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„...POSTÁN IZENTEM VALA NAGYSÁGODNAK" 
Az, információáramlás tényezői a XVII. század közepén 

1. Az információáramlás keretei 

1.0. Az információs forradalom kora és Magyarország — Problémafelvetés 

„Nagyságodnak tegnap valamely levelet írtam volna, még nem értettem volt sze-
gény Váradnak tőlünk való elesését" — írta Rhédey László Wesselényi Ferencnek, 
1660. szeptember 4-én kelt levelében, noha Várad augusztus 27-én megadta ma-
gát.1 A nádor levelét 1663. augusztus 14-én ismertették a Pest-Pilis-Solt vármegye 
közgyűlésén, melyben utasította a vármegyét, hogy „ sub poena decretali" vonul-
jon Nyitrához július 3 l-re 2 A példák sora hosszasan bővíthető, ugyanakkor ezek 
az események is szemléltetik a hazai XVII. századi információáramlásban megmu-
tatkozó zavarokat. 

A kora újkort az információrobbanás, információs forradalom koraként szokás 
számon tartani,3 Behringer pedig egyenesen kora újkori kommunikációs forrada-
lomról beszél.4 Az információáramlás új, hatékony eszközei jelentek meg a kor-
szakban, a röplapok, a röpiratok, az újságok megjelenésének hátterében a könyv-
nyomtatás, a reformáció általánosan ismert szerepe mellett újabban lehetséges ösz-

1 Rhédei László Wesselényi Ferencnek. Huszt, 1660. 09.04. RhédLev. 112. p. 
2 Pest-Pilis-Solt jkv., 1983. No. 849. 
3 Szőnyi, 1984. 42. p., R. Várkonyi, 1999/1. 12. p., G. Eíényi, 2003. 32. p., Briggs-Burke, 2004. 

91. p., Z. Karvaiics, 2004. 7. p., Begann, 2005: Faulstich 12-13. p. 
4 A kommunikációs forradalmat általában hosszan elhúzódó, befejezetlen folyamatnak szokás 

tekinteni, melynek első szakasza a vasút, gőzhajó feltalálásához, második szakasza a távíró, 
rádió alkalmazásához, következő szakasza pedig az internet elteij edéséhez köthető. 
Briggs-Burke, 2004. 103. p., Begann, 2005: Gersmann 27-31, p. Behringer ezzel szemben fo-
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tökélő tényezőként felmerült a postaszolgálat létrejöttének hatása is.5 A hír, az in-
formáció birtoklása a kezdetektől fogva meghatározó jelentőséggel bírt, ugyan-
akkor a koraújkor az az időszak, amikor a „tudás hatalom" gondolat elterjedt,6 „a 
kora újkori Európában a tájékoztatás és jól tájékozottság külön tudomány, az ér-
dekérvényesítés bonyolult eszköze"7 lett, adott döntés meghozatalához az adott 
helyzetre vonatkozó minél több, gyorsabb és pontosabb, megbízhatóbb informá-
ciókra volt szükség,8 helyi, regionális és országos szinten bekövetkezett változá-
sokmérlegelése egyaránt kívánatossá vált. Nemcsak a nagyhatalmak, a politikai és 
gazdasági elit tagjai,9 hanem mind szélesebb társadalmi rétegek körében vált meg-
határozóvá ez a felismerés, új kommunikációs terek nyíltak meg, a hír árucikké 
vált, híréhség bontakozott ki Európa-szerte.10 

R. Várkonyi Ágnes hívta fel a figyelmet arra, hogy „hír+ az idő + a befogadó al-
kalmazkodása + válasza, ez a rövidebb-hosszabb folyamat teremti meg a táj ékozta-
tás «tájékozottság egységét, s együttesen alkotja az információt."11 Az idő, illetve 
annak kihasználása a kora újkori ember számára döntő jelentőséggel bírt. Aközép-
korra jellemző, ciklikus, természeti alapú idő helyét fokozatosan vette át a modern 
korra jellemző időkezelés, a szakirodalomban a folyamat eredőjeként a kereske-
delmi tevékenység mind szélesebb körűvé válása, a kapitalista munkafolyamat és a 
posta kialakulása egyaránt felmerült.12 Az időfelfogás jelzőjeként egyfelől az óra-
használat elteijedtségét, órásmesterek számát szokás vizsgálni, másfelől a dátumo-

5 A tényezőkről áttekintés: Szőnyi, 1984. 23-61. p.; A könyvnyomtatásról: Briggs—Bürke, 2004. 
11-15. p., 23-28. p., Begann, 2005: Faulstich 19-21. p., Giesecke 15-9. p., Burkhardt 
23-27. p., Schneider, 2005. 63-78. p., Szecskö, 1971. 89-91. p., McLuhan, 2001. 5-9. p., 
Scholz, 2005. 23-46. p.; A posta szerepéről: Behringer, 2003., Behringer, 2005. 39-55. p., 
North, 2005. 239-240. p. Az információtörténet történeti folyamatokban játszott jelentőségé-
ről: Nóvák, 2003. 

6 Bacont idézi Barudia, 1989. 67. p. 
7 R. Várkonyi, 1999/1. 9. p. 
8 Ennek jelzője lehet a fama információ, értelmes hír és a rumor, pletyka jelentéselkülönülés, to-

vábbá a hírnév elkülönítése. Bene, 1999. 369-370. p. 
9 Jelzésértékkel: Nagyhatalmak: Briggs-Burke, 2004. 29-31. p., Ágoston, 2005. 32-33. p., 

Nóvák, 2007. 29-30. p.; Magyar politikai elit: Hiller, 1992. 19-20. p., Bene, 1996. 
390-394. p , R. Várkonyi, 1999/1. 21. p., Várkonyi, 2008. 147-162. p.; Gazdaság: Karnehm, 
2005. 304-306. p., Városok: H. Németh, 1999. 17-27. p., H. Németh, 2004. 193. p., Bán, 
1997. 117. p. 

10 Habermas, 1993. 36-37. p., Briggs-Burke, 2004. 58. p., Z. Karvalics, 2003. 42. p., G. Etényi, 
2003. 31. p., Kommunikation, 2005. 

11 R. Várkonyi, 1999/1. 13. p. 
12 Átfogóan: Tóth, 1994. 115-132. p., középkori idő: Gurevics, 1974., okok: Le Goff, 1982. 
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zás, az időregisztrálás gyakoriságát. Az előbbivel kapcsolatban nem hagyható 
figyelmen kívül az óra mint szimbólum, ugyanis nemcsak időmérő eszköz, hanem 
a cselekvésre ösztönzés és a mechanikus világkép kifejezője egyaránt lehetett.13 

Utóbbival kapcsolatban pedig Heil figyelmeztetett arra, hogy az állandó utalgatás a 
levél dátumozására a levéltovábbítás esetlegességével is magyarázható.14 Magyar 
vonatkozásban R. Várkonyi állapította meg, hogy „szigorúan kezelik az időt, lelki-
ismeretesen, felelősséggel."15 Ha elfogadjuk is, hogy hazánkat a korszakban kü-
lönleges időérzékenység jellemezte, akkor is számot kell vetnünk azzal, hogy a kor 
embere hiába kapott meg nagyon rövid idő alatt egy levelet, melyre saját szándéka 
szerint, késlekedés nélkül válaszolt is, ahhoz hogy válaszlevelét elküldhesse, szük-
sége volt valamilyen „alkalmatosságra." 

Felvetődik a kérdés, hogy Magyarországon a korszak vonatkozásában helytál-
ló-e kommunikációs forradalomról vagy információs forradalomról beszélni? 
Mely tényezők befolyásolhatják az információáramlást? Akérdésnek két aspektu-
sát érdemes figyelembe venni: egyfelől számolnunk kell az adott korra jellemző 
nyilvánosság korlátozott voltával, az információ szándékolt elhallgatásával, a pro-
pagandával,16 másfelől pedig különféle objektív, külső tényezők hatásával, így az 
utak, az időjárás, az információtovábbítás technikai eszközének az információ-
áramlásra gyakorolt hatásával. Tanulmányomban arra tettem kísérletet, hogy ez 
utóbbiak hatását megvizsgáljam, rámutatva arra, hogy mik azok a keretfeltételek, 
melyek között mozogva a közéleti, politikai és gazdasági szereplők a számukra 
mind fontosabbá váló információkhoz hozzájuthattak. 

1.1. „ ...alkalmatlan útra nézve lehetetlen volt haladnom " 
— Az időjárás szerepéről 

Az 1990-es évek elejétől fogva a történeti ökológia mint önálló tudományág egyre 
nagyobb teret követel magának, kiemelve a környezeti tényezők, éghajlat, termé-
szeti viszonyok hatását a történelem alakulására.17 Jelen vizsgálat ezek közül első-
ként az éghajlat szerepére hívja fel a figyelmet. A történeti klimatológia nap-

13 R. Várkonyi, 1987. 159-160. p., Csukovits, 1992., Tóth, 1994. 121. p. 
14 R. Várkonyi, 1992. 323. p., Heil, 2005. 263-264. p. 
15 R. Várkonyi, 1992. 323. p. 
16 Habermas, 1993. 51-80. p., Angelusz, 1985. 7-73. p„ R. Várkonyi, 1988., Lukács, 1995., 

Bene, 1999. 67-92. p„ Barbarics, 2000., 2004., G. Etényi, 2003. 19-31. p. 
17 R. Várkonyi, 1993. 7-23. p., R. Várkonyi, 1999/2. A történelmi folyamatok meghatározásában 

a természeti környezetnek tulajdonított szerep modelljeiről: Rácz, 1993. 67-68. p. 



jainkban a Climhist forráselemző módszert alkalmazza, a történeti forrásokból kri-
tikai vizsgálattal nyert adatokat, azok tér- és időbeni rendezését követően számsze-
rűsíti, statisztikai adatsorokká alakítja, ily módon mutatva rá a jellemző 
trendekre.18 Arra törekszik, hogy a természeti környezet így rekonstruált állapota 
révén a gazdaság és a társadalom életében végbemenő hatásmechanizmusra irá-
nyítsa a figyelmet.19 

Az 1550-es évektől kezdődő lehűlés a XVI/XVII. század fordulóján volt a leg-
nagyobb mértékű, majd a XVII. század közepét rendkívül változékony időjárás 
jellemezte, melyet a század végén ismét lehűlés követett. A század közepének téli 
hőmérsékletviszony ait vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy az 1640-es években a telek 
egyre hűvösebbek lettek, enyhülés 1665-től mutatkozott. A nyarak kevésbé mutat-
tak egységes képet, az 1640-es években az átlagosnál hűvösebb és melegebb idő-
szak egyaránt előfordult, az 1650-es évek közepén tapasztalható, az átlagosnál 
jóval melegebb nyarat a 1660-as években hűvösebb nyarak követték.20 A csapadék 
mennyiségének vonatkozásában a Climhist módszerrel nyert adatok azt mutálják, 
hogy az 1670-es években az 1640-es évekhez képest több mint háromszor annyi 
csapadék esett.21 

Az éghajlati tényezők információáramlásban játszott szerepét mutatják nem-
csak a naplókban fellelhető időjárásra tett megjegyzések, (pl. „ egész étszaka sem 
szűnt az esső, s így valóban megnehezedett az utunk, "21 „ ...jóval ebéd után 
mingyárt szapora esső tanált lenni és igen bajos s nehéz utunk az Priszlopon ál-
tal"23), hanem ennek törvényszintű rögzítése is, az erdélyi 1634-es postarendtartás 
száraz időben 1 mfd megtételéhez 1,5, míg sáros időben 2,5 órát engedélyezett.24 

„Acht ich kein Wind, Wetter noch Regn,/ Weiln an diesn Sachen vielglegen " — ol-
vasható egy frankfurti postaplakáton.25 A posta éghajlati tényezők szerepét negli-
gáló hatásához az alábbi elemzések adalékul szolgálhatnak. 

18 Pfister-Schüle, 1992. Hazai viszonyokra adaptálása a kora újkor vonatkozásában: Rácz, 
1995., Rácz, 2001. Rácz adatainak forrása: Időjárási, 1962. 

19 Brázdil, 2003. 215-216. p., Rácz, 1995. 499-506. p., Ennek gyakorlati alkalmazása a korszak 
magyar viszonyaira: Zimányi, 1994. 7 -17 . p., R. Várkonyi, 2001. 

20 Rácz, 1993. 78. p., Rácz, 2000. 285-304. p., Rácz, 2001. 207-258. p., Rácz, 2003. 229-245. p. 
21 Rácz, 1995. 498. 3. ábra. 
22 KeczNap. 1664. 10. 09. 175. 
23 KeczNap. 1664. 11. 02. 178. 
24 Postarendtartás, 1634. 264. p., Hennyey, 1926. 41. p. 
25 FlugblStter, 1987. IV. köt. No. 296. 401. p. 



1.2. „nincs nehezebb és nagyobbpostaút, mint Fatra által" — A táj szerepéről 

A telegráf feltalálása előtt az információközvetítés minden formáj a a térben való fi-
zikai mozgáshoz kapcsolódott, az információ továbbítása csak az úthálózat révén 
volt lehetséges.26 A „táj olyan érzékeinkkel felfogható földfelszíni jelenség, amely 
a természet, a különböző technikák és emberi kultúrák ötvöződésének eredmé-
nye,"27 vagyis a térérzékelés mellett a domborzati viszonyokra és az épített környe-
zetre egyaránt érdemes figyelmet fordítani. A kora újkor folyamán a térérzéke-
lésbenmódosulás történt, a tér nemcsak kitágult, de rendezetté, átláthatóvá, időben 
mérhető, sőt már pénzben is kifejezhetővé vált.28 Abraham Ortelius Theatrumának 
lapjain a föld belátható, körbejárható, egyszerre nyíltak meg térbeli és időbeli ka-
puk;29 ezt érzékeltették amérföldjelzők átér léptékekre szab ott megjelenítésével és 
a postaplakátok ennek időben kalkulálható feltüntetésével,30 de a változást jelezték 
a korszak útikönyvei, útleírásai,31 vagy az a tény, hogy Nádasdy Ferenc pénzt és 
energiát fordított arra, hogy Magyarországról térképjelenjen meg Európában.32 

Az adott domborzati viszonyok jelentőségét példázza, hogy a Velence-
Brenner-hágó-Innsbruck, magas hegyek között vezető postavonal esetén a hason-
ló távolságú postaútvonalaknál hosszabb menetidővel és magasabb szállítási díjjal 
kalkulált a postamester,33 valamint idézhető a rózsahegyi postamester késedelmé-
nek megokolása, miszerint „ nincs nehezebb és nagyobb postaút, mint Fatra által, 
Szentmiklósnál elég nagy és súlyos útja vagyon. "34 

A korszakban a szárazföldi utak minőségét a burkolat hiánya miatt a talaj típusa, 
az időjárási viszonyok erősen befolyásolták.35 Az utak állapotának javításra ösztö-

26 Briggs-Burke, 2004. 28-29. p., Z. Karvalics, 2007. 10. p. 
27 Jean-Robert Pitte-t idézi Musset, 2002. 46. p. 
28 Behringer, 2003. 437-549. p., 660-661. p. 
29 Besse, 2002. 
30 Mérföldjelző: Augsburg: Flugblatter, 1989. Dl. köt. No. 240. 469. p., Nürnberg: Flugblatter, 

1989. III. köt. No. 239. 467. p. Az augsburgi mérföldjelzőn Európára, míg a nümbergin az ak-
kor ismert négy kontinens allegorikus ábrázolásával már az egész világra nyílik kilátás. Posta-
plakát: Flugblatter, 1987. IV. köt. No. 296. 401. p. (1621), Behringer, 2003. 203. p., Abb. 8. 
(1623), Kremer, 2005. 184. p. Abb. 25. (1626), 348. p. Abb. 36. (1634). 

31 Behringer, 2003. 111-121. p„ 437-438. p. 
32 Méghozzá nemcsak földrajzilag pontosabb - a Tihanyi-félsziget helyét módosítatta hanem 

az aktuálpolitikai helyzetnek is megfelelő. Hrenkó-Papp-Váry, 1990. 72-73. p. 
33 Giró-Szász, 1999. 246-247. p., Kremer, 2005. 36-38. p. 
34 Munkás, 1911. 94. p. 
35 Hanzély, 1960. 27. p., Szende, 2007. 49. p. 



kélő tényezőjeként a kereskedelmi érdekek fontos szerepet kaptak.36 „Az ispánok 
és alispánok kötelességévé leszen minden megyében azon utak törvényes mértékű 
kiszélesítése, amelyeken a kereskedők barmaikkal járnak kelnek" - rendelkezett 
1597:XL. te.37 Emlékezetünkbe idézve a kereskedőknek a középkorban a híráram-
lásban betöltött fontos szerepét, nem meglepő az az állítás, miszerint „az informá-
ció áramlása követte a kereskedelem áramlását."38 

Az 1602 :XV. tc. szerint „ az utak és hidak kellő módon való javításának eszköz-
lése úgy a hadjáratra, mint a postajáratra mindenek felett szükséges. "39 Korsza-
kunkban a hadi igényeknek való megfelelés kiemelt szerepet játszhatott, erről 
tanúskodnak a vármegyei közgyűlések által elrendelt útjavítások, így például a 
Zala megyei közgyűlés 1644. július 11-én úgy rendelkezett, hogy szélesítsék ki a 
pölöskei végvár előtti utat, majd 1647. november 9-én és 1649. január 11-én 
ugyanezen út hosszabbításáról döntött.40 Az említett 1602-es törvény az utak fej-
lesztésének egy harmadik fontos tényezőjére, a postaszolgálatra is ráirányítja a fi-
gyelmet. A postajáratok kialakulása ösztönzően hatott az infrastruktúra fejlesz-
tésére : egyfelől a postaútvonalak csomópont] ában máig meghatározó j ellegű váro-
sok tűntek fel,41 másfelől pedig a rögzített útvonalak elősegítették a célirányos fej-
lesztést, ennek hatása már a XVI. században megmutatkozott, de legjelentéke-
nyebben a XVIII. század folyamán éreztette hatását.42 Az infrastruktúra fejlesztése 
érekében hozott döntések végrehajtása azonban nem volt problémamentes, erről 
tanúskodik, hogy a közgyűléseken többször ismételten elrendelték az útjavításo-
kat, s büntetést is helyeztek kilátásba,43 sőt szabtak ki útjavítást büntetésként is 
közgyűlési távolmaradás miatt.44 

Az augsburgi mérföldjelző a szárazföldi utakat ajánlott a közlekedéshez, 
„excepto aqautico, quod peregrinantes Lyco et Danubio in Austriam et 
Hungáriám, urgente necessitate consueverunt. "45 Cselebi is használta a dunai vízi 
utat magyarországi utazásai során, a korszakban a vízi utak szerepe jelentős lehe-

36 Hanzély, 1960. 26. p., Gecsényi, 2008. 276. p. 
37 Regős, 1999. 29. p. 
38 Z. Karvalics, 1996. 12. p., Briggs-Burke, 2004. 28. p. 
39 Regős, 1999. 29. p. 
40 Zala jkv., 1996. ü. köt. No. 1477., 1555. 
41 Behringer, 2003. 96. p., 177. p., Kremer, 2005. 28-38. p. 
42 Vásárhelyi, 1959. 4 2 7 ^ 2 9 . p., Hanzély, 1960. 28. p., Regős, 1999. 29. p., Behringer, 2003. 

513-523. p. 
43 Zala jkv., 1989. I. köt. No. 682., 714., 737.; Vas jkv., 1992. No.1473.,1534. 
44 Zala jkv., 1996. LL köt. No. 982. 
45 Flugblatter, 1989. El. köt. No. 240. 469. p. 



tett hazánkban.46 A magyarországi források ugyanakkor gyakran beszélnek a vi-
zek, a folyók okozta nehézségekről, Keczer Ambrus naplójában olvashatjuk, hogy 
indulás előtt „Beniczky Farkast előreküldvén, az ki által az vizeket láttata gróf 
uram, mehet-é által az vízen, "47 felidézve a csapadékindex XVII. század közepi 
meredek emelkedését, valószínűsíthetjük, hogy a vizsgált időszakban komoly köz-
lekedési nehézséget jelenthetett a nagy mennyiségű lezúduló csapadék. Ugyanak-
kor meg kell jegyezni, hogy az ún. „fokos gazdálkodással" igyekeztek elérni, hogy 
az árvizek okozta károkat csökkenteni tudják,481647: CXXIX. tc. a Mura és a Rába 
szabályozásával foglalkozott, míg az 1655:LXXXI. tc. általában szólított fel az ár-
vizek elleni hatékony védelemre.49 

1,3. Futárszolgálat és posta — A technikai eszközökről 

A postakürtös lovas számos XVII. századi metszeten látható, közülük az egyik leg-
híresebb a háborús pusztulást maga mögött hagyó, a vesztfáliai béke hírét Bécs, 
Stockholm és Párizs felé vivő lovas, akit már a kereskedők a házak kapujában vár-
nak, s akit az égből Merkúr és Fama kísér.50 Agyorsaság, a megbízhatóság és a gaz-
daságosság hármas jelszavával szerveződő posta a korszakban mind nagyobb teret 
hódított a hírek továbbításának középkori formája, a futárintézmények rendszere 
mellett.51 A két hírtovábbítási rendszer három fo szempont szerint vethető össze: a 
működési stabilitás, a finanszírozás és a célközönség tekintetében. A futárszolgálat 
ad hoc jelleggel, az aktuálisan felmerülő ügyhöz igazodva működött; a futárt lóval, 
élelemmel, szállással az útba eső község látta el — királyi megbízás esetén közte-
herként - ; a futárok csak az uralkodó üzeneteit továbbították, ilyen módon a társa-
dalom tagjai vagy kereskedők, zarándokok segítségével küldhettek levelet, vagy 

46 Cselebi, 1985. 292. p., 326-327. p. A kor vízi közlekedését részletesen tárgyalja: Takáts, 
1900. 

47 KeczNap. 1664. 02. 24. 143. p. További adatok: rdőjárási, 1962. 179-200. p. 
48 R. Várkonyi, 1990. 89. p., Deák, 2002. 146-150. p. Sőt a saját javukra is igyekeztek fordítani 

a török elleni védelmi rendszer kiépítésénél. R. Várkonyi, 2001. 46-50. p. 
49 MTvtár., 1900. 505, 643. p. 
50 Behringer, 2003. Címlap, Flugblatter, 1989. IV. köt. No. 254. 336-339. p., Egyéb: Flugblatter, 

1980. H. köt. No. 186., 188., 278., 280., 281., 330., 385. 
51 Dallmeier, 1982. 589-595. p. 



pedig saját futárokat alkalmaztak (ebben az esetben ugyanazon lovas még lovat 
sem tudott váltani).52 

A posta „feltalálójának" Franz von Taxis-t szokás tekinteni, aki 1490-ben indí-
totta meg az első postajáratot.53 Technikai újítása az volt, hogy postaállomásokat 
állíttatott fel rendszeres távolságokon belül, ily módon lehetővé téve azt, hogy ló és 
a lovasa is pihenten, éjjel-nappal folytathassa útját. A postaállomások ideálisnak 
tekinthető — sebességveszteség és a ló károsodása nélküli—távolsága 15 km, ez a 
XV/XVI. század fordulóján még átlagosan 33 km volt, majd a XVII. század első 
felére a jól működő útvonalakon a Taxis családnak sikerült elérni az ideális távolsá-
got.54 Aposta rögzített útvonalon, meghatározott időben haladt, ahogy erről a mér-
földjelzők, a postaplakátok tudósították az utazni vágyókat,55 így mindenki 
számára kiszámíthatóvá, tervezhetővé vált az utazás. A rendszeres (ordinari) jára-
tok mellett volt lehetőség sürgős (cito) levél feladására, szükség esetén azonnali 
postalegény útra bocsátására.56 Az egyes postaállomások fenntartása a postameste-
rek kezébe került, bevételeik között állami fizetés mellett saját tevékenységükből 
származó bevételek szerepeltek. Előre rögzített tarifákkal dolgoztak, melyek a cso-
mag, a levél súlyától, a távolságtól függően alakultak, az árakat hirdető plakátok 
pedig egyúttal reklámként is szolgálhattak.57 Kezdetben a posta működtetésének 
feltétele volt az állami finanszírozás, fontosak voltak bankházaktól származó köl-
csönök; a postaállomások a XVII. századra váltak képessé az önfinanszírozásra, 
sőt jövedelmezőkké lettek, az állandó pénzhiánnyal küszködő kora újkori állam 
ekkor már csak a postamonopóliumok révén támogatta őket, vagyis azzal, hogy 
megteremtette a lehetőségét a privát konkurencia nélkül való működésnek.58 

A postaszolgálat továbbra is megőrizte a királyi, hivatali levelek továbbításának el-
sőbbségét, de már Franz von Taxis 1505-ben kötött első postaszerződése engedé-
lyezte a magánlevelek szállítását is aNémet-római Birodalom területén, az 1520-as 

52 Munkás, 1911. 11. p., Hennyei, 1926. 2-3. p., Dallmeier, 1982. 589. p., Behringer, 2003. 
56-57. p. 

53 Vö. Gutenberg-galaxis helyett Taxis-galaxis felvetése. Behringer, 2003. 19. p. 
54 Augsburg-Brüsszel 1562-re, Trient-lnnsbruck-Augsburg-Rheinhausen útvonalon 1628-re 

alakul ki az optimális távolság: Winkelbauer, 2003. 331. p., Behringer, 2003. 90-92. p. 
55 Behringer, 2003. 201-203., Kremer, 2005. 182-195. p. 
56 Behringer, 2003. 61., 146. p. 
57 Birghden 1618. évi elszámolása alapján: Kremer, 2005. 160-165., 187-189. p.; Behringer, 

2003. 84-85. p„ 203. p. 
58 Dallmeier, 1982. 590. p., Behringer, 2003. 245-247. p., 557-558. p. Jelzésértékű vagyoni gya-

rapodások: Thum-Taxis: Behringer, 2003. 580-583. p., Kremer, 2005. 421^23. p. 



évek végére már egyértelmű ennek gyakorlati alkalmazása.59 Az 1510-es évektől 
megkezdődött a személyszállítás bevonása a postaügyekbe, de ez európai viszony-
latban is csak a XVIII. században vált igazán jelentőssé.60 

Z. Karvalics-Kis az információáramlás sebességét a XIX. század közepéig vál-
tozatlan nagyságúnak véli,61 Braudel szerint, bár gyorsult ugyan a kora újkorban az 
információtovábbítás sebessége, de a legnagyobb gondot szerinte a korszakban to-
vábbra is annak bizonytalan, esetleges volta adta.62 Behringer a középkorraj ellem-
ző 1,25-2,5 km/h-s levéltovábbítási sebesség helyett a kora újkorban 5-7,5 km/h-s 
sebességet, vagyis háromszoros gyorsulást regisztrál, s rámutatott arra is, hogy a 
gyorsulásnak ez az üteme meghaladta még a vasút alkalmazása révén elért sebes-
ségváltozást is, s így szerinte a „történelem felgyorsulása" itt vette kezdetét.63 

Behringer állítását nemcsak a postarendeletek, mérföldtáblák — esetleg pusztán 
elérni kívánt — adatai alapján fogalmazta meg, hanem a de facto állapotot rögzítő 
postacédulákkal is igazolta.64 A posta széles körű hatását több területre vonatkoz-
tatva fejtette ki: ez a gyors és hatékony információáramlás teremtette meg Behrin-
ger szerint a három nagy polgári forradalom (angol, francia, amerikai), valamint az 
ipari, a tudományos forradalom lehetőségét. A mentalitástörténetben bekövetkező 
alapvető változásokat is a posta hatásának tulajdonítja: az időérzékelésben a mo-
dern, percre pontos időfelfogás elterjedését, a térérzékelésben pedig a korábban 
kaotikusnak tekintett tér mérhetővé, pénzzé és idővé átszámíthatóvá alakulását, to-
vábbá szerinte a postahálózat kiépítése egy kommunikációspecifikus szektor ki-
alakulását eredményezte, mely a század folyamán összekapcsolódott a professzio-
nalizációval és a bürokratizációval is, valamint hozzájárult a nyomtatott újságok 
elterjedéséhez is.65 

A rendszer kiépülésének, fejlődésének okait kutatva több tényező együttes ha-
tásával számolhatunk. Háttérként a korban jelentkező általános híréhség szolgált, a 
fejlődésre ösztökélően hathatott a gazdasági és kulturális elit — kiemelten a 
Fugger-, Welser-bankház, az antwerpeni tőzsde — érdeklődése, kezdeti fázisban 

59 Ezt a Taxis család más tagja, Gábriel von Taxis magára is érvényesnek tekintette, noha ő a tiroli 
vonalon a kamara kifejezett utasítása ellenére szállított leveleket. Winkelbauer, 2003. 330. p. 

60 Behringer, 2003. 70. p., 437-473. p. 
61 Z. Karvalics, 2004. 7. p. 
62 Braudel, 1996. 403. p. 
63 Behringer, 2003. 63. p., Behringer, 2005. 44. p., 49. p. 
64 Behringer, 2003. 45-47. p. 
65 Behringer, 2003. 47-49. p„ 102-108. p., 672-677. p. Az újságokról: Blühm, 1977. 58-61. p., 

G. Etényi, 2003. 34. p. 



ráadásul anyagi támogatása is.66 Szerepet tulajdoníthatunk az egyes postamesterek 
személyi aspirációinak, képességeinek, közülük különösen a már említett Franz 
von Taxis mellett Sigmund von Birghden jelentősége emelhető ki.67 Az aktuálpoli-
tikai kihívásoknak való megfelelés is döntő jelentőségű lehetett: a harmincéves há-
ború kezdeti szakaszában postaútvonalakat kellett áthelyezni, gyengülő teljesít-
ményt mutatott a posta, a harmincéves háborút lezáró béketárgyalások megkötésé-
ben azonban a gyors és megbízható információt szállító posta szerepe már vitatha-
tatlan.68 Az állami központosított intézményrendszer kialakulásának befolyása is 
jelentős.69 

A postahálózat elfogadtatása nem volt problémamentes Európában; a Né-
met-római Birodalomban való XV. századi megjelenése után széles körűvé válása 
a XVII. század első felében következett be, előbb a városok szembenállásával kel-
lett megküzdeni, majd pedig a birodalmi posta és a tartományi posta között bonta-
kozott ki ellentét.70 A birodalmi postával szembeni ellenérzések a fő motiválója a 
levelek ellenőrzése miatti — nem alaptalan — félelem lehetett, a kémtevékenység 
megléte különösen háborús időkben—harmincéves háború, franciák elleni hábo-
rú—igazolható.71 A futár előnyben részesítésénél számolhatunk a megbízhatóság, 
a személyi felelősség szerepével, ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy a 
kora újkor — ahogy Schwerhoff fogalmazott — egyfajta kísérleti labor, ahol régi 
és új média viszonya egymás mellett figyelhető meg, az írásbeliség szerepe fokoza-
tosan megnövekedett a szóbeliségre épülő kultúra, társadalom mellett, de a kor-
szak lényegiségéhez tartozónak kell tekintenünk a szóbeli megnyilatkozásokat.72 

A három részre szakadt Magyarország egyes részein az információtovábbítás 
rendszere eltérő képet mutatott. A török hódoltság területén valószínűleg a szan-

66 Behringer, 2003. 67. p., 78. p., 100-101. p. 
67 Birghden megerősítette a városi futárszolgálattal szemben a posta szerepét, majd új postaútvo-

nalak létesítésével Frankfurtot a birodalmi információáramlás központjává tette. Behringer, 
2003. 193-207. p., 551-559. p., Kremer, 2005. 43-457. p. 

68 Dallmeier, 1989. 79-82. p., Behringer, 2003. 203-216. p., Kremer, 2005. 167-170. p. 
Behringer ráadásul a 30 éves háborúval kapcsolatban kiemeli, hogy ehhez köthető a rendszer 
európai elterjedése is. Hasonló folyamat a holland felkelés ideje: Kremer, 205. 7-8. p. 

69 Dallmeier, 1982. 590. p. 
70 Városok: Behringer, 2003. 127-207. p., Kremer, 2005. 7-13. p., 67-109. p.; tartományi posta: 

Dallmeier, 1989. 80-84. p„ Behringer, 2003. 216-279. p„ Winkelbauer, 2003. 336-337. p. A 
futárszolgálat és posta közötti váltás svéd példája: Barudia, 1989. 67-76. p., az európai hely-
zetről átfogóan: Behringer, 2003. 206-209. p. 

71 Dallmeier, 1982. 590-592. p., Winkelbauer, 2003. 335. p. 
72 Faulstich, 1998. 13-32. p., Briggs Bürke, 2004. 32-34. p., Begann, 2005: Faulstich 19-21. p., 

Scherhoff, 2005. 139. p. 



dzsákszékhelyekenműködhetettek postaállomások, melyek eltartása a környékbé-
liek kötelessége volt, ezek azonban az optimálisnál távolabb estek egymástól, 
ugyanakkor a helyiek leveleinek a szállítását ún. török rab posta - olyan szemé-
lyek, akiket a török elfogott, miközben váltságdíjukat összegyűjtötték, leveleket is 
vittek magukkal —, valamint a mészáros, kereskedő posta biztosította.73 Az Erdé-
lyi Fejedelemségben megmaradt a Mohács előtt intézményrendszer,74 csak a feje-
delem, illetve esetenként országos szerv salvus conductusszal rendelkező futárát 
voltak kötelesek a városok közteherként ellátni, ugyanakkor az országgyűléseken 
állandóan visszatérő panasz, hogy egyéb utazók is ellátást követelnek a városok-
tól,75 jelezvén, hogy az igény egy szélesebb körű rendszerre megvolt Erdélyben. 
A törvényekben rögzített városok mint ellátóhelyek megállapítása a rögzített útvo-
nalak kialakulásának irányába hatott.76 

A Habsburgok által kormányzott területen az első postaútvonalat 1490-ben 
I. Miksa állítatta, elsődlegesen katonai célok miatt, a hadiposta azonban 1526 után 
sem szűnt meg, hanem kormányzati, közérdekű célok érdekében továbbra is fenn-
maradt. Apostamesteri tisztséget gyakorlatilag örökletesen aPaar család tagjai töl-
töttékbe a XVI. században, a posta költségeit pedig a Magyar és a Szepesi Kamara 
mellett a stájer, az alsó-ausztriai rendek és az Udvari Kamara képviselte. Az 
1622:XXIV. tc. értelmében csak magyar postamester volt alkalmazható a további-
akban, a kiadásokat pedig a Magyar és a Szepesi Kamara viselte a későbbiekben, 
gondot jelentett azonban, hogy a Paar-ok hűb érként bírták a Habsburgok uralta tar-
tományokban a postamesteri címeket, így az egységes vezetés hiánya miatt a 
XVII. század első fele a visszaesés időszaka volt.77 A futárszolgálat továbbra is 
fennmaradt, a postajáratok — R. Várkonyi Ágnes szerint — valamelyest teher-
mentesítették, de nem helyettesíthették azt,78 A főúri udvarok önálló kommuniká-
ciós rendszert működtettek, a familiárisok fontos szerepet kaptak az információ-
továbbításban, fontosabb leveleket, üzeneteket küldött velük az uruk.79 A városok 
futárszolgálatra építő hírtovábbító rendszerének jó hatásfoka nemcsak a felső-ma-

73 Kamody, 1985., Kamody, 1999. 65-81. p. 
74 Hennyey, 1926. 34-42. p., Trócsányi, 1980, 250-253. p. 
75 Vizsgált korszakban: EOE., 1886. 52. p., 180. p., EOE, 1887. 13. p., 124-125. p., 

220-221. p., 253-254. p., 255. p., 289. p., 371. p. 
76 Hermyei, 1926. 41. p. 
77 Munkás, 1911., Hennyey, 1926. 34-119. p„ Ember, 1946. 372-379. p., Kamody, 1985. 

65-89. p., Kamody, 1999., Kenyeres, 1999., Pálfiy, 1999. 
78 R. Várkonyi, 1999/1. 12. p. 
79 Koltai, 1999. VÜL, Koltai, 2001. 15-17. p. Batthyány: Varga, 1981. 94-95. p , 129-130. p., 

Koltai, 2001. 117. p., Esterházy: Koltai, 2001. 87-88. p., Hiller, 1992. 45. p. 



gyarországi városok vonatkozásában, hanem a szabad királyi városokra vonatko-
zóan is megállapítható, sőt Miskolc példája is alátámasztja a futárszolgálat haté-
kony működését.80 

2. Elemzés 

2.0. Munkamódszer 

A vizsgálat forrásául két forráscsoportot használtam, naplókat és leveleket. Euró-
pában ekkoriban már a hírhez jutás térben és időben leghatékonyabb formájának az 
újság számított, ugyanakkor a hírpiac kialakításában, a véleményformálásban a le-
velezés továbbra is kiemelt szerepet játszott.81 Hazánkban a korszakban még nem 
jelent meg újság, így az aktuális hírek továbbításának legfőbb eszköze a levél lehe-
tett. Anaplók forrásként való felhasználásának hátterében a korábbiakban már em-
lített szóbeliség szempontja állt, az információáramlás informális csatornái között 
mindenféleképpen számolnunk kell a személyes találkozások révén átadott infor-
mációval. Jelen vizsgálatnak nem célja az így továbbított hírek, álhírek, pletykák 
vizsgálata, ugyanakkor a naplók kis léptékű adatai mutatják azt, hogy adott utazó 
pontosan milyen útvonalon haladt, milyen időközönként pihent meg.82 Ennek 
megfelelően az elemzett naplók kiválasztásánál azt tartottam szem előtt, hogy mi-
nél aprólékosabban rögzítsék a haladási útvonalat, valamint hogy a vizsgált idő-
szak és terület úgy váljék lefedhetővé, hogy szerepeljen a megjelölt időinterval-
lumokat és az elkülönített területegységeket átlépő utazó is a forrásanyagban.83 

A levelek kiválasztásánál ezen túl szerepet kapott, hogy eltérő társadalmi státuszú 

80 Németh, 1999. 17-27. p., H. Németh, 2004. 193-211. p., Bán, 1997. 116-117. p. 
81 A levelek gazdasági, politikai életben betöltött sokféle funkcióját vette száma: Faulstich, 

1998. 48-68. p. Sőt újabban Maulshaugen fejtette ki, hogy az aktuális hírek továbbításában — 
az újságokkal szemben — továbbra is a leveleké az elsőrangú szerep. Maulshaugen, 2005. 
413., 421-424. p. 

82 Witthöft, 1982. 203-205. p„ Behringer, 2003. 25. p. 
83 A kiválasztott naplók: ApNap., BatNap., KeczNap., NemNap., RákNap., RhédNap. Apafi Mi-

hály (1632-1690) erdélyi fejedelem (1660-1690); Batthyány (II.) Ádám (1610-1659) 
1633-1659 Kanizsával szembeni végvidéki és dunántúli kerületi főkapitány; Hidvégi Nemes 
János (1630-1688), Rákóczi Zsigmond udvarában szolgált, majd II. Rákóczi György diplo-
matája lett, 1678 után az erdélyi fejedelmi tanács tagja; Keczer Ambrus (1620-1671) Thököly 
István familiárisa, gazdasági intézője, az 1660-as években aktivizálódó köznemesi szervezke-
dés egyik központi alakja; Rákóczi László (1633-1664), Sáros vármegye főispánja, 1658-tól 
királyi kamarás; Rhédei László (1636-1663), Rhédei Ferenc erdélyi fejedelem (1657-1658) 



egyének is szerepeljenek a forrásanyagban, illetve, hogy biztosított legyen a futár-
szolgálat és a posta használata is.84 Az utazásokból nyerhető sebességadatokkal re-
konstruálható az éghajlati, környezeti és technikai eszköz hatásának a szerepe, a 
vizsgálat második lépcsőfokaként pedig sor került ezen adatok összevetésére a le-
velezési anyagban megmutatkozó hatásmechanizmussal. 

Az információtörténeti megközelítés a hírek minőségének, mennyiségének, hi-
telességének szempontj át tartj a szem előtt,85 míg a kommunikációtörténeti megkö-
zelítés a hírhez jutás közösségi módjaival, a résztvevők eszköztárával, a gyorsa-
sággal és a hatékonysággal foglalkozik. A vizsgálatban elsősorban a kommuniká-
ciótörténeti irányultság érvényesül,86 annak irányzatai közül is a technológiai 
szemléletmód — vagyis az, hogy az egyes korszakban uralkodó médium miként 
befolyásolja a kommunikációs rendszert —, ennek tanulságainak a felhasználásá-
val, de komplexitásra törekedve igyekeztem vizsgálni a vázolt témát. A vizsgálat-
ban különféle sebességadatok átlagainak alakulásával dolgoztam, úgy vélem, 
hogy a mennyiségi adatok nyomán megmutatkozó tendenciák segítséget nyújthat-

fia, 1661-tól Háromszék főkapitánya. Továbbá Zrínyi Miklós levelében rögzített haladási út-
vonalát is ide soroltam. ZrínLev. 2003. 593. A felhasznált források jegyzékét közlöm a dolgo-
zat végén, táblázat formájában feldolgozott változata. Horváth, 2009. 90-109. p. Példaként: 

Időpont Indulás Ebéd Vacsora 
Össz. 

út 
Sebesség 

Hivatkozás Időpont Indulás Ebéd Vacsora 
Össz. 

út De Du Napi Hivatkozás Időpont Indulás Ebéd Vacsora 

km km/t 

Hivatkozás 

1657.01.8. Misztótfalu Szinyér-
várallya 

Remete 16 4,1 7,1 4,6 RhédNap.228. p. 

1657.05.01. Győr Szil 6,7 6,7 BatNap. 55. p. 
1657.10.04. Olcsvaapáti 

-Aranyosi rév 
Tiszaszalka Kászony 24 2,7 2,4 2,0 RákNap. 318. p. 

1658.12.14. Kőhalom Sövénység Dálya 26 1,9 3,3 4,1 NemNap. 251. p. 

1664.07.14. Lucsivna -
Vasec és 
Vichodna 
között 

Szentpéter Szentmiklós 41 5,4 
9,9 

1,7 3,4 KeczNap.161. p. 

1664.02.28. Ebesfalva Gálfalva 19 2,0 1,6 ApNap.88. p. 

84 A feldolgozott levelek jegyzéke: Horváth, 2009. 109-124. p. 
85 Z Karvalics, 1996. 10-25. p. 
86 Szecskő, 1971. 79-91. p., Lázár, 2001. 29-33. p. 



nak a keretfeltételek megállapításához.87 A távolságokat Lipszky János térképe se-
gítségével állapítottam meg.88 A korszak folyamán mindinkább elteijedt az órának 
mint időegységnek az alkalmazása, de továbbra is gyakran használatos a természe-
ti viszonyokkal, illetve az étkezéssel kapcsolatos időmegjelölés, a forrásokban sze-
replő némely pontos időmegjelölés alapján, a reggeli indulás időpontjának 7 h-t, az 
ebédidőnek 11 h-t, a vacsora idejének 18 h-t tekintettem, az ebéd időtartamára 
1,5 órát számoltam,89 így délelőtt 4 óra, délután 5,5 óra lehetett az utazásra fordított 
idő, de a naplókban felmerülő egyéb bejegyzéseket — „ feles ideig mulattam," 
„ misén voltam, " „ vacsora későn " — is igyekeztem figyelembe venni. Az átlagse-
besség megállapításához a naplóknál 12 h-val számoltam, hiszen — amennyiben 
ezt külön nem jelzik — biztosnak vehető, hogy nem haladtak éjszaka, a levelek 
esetében azonban már 24 h-val, ugyanis a korszak optimális lehetősége, a posta-
szolgálat már az éjjel-nappali levéltovábbítást tette lehetővé.90 

87 Kifogásolja: Z Karvalics, 2003. 39. p. 
88 Lipszky, 2002. 
89 Források: Apor, 1978. 33. p , Bethlen, 1980. 516. p., UdvRend, 2001. No. 92.; Tóth, 1994. 

121-123. p., Benda, 2005. 494-495. p. 
90 A összegyűjtött leveleket feldolgozó táblázat: Horváth, 2009. 109-124. p. Példaként: 

Feladó Címzett 
Feladás Érkezés Válaszlevél 

Táv 
(km) 

Sebesség 
(km/h) Hivatko-

zás 
Feladó Címzett 

helye, dátuma 

Táv 
(km) Érke-

zésig 
Vála-
szig 

Hivatko-
zás 

Barkóczy 
István 

Wesselényi 
Ferenc 

Teplice 
1664.04.25. 

Szerencs 
1664.05.15. 

Tokaj 
1664.05.17. 

120 6 0,23 E 199 4. 
cs. 8. f. 

Batthyány 
Ádám 

Pálffy Pál Rohonc 
1649.08.06. 

Bajmóc 
1649.08.17. 

Bajmóc 
1649.08.17. 

230 0,9 0,9 PálLev. 
57. p. 

Esterházy 
[X] 

Vitnyédy 
István 

Bécs 
1664.04.02. 

Sopron 
1664.04.03. 
estve 

Sopron 
1664.04.04. 

60 1.7 1,25 MTAK 
3603. 
1376. f. 

Gyulay 
Ferenc 

II. Rákóczi 
György 

Várad 
1657.11.14. 

Görgény 
1657.11.17. 
este 6 után 

225 2,5 Trócsányi 
1990. 
305. 
P./1320.Í. 

Mednyászky 
Jónás 

Wesselényi 
Ferenc 

Beckó 
1659.05.20. 

Stubnya 
1659.05.22. 

75 1,6 P 497 2. 
cs. lO.f. 

Teleki 
Mihály 

Dalmady 
István 

Ecsed 
1659.04.24. 

Sárospatak 
1659.05.01. 

Sárospatak 
1659.05.01. 

80 0,4 0,4 TelLev. 
1905. 
395. p. 



Adatokat három időintervallumból gyűjtöttem, az 1649-1651 közti látszatbéke 
időszakából, az 1655-1660 közti, elsősorban Erdélyt érintő háborús időszakból, 
valamint 1664-ből, a Magyar Királyság elleni hadműveletek idejéből. A vizsgálat 
középpontjában a Magyar Királyság áll, kitekintéssel az erdélyi területekre. Négy 
területcsoportot különítettem el: a Magyar Királyság Duna vonalától délre eső ré-
szét (1T), Alsó-Magyarország (2T), Felső-Magyarország (3T) és az Erdélyi Feje-
delemség területét (4T). A Magyar Királyság domborzati viszonyok szerinti — 
Dunántúl, Felvidék—részekre bontása helyett azért tartottam célszerűbbnek ezt a 
felosztást, mert Felső-Magyarország területe az Erdélyi Fejedelemséghez való 
földrajzi közelség, az aktivizálódó politikai élet, az itt formálódó köznemesi ellen-
zék magatartása miatt speciális szerepet játszhatott.91 Három típusú utat különítet-
tem el, posta-, kereskedelmi és egyéb utat, s a térképre vetítettem a naplóírók 

Feladó Címzett 
Feladás Érkezés Válaszlevél 

Táv 
(km) 

Sebesség 
(km/h) Hivatko-

zás Feladó Címzett 
helye, dátuma 

Táv 
(km) Érke-

zésig 
Vála-
szig 

Hivatko-
zás 

Szepesi 
Kamara 

Pozsonyi 
Kamara 

Kassa 
1664.03.11. 

Pozsony 
1664.03.24 

310 0,9 MOLE 
23 a. sor. 
1664.03. 
11. 

Batthyány 
Kristóf 

Vitnyédy 
István 

Németújvár 
1664.04.16. 

Sopron 
1664.04.16. 
llóra 

Sopron 
1664.04.19. 

72 3 1 MTAKA 
3603 
1390. f. 

91 Varga J. János szerint a 16. századtól kezdve itt Északkelet-Magyarországon, elsősorban He-
ves, Borsod, Gömör, Zemplén, Ung vármegyék területén, kimutatható egy törökbarátság felé 
orientálódó politika. A területet szerinte „az 1630-1640-es években önálló »államalakulat-
ként« »Orta Madzsar« néven említik az oszmán források," a földrajzi alapon szerveződő foga-
lom politikai töltetet kapott, „Isztambul hozzá kapcsolta ... az oszmán orientációjú, 
Habsburg-ellenes mozgalmakat," s az 1650-60-as években ennek jelentősége mindinkább 
megnőtt, hiszen — Varga szerint — sem a Habsburg, sem a erdélyi fél nem tudta tartósan ha-
talmi ellenőrzése alá vonni, nem tudta adminisztratív rendszerét hatékonyan kiépíteni. Ilyen 
módon a keleti, felvidéki köznemességet sokkal nagyobb politikai aktivitás jellemezte, na-
gyobb önálló cselekvési lehetőséggel rendelkezett, míg a nyugati területeken kevesebben je-
lentek meg a vármegyegyűléseken, az országgyűlések mint az országos politikai életbe való 
bekapcsolódási lehetőségek iránt is kisebb érdeklődés mutatkozott. Varga, 2002. 417-419. p. 



útvonalait.92 Az időjárási viszonyok elemzésénél elsősorban az általam is használt 
forrásokra támaszkodtam, azoknál az éveknél, ahol nem állt rendelkezésre elegen-
dő adat, ott a Réthly Antal szerkesztette kötet adatait használtam.93 

2.1. Naplók elemzése 

Az emberi tényezőről 

A vizsgálathoz az adatokat hét utazótól nyertem, így a vizsgálandó szempontok kö-
zül nem hagyható ki az emberi tényező sem, az adott utazó mentalitása, az, hogy 
utazásai során mennyire mutatkozik ráérősnek vagy sietősnek. A Batthyány Ádám 
utazásaiból fennmaradt adatok alapján ő tűnik a leggyorsabbnak, Zrínyi Miklós, 
Rákóczi László, Hidvégi Nemes János, Rhédei László 5-6 km/h közötti maximális 
és 3-4- km/h közti átlagsebességétől Keczer Ambrus kevéssel maradt el, Apafi Mi-
hály azonban lényegesen elmaradt ezektől az átlagoktól. 

1. táblázat. 
Az egyes utazók átlagsebessége 

(c) napi maximális sebességek átlaga (km/h) 
(d) napi átlagsebességek átlaga (km/h) 

(0 (d) 

Batthyány Ádám (1657) 6,7 4,3 

Zrínyi Miklós (1651) 5,9 3,3 

Rákóczi László (1657, 1658) 5,6 3,4 

Hidvégi Nemes János (1658, 1664) 5,5 4,2 

Rhédei László (1655, 1657) 5,2 3,3 

Keczer Ambrus (1664) 4,6 2,7 

Apafi Mihály (1664) 2,3 1,9 

92 Függelék 1. Térkép. Megjegyzem, hogy a térképen az átláthatóság kedvéért a kereskedelmi és 
postaútként is működő útvonalakat vastagított vonallal tüntettem fel, de a számításokban kü-
lön kategóriaként vettem figyelembe. 

93 Időjárási, 1962. 



Az adatok értelmezéséhez — elöljáró a technikai eszközök lehetőségeihez 

Az adatok nyomán 4 átlagsebességet számoltam: délelőtti, délutáni, napi maxi-
mum és napi átlagsebesség alapján. Adélelőtti sebesség azért lehet jellemző, mert 
ez azt az állapotot mutatja, amikor pihent lovakkal haladtak. A délutáni adatok fá-
radt utas és lovasa haladását tükrözik, bár ezen adat hibaszázalékát növeli az, hogy 
ezek közé azokat az eseteket is besoroltam, amikor az egész napra vonatkozóan 
csak egy érkezési időpont állt rendelkezésre. A napi maximum sebesség mutathatj a 
az adott útviszonyokon elérhető maximális sebességet. Az átlagsebesség esetén 
történő egységesen 12 h-val való osztás lehetőséget teremt arra, hogy az informá-
ciótovábbítás realizálódó helyzetéről mutasson képet. Atáblázatból látható, hogy a 
délelőtti sebesség jelentősen meghaladja a délutánit, ezzel is a lóváltó-állomások 
jelentőségét húzva alá. A maximális sebesség oszlopa szerint a magyar útviszo-
nyok mellett a korszakban az 5-6 km/h-s sebesség jelentette az információtovábbí-
tás potencionális sebességét, a posta 7,5 km/h-s átlagsebessége nehezen 
képzelhető el. 

2. táblázat. 
A naplók átlagsebesség-adatai évek szerint 

(a) délelőtti sebességek átlaga (km/h) (b) délutáni sebességek átlaga (km/h) 
(c) napi maximális sebességek átlaga (km/h) (d) napi átlagsebességek átlaga (km/h) 

(a) (b) (c) (d) 

1651 12,4 2,8 5,9 3,3 

1655 6,3 4,3 6,2 4,0 

1657 5,7 3,9 5,5 3,3 

1658 5,6 4,1 5,3 4,1 

1664 4,7 3,1 3,9 2,5 



Az időjárás 

Ha a délelőtti sebességek és a napi maximális sebességek átlagát tekintjük, akkor 
arra következtethetünk, hogy a legkedvezőbb útviszonyok tavasz-nyár-ősz-tél sor-
rendben követték egymást, a legnagyobb különbség átéli időszak adataiban mutat-
kozott. A napi átlagsebességek átlagát figyelembe véve látható, hogy itt a nyári 
adat nagyobb, mint a tavaszi, az előbbiek tükrében ez talán azzal magyarázható, 
hogy nyáron a korábbi virradás miatt hamarabb indultak útnak, így több időt töltöt-
tek úton (3. táblázat). Ha kizárólag Rákóczi László vagy Keczer Ambrus naplóját 
tekintjük, akkor is hasonló tendenciákat tapasztalhatunk.94 A tavaszi adatokat vizs-
gálva feltűnő az 1664-es év jelentős elszakadása a többi adattól, ismeretes, hogy 
ezen évben még májusban is esett hó, illetve nagyon esős is volt az évszak,95 talán 
ezzel magyarázhatók az alacsonyabb értékek, ugyanakkor nem hagyható figyel-
men kívül az sem, hogy csak akét—atöbbihez képest—lassabb utazótól szerepel 
adat 1664-ben. A nyári időszak esetén az 1657-es évről tudjuk, hogy júliusban 
„ Voltak akkor két éjjel nagy hóharmatok, " „ s hogy rossz, hideg időjárás volt, sok 
jégveréssel, "96 ennek hatásának tulajdoníthatjuk, hogy az 1658-as évhez képest 
alacsonyabb sebességekkel találkozunk itt. Az 1664-es év az előző két évnél ala-
csonyabb adatot mutat, június-július folyamán a rendkívüli esős időszak miatt na-
gyon nehezen járható útviszonyok lehettek a jellemzőek.97 Az 1655-ös év 
rendkívül meleg nyarát meleg ősz követhette,98 s az őszi sebességadatok közül is ez 
az év kiemelkedően magas adatokat mutat. Az 1657-es és 1664-es év ősze alacsony 
adataiban szintén szerepet játszhatott az időjárás: ezek az őszek rendkívül esősek 

94 4. táblázat. Az időjárás hatása az egyes utazók naplójában 
(c) napi maximális sebességek átlaga (km/h) (d) napi átlagsebességek átlaga (km/h) 

Tavasz Ni r'ár Ősz Tél 

fc) fd) fc) fd) fc) fd) fc) fd) 

Rákóczi László 5,8 3,4 6,4 3,4 5,4 3,6 3 1,8 
Keczer Ambrus 4,9 2,8 4,5 3 3,9 2,8 4,1 2,2 

95 KeczNap.1664. 03. 27. 146. p„ 1664. 05. 08. 152. p , 1664. 05. 21. 154. p. 
96 1657. 07. 25. NemNap. 247. p„ Időjárási, 1962. 187. p. 
97 KeczNap. 1664. 06. 18. 157. p., 1664. 06. 19. 158. p., 1664. 07. 01. 160. p„ 1664. 07. 02. 

160. p., 1664. 07. 05. 160. p., 1664. 07. 06. 160. p.; továbbá: Időjárási, 1962. 198-200. p. 
98 1655. 10. 20-25. NemNap. 245. p„ Rácz, 1993. 78. p. 



voltak, a folyók áradni kezdtek, és hó is esett már októberben." A téli időszakok 
vonatkozásában az átlagsebességek megközelítően azonosnak mutatkoznak, a hi-
degre mint a haladást lassító tényezőre a naplókban ritkán fordul elő utalás, való-
színűsíthetően amiatt, hogy a fagyott úton szánnal viszonylag gyorsan lehetett 
közlekedni, ami igazán gátolta a haladást, az „a vizeknek nagy áradása és jegeknek 
indulása. "10° Az 1658 -as év napi maximumai elmaradtak a többi évtől, ezt valószí-
nűleg az év eleji kemény havazásoknak tulajdoníthatjuk.101 Érdekes jelenség ta-
pasztalható 1664 telének vonatkozásában, a napi átlagsebesség esetén nincs jelen-
tős módosulás, ha viszont egyedi, abszolút adatokat tekintünk, akkor 1657-ben 7,3, 
1658-ban 4,7, 1664-ben pedig 8,7 km/h a napi maximum, ha a délelőtti sebes-
ségeket, akkor szintén kiemelkedik az 5,7 km/h-s átlag, ennek okát az 
aktuálpolitikai helyzet jelentheti, az utazók igyekeztek, de a rossz időjárás miatt 
nem tudtak egész nap haladni. 

3. táblázat. 
Az időjárás hatása a naplókban évek szerint 

(a) délelőtti sebességek átlaga (km/h) (c) napi maximális sebességek átlaga 
(km/h) (d) napi átlagsebességek átlaga (km/h) 

Tavasz Nyár Ősz Tél 

(a) (c) (d) (a) (c) (d) (a) (c) (d) (a) (c) (d) 
1651 12,4 5,9 3,3 

1655 6,2 6,1 3,9 11,5 7,4 6,8 

1657 6,7 6,7 3,7 4,6 4,6 3,9 5,5 5,5 3,5 4,5 3,9 2,5 

1658 6,0 5,9 4,3 7,1 6,6 4,4 6,7 6,4 4,0 2,8 3,0 2,4 

1664 4,6 3,5 2,5 5,1 4,4 2,9 4,0 3,6 2,4 5,7 3,9 2,3 

Össz 6,3 5,9 3,7 6,2 5,5 3,9 5,0 4,8 3,1 4,6 3,8 2,4 

99 RákNap. 1657. 11. 02. 322. p., továbbá: Időjárási, 1962. 185-186. p.; KeczNap. 1664. 09. 03. 
168. p., 1664. 09. 08. 169. p., 1664. 09. 13. 170. p., 1664. 10. 02. 173. p., 1664. 10. 06 174. p., 
1664. 10. 07. 175. p., 1664. 10. 08. 175. p., 1664. 10. 10. 175. p., 1664. 10. 22. 177. p., 1664. 
11. 02. 178. p„ 1664. 11. 03. 178. p„ 1664. 11. 13. 180. p., 1664. 11. 16. 180. p„ 1664.11.18. 
180. p. 

100 1664. 02. 26. TelLev., 1907. 54. p. Továbbá: Időjárási, 1962. 179. p. (1651), 185-186. p. 
(1657), 187. p. (1658), 198-199 p. (1664) 

101 Időjárási, 1962. 187-188. p. 



A táj 

Az átlagsebességi adatokat vizsgálva úgy tűnik, hogy a Magyar Királyságban a 
Dunától délre eső területeken volt a legkedvezőbb a helyzet, itt 6-7 km/h-s maxi-
mumsebességi átlagokkal találkozunk, Magyarország másik két része és az Erdély 
Fejedelemség pedig 4-5 km/h-s átlaggal jellemezhető, mely feltételezhetően kap-
csolatba hozható a domborzati viszonyokkal (5. táblázat). Ugyanakkor az abszolút 
legnagyobb sebesség értékét vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy 3T-en Rákóczi Lász-
ló 29 km/h-s sebességgel száguldott egy ízben102, de 11,5 km/h is előfordult, az 
lT-en legmagasabb adat 12,5, a2T-en 10,3, 4T-en pedig 8,7 km/h volt. A maximá-
lis sebességek átlagát háromfokozatú skálára vetítve, ily módon, az adott skálához 
tartozó, az egyes területeken előforduló gyakorisági mutatók tovább árnyalhatják a 
képet (6. táblázat). Az 1T viszonyai tűnnek továbbra is a legkedvezőbbnek, a 9 
km/h feletti tartományba esik az előforduló értékek 29%-a, és a legalacsonyabb 
tartományban csak 2 esetet találunk. A2T és 3T viszonyában megállapítható, hogy 
3-5,9 km/h közötti tartományban a 2T-ről több adat fordult elő, és a 6 km/h feletti 
tartományban is csak valamelyest maradt el a 3T-től, ráadásul tekintetbe véve, 
hogy a 2T adatainak többsége Keczer Ambrus utazásaiból származik, akinek átlag-
sebessége a 3T-en is lassabb volt, mint a 3T-nek a legtöbb adatot adó Rákóczi Lász-
lóé,103 feltételezhetjük, hogy 2T-en jobbak lehetnek a haladás feltételei. Erdély 
esetén nagy arányban találunk adatokat a legalsóbb tartományban. Figyelemre-
méltóak a Rhédei László útinaplójából rekonstruálható adatok, ő ugyanis mind a 
négy területen átutazott, nála Nyugat-Magyarországtól Erdély felé haladva egyre 
csökkenő adatokkal találkozhatunk, az lT-en majdnem 6,9 km/h-s sebességgel, 
meg a 2T-en 5,9 km/h-val utazott, ettől nem jelentősen maradt el a 3T adata, viszont 
a 4T-n regisztrált 4,3 km/h-s sebesség már jelentős lemaradásnak tekinthető, így ha 
feltételezzük is, hogy Apafi lassabb mozgása befolyásolhatta az adatokat, Rhédei 

102 „paripára ülvén fertályóra alatt" járta meg a Hrabkó és Sáros közötti mintegy 15 km-es távol-
ságot. RákNap. 305. 

103 7. táblázat. A táj szerepe egyes utazók naplójában 
(c) napi maximális sebességek átlaga (km/h) (d) napi átlagsebességek átlaga (km/h) 

1T 2T 3T 4T 

(c) (d) (c) (d) (c) (d) (c) Cd) 
Keczer Ambrus 4,6 2,8 3,9 2,65 
Rákóczi László _ A 9 _ 3,95 5,9 3,2 4,9 3,2 

Rhédei László 6,9 3,7 5,9 4 5,7 3,5 4,3 2,6 



adatai mindenképpen nehezebb körülményekre utalhatnak Erdély területén. 
Összegzésül megállapítható, hogy a legkedvezőbb útviszonyok 1T-2T-3T-4T 
sorrendben követhették egymást. 

5. táblázat. 
A táj hatása a naplókban évek szerint 

(a) délelőtti sebességek átlaga (km/h) (c) napi maximális sebességek átlaga (km/h) 

IT 2T 3T 4T 

(a) (c) (a) (c) (a) (c) (a) (c) 
1651 12,4 5,6 

1655 7,1 7,5 6,2 5,7 5,9 6,1 11,5 7,4 

1657 8,1 6,7 4,2 5,7 6,1 6,0 4,9 4,6 

1658 5,4 5,2 6,3 5,5 5,6 5,3 

1664 4,7 4,3 4,5 4,4 2,8 

Össz. 7,1 6.4 5,1 4,9 5,6 5,3 5,1 4,3 

6. táblázat. 
Az egyes területeken előforduló maximális sebességek 

(c) napi maximális sebességek átlaga (km/h) 

(c) alapján 
IT 2T 3T 4T Össz. 

(c) alapján 
eset % eset % eset % eset % 

0-2,9 2 11 8 12 18 19 30 31 57 

3-5,9 7 41 40 61 4 47 45 45 133 

6-8,9 3 17 16 24 23 25 21 21 62 

9 - 5 29 2 3 7 8 2 2 15 

Össz. 17 66 92 98 267 

A naplók adatait a különböző úttípusokra vetítve láthaljuk, hogy a posta és ke-
reskedelmi utakon az egyéb útvonalaknál nagyobb átlagsebességek voltak a jel-
lemzőek, ugyanakkor a sebesség ekkor sem érte el a 6 km/h-t. A postaútvonalak a 



délelőtti sebességek vonatkozásában a leggyorsabbak, a délutáni szakaszoknál 
azonban nagy mértékben csökkent a sebesség, ennek hátterében a postaállomáso-
kon ellátási nehézségeket feltételezhetünk. Az egyes úttípusok használatának gya-
koriságáról térképet készítettem, érdemes kiemelni a Tokaj-Szerencs, valamint a 
Szenc-Pozsony környéki területet, ahol a postaútvonallal szemben az egyéb utakat 
részesítették előnyben az utazók, de figyelemreméltó az is, hogy Lucsivna után 
szétváló kereskedelmi és postaút közül a kereskedelmi utat használták sűrűbben, 
ezek hátterében a személyes kapcsolatépítésre való törekvést feltételezhetjük, 
melynek jelentőségére a későbbiekben még visszatérek.104 

I. diagram 
Aktuálpolitika és az utazás gyorsasága 

xi 

Az úttípusok hatása a Magyar Királyságban 

Délelőtt Délután 1 2 h a l a t t 

Postaút CD Kereskedelmies postaút • Kereskedelmi út SEgyéb 

104 F ü g g e l é k 1. t é rkép . 



Az útinaplók 165 l-ben és az 1655-1658 közötti időszakban hasonló képet mu-
tatnak, az 1664-es évben azonban ennél lényegesen alacsonyabb átlagsebességgel 
találkozunk (2. táblázat), noha a hadi, politikai események miatt gyorsuló híráram-
lásra lett volna szükség. A háború miatti veszély, valamint a pestistől sújtott telepü-
lés kerülése is lassíthatta az utazókat,105 de a kérdés egy aspektusaként emlékez-
tetnék az 1664-es időjárás viszontagságos voltára is. 

2.2. Levelek elemzése 

A társadalmi csoportok lehetőségeiről 

A naplók elemzésénél az emberi tényező figyelembevétele sem tűnt mellőzhető 
szempontnak, a levelek elemzésénél az egyéneket mint egy-egy társadalmi csoport 
képviselőit vizsgáltam, két megfontolandó szempont kínálkozott: egyfelől hozzá-
állásuk, idő érzékenységük, másfelől pedig lehetőségeik vizsgálata. 

Az érkezési dátum szerint számított átlagsebesség, mely az adott társadalmi 
csoport számára rendelkezésre álló információtovábbító rendszer gyorsaságát tük-
rözi, a főnemesség lényegesen kedvezőbb helyzetére vetett fényt: a főnemesek 
2,1 km/h-s sebessége mellett a köznemesek 1,1 km/h-s sebessége regisztrálható. 
Az évenkénti bontásban való elemzés a főnemesség vonatkozásában nagyobb szó-
rást mutatott, a rekordadatok is hozzájuk köthetőek, mely a nagyobb mobilizálható 
potenciálra utalhat, míg köznemesek esetén a kisebb átlagsebesség kiegyensúlyo-
zottabban alakult. Az érkezési dátum regisztrálása a köznemesi csoportnál maga-
sabb arányban fordult elő, ami valószínűsíthetően a korábban már említett eset-
legességi tényezővel hozható összefüggésbe,106 ugyanakkor az, hogy legnagyobb 
arányban a főnemeseknek írott leveleikben bukkant fel arra utalhat, hogy igyekez-
tek elhivatottságukat, precizitásukat ilyen módon is kifejezésre juttatni (8. táblá-
zat). A válaszlevelek megszületéséig eltelt idő arra utal, hogy lehetőségeik korláto-
zottak voltak, saját futárok híján a leveleiket valamely éppen arra felé igyekvővel, 
esetleg postával küldhették el, Vitnyédi István panaszkodott is a küldés nehézségei 

105 „Késmárkra sem divertálhatván az ottan már ugyan alkalmasint elkezdett pestisre nézve." 
Thököly István Wesselényi Ferencnek. Vagondrisselly, 1664. 08.17. ThökLev. 348. p., „sokat 
kerülvén sem kerülhettem volna el Lublyónál való pestises falukat, az hol hirtelen inasom és 
szakácsom megtanálván betegedni, útban kellett maradniuk .... Gyerekeim kézzé sem mertem 
menni, hanem egynehányad magammal szorultam ide, várván, mint lesz tovább dolgom " Thö-
köly István Wesselényi Ferencnek. Likava, 1664. 09.16. ThökLev. 350. p. 

106 Heil, 2005. 263-264. 



miatt egyik levelében: „ Levelem késűn járásárul nem tehetek, mert midőn embernek 
szűz leánya nincsen, az kurvackal kel tanczolny, ugy kel küldenem, az mint lehet, nem 
az mint akarnom valóban. "107 Főnemes-főnemes viszonylatban az alacsony regiszt-
rálás a biztosabb levéltovábbítás jelzője lehet, a válaszadásig eltelt rövidebb idő va-
lószínűleg nem független attól az udvari rendtartásokban megfogalmazott köve-
telménytől, hogy egy inas mindig álljon készenlétben a levelek vitelére.108 

8. táblázat. 
A társadalmi tényező hatása a levelekben 

(e) érkezési dátum szerinti sebességek átlaga (km/h) 
(f) válaszlevél dátuma szerinti sebességek átlaga (km/h) 

(g) érkezés és válaszlevél közti különbség (nap) 

Feladó-címzett státusa (e) 
Regisztrált válasz 

(g) Feladó-címzett státusa (e) 
Esetek száma % (g) 

Főnemes főnemesnek 2,1 11/59 18 0,4 

Főnemes köznemesnek 2,0 5/16 31 1,6 

Köznemes főnemesnek 1,2 14/25 56 2,5 

Köznemes köznemesnek 1,0 7/22 32 7,5 

Az időjárás109 

Az időjárási viszonyoknak a közlekedésre, információtovábbításra gyakorolt hatá-
sáról a naplók alapján kibontakozó képet a levelezés anyag vizsgálata nagyrészt 
megerősítette. A tavasztól őszig tartó időszak meglehetősen hasonló képet muta-
tott, a nyári időszak adata emelkedett ki közülük, a télen pedig ezekhez képest min-
dig kisebb levéltovábbítási sebesség volt a jellemző. A tavaszi időszakok közül az 
1664-es év csapadékos tavaszán kisebb volt a levéltovábbítási sebesség 
(1,1 km/h), az 1657-es év hűvösebb nyarának hatása kissé (1,8 km/h), az 1664-es 

107 Vitnyédi István Keczer Ambrusnak. Sopron, 1664. 04. 03. MTAK A 3603 1370. f. 
108 „Az ki itt benn leszen, egyiknek legalább benn legyen egy lova, hogy ha hova küldeni kell, min-

denkor készen lehessen. " Esterházy Miklós rendtartása, 1635—1640. UdvRend., 2001. No. 88. 
109 E tényező vizsgálatához, amennyiben lehetséges volt, az érkezési sebességet vettem figyelem-

be, más esetekben a válaszlevél szerinti sebességet, az így nyert adatokat a tendencia megfi-
gyelésére alkalmasnak vélem, noha abszolút adatként vitathatóak. 



év csapadékos nyarának hatása (1,4 km/h) viszont jelentékenyen tükröződött az 
adatokban. 

9. táblázat. 
Az időjárás hatása a levelekben a kamarai és a magánlevelezés 

megoszlása szerint 
(h) lehetőleg érkezési dátum szerinti sebesség, ahol nincs, 

ott a válaszlevél dátuma szerinti (km/h) 

Tavasz Nyár Ősz Tél 
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1649-51 0,7 0,7 1,7 1,7 0,7 0,7 0,9 0,9 

1657-60 1,1 2,6 2,3 1,9 2,3 2,2 2,0 2,2 2,1 1,0 2,0 1,4 
1664 1,2 1,1 1,1 1,1 1,9 1,5 0,2 1,6 1,6 1,2 0,9 1,1 

Összesen 1,1 2,2 1,7 1,6 2,2 1,9 1,5 1,8 1,7 1,1 1,7 1,3 

A táj 

Ha az egyes területeken belüli levelezést tekintjük, akkor mind a levelek érkezési, 
mind pedig a válaszadási sebessége megerősítette a naplók adatai révén felvetett 
megállapításokat. Az IT gyorsabb levélváltást tett lehetővé (2,6 km/h), a 2T maga-
sabb adata (1,34 km/h) a 3T-vel (0,85 km/h) szemben utalhat a könnyebb haladás-
ra. 1657-1658 folyamán a 3T és Erdély között regisztrálható, kiugróan magas, 
2,4 km/h-s levélváltási sebesség utalhat az információtovábbítás fontosságára, tu-
datosságára.110 1664-ben az IT és a2T-én gyorsult fel jelentős mértékben a levél-
szállítás üteme. 

no 10. táblázat. A 3T-ről indított magánlevelek sebessége területenként 
(f) válaszlevél dátuma szerinti sebességek átlaga (km/h) 

ff) alapján IT 2T 3T 4T 

1655-1660 0,8 1,1 0,6 2,4 

1664 0,9 1,9 0,5 1,4 



11. táblázat. 
A táj és az aktuálpolitika szerepe a levéltovábbításban 

(f) válaszlevél dátuma szerinti sebességek átlaga (km/h) 

(f) alapján 1T 2T 3T 4T 

1649-1651 0,7 1,1 0,6 

1655-1660 0,5 1,0 0,6 2,8 

1664 2,7 1,7 0,5 0,4 

Összesen 1,6 1,3 0,6 1,5 

A technikai eszköz 

A levelek két csoportjával kapcsolatban egyértelműen megállapítható, hogy mely 
eszközt alkalmazták: a kamarai levelezésanyag esetében a posta, míg II, Rákóczi 
György levélváltásainál a futárszolgálat volt közvetítés eszköze. 

A naplók alapján az adott útviszonyok közepette elérhető sebesség 5-6 km/h kö-
rül lehetett, a feltárt postacédulák (Postzettel) nyomán a XVI, század vonatkozásá-
ban megállapítható, hogy a magyar gyors posta-hálózatban az 5,6-6 km/h-s átlag-
sebesség realizálódhatott.111 Ehhez képest, a vizsgált levelez és anyag szerint 
2 km/h-s átlagsebesség jellemezte a postát, a leggyorsabb évben is alig haladta meg a 
2,5 km/h-t, a citós levelek átlagsebessége pedig 2,2 km/h volt, bár nem téveszthetjük 
szem elől, hogy a hivatali ügyintézés üteme torzítja az adatokat. Ugyanakkor, még 
ezek, az elvárhatónál alacsonyabb adatok is meghaladják a többi levél 1,05 km/h-s 
válaszlevelek szerinti sebességét. Az időjárási tényező szerepét a posta kis mérték-
ben mérsékelni tudta, tavasztól őszig tartó időszakhoz képest a tél kisebb szakadást 
mutat, különösen az 1657-1660 közötti teleken alig maradt el levéltovábbítás sebes-
sége (2,0 km/h) az előző időszakok adataitól (9. táblázat). Az úttípusoknál láttuk, 
hogy apostaút, kis mértékben ugyan, de gyorsabb haladást tett lehetővé (I. diagram). 
Úgy tűnik azonban, hogy — szemben a környezeti és az éghajlati tényezőkkel — a 
posta az aktuálpolitikai kihívásoknak nem tudott megfelelni: 1653 után emelkedett, 
az 1657-1658-as esztendőben visszaesett valamelyest a gyorsasága, majd 1664-ben 
gyakorlatilag a felére csökken a sebesség, míg ugyanezen szakasz viszonylatában a 
magánlevelezések gyorsulást mutattak. A század más háborúi is visszavetették a 

111 Kenyeres, 1999. 113-114. p. 



postahálózat fejlődését, a tizenöt éves háború időszaka különösen nagy zavarokat 
okozott a működésben. Bethlen Gábor hadjárata idején ugyan tovább működtek a 
posták, de Bethlen korántsem volt elégedett velük.112 Európai példák is idézhetők a 
postai működés háború miatti zavarára, de ahazai vonatkozásban jelentkező drasz-
tikus sebességcsökkenés annak mértékét meghaladta (II. diagram), s különösen fi-
gyelemreméltó ez annak tükrében, hogy a Szepesi Kamara elszámolása alapján 
növekedett a postára fordított kiadás nagysága.113 Thököly István 1664-ben Bécs-
be akarta küldeni futárát, de Keczer Ambrus naplójában már az indulás napján, ok-
tóber 19-én feljegyezte, ha „ha el fogna mehetni az hadaktól, " a futár a feladatát 
nem teljesíthette, „ Ujhelnél tovább nem mehetett az hadakmiá, ma [október 28.] tért 
vissza," majd másnap újra útnak indította Thököly István, „ úgy hogy ha különben 
nem lehetne, postán menne, "nA vagyis a posta számára csak egyfajta pótlólagos 
megoldásként merült fel. 

II. diagram 

Az aktuálpolitika hatása a magán- és kamarai levelek megoszlása szerint 

Magánlevelek (érkezés szerint) • Magánlevelezés (válaszlevél szerint) 

-A Kamarai levelek (válaszlevél szerint) 

112 Hennyei, 1926. 79., 82-83. p., Kamody, 1985. 26-27. p. 
113 1655-ben 1791 forintot, 1656-1660 között 1248 forintot tett ki a postára fordított kiadás, ez 

1663-ban 3095, 1664-ben pedig 3358 forintra emelkedett. Oross, 2008. 145-160. 
114 1664.10.19., 28., 29. KeczNap. 177. p. 



Az erdélyi postarendtartás 3,2-5 km/h sebességet írt elő,115 II. Rákóczi György 
jónak tartotta a 2,4—3 km/h sebességet, ugyanakkor az 1,7 km/h-s sebesség esetén 
írt fiának, hogy rendelkezzék a postáknak, hogy hamar éljenek, különben botozás 
váija őket.116 A levelek érkezés szerinti sebessége az 1640-es években 3,0 km/h, 
1657-1658-ban, a kritikus erdélyi helyzet idején 2,6 km/h, látható a csökkenés, 
ugyanakkor ez kisebb mértékű, mint a posta háborús viszonyok közepette való 
visszaesése. A fejedelmi futárszolgálat e magas értéke nem általánosítható az urak 
által működtethető futárrendszerre, de jelzésértékű, hogy az aktuálpolitikai kihí-
vásnak jobban meg tudott felelni. A válaszlevelek szerinti sebesség 1,8 km/h, 
amely szintén meghaladta a kamarai levelezés szintjét, s ezek az adatok különösen 
figyelemreméltóak a tekintetben, hogy láthattuk, a naplóírók sebességadatai e terü-
leten voltak a legalacsonyabbak. 

Aktuálpolitika és információtovábbítás gyorsasága 

A vizsgált korszakban 1,8 km/h volt a levelek érkezés szerinti sebessége, míg a vá-
laszadás szerinti sebesség 1,6 km/h körül alakult. Az 1649-1651 közti időszakhoz 
képest 1657-1660 között gyorsult az információtovábbítás, a naplók sebességei 
hasonló adatokat mutattak. A naplók esetén 1664-ben jelentős csökkenést tapasz-
taltunk, ugyanakkor ez a magánlevelezések sebességét nem vetette vissza, sőt az 
érkezés szerinti sebesség gyorsabb is lett. A HL diagramon látható, hogy 1664-ben 
már csaknem a naplók teljes átlagsebességi értéke realizálódott a levelek érkezés 
szerinti sebességében, amely mindenféleképpen kiemeli az információtovábbítás 
fontos szerepét az adott helyzet közepette, mégha abszolút gyorsítást nem is sike-
rült elérni. 

115 Postarendtartás, 1634. 262. A mfd adatok átszámításához: Bogdán, 1990. 164-147. p. 
116 Trócsányi, 1980. 252. p. 



III. diagram 

Az aktuálpolitika hatása a naplókban és a levelekben 

1649-1651 1655-1660 1664 
• Naplók (napi maximim alapján) 
0 Levelek (érkezés szerint) 

• Naplók (napi átlag alapján) 
• Levelek (válasz szerint) 

3. „Postán izentem vala?" — Következtetések 

3.1. Az időjárás szerepe az adatok tükrében 

Az egyes utazók által megtett napi átlagok a levelek átlagsebességi adatainak tük-
rében megerősítést nyertek, a nyári időszak teremtette meg a legkedvezőbb feltéte-
leket (1,9 km/h), a tavaszi és az őszi időszak hasonló adataival (1,5 km/h) szemben 
a téli időszak alacsonyabb (1,3 km/h) adatokat mutatott. A két magyarországi ka-
mara egymás közötti levelezésanyagával kapcsolatban kiemelendő, hogy a téli 
időszak esetén kisebb mértékű csökkenéssel találkozunk, mint amely a naplókat és 
az egyéb leveleket jellemezte, itt emlékeztetnék a bevezetésben idézett frankfurti 
postaplakátra, mely az időjárási tényezők legyőzését hirdette (IV. diagram). 



IV. diagram 

Az időjárás hatása a naplókban és a levelekben 

Tavasz Nyár Ősz Tél 
—Kamara i levelek (válaszadás szerint) — - A- • - Magánlevelek (válaszadás szerinti) 

-X—Naplók (napi maxinumaiapján) — -X- - Naplók (napi átlag alapján) 

3.2. A táj szerepe az adatok tükrében 

A naplók alapján feltételezhettük, hogy a Magyar Királyság Dunától délre eső ré-
sze rendelkezett a legnagyobb potenciállal, s láthattuk, hogy a sebesség itt gyorsít-
ható fel legnagyobb mértékben 1664-ben, ugyanakkor az alábbi diagramon 
kirajzolódik az is, hogy éjjel-nappal, folyamatos haladás mellett mennyivel gyor-
sabb lehetne a hírtovábbítás. Atermészeti környezet adta lehetőségek kihasználása 
szemponljából kiemelhető a 2T, ahol az elérhető napi maximális sebesség ugyan 
nem, de a naplók napi átlagsebessége realizálódott, figyelemreméltó az Erdélyi Fe-
jedelemség területe, ugyan a naplókban ott fordul elő a legnagyobb gyakorisággal 
a legalacsonyabb tartományba eső sebesség, ugyanakkor azt látjuk, hogy 
1655-1660 közötti években az lT-re jellemző sebességet sikerült elérni. Ezek az 
adatok Rákóczi György levelezéséből származtak, ezek eltérő volta szintén azt 
mutatja, hogy a technikai-emberi tényező miként igyekszik felülírni az adott kere-
teket. Felső-Magyarország érdekes képet mutatott: a napi maximális sebességek 
átlaga itt valamelyest nagyobb volt, ugyanakkor a levelek alapján számított sebes-



ség csökkenést mutatott. A helyzet értelmezéséhez érdemes emlékezetünkbe idéz-
ni az egyes útszakaszok gyakoriságáról készült térképet, melyen ez a terület 
nagyon sűrű szövésű képet festett, szem előtt tartva az adatok esetleges voltának le-
hetőségét, felvethető, hogy ennek hátterében a szóbeliségre, a személyes kapcso-
latrendszer építésére való törekvés állhat. 

V. diagram 

A táj hatása a naplókban és a levelekben 

— • Naplók napi maximális sebességi átlaga alapján (km/h) • Naplók napi átlagsebességi átlaga alapján (tan/h) 

— " - Levelek étkezése szerinti sebesség (km/h) X—Levelek válaszadás szerinti sebessége (knVh) 

3.3. Futárszolgálat vagy posta? — Az okokról Magyarországon 

„ ...szolgámtól Ngodnakpostán izentem vala"]]1 — a szavak mai jelentésének tük-
rében az állítás értelmetlennek tűnik, a korszakban azonban jelentést hordozott, a 
posta szó ugyanis a XVI. század végére a gyorsaság szinonimájává vált a magyar 
nyelvben. A hazai elit felismerte a postarendszer előnyeit, például Pálfíy Pál, aki 

117 Rhédei László Barcsai Ákosnak. Huszt, 1660. 11. 22. RhédLev. 127. p. 



1625-1645 között a Magyar Kamara elnöke volt, nádorként is postapárti volt,118 

Nádasdy Ferenc pedig így írt Mednyánszky Jónásnak szóló levelében: „ már nem 
gyalog posták által küldetnek az levelek, hanem hogy szaporábban és gyakrabban 
correspondeálhassanak az Dunántúl valókkal, Kosztolánban vagyon fizetett pos-
ta, az ki Gerencsérre viszi ... akár minden héten bízvást két izben is, ha szükség 
kivánja, írhat Kegyelmed, csak disponálja úgy, kedden és pénteken legyenek 
Csejtén idején az levelek, és ha mi siető, avagy szükséges dolog leszen, írjon citókat 
reá, "n9 és Vitnyédi István egyik levelében is postalovak alkalmazásáról olvasha-
tunk.120 A levelek tehát a posta iránti érdeklődést, a postahasználat iránti szándékot 
tükrözik, de a postát mégsem használták Magyarországon széles körben a 
XVII. században, ennek magyarázatához a hatékonyan működő nyugat-európai 
posta működésével kapcsolatban felvetett tényezők áttekintése a hazai források 
tükrében támpontul szolgálhat. 

Az állandó postaállomások felállítása maga után vonta a rögzített útvonalak, 
meghatározott menetrendek megjelenését is. Gottfried Heister táborszernagy ve-
tette fel a Szatmár-Tokaj közti postaútvonal megváltoztatásának a szükségét, 
ugyanis „periculum propter Turces ... inter Bátor et Szathmar nec ... ordinaria 
posta secura esse," s helyette egy kicsit északabbra fekvő útvonalat javasolt a 
Szatmár-Csenger-Txmyog-Szamosszeg-Kemecse-Keresztur-Tokaj irányban.121 

A kamara az áthelyezés kivizsgálásával Sós Gábor kassai postamestert bízta meg, 
aki szerint veszélyekre bármelyik útvonalon számíthatnak, a Heister általjavasolt 
útnak pedig számos hátrányát — „plures aquas, pontes malas, locapaludosa" 
emelte ki.122 A törökök célirányosan postalegények elleni támadasára vet fényt 
Bogdányi János szatmári postamester jelentése: „ varadi bassa eű Feőlsege Ebeit, 
úgymint Postait ma holnap eöszve füzeti, és úgy viteti Varadra. "123 A tokaji és 
kallói posták javasolták továbbá azt is, hogy a tokaji postát a Bodrogközön keresz-
tül, Kisvárda, Tiszahát felé kellene irányítani, az indoklás ez esetben az, „a 
Postaknak sok alkalmatlansagok törtenhetik, Pribekeknek széllel való erdőkön, s 

118 Munkás, 1911. 79. p. 
119 Nádasdy Ferenc Mednyánszky Jónásnak. Seibersdorf, 1658. 03. 07. Nádasdy, 1880. 230. p. 
120 „ Ugy jut eszembe, circa ultimam augusti avagy primam prasentis Kegyelmednek irt levelem-

ben mostani Kegyelmed nekem 23 Augusti Arvabul irt levelében postalovaknak alkalmazasara 
feleltem." Vitnyédy István Keczer Ambrusnak. Sopron, 1664. 09. 01. MTAK A 3603 1468. f. 

121 Gottfried Heister Szepesi Kamarának. [H.n., i. n.] MOLE 23 a. sor. 1661. 07. 01. melléklete. 
122 Vas Márton Magyar Kamarának. Kassa, 1661. 07. 21. MOL E 23 a. sor. 1661. 07. 21. 
123 Bogdányi János Szepesi Kamarának. Tokaj, 1663. 07. 01. MOLE 23 a. sor. 1663. 07. 04. mel-

léklete. 



mezőkön való lappangasok miatt. "m A kóborlók, a tolvaj ok és a törökök garázdál-
kodása a posták működésében sok zavart idézett elő, a rögzített, számukra is előre 
számítható út jó lehetőséget teremthetett céljaik eléréséhez, előbbieknél az anyagi 
haszonszerzéshez,125 a törököket ezen túl a kémkedés, rabok gyűjtése, az ellenség 
hírtovábbításban való akadályoztatása egyaránt motiválhatta, ahogy ez a források-
ból kitűnik. Számot kell vetnünk azzal is, hogy az adott postaállomásról tovább 
kellett szállítani még a levelet gyakran a címzetthez. A posta rögzített menetrendj é-
hez való igazodásra idézhető kevés számú példa európai vonatkozású, illetve kívül 
esik már a vizsgált időintervallumon.126 Az Árva-Sopron viszonylatban, meglehe-
tősen nagy gyakorissággal előforduló levélváltásoknál megvizsgáltam, köthető-e a 
hét valamely napjához a levélírás, azonban ez nem hozott eredményt. Az európai 
elvekhez hasonlóan utalnak arra a források, hogy a postáktól elvárták az éjjel-nap-
pal való haladást.127 

A posták modem jellegű vállalkozássá alakulását nehezíthette a finanszírozás 
rendszere, több helyen ugyanis nemcsak hogy a harmincadhivatalokból fedezték a 
posták működését, hanem a harmincadhivatal működött postaként, így lehetetlen-
né téve az önálló, gazdasági racionalitásra törekvő elszámolásokat,128 s állandó fi-
zetési nehézségekkel küszködtek: „ ...semminemű diarium nem adatik 
költségünkre, holot az fizetésünkis igen kicsiny ugy mint flo. 60 leven, azzal nem 

124 Balassy Sámuel Szepesi Kamarának. 1661. 08. 10. MOLE 23 a. sor. 1661. 08. 11. melléklete.; 
Palánky Mihály, Balassy Sámuel Szepesi Kamarának. Tokaj, 1664. 02. 25. MOLE 23 a. sor. 
1664.02. 27. melléklete. 

125 Protcsner Bálint írja: „ az eő Felsege Proventussanak fel küldeseben ennekem nincz semmi 
modom ....az sok koborlo tolvajok állyatan minden helyeket" Protcsner Bálint Szepesi Kama-
rának. Nagybánya, 1662. 01. 14. MOL E 23 a. sor. 1662.01. 24. melléklete. 

126 Európai vonatkozással: „írtam vala az utolbani levelemben Nagk (mivel ez csak egiposta na-
pot sem mulatok el, hogj ne irnek)." MOL E 185, a. sor., Levelezés, Szegedi Ferenc Nádasdy 
Ferenchez. Linz, 1645.11.28. (MOL Mikrofilmár 6900. tekercs 72. cím 11. f.); Későbbi példa: 
„Jó reg rescribáltam Csucsy uramnak nagy bőven, írván Keczer Menyhárt uramnak is, de le-
maradtak leveleim az mai postáról" Rózsahegy, 1668. 05. 04. KeczNap. 345. p, 

127 Aszalay István Magyar Kamarának. Kassa, 1652. 08. 16. MOL E 210 Post. Nr. 81., Palánky 
Mihály, tokaji postamester ellen folytatott vizsgálatnak szintén fontos szempontja volt, hogy 
éjjel is továbbította-e a leveleket, Tóth István tanú szerint „minden haladék nélkül, mégh első 
álomkoris szorgalmatosan elküldöttek," Nagy András pedig így nyilatkozott: „ mikor latom, 
hogy mind innen s mindamonnan jűn az levél, mingyarast kűlten küldi az leveleket, én penigh 
szomszédgya vagyok az Postasnak. " Kamarai jegyzőkönyv. MOL E 23 a. sor, 1664. 03. 24. 

128 Bélaváry Miklós Magyar Kamarának. Kassa, 1662. 04. 18. MOL E 23 a. sor. 1662. 04.28. 
melléklete. 



tudgiuk ha magunkat tarosuké vagy lovainkra kölesük. "u9 A ló a posták esetében 
gyakorlatilag a működőképesség feltétele volt, a postaállomások általában csak 
2 lovat tudtak eltartani, így nem véletlen, hogy egy-egy ló elvesztése nagy kárt je-
lentett számukra.130 A lóhiány ráadásul állandó összeütközési pontot jelentett a ka-
tonasággal is, melynek működéséhez szintén nélkülözhetetlen volt a ló, ahogy erre 
Palánky Mihály, tokaji postamester levele utal: „ az Mostani haboru üdőkre nézve 
... mivel gyakorta mind az Posta lovakat elvonják.1)131 A posta hazánkban is foglal-
kozott privát levelek szállításával, Sós Gábor, kassai postamester ugyanakkor kifo-
gásolta, hogy a katonák „ csak magok Privatumjaertis fárasztottak az szegény 
postakat, " és utalt arra is a kamarához írott levelében, hogy a lovakat túlterhelték 
(„ nagy suljos terheket kötözvén nyomorult postalovakra "), mind pedig a postilio-
nokat túlzott teljesítményre kényszerítették.132 Továbbá jelezte azt is, hogy nem ri-
adtak vissza a kegyetlenségtől sem, amikor ugyanis egyszerre két hivatalnok is ér-
kezett, az egyik Wolfgang Friedrich Cob vezérőrnagy, a másik pedig az udvar 
követe, s mindketten igénybe akarták venni a posta szolgáltatását, Cob követe 
„gladio innabatur nisi ipsus prius expediret. "133 Úgy tűnik tehát, hogy apostanem 
tudta egyszerre kielégíteni a hivatali, a katonai, a polgári, a magáncélokat, ahogy a 
korábbiakban láttuk az 1664. év egyértelműen meghaladta a postarendszer terhel-
hetőségét, s a német katonák kegyetlenkedésére vonatkozó megállapítások hátte-
rében felvethető talán az, hogy ők a postaszolgálat náluk megszokott rendjét, haté-
konyságát várták volna el. 

129 Budai János, Posony Jakab Szepesi Kamarának. Kassa, 1664. 03. 24.; További fizetési zava-
rokra: Tallyai, Vilmányi és Szinai Postaknak alazatos Supplicatioja az Nemes Camaranak. 
1664.04.03. MOL E 23 a. sor. 1664. 04. 03. mellékletei. 

130 Haray István késlekedését így magyarázta: „ igen szép paripám az nagy hőséghben meghala. " 
Haray István Szepesi Kamarának. Tokaj, 1661. 08. 11. MOLE23 a. sor. 1661.08. 11. mellék-
lete.; „ ... az levelek el küldésére semmi haladékot nem tőtt á dologban, sőt magh fogyatkozván 
néha az ló dolgábul, sirvais kért lattam lovat masoktul, hogy ily fogyatkozasaban legyenek 
segétséggel, és valahogy tehette szerét, de éjei napplis el küldette az leveleket mindenüvé. " 
Balogh Gáspár vallomása Palánky Mihály postamesterről. MOL E 23 a. sor. 1664. 03. 24. To-
vábbi példa: MOL E 23 a. sor. 1658.03. 29. melléklete.; A korszak lóhiányára, a ló értékére: R. 
Várkonyi, 2001. 53. p. 

131 Palánky Mihály a Szepesi Kamarának. Kassa, 1663. 06. 21. MOL E 23 a. sor. 1663.06. 23. 
melléklete. 

132 Sós Gábor a Magyar Kamarának. Kassa, 1664. 05. 17. MOL E 23 a. sor. 1664. 05. 24. mellék-
lete. 

133 Sós Gábor elleni panaszokról jegyzőkönyv: Bélaváry Miklós Magyar Kamarának. Kassa, 
1664. 02. 27. MOL E 23 a. sor. 1664. 02. 27. melléklete. 



A postahálózat használatával szembeni véleményként merült fel a posták kém-
tevékenysége, Munkás szerint a postamesterek kötelessége volt, hogy a pénzügye-
ket, hadsereget érintő kérdésekben tájékoztassák a bécsi udvart.134 Angarani 
Tamás főpostamester (1645-1657) menesztését hiába érte el Wesselényi Ferenc, ő 
végül az udvartól jutalmat kapott, melyben szerepet játszott a magyar elit megfi-
gyelése során kifejtett tevékenysége.135 A Szepesi Kamarához intézett postameste-
ri levelekből megállapítható, hogy a postamesterek az információszerzésben 
fontos szerepet játszottak,136 s a Bogdányi János postamester által használt megfo-
galmazás, miszerint „ akarom kötelesegem szerént értésére adnom az Nemes Ka-
marának"137 ennek meglehetősen elterjedt gyakorlatát jelezheti, s a módszerek 
erősen kifogásolhatónak tűnnek: „Ez órában érkezvén Erdélyi Fejedelem Apafi 
Mihály levele, melliet magam látván, megh olvastam .... Ezeketpenig az Tekentetes 
Camara ugi observallia, hogy Appafi Mihali ezt iria, hogy az ö leveleivel conte 
procedallianak valami modon ki ne tudodgiek, hogi ő tőle kelnek az hírek. "138 Sós 
Gábor hivatali pályája jól példázza az elmondottakat. Sóst 1648-ban nevezték ki 
kassai postamesternek,139 mely hivatal rangját jelzi, hogy magasabb fizetéssel járt, 
mint a többi postamesterség,140 Szatmárig tartozott alá a postaútvonalnak a fel-
ügyelete.141 Működése ellen azonban nemcsak 1664-ben, a fentebb idézett pana-
szok érkeztek, hanem 1657-ben is szigorúan megintette a kamara, mert II. Rákóczi 
György leveleit nem továbbította elég gyorsan, s Mosdóssy Imre és Podbellányi 
Mihály kamarai tanácsosok utaltak arra, hogy ha „ ezek a fogyatkozások Cancella-
rius Urnák eő Nghanak füleiben vannak, s mihellyen megh egy panasz érj Kegyel-

134 Munkás, 1911. 98-99. p. 
135 Hennyei, 1926. 191. p. 
136 Haray István Szepesi Kamarának. Tokaj, 1659. 12. 05. MOL E 23. a. sor. 1659. 12. 06. mel-

léklete.; Balassy Sámuel Szepesi Kamarának. Kálló, 1661. 03. 06. MOL E 23 a. sor. 1661. 03. 
14. melléklete. 

137 Bogdányi János Szepesi Kamarának. Tokaj, 1663. 07. 01. MOL E 23 a. sor. 1663. 07. 04. mel-
léklete. 

138 Bogdányi János Szepesi Kamarának. Szatmár, 1663. 06. 18. MOL E 23 a. sor. 1663. 06. 23. 
melléklete. 

139 Kassa, 1648. 11. 07. MOL E 210 Post. Nr. 79. 
140 A tokaji 336, a lőcsei 384, ö pedig 648 forint fizetést kapót. Szepesi Kamara havi elszámolása 

alapján. MOL E 23 a. sor. 1651. 12. 03.; az 1656-1659 közötti években az eperjesi postames-
ter 456 forintos éves fizetésével szemben a kassai postamester 792 forintot kapott. Oross, 
2008. 145-152. 

141 Vas Márton Magyar Kamarának. Kassa, 1660. 08. 16. MOL E 23 a. sor. 1660.08. 16., Vas 
Márton Magyar Kamarának. Kassa, 1661. 07. 21. MOL E 23 a. sor. 1661. 07. 21. 



medet, eő Főlghenekis tudtara lészen, .... inconvenientiák érik Kegyelmedet, "142 

ugyanakkor Szelepcsényi György kancellár levelében utalt ugyan rá, hogy „ az 
méltóságos ErdélyiFeiedelemtul vagy Patakrul azokatsine omni mora .... idefeöl 
dirigaltassa, " azonban fő követelése az, hogy „gyakor jrasival es fellylpremittalt 
állapotoknak informatiojval" lássa el,143 vagyis feltételezhető, hogy az informá-
ciószerzés során betöltött szerepét fontosabbnak ítélhette meg, mint az információ-
továbbító funkcióját. A posták információszerző tevékenysége miatt nemcsak a 
szűk elit,144 hanem a köznemesi rétegek is igyekeztek kerülni a posta használa-
tát.145 Egy 1664-ből fennmaradt kamarai kihallgatási jegyzőkönyv rávilágít arra is, 
hogy a postaszolgáltatás esetén a levéltovábbítás felelőssége több ember között 
megoszlott: a kamara Wesselényi Ferenc nádor lőcsei gyűlésre hívó levelének to-
vábbításában való késlekedés miatt nemcsak Palánky Mihály tokaji postamestert, 
hanem a postalegényt, Patonay István is kihallgatta, aki viszont a harmincados de-
ákra igyekezett hárítani a felelősséget.146 

„Mikor ki idegen ember jön az Úrhoz, akárminemű renden levő is, meglátva ez 
alkalmatossagot ö közülük az, ki akkor az Úr ajtaja előtt leszen, mondja be, s az 
szerint, ha valahonnét levelet hozanak is, szorgalmazza az szembelételt is" — ol-
vasható Esterházy Miklós udvari rendtartásában,147 nem elégedett meg a hozott le-
véllel hírtartalmával, további információkat igyekezett nyerni, vagyis a futárrend-
szer egyszerre teremtett lehetőséget az információszerzésre és információtovábbí-

142 Mosdóssy Imre, Podbellányi Mihály Sós Gábornak. Kassa, 1658. 03. 29. MOL E 23 a. sor. 
1658. 03. 29. 

143 Szelepcsényi György Sós Gábornak. Pozsony, 1658. 03. 05. MOL E 23 a. sor. 1658.03. 29. 
melléklete. 

144 „ha kegyelmed nékem valamit parantsol, ugyan tsak leuelit az Szathmari postára ne addgya, 
mert az mint Apám Vramnakis irtam, valami leuelet minap Kaszony Vram io ghondviselese által 
el foghtak " Behtlen Miklós Teleki Mihálynak. Murány, 1666. 06. 04. BethLev. 134—135. p. 

145 „írtam azutannis, de nem volt alkalmatossagom, postara nem akaruan biznom leuelemet 
tudván azt, hogy az mostani helyzetben szuniogbulis Elephantot csinallyanak az emberek." 
Vitnyédi István Keczer Ambrusnak. Sopron, 1657. 10. 05. MTAK A 3602 440. f.; „Ritkán 
való irásomrúl panaszalkodik Kegyelmed, az mely ellen még most az elküldésben való bizony-
talanság, postára nem öremest adnám levelemet, tudván azt kegyelmed, mely igen 
commendatus legyek én az embereknél, az mint maga is emlékezett Kegyelmed némely nem jó 
akaróimrúl, kiknél áldozat volna az én személyem veszedelme, s azért nem irok " Vitnyédi Ist-
ván Keczer Ambrusnak. Sopron, 1657. 10. 29. VitLev., 16. 75. p. 

146 Kamarai jegyzőkönyv. MOL E 23 a. sor. 1664. 03. 24. 
147 UdvRend., 2001. 88. p. Hasonló: „Ez órában tére meg nyavalyás Keczer uram, s megadá az 

Nagyságod levelét, szóval is relatiót tőn, miben maradott légyen az dolog" Thököly István 
Wesselényi Ferencnek. Szentmiklós, 1659.07.26. ThökLev. 245-246. p. 



tásra. A rendtartás következő pontja is tanulságos: „Ha mit az úr házában halla-
nak, azt ki ne vigyék, és asztalon és egyebütt is az bejárók leveleket senki közülök 
megolvasni ne merészkedjen igen nagy, erős büntetés alatt,,jl48 ezzel szemben a 
posták kémtevékenységére utaló jeleket az előzőekben vázoltam. Az információ-
védelemnek a kiemelt szerepét húzza alá Rhédei László levele is, „ meghitt szol-
gámnak, ki többire gyermekségétől fogvást magam körül inasul szolgaivan, ... 
ezért Kegyelmed, amit leveleben meg nem írhat, bátran bízvást megnevezheti, "149 

továbbá a rejtjelezés hazánkban kiterjedt gyakorlata.150 Az információvédelemnek 
az európainál fontosabb szerepének hátterében „az önálló államiság hiányát, 
ugyanakkor az országegyesítés soha fel nem adott elképzelését, az ország megőr-
zését, törököket kiűző háborúról szőtt terveket" vélte felfedezni R. Várkonyi Ág-
nes.151 Nem lehetett mellékes az sem, hogy az információtovábbítás e formája, 
bármennyire archaikusnak tűnik is, az információvédelem mellett biztosíthatta a 
személyes kontaktus révén véleményformálás, a közvélemény-építés lehetősé-
gét.152 A futárszolgálat fennmaradásával kapcsolatban érdemes utalni annak társa-
dalmi gyökerére, a korszakban hazánkban továbbra is virágzó familiaritás intéz-
ményére, a főurak számára rentábilis megoldásnak tűnhetett az, hogy a közelükben 
lévő nemesekkel küldjék el levelüket. A XVII. század második felében formáló-
dott már egy praktikus ismereteket megszerző, értelmiségi elit,153 ám ők továbbra 
is őrizték a főnemesi udvarokhoz kötődő, személyes kapcsolatrendszer iránti igé-
nyüket.154 

3.4. Kitekintés 

Az információtovábbítás sebessége hazánkban 1-2,5 km/h között maradt, amely a 
középkori viszonyokat idézte. A felvetett szempontokkal kapcsolatban az elemzés 
nyomán megállapítható, hogy a táj hatása sem negligálható, de az időj árási tényező 
mindenképpen figyelembe veendő, ugyanakkor láttuk annak a példáját is, hogy az 
emberi tényező miként igyekszik csökkenteni ezek hatását. A postaszolgáltatás 
előnyei ellenére a futárszolgálat hangsúlyos szerepe megmaradt, ebben szerepet 
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149 Rhédei László Bethlen Jánosnak. Huszt, 1660. 09. 11. RhédLev. 114. p. 
150 Révay, 1978, R. Várkonyi, 1987, R. Várkonyi, 1999/1. 22-30. p. 
151 R. Várkonyi, 1999/1. 22. p. 
152 R. Várkonyi, 1988. 162-163. p. 
153 Péter, 1984. 21-31. p , R. Várkonyi, 1984. 54-81. p. 
154 Koltai, 2001. 26. p. 



kaphatott az, hogy a posta az aktuálpolitikai kihívásnak nem tudott megfelelni, s a 
futárszolgálat javára írhatók a XVII. századi magyar elit számára kiemelten fontos 
információszerzés, információvédelem szempontjai is. Ezek a keretfeltételek a to-
vábbiakban lehetőséget teremthetnek különböző esetek vizsgálatához, egyes társa-
dalmi csoportok, egyének mozgásterének feltérképezéséhez, hogy mennyiben 
igazodnak a keretfeltételekhez, és mennyiben, milyen okokból lépik át azokat. 
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