) 
esetében is. Az alábbi rövid visszaemléke-
zés egy közösen jegyzett kötet születéséről 
talán némi adalékkal szolgálhat majd a re-
mélhetőleg minél előbb megírandó monog-
ráfiájához.

1990 januárjában még nem sejtettem, 
hogy utolsó nyugalmas évemet töltöm kol-
légáimmal munkahelyemen, az MTA Mű-

vészettörténeti Kutató Csoport Úri utca 62. 
számú épületében, azaz az esztergomi ér-
sekek budai palotájában, melyet egy hat-
van évre kötött kényszerbérleti szerződés 
értelmében használt a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia. Ebben az egyébként poli-
tikailag igen visszhangos, felpezsdült idő-
ben szólt át telefonon Marosi Ernő, a Kuta-
tócsoport igazgatóhelyettese, hogy vár rám 
a szobájában. Kissé szorongva mentem át 
hozzá, mint aki rossz fát tett a tűzre, az épü-
let főhomlokzati szárnyába, mert fogalmam 
sem volt arról, hogy mit szeretne. Nem volt 
egyedül. Egy hölggyel, Gáspár Zsuzsával, 
az Officina Nova Kiadó egyik szerkesztőjé-
vel beszélgetett. A rendszerváltást követő-
en alakult kiadóról addig nem igazán hal-
lottam. A két világháború között megje-
lent Officina képeskönyvekről viszont an-
nál többet tudtam, hiszen a kis formátumú 
igényes kiállítású, tartalmas művelődéstör-
téneti, művészettörténeti köteteket, példá-
ul az erdélyi városokról vagy a régi magyar 
fényképezésről, gyakorta forgattam, s hasz-
nálom, hivatkozom rájuk ma is, mert nem 
egy közülük gazdag adatoltsága, kiváló il-
lusztrációs anyaga miatt máig alapműnek 
számit. 

Kíváncsi voltam persze, de bevallom, 
gyanakodtam is, hogy vajon miben sánti-
kálhat nagy tudású főnököm, vajon mibe 

A XX. század bő kétharmadát végigfényképező, a doni fronton haditudósítóként 
dolgozó, az ’56-os eseményeket megörökítő, a Budapestet városvédőként doku-
mentáló, a Krisztinavárosi Budai Gyermekfotó műterem portréfotósa, a szenve-
délyes ország- és természetjáró dr. Szentpétery Tibor munkásságát és életútját be-
mutató, a Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Budapest, Templom utca 2-10.) 2013. 
április 20-án elhangzott emlékülés előadásait folyamatosan közöljük.

Kerny Terézia
Az Olttól a Küküllőig, avagy hogyan lettem 
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