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Gondolatok 
a 135-ik évforduló alkalmából

A Magyar Posta története szorosan összefügg a nemzetközi posta fejlôdésével, mindazok-
kal a változásokkal, amelyek a világ különbözô országainak a postáinál bekövetkeztek, s ezek
mindig is nagy hatást gyakoroltak a hazai fejlôdés alakulására.

1967-ben ünnepeltük önálló postánk megalakulásának 100-ik évfordulóját. Ebbôl az alka-
lomból nemcsak bélyegkibocsátással emlékeztünk meg a centenáriumról, hanem országos
szintû rendezvényekkel és kiállításokkal, a FIP Kongresszus budapesti megrendezésével tet-
tük felejthetetlenné ezt a kerek évfordulót s tiszteleghettünk elôdeink által alkotott sikeres,
eredményekben gazdag önálló magyar postaszolgálat létrejötte elôtt.

A mostani évforduló ugyan nem kerek, de a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy
a posták történetében a centenáriumot követôen már rövidebb idôszak – 125. vagy 135. év-
fordulók – elérésekor is megünneplik a nemzeti posta önállóságának az évfordulóját vagy
egyéb jelentôs postai eseményeket.

Mi, magyar postások is méltóképpen szeretnénk felidézni az 1867-ben megalakult önálló
Magyar királyi Posta történetét, a reformokat, a politikai viharokat, a postaszolgálat fejlôdé-
sének jelentôs állomásait.

Ebben a felgyorsult világban, ahol az élet naponta szüli és termeli a váratlan eseménye-
ket, talán kevesebb idô is jut egy-egy nevezetes évforduló megünneplésére. A Postások
Szakmai Egyesülete kezdettôl fogva arra törekedett, hogy elôsegítse a postás szakma, a
postás hivatástudat megôrzését és fejlesztését, s már az elmúlt évben javaslatot dolgozott
ki a postai média szakembereinek a bevonásával arra, hogy 2002. év legyen a megemléke-
zés éve, s az önálló Magyar királyi Posta létrejöttének 135. évfordulóját egy olyan kiadvány
megjelentetésével is emlékezetessé tegyük, amely egy csokorba gyûjti azokat az írásokat,
verseket, novellákat, amelyek a mi postánkról szólnak, a postás emberrôl, arról a kapcsolat-
teremtô erôrôl, amely mindig is a híd szerepét töltötte be a posta és az ügyfél között. Tud-
juk, hogy mára nagyon is megváltoztak azok a gazdasági, társadalmi viszonyok, amelyek kö-
zepette mindenhol a világon a postáknak új feladataik révén be kell, hogy töltsék megvál-
tozott funkciójukat.

A Posta címû lap, amely a Magyar Posta Rt. és ez évben a fennállásának 10-ik évforduló-
ját ünneplô PSZE közös kiadványa, méltó gondolatébresztô szeretne lenni, amikor ebben a
most megjelent számban olyan írásokat gyûjtött össze, amelyekbôl mind az idôsebb, mind
a fiatal postás  szakemberek részletes áttekintést kaphatnak azoknak az idôknek a politikai,
szakmai hangulatáról, amelyben újjászületett intézményünk s kezünkbe vettük postai törté-
netünk további irányítását.

Az elmúlt 135 évben teljesen átformálódott a világ, benne a szolgáltató intézmények, s
maguk az emberek is, s ez így van rendjén. A ma postásai – bármilyen szinten is tevékeny-
kednek a postai hierarchián beül – büszkék lehetnek az elmúlt évtizedek postai fejlôdésére,
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mert a mi postánk igenis kezdettôl fogva megállta a helyét az emberi kapcsolatok fejleszté-
sében és jól szolgálta az ország érdekeit, az ügyfeleket s azt a nemes célt, amely mindenhol
a világon a posták feladata: szolgálni és jól kiszolgálni az ügyfeleket.

Az eltelt néhány év során – hiszen ennek aktív részesei és tanúi is lehettünk – szinte telje-
sen átalakultak a posták, az általuk nyújtott szolgáltatások. Ismét megváltozott a világ, meg-
jelentek a versenytársak, a magasan fejlett technológia, a minôség iránti jogos igény, új ter-
mékek, új piacok meghódítása, a korhoz igazodó megváltozott arculat, ezek mind-mind
olyan tényezôk, amelyek a mi postánkat is új stratégia, új szemlélet, korszerû, jövedelmezô
üzletpolitika stb. bevezetésére kényszerítették.

Nagyon sok pozitív eredmény született az utóbbi egy-két évben, a Magyar Posta Rt. je-
lenlegi szakmai vezetése igyekszik a korábbi stabil szakmai alapokra egy modernebb, s új
feladatok ellátására is képes postaszolgálatot megteremteni.

Nincsenek irigylésre méltó helyzetben sehol a világon azok a döntéshozók, akiknek – felis-
merve a megújulás kényszerû, de helyes útját – szinte egy teljesen új alapokon nyugvó pos-
taszolgálat feltételeit kell megteremteniük.

Amikor visszaemlékezünk az elmúlt évtizedekre, büszkék lehetünk korábbi eredményeink-
re, de elôre kell tekintenünk, s látnunk kell, hogy fel kell gyorsulnunk – megôrizve postás hi-
vatásunkat s az abba vetett hitet –, annak érdekében, hogy a jövôben még versenyképe-
sebb minôségi szolgáltatásokat nyújtó intézménnyé váljunk. Ezért pozitívan kell értékelnünk
a közelmúltban elért eredményeinket, azokat a döntéseket, amelyek a változó világ változó
postájának a megteremtésére irányulnak.

A Magyar Posta Rt. vezetése és a Postások Szakmai Egyesülete tiszteleg az elmúlt 135 év
magyar postásai, vezetôk és alkalmazottak emléke elôtt, akik  most megjelent írásokból is
kitûnôen nagyon sokat tettek az önálló magyar postaszolgálat megteremtése érdekében.

Azt kívánjuk, hogy a magyar postások több, mint 40 ezres tábora továbbra is odaadással,
lelkiismeretességgel és tiszta, ôszinte szakmai szeretettel végezze el munkáját, mert ez lehet
csak biztos záloga annak, hogy a Magyar Posta megbízható pillére marad a világ, s Európa
postai közösségének.

Kalmár István Dr. Oláh László
elnök-vezérigazgató a PSZE elnöke
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A magyarországi posta 

a kiegyezés elôtt

A Habsburg-birodalom postájától formálisan egészen és de facto részint függetlenedô
Magyar királyi Posta létrejöttének alapfeltétele volt a birodalom közjogi rendszerének átala-
kulása, a dualista állam megszületése. Röviden áttekintjük tehát a kiegyezéshez vezetô utat
és azon belül a posta intézményének alakulását az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
leverésétôl kezdôdôen.

Az önkényuralomtól a kiegyezésig

Az 1867-es történelmi fordulópont tette lehetôvé számos magyar állami intézmény – lett
légyen az politikai, közigazgatási vagy gazdasági – létrehozását. A birodalmon belüli kvázi
egyenjogúság az élet minden területén éreztette pozitív hatását, még akkor is, ha az utó-
kor visszatekintve látja a magyar aspektusból kétségtelenül kimutatható hátrányokat.
Amennyiben a megelôzô két évtizedben uralkodó állapotokkal vetjük össze a polgári tár-
sadalom kifejlôdéséhez adott impulzusát, nem lehet túlértékelni a Bécs és a magyar politi-
záló elit kompromisszumát. Jóllehet, már az 1849-1867 közötti idôszakban is észrevehetjük
azt a változást, amely a reformkor és a forradalom vívmányaiból megmaradhatott törvé-
nyeknek és mûködô intézményeknek köszönhetôen jelezte a társadalmi és gazdasági hala-
dás irányát.

A kiegyezéshez több körülmény együttes hatása vezetett. Az abszolutizmus szigora, a
nemzeti megalázottság elleni tiltakozáson túl a belsô nyugalom megôrzésének financiális
ára – az átalakított közigazgatás, a felduzzadt államapparátus fenntartása, a hadsereg növe-
kedô költségei pénzügyi összeomlással fenyegették az államháztartást. A külpolitikai fejle-
mények szintén a birodalom hanyatló erejére világítottak rá. 

A belviszonyok

A belsô ellenállást szüntelenül érzékelhették a Habsburgok. Az 1850-es évek ún. passzív
rezisztenciája, vagyis a vármegyei önkormányzatiságot és a bármiféle alkotmányosságot fel-
függesztô önkényuralmi berendezkedéssel együttmûködni nem hajlandó köznemesség ma-
gatartása átsugárzott más rétegekre is. A nemzet nagyjainak temetését (Wesselényi, Vörös-
marty, Széchenyi) mindig tömegdemonstráció kísérte, olykor halálos áldozatot követelô
összecsapással kísérve. Közvetlenül a megtorlás után átszervezték Magyarország közigazga-
tását. Erdélyt, Horvátországot, a déli határôrvidéket leválasztották, s közvetlenül Bécsbôl
kormányozták. A megyék helyett öt kerületre osztották a maradék országot, Pozsony, Sop-
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ron, Pest-Buda, Kassa és Nagyvárad székhellyel. Ezek egyidejûleg katonai és közigazgatási
központok voltak. A hivatali életben ismét a német nyelv lett a kötelezô, az állami intézmé-
nyekbe osztrák hivatalnokokat ültettek. 

A szabadságharc leverése utáni letargiából lassan ébredt a nemzet. Céljainak egy része,
a feudális viszonyok megszüntetése, nagyrészt teljesült. A jobbágyfelszabadítással együtt az
ôsiség elvén alapuló, a föld szabad forgalmát meggátoló félévezredes korlátok is ledôltek.
A birtokviszonyok azonban egyik napról a másikra nem változtak meg. A lakosság túlnyomó
részét kitevô parasztság számára is érzékelhetô helyzete alig változott. A tôkehiány és a hi-
telélet fejletlensége az árutermelés fejlôdéséhez csak a nagybirtokon adott némi esélyt. 

A gazdasági élet egésze azonban az elsô pár év pangása után fokozatosan élénkülni kez-
dett. A labilis belpolitikai viszonyok miatt a tôkebeáramlás korlátozott volt, csak a helyzetet
közelebbrôl ismerô osztrák és német befektetôk jöttek hazánkba. A negyvenes évek máso-
dik felében megindult közlekedésfejlesztés azonban kivételesen nagy szerepet játszott a ké-
sôbbi prosperitásban. Az infrastruktúra jelentôségét egyesek már akkor felismerték. A
kiegyezésig az 1848-ban 178 kilométernyi vasútvonal hossza 2160 kilométerre s valóságos
hálózattá bôvült. A folyószabályozási munkák java is ebben az idôszakban zajlott, nagyobb
teret adva a vízi közlekedésnek. Természetesen az itt tapasztalható pozitív lépések mögött
éppúgy, amint az oktatásban, a beolvasztó, birodalomegységesítô törekvések álltak. 

Az ipari fejlôdés nagyon lassúnak mondható, de néhány, a késôbbi agrár-ipari szerkezetû
Magyarországra jellemzô ágazat korszerû alapjait ezekben az években vetették meg. A me-
zôgazdasági termékek feldolgozására szakosodó malomipar (a kiegyezés táján Budapest a
világ elsô számú malomipari központjává nôtte ki magát!), cukor-, sör- és szeszipar mellett a
nehézipart csak néhány családi vállalkozás reprezentálta, mert az egységes vámterületté
nyilvánított Habsburg-birodalom viszonyai nem kedveztek a tôkehiánnyal küzdô hazai vállal-
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kozásoknak. A középkorra jellemzô céhrendszer egészen 1872-ig fennmaradt. Biztató volt
viszont a valóságos fôvárossá terebélyesedô Pesten a folyamatos áruellátás követelményei-
bôl származó raktározási kapacitás gyors bôvülése, s az ott zajló kereskedelembôl született
meg 1864-re az elsô magyarországi áru- és értéktôzsde, ami a feltartóztathatatlan kapitalis-
ta fejlôdés csalhatatlan jele.

A nemzetközi helyzet hatása a belpolitikai mozgásokra

Az abszolutizmus rendszerétôl viszont nem szabadult meg Európa forradalmaktól hangos
térsége. A Szent Szövetség hatékony együttmûködése lefojtotta a nemzeti önrendelkezé-
sért vívott harcot a polgári állam megteremtéséért zajló küzdelemmel együtt. Ezért a két
legnagyobb, széttagoltságát megszüntetni kívánó nemzet, az olasz és a német, a dinaszti-
kus eszméhez fordult az egység megteremtésének érdekében. E két eseménysornak meg-
határozó szerepe volt a magyar-osztrák viszony további alakulása szempontjából is.

A másik külpolitikai tényezô, amely a magyarság mozgásterét befolyásolta az önkényural-
mi korszak folyamán, a nagyhatalmi konstellációk változása. A forradalmak leverése után ha-
marosan láthatóvá lett az elsô komoly repedés a század elsô felét jellemzô szövetségi felál-
láson. Az 1853-ban kirobbant krími háborúban a Törökországgal a déli tengeri kijáratért
harcba szálló Oroszország nemcsak a nyugat-európai nagyhatalmak földközi-tengeri érde-
keit veszélyeztette, de Ausztria balkáni törekvéseivel is ellenkezett. Ferenc József nem állt
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tehát régi fegyvertársa mellé, s ezt a „kölcsönt” az évtized végén kapta vissza, amikor az
olasz nemzeti mozgalom észak-itáliai tartományait fenyegette. Akkor Oroszország nem
adott katonai segítséget Bécsnek. A solferinói vereség után 1859-ben Lombardiáról kellett
lemondania a francia szövetségest maga mögött tudó Piemont javára, de Velencét is csak
1866-ig tudta tartani fokozott katonai terrorral.

A német egység még közelebbrôl érintette a Habsburgokat, hiszen német-római császá-
rok sorát adták 1278 óta, s az 1806-ban Napóleon jóvoltából felszámolt anakronisztikus kép-
zôdmény után a német területeken kialakult Német Szövetség egyik vezetô ereje volt Auszt-
ria. De nem az egyedüli. Poroszország ugyancsak az egység létrehozásán fáradozott, ám
magának kívánta a hegemón szerepet az újonnan megalakítandó államban. A két akarat az
ún. kisnémet (porosz vezetésû, Ausztria nélküli) egység, illetve a nagynémet (Ausztriát is ma-
gában foglaló) összecsapását hozta. 1866 nyarán Königgraetz-nél a poroszok gyôztek, s a
Habsburg-dinasztia nemcsak a nagynémet államalakulatból szorult ki, de kétségessé vált,
hogy maradék birodalmát egyben tudja-e tartani.

Közben szinte észrevétlenül új „front” nyílott a birodalom déli határainál. A Török Biroda-
lom eróziója a 19. század elsô felében kezdett területi változásokban manifesztálódni. Szer-
bia ugyan egyelôre korlátozott belsô autonómiát vívott ki magának, ám Görögország –
egyelôre csak kis területen, de mégis – függetlenné vált 1830-ban, majd 1859-ben a már
mindössze formálisan török fennhatóság alá tartozó két román fejedelemség, Havasalföld és
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Moldva, egyesült. Születôben voltak tehát új nemzetállamok a Balkánon, amelyeknek nép-
elemei a Habsburg-birodalom határain belül ugyancsak jelentôs számban éltek.

A külpolitikai helyzet alakulása azonban mindvégig lehetetlenné tette az elbukott szabad-
ságharc magyarországi újraélesztését. A belsô engedmények és szorítások ritmusa szoros
összefüggést mutat a birodalom pillanatnyi nemzetközi pozíciójával. Nem véletlen, hogy az
elsô igazán megrendítô vereség, a solferinói után lazult elôször az önkényuralom gyeplôje.
Bach belügyminiszter menesztése után az uralkodó lépéseket tett az alkotmányosság korlá-
tozott formában történô visszaállítására. 1860-ban az októberi diploma kibocsátásával
visszaállította régi vármegyei közigazgatást, újból mûködhettek az egyes tartományok par-
lamentjei, köztük a magyar országgyûlés. Ám az engedmény kis módosításokkal az 1848
elôtti állapotokhoz való visszatérést jelentette, s ez a magyar politikusok s az ország nagy ré-
sze számára elfogadhatatlan volt. Ferenc József válaszul – némi támasztékot adott neki az
idôközben elhárult fran-
cia katonai fenyegetés
(III. Napóleon magára
hagyta az olasz egysé-
gért addig sikerrel küz-
dô Piemontot) – 1861
februárjában pátenst
adott ki, amelyben kí-
sérletet tett az abszolu-
tizmus visszaállítására.
A tavasszal összeült or-
szággyûlés Deák Fe-
renc felirati javaslatát
magáénak érezve eluta-
sította mindkét uralko-
dói intézkedést, erre is-
mét önkényes lépés kö-
vetkezett, az ország-
gyûlés feloszlatása. 

A következô néhány
év alatt aztán Bécs szá-
mára is mind világosab-
bá vált, ha Ausztria
legalább középhatalmi
státusát meg akarja
ôrizni, valamilyen mó-
don ki kell egyeznie a
birodalom legnagyobb
alkotórészével és annak
népével, vezetô elitjé-
vel. A magyarok kire-
kesztésével nincs stabi-
litás a birodalom hatá-
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rain belül, sem abszolutisztikus, sem
parlamentáris keretek között. Jellem-
zô (majd) minden politikai rezsimre,
hogy addig nem enged, amíg vég-
képp kényszerítve nincs a kompro-
misszumra. Deák az 1865-ös „húsvéti
cikkében” kifejtette: Magyarország a
Pragmatica Sanctio alapján, akár en-
gedve az 1848-as törvényekbôl is, ké-
szen áll a megegyezésre Ausztriával.
Mégis csupán az 1866 nyarán elszen-
vedett königgraetz-i vereség után mu-
tatott erre hajlandóságot a császári
udvar, holott az osztrák liberális nagy-
polgárság már jó ideje felismerte a
szükségszerût (és persze, a számára
elônyös megoldást). A kiegyezési tár-
gyalások viszonylag gyors ütemben
haladtak, s 1867 elején az uralkodó ki-
nevezte a magyar országgyûlésnek fe-
lelôs kormány miniszterelnökét, gróf
Andrássy Gyulát. 

A dualista berendezkedés lényege:
két egymástól független állam, Auszt-
ria és Magyarország saját törvényei,
saját parlamentje és saját kormánya
által irányítva mûködik. Közös az ural-
kodója (s a fentiek okán viseli egyide-
jûleg a császári és a királyi címet), illet-
ve közös a hadügy, a külügy, és a pén-
zügyeknek az e kettô fedezetét adó
része. A közös ügyekért felelô minisz-
tériumok pedig a két parlament által
választott delegációnak tartoznak fele-
lôsséggel. Az alkotmányos monarchiák e különleges típusát még a vámunió is jellemezte,
egységes adó-, pénz- és mértékrendszerrel. A tôke, az áruk, szolgáltatások szabad áramlá-
sát kiegészítette a lakosság szabad munkavállalása a Monarchia egész területén. (Minô ha-
sonlóság egy mostanság annyira vágyott európai integrációhoz!) 

A posta az önkényuralom idején

A független magyar közigazgatás megszûntével postaigazgatásunk is az abszolutizmus
szellemében tagozódott be a birodalmi postaszolgálatba. 1850. december 26-án kelt csá-
szári postapátens tételesen rögzítette az állami posta által kizárólagos joggal szállítható kül-
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demények körét, s a helyi forgalomban is csak csekély engedményeket tett a magánszolgál-
tatóknak. Azt is fôként azért, mert tudták a jogalkotók, hogy a totális tiltást nem lesznek ké-
pesek betartatni. A személyszállítást pedig az osztrák szabályozással ellentétben Magyaror-
szágon megengedte. Nem sokkal ezután aztán „otthon” is feloldották e monopóliumot. A
gyarapodó vasútvonalak és a hajózható vízi utak rohamos növekedése korában anakroniz-
mus lett volna fönntartani, a rettenetes útviszonyokat is tekintetbe véve, ezt a monopoljo-
got. A postai területen mûködô magánszolgáltatókat inkább oly módon próbálta a hatalom
számára veszélyes titkos levelezésben való közremûködéstôl elriasztani, hogy a mûködésük
engedélyeztetését a helyileg illetékes postaigazgatóságra bízta. S így a gazdasági érdekkel
tartotta kordában a nemzeti érzületbôl fakadó egyéb szolgálatokat.

A vasút korszakos jelentôségét a postaszállítással összefüggésben is felismerte Bruck bi-
rodalmi kereskedelmi miniszter (aki mellesleg nem csupán a nemzeti ellenállás egyik lehet-
séges fészkének tekintette a postát, s mint ilyet rövid pórázon tartandóan óhajtott szabá-
lyozni, hanem szigorúan gazdasági szempontok alapján kívánta átszervezni, tehát az élet va-
lós szükségleteinek megfelelô szolgáltatásokat nyújtva lehetôleg nyereséget termelni mind
a benne tevékenykedôk, mind a monopoljogokat biztosító államháztartás javára.). 1851. má-
jus 17-i rendeletében utasította a vasútállomásokat, hogy mindenütt képezzék ki egy-egy
dolgozójukat a postakezelés fortélyaira. Így minden vasútállomás egyben postahelyként is
üzemelt ettôl kezdve. Majd még ez év végén elôírta, hogy a vasút ingyen köteles szállítani
a postát egy erre a célra készítendô postakocsi által. Azon melegében újabb elôre tekintô
intézkedéssel a távíró és a posta összekapcsolását is szabályozta. A két intézmény külön-

A MAGYARORSZÁGI POSTA A KIEGYEZÉS ELÔTT
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külön még nem adott elég munkát az ott dolgozóknak, s a közös üzemeltetéssel javult a ki-
használtság. Egyúttal gondoskodott a postai alkalmazottak telegrafálási képzésérôl. 

Ez a szép egység nem tartott sokáig. 1855-ben az államkassza feltöltése végett eladták az
osztrák állami vasutakat, s a magántársaságok megszüntették a nekik csak terhet jelentô
állomási postákat. Helyettük, ahol lehetett, az állam a községben, városban állított fel ren-
des postahelyet. 

Ugyanebben az esztendôben elrendelték, hogy minden posta köteles a székhelyén lakó
címzetteknek házhoz kézbesíteni a leveleket. 

1856-ban a magyarországi postaszemélyzetet kivették a birodalmi posta létszámából, s az
Albrecht fôherceg vezette fôkormányszék alá rendelték. Személyzeti ügyekben tehát a pos-
tások ügyeit nem ott intézték, ahol a szolgálatra, igazgatásra vonatkozó hatásköröket gya-
korolták. Ez az állapot 1864-ig állott fenn, akkor ismét visszakerültek a birodalmi tisztviselôi
állományba. 

1859-ben a megszüntetett kereskedelmi minisztérium helyett a pénzügyi tárcához tették
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a postaügyet, de csupán három évre. Ezalatt vezették be az utánvételes küldemények for-
galmát. 1862-ben újraszervezték a kereskedelmi minisztériumot, s akkor visszatért ide a pos-
taigazgatás. 

A posta nemzetközi kapcsolatrendszere is jelentôsen bôvült az 1850-es évek folyamán.
Már 1850-ben egységes díjterületet alkotott a Habsburg-birodalom a Német Szövetséggel
és a balkáni államokban mûködô néhány osztrák postahivatallal együtt. Bizonyos szempont-
ból ez az egyezmény tekinthetô az Egyetemes Postaegyesület felé mutató elsô jelentôs lé-
pésnek. Majd késôbb a kimenô forgalom feltételeit szabályozó egyezmények születtek
Oroszországgal, Franciaországgal is. 

Az októberi diploma és a februári pátens elutasítása retorzióját a magyarországi postaszol-
gálatban dolgozók is megérezték. 1861. május 15-tôl az összes állami alkalmazottal együtt
minden polgári peres és büntetô ügyükben a budai és a temesvári hadtestparancsnokság-
hoz tartoztak, azaz kvázi katonai felügyeletet gyakoroltak az állam biztonsága szempontjá-
ból kulcsszerepet betöltô intézmények személyi állománya fölött.

A birodalomban 1850-ben összesen 41 kincstári hivatal mûködött. Ebbôl a tágabban, te-
hát Erdéllyel, Horvátországgal és a Délvidékkel együtt számított Magyarországon 23. Az itt
dolgozó személyzet, beleértve a 8 postaigazgatót is, 165 fô volt. Tíz évvel késôbb, az októ-
beri diplomával összefüggésben 4-re csökken a postaigazgatóságok száma. A székhelyek:
Pest, Temesvár (lásd föntebb a katonai jogi felügyeletet), Zágráb és Nagyszeben. 

A vasút és a posta szerves összekapcsolódásának máig legnyilvánvalóbb formája a moz-
góposta-szolgálat létrejötte. Nálunk az elsô mozgópostai vonal Bécs és Pest között indult
meg 1864. március 1-jén. 

Bruck után legközelebb 1866 februárjában került a posta élére olyan vezetô, aki szintén a
piac és a nemzetgazdaság követelményeit tartotta szem elôtt. Maximillian Löwenthalnak, a
birodalmi posta vezérigazgatójának (egyben a kereskedelmi minisztérium újonnan létreho-
zott önálló szakosztálya vezetôjének) persze annyiban már könnyebb dolga volt, hogy a
másfél évtizeddel korábbi állapotokhoz képest csökkent a konzervatív erôk nyomása. A re-
formra már nem maradt ideje, mert a nyáron kitört és nagyon hamar el is dôlt a porosz-oszt-
rák háború, amelyet a német egyesítésben betöltött primátusért vívtak. 

Nem mellesleg az osztrák-német postaegyezmény hatálya is megszûnt a hadiállapot kö-
vetkeztében. A következô év november 23-án azonban a poroszokkal egyáltalán nem szim-
patizáló délnémet államokkal már az Osztrák-Magyar Monarchia nevében kötöttek új megál-
lapodást (bizonyára nem véletlenül, a régi egyezmény tarifáinál mérsékeltebb díjakkal). 

Posta a kiegyezés szellemében

A dualista állam intézményrendszerének szerves része lett – nyugodtan használhatjuk ezt
a terminust – a dualista posta. Nagyon hasonlóan határozták meg sarokpontjait az 1867. áp-
rilis 2-án megkötött ideiglenes egyezményben, amely a közösen intézendô ügyeket rögzí-
tette, mint a végrehajtó hatalmi ágon belül az önálló és a Monarchia kereteiben egysége-
sen képviselendô ügyeket. Eszerint a Magyar királyi Posta önálló szervezetként mûködik Ma-
gyarország területén (az ország területét Erdéllyel együtt, de Horvátország és a déli határôr-
vidék nélkül kell értenünk, mert a magyar-horvát kiegyezés, amelynek részét képezte a pos-
taügy rendezése is, csak 1868-ban következett be, a fôként szerbek lakta délvidék pedig to-
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vábbra is osztrák közigazgatás alatt maradt), belsô ügyeiben a magyar kormánynak felelôs.
A Monarchia határain kívül mint közös díjterületû egység, Ausztria-Magyarország néven je-
lenhetett meg. Tehát kvázi külügyeiben (és annak pénzügyi vonzataiban) közös volt a pos-
tánk, belsô igazgatásában teljesen független.

Az 1867 márciusában kinevezett Gorove István földmûvelés-, ipar- és kereskedelemügyi
miniszternek nagyon kemény tárgyalásokon sikerült ezt a különállást kiharcolnia, mert az
osztrák fél éppen az e tárcához tartozó területeket a birodalmi infrastruktúra további fejlô-
dési irányának megszabását, s ezáltal a gazdasági fejlôdés menetét döntôen befolyásolni –
nyilvánvalóan a saját birodalomrész elônyének fenntartása, fokozása érdekében –, határo-
zottan szerette volna kezében tartani, s a közös ügyek közé soroltatni. 

E tárgyalásokon már Gervay Mihály nagyváradi postaigazgató, a leendô elsô országos
posta-fôigazgatónk is fontos szerepet vállalt a magyar érdekek érvényesítésébôl.

1867. április 27-én egyebek mellett az ô javaslataira alapozva adta ki rendeletét a minisz-
ter a Magyar királyi Posta új közjogi helyzetének megfelelô szabályozást bevezetve. 
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A kiegyezés kori 

postai törvénytár

A kiegyezés korának postai bemutatásánál egy sivárnak tûnô, de rendkívül fontos terület
– a postára vonatkozó 1867-es törvények – ismertetését vállaltam magamra. Könyvtári és le-
véltári kutatásaim során rá kellett döbbennem arra, hogy a postatörténetben ezzel a témá-
val az elmúlt évtizedekben már sokan és sokféleképpen foglalkoztak.

Az általuk leírtak ismeretében úgy látom, hogy nagyon nehéz újat mondani,  amit még
más nem írt le. 

Most és itt ebben a különszámban a ma fiatal szakembereinek és azoknak az elismert
postai szaktekintélyeknek, kik még jól emlékeznek az 1967-es, száz éves ünnepségsorozat-
ra, néhány eddig még nem publikált, illetve kevésbé ismert – általam levéltárban és könyv-
tárban fellelt – dokumentumot mutatok be. A különlegességek keresése közben még egy
tényre rá kellett jönnöm: a postatörténeti irodalom nem rendelkezik olyan összeállítással,
mely mindazokat a törvényeket, rendeleteket, intézkedési sorozatokat tartalmazná, ami a
M. kir. Posta önállósulásának elsô 8 hónapjában jelent meg, ezért ezt a hiányt is pótolni sze-
retném.

A kiegyezést követô elsô csonka évnek az eredményeit legpontosabban összefoglaló
kiadvány Gorove István miniszter 1868-ban a képviselôházban elhangzott beszédének teljes
szövegét tartalmazó „Gattajai Gorove István emlékezete. Gyûjtemény irodalmi s szónoklati
hagyatékaiból” címû 1882-ben megjelent könyv, melynek felvágatlan példányát a Magyar
Országos Levéltár könyvtárában fedeztem fel.

Alapvetô forrásértékénél fogva érdemleges és tanulságos a teljes beszéd közlése.

„Ministeri jelentés
ô cs. és apostoli kir. felségéhez benyújtott jelentése
a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi magyar királyi ministernek
az ország 1867-dik évi közgazdasági állapotáról.

Legkegyelmesebb Ur!

Felséged hódolattal alólirott földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministere az ország
anyagi fejlôdése felett ôrködni elsô sorban lévén hivatva, kötelességem teljesítését találom
fel abban, hogy ez év bezártával Felséged elôtt feltárjam a közgazdasági munkásság terén
feltûnt jelenségeknek képét, összefoglalva ezen mindazon részleteket, melyeknek egy része
általam Felséged elé koronként már felterjesztve lôn.

Az idôszak, melyre ez alázatos jelentésem kiterjed, kiválóan azon kilencz és fél hónap,
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mely azóta múlt el, mióta Felséged fe-
lelôs magyar ministerima az ország kö-
zügyeinek kormányzatát átvette. – Mi-
dôn a jelen kormány törvényes mûkö-
dését megkezdette, azt kelle hinnünk,
hogy a végbemenô átalakulás hosszabb
ideig fogja a nemzetet kizárólag a köz-
politikai téren foglalkoztatni, hogy a
megyék és városok szervezkedése, a
községi élet átidomulása, a tiszti és kép-
viseleti választások – megannyi öröm-
ünnepei a hazafi óhajtások teljesedésé-
nek – huzamosabban fogják a nemzet
figyelmét és tevékenységét a közélet
mozgalmaival egyedül igénybe venni.

Másfelôl pedig – ámbár nem lehete
kétkednünk, hogy Felséged igazságsze-
retete s a nemzet bölcs higgadtsága ál-
tal megalkotott mû a nemzet nagy
többsége részébôl újból feléledt biza-
lommal fog üdvözöltetni, s így meg lesz
nyerve az anyagi munkásságnak, fôleg
az ipar- és kereskedelmi világ óvatos s
tartózkodó jellemét, azt hittük, hogy az
elsô idôk inkább csak tájékozódásra, a dolgok menetének bírálására fognak fordíttatni, s csak
azután induland meg maga a munka.

Azonban alig múlt el az átmenet elsô zajlása és végzôdtek be a közpolitikai élet alakító
mozgalmai, a tevékenység már is nagyobb mértékben eredt meg, semmint azt bárki elôre
biztosan feltehette volna. – Következménye volt ez annak, hogy a Felséged s a nemzet böl-
csességét hirdetô mû létrejöttével a bizalom egész teljében állott rögtön helyre, s a tartóz-
kodás és óvakodás az alkotmányos élet szilárdságába vetett hitnél fogva biztonsággá, sôt
bátorsággá változott által.

Nem kezdhetem meg e jelentést nagyobb lelki örömmel, mint midôn azt kell minde-
neknek elôrebocsátanom, hogy az ég kegye bô terméssel áldotta meg az ország majd-
nem egész területét. - Ennek következése lôn, hogy kereskedésünk s gabonakivitelünk
nagy mérveket vett fel, s az országba nevezetes pénztôkék folytak be, mi a nemzet majd
minden osztályára a legjótékonyabb hatást gyakorolta. Maga a földmivelô osztály nyert
tôkék igen nagy részét az utolsó 4-5 év mostoha voltából eredt sebeinek behegesztésé-
re volt ugyan kénytelen fordítani, hátralékban maradt adókat kellene pótolnia elôbbeni
évekrôl maradt magánterheket törlesztenie, elmaradt beruházásokat teljesítenie, de
azért mégis volt, még pedig nevezetes része ez év váltásából, mert a múltak sebei így
igen nagy részben begyógyultak, s ha Isten a jövendôben is kedvezni fog, s a termények
ára az 1864–65-diki év fokára vissza nem süllyed, hinnünk kell, hogy el fog érkezni a be-
ruházások kora is, melyekre hazánk földmivelésének még igen -igen sok ideig lesz szük-
sége.
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De a kivitelnek említett növekedése tôkeképzôdést is idézett elô, s a mi ezt nyomban kö-
veti, örvendetes jelül szolgál arra, hogy a nemzet jelleme a kor üdvös irányához készséggel
alkalmazkodik, hogy mit a munkásság és az ég kedvezménye nyújtott, az nem a henye tét-
lenség vagy könnyelmûség áldástalan kezei között enyészik el, hanem az ország anyagi
emelkedésének malasztos eszközévé válik. Gyümölcsözô elhelyezést keres magának a tôke,
hasznos befektetések, életrevaló vállalatok szemlélhetôk mindenfelé, kicsiny és nagy tôkék,
kisebb s nagyobb birtokosok, iparosok és kereskedôk, az egyletek és társulatok, vállalatok
és intézetek terén találkoznak, hogy a nemzeti vagyonosság új forrásait nyissák meg.

Ezek elôrebocsátása után igyekezni fogok a következô összeállításban szemlélhetôvé ten-
ni Felséged elôtt a közgazdasági téren a lefolyt idôszak alatt tapasztalt lendületet, azon be-
folyás kíséretével, melyet a kormány - törvényes állásához és az adott körülményekhez ké-
pest, az ország közgazdasági fejlôdésének elômozdítására gyakorolt.

Egyik legigazabb jele a közgazdasági téren való haladásnak azon szaporodás, mely a pos-
tai és távírdai forgalomban nyilatkozik.

Felséged közgazdasági miniszteriuma a posta- és távírdaügy igazgatását Magyarországon
és Erdélyben folyó évi május 1-én vette által. Ez átvétel pillanatában, meg kell vallanom, az
aggodalomnak bizonyos mértéke maradt fenn bennem is arra nézve, hogy a különválasztás-
nak sok nehézséggel járó munkája közben nem fog-e a forgalom érdeke e két téren némi-
leg szenvedni? Azonban sikerült az átvételt oly módon eszközölni, hogy a magyar igazgatás
alatt az említett érdek teljességgel nem csorbíttatott, s a forgalom nemcsak nem szenvedett,
hanem ellenkezôleg élénkült s növekedett az ország minden pontjain.

Bizonyságul szolgál erre, hogy a postajövedéknek 1867-dik évre 2.660,651 forinttal
elôirányzott brutto bevétele Magyarországban és Erdélyben - daczára annak, hogy a kocsi-
postai díjak, melyek az összes bevételnek mintegy harmadrészét teszik, m. évi márcz. 15-dike
óta átlag 25 %-nyival lejjebb szállíttattak – tényleg nemcsak fedezve lesz (a mi rendesen nem

szokott történni), hanem a mennyiben az elsô három évnegyedre már beérkezett szám-
adásokból ítélhetni, valószínûleg 5%-nyival túl fog haladtatni.

Sokkal feltûnôbb növekedés mutatkozik még a távírdai forgalomban. Míg t.i. az összes
feladott és érkezett sürgönyök száma:

1866-ban tett  . . . . . . . . . . . . . .1.056,111
1867-ben tesz . . . . . . . .. . . . . . 1.530,904

az üzleti bevétel pedig
1866-ban volt . . . . . . . . . . . . .383,624 frt,
1867-ben lesz mintegy  . . . . . . .559,507 "

mely kétrendbeli szaporodás mintegy 45%-ot tesz.

Ha a lefolyt évben felállított új állomásokra esô mintegy 10-11% a forgalom valóságos
növekedésénél nem vétetik számba, ez utóbbi körülbelül 34%-ra rúg.

Legfelötlôbben nyilatkozik azonban a forgalom ezen élénkülése magában az ország fô-
városában Pesten, a magyar kereskedelem e gyülpontján. Feladatott ugyanis itt:

1866-ik évben 1867-ik évben

3,500,000 4.400,000 közönséges levél
240,000 420,000 ajánlott    "
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552,000 647,000 kocsiposta küldemény;
és érkezett

1866-ik évben 1867-ik évben

2.900,000 4.125,000 közönséges levél
300,000 420,000 ajánlott   "
870,000 1.025,000 kocsiposta küldemény.

Összefoglalva 1866-ik 1867-ik évben

feladott szállítmány 4.292,000 5.367,000
érkezett  " 4.070,000 5.570,000
Összesen 8.362,000 10.937,000
csupán átrovatolt kocsi
postai küldemény 354,000 370,000

Mely utóbbi számokat levonván, a szorosan vett pesti postai 
forgalmat kiejezô számok: 8.008,000 10.567,000
azaz 1866-ról 1867-re 32% szaporodást tüntetnek fel, melynek, hogy hasonló bevétel-sza-

porodás nem felel meg, egyedül a fentebb említett díjszállításnak tulajdonítandó.
Kiegészítésül megemlítem még, hogy utánvételek fizettettek Pesten: 

1866: 87,500 = 700,000 frt,
1867: 99,500 = 920,000 frt,

a szaporodási arány tehát itt is 31%.
A pesti távírdai fôállomásnál pedig a kezelt sürgönyök száma tett: 

1866-ban   262,660 db,
1867-ben   374,960 db,

mi 42% szaporodást mutat; míg a bevétel
1866-ban tett 117,883 frtot,
1867-ben "  180,744 frtot,

tehát több, mint 53% szaporodást mutat.
Tudva azt, hogy a forgalmi eszközök szaporítása magát a forgalmat növeli, s az e részbeni

intézkedés szükséges voltát mindjárt a különválás után tapasztalva, mind a postai, mind a táv-
írdai hálózat lehetô kiegészítésérôl már eddig is a körülményekhez képest gondoskodtam.

Az átvétel idejében Magyarországon s Erdélyben volt összesen 938 posta-állomás. Ezek
száma az utolsó nyolc hónap alatt 136 új állomással szaporodott, s az ezeket összekötô já-
ratokban is célszerû változtatások eszközöltettek.

Távírdai állomás pedig volt 136, melyek összekötô s 2000 mérföldnyi hosszúságú sodro-
nyai 814 mérföldet futottak be. Most, miután az 1867-re tervezve volt hét új vonal: Rozsnyó-
Alsó-Kubin, Vészveres-Dobsina, Brassó-Elôpatak, Dolni-Miholjácz-Pécs, Pest-Késmárk,
Légrád-Kanizsa és a szomolnoki szárnyvonal, – és a jövô évi budget terhére a tokaj-s.-a.-
ujhelyi és kalocsa-bajai vonalok kiépültek, – van 152 állomás, s az összes vonalok hosszúsá-
ga tesz 895.6 mértföldet.

E szaporításnak szüksége fennmarad a jövôre is, minthogy a posta- és távírda rendszernek
az ország anyagi fejlôdésével lépést kell tartania, sôt azt, a mennyiben az ország pénzügyei-
nek túlságos terheltetése nélkül lehetséges, meg is kell elôznie. Ez volna a haladás a tökély-
nek azon foka felé, melyen e két ügy Európa nyugati országaiban áll.

Ezen szempontból kiindulva, már is újabb 150 postaállomás felállítása iránt folynak az elô-
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leges tárgyalások, míg más részrôl új
távíró-vonalok építésére az 1868. évi
költségvetésben 233,640 frt hozatik
javaslatba, s a merôben új vonalok
101.6 mértföldet, az új huzalokkal
megszaporítandó vonalok pedig
186.6 mértföldet teendenek, melyek
hosszában 27 új állomás fog nyit-
tatni.

A forgalom növekedésével karölt-
ve jár a postai és távírdai személyzet
szaporításának szüksége is, különö-
sen az ország fôvárosában. Mert ha
valahol, itt kell tekintettel lenni arra,
hogy a mindinkább fejlôdô kereske-
delmi pontosságnak és gyorsaság-
nak a postai és távírdai kezelés pon-
tossága és gyorsasága is megfelel-
jen. Mi hogy jelesül a postai kezelés-
re nézve mielôbb eléressék, a mel-
lett, hogy már is Pesten új három
fiók-postahivatal állíttatott fel, s a
szolgálat gyorsítása végett a sze-
mélyzet megszaporíttatott, s az ügy-
kezelés célszerûen módosíttatott:
múlhatlan szükségesnek mutatkozik
egy nagyobb, a fejlôdô jövônek is
megfelelô postaház építése, melyre
nézve nem fogok késni Felségednek
bôvebb s indokolt elôterjesztésemet
bemutatni.

A távírda tekintetében nagy hát-
rány volt az, hogy a szakbeli jártassá-
got kívánó ezen intézetnél felette
csekély volt a magyar tisztviselôk szá-
ma. Ezen hiányon akként lett,
legalább részben segítve, hogy távír-
dai tanfolyam tartatott, melybôl ed-
dig már 69 képesített magyar hiva-
talnok került ki. A legközelebb
meginduló második tanfolyamra a je-
lentkezôk száma jóval nagyobb le-
vén, remélhetni, hogy a tapasztalt
hiány nagyrészben legalább nemso-
kára pótolva lesz.”

A KIEGYEZÉS KORI POSTAI TÖRVÉNYTÁR

Az 1867-es kormányok hierarchikus képe. A közös
miniszterek (balról): Beust, Kuhn és Taaffe; a magyar
miniszterek: Eötvös József, Lónyay Menyhért, Goro-
ve István, Andrássy Gyula, Wenckheim Béla, Mikó Im-
re, Horvát Boldizsár 
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E fontos és tanulságos beszéd ismertetése után idôrendben sorra kívánom venni mind-
azokat a törvényeket és rendeleteket, melyek nem a „Rendelvények a magyar postahivata-
lok számára” elnevezésû hivatalos postai közlönyben jelentek meg.

Az 1867-ben megjelent törvények fontosságára és érdekességére való tekintettel a Már-
kus Dezsô szerkesztette, 1896-ban Budapesten megjelent „Magyar törvénytár. 1836-1868."
alapján az alábbiakban közlöm az 1867. évi törvények listáját:

� I. Fölséges I. Ferencz József úr Magyarország és Társországai királyává avattatik és koro-
náztatik.

� II. Az ô királyi Felsége által szerencsés felavattatása és megkoronáztatása elôtt az ország
részére kiadott királyi hitlevél és koronáztatásakor letett királyi eskü az ország törvényei
közé igtatnak.

� III. ô császári s apostoli királyi Felségének V. Ferdinándnak a trónról, és fönséges császári
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királyi fôherczeg Ferencz Károlynak a trónöröklésrôl még 1848-ik évben történt lemondá-
saikról.

� IV. A koronázott királyi Felségnek tiszteletdíj ajánltatik.
� V. Felséges Erzsébet királyné megkoronáztatván, részére tiszteletdíj ajánltatik.
� VI. Az ország szent koronája ôreinek megválasztásáról.
� VII. Az 1847/8 III. t. cz. azon intézkedéseinek, melyek a nádor mint királyi helytartó jogkö-

rére vonatkoznak, módosításáról és a nádorválasztás elhalasztásáról
� VIII. A ministerium alakítására vonatkozó 1847/8 III. t. cz. 12 §. módosításáról.
� IX. A magyar ezredek kiegészítésére szükségelt ujonczok megajánlásáról.
� X. Az 1847/8. évi IV. törvénycikk 6. §-ának módosításáról.
� XI. A nemzetôrségrôl szóló 1847/8. XXII. t. cz. felfüggesztetik.
� XII. A magyar korona országai és ô Felsége uralkodása alatt álló többi országok között

fennforgó közös érdekô viszonyokról, s ezek elintézésének módjáról.
� XIII. A vasutak és csatornák építése végett létesítendô kölcsönökrôl.
� XIV. Azon arányról, mely szerint a magyar korona országai az 1867:XII. törvénycikkben a

sanctio pragmatica folytán közösnek ismert államügyek terheit ezentúl viselik.
� XV. Az államadósságok után a magyar korona országai által vállalandó évi járulékról.
� XVI. A magyar korona országai és ô Felsége többi királyságai és országai közt kötött vám-

és kereskedelmi szövetségrôl.
� XVII. Az izraeliták egyenjogúságáról polgári és politikai jogok tekintetében.
� XVIII. Az 1868-dik év elsô évharmada folytán viselendô közterhekrôl.

Pesten, 1871-ben adták ki a „Magyarországi Rendeletek tára.1867.” második javított és
bôvített hivatalos kiadását, melyben az alábbi postára vonatkozó rendeleteket találhatók:

� 11. A magy.kir.Ministeriumhoz beosztott, s eddig a magy. kir. Helytartótanácsnál tárgyalt
ügyek jegyzése. 
V. A közgazdászati ministeriumhoz beosztott ügyek: Posta és távírdák ügyei

� 19. Ministeri rendelet, 1867. márcz. 10-rôl, a kormány tényleges átvétele; az egyes minis-
teriumok hivatatalos helyiségei; beadványok elfogadása tárgyában.
… A kereskedelem-, földmivelés- és iparministerium Pesten, aldunasor 2. sz. alatt.

� 47. A m.k. földmivelési ipar- és keresk. ministernek 1867. május 1-jén 1182.sz.a. kibocsá-
tott rendelete, a posta és távirdai hivatalokhoz, a posták és távirdák igazgatásának átvé-
tele alkalmával.

� 54. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministeriumnak 1867. évi május 22-én
1938.sz. a. kelt rendelete, távírászati tanfolyam megnyitása iránt.

� 59. A m.k. földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministeriumnak 1867. évi máj. 28-án
1078.sz.a. kelt hirdetménye, új levél- s hírlapjegyek kibocsátása iránt.

� 70. A m.k. földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministernek 1867. jun. 14-én
2719.szám alatt kelt rendelete a találmányok szabadalmazása tárgyában.

� 71. A magyar királyi igazságügyministeriumnak 1867. junius 18-én 3917.szám alatt kelt, az
elkobzott javakhoz igényt tartókhoz intézett felszólitása.

� 85. A m.k. földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministeriumnak 1867. jul.1-jén
3385.sz.a. kelt hirdetménye, a hírlapok kézbesítése iránt.

� 87. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministeriumnak 1867. jul.2-kán 2914.sz.a.
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kelt hirdetménye, a folyó év második felében fizetendô postai hajtópénzek iránt.
� 88. Az összes m.k. ministeriumnak 1867.jul.hó 6-án kelt rendelete, Heves- és Külsô-

Szolnok törvényesen egyesült vármegyék közönségéhez.
� 112. A postaigazgatóságnak 1867. aug. hó 11-én kelt hirdetménye, a Tisza-Földvár és

Szolnok közti postajáratok iránt.
� 114. A m.kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministeriumnak 1867-dik évi augusz-

tus hó 13-án 5009.sz. a. kelt hirdetménye, a Temesvár városa, és annak gyárkülvárosa köz-
ti távsürgönyzés iránt.

� 115. Az orsz. magyar statistikai tanácsnak a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi min-
ister által1867-dik évi augusztus hó 13-án 176/eln. sz. alatt jóváhagyott szervezése.

� 116. A postaigazgatásnak 1867. évi augustus hó 14-én kelt hirdetménye, a nógrádmegyei
Kis-Terenye helységben felállított postahivatal iránt.

� 119. A postaigazgatóságnak 1867. évi aug. 17-én kelt hirdetménye, a hevesmegyei nádu-
jfalusi helységben felállított postahivatal iránt.

� 121. A postaigazgatóságnak 1867. augustus 19-én kelt hirdetménye, a M.-Sziget és
Kolomea közti postajárások iránt.

� 122. A postaigazgatóságnak 1867. augustus 20-kán kelt hirdetménye, a Pestváros kebe-
lében felállított fiókpóstahivatalok iránt.

� 128. A postaigazgatóságnak 1867. aug. 30-kán kelt hirdetménye, a hevesmegyei Apcz
helységben felállított postahivatal iránt.

� 129. A m.kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministeriumnak 1867-dik évi augusz-
tus 31-én 6377.sz. a. kelt hirdetménye, 25 és 50 krajcáros levéljegyek kibocsátása iránt.

� 136. A postaigazgatóságnak 1867. évi sept.hó 6-án kelt hirdetménye, a Zsadány- és S.-
A.-Újhely között felállított napontai küldöncz-postajáratok iránt.

� 138. A m.k. postaigazgatóságnak 1867. évi sept. 7-én kelt hirdetménye, az Olaszország-
gal megállapított kocsipostai összeköttetés iránt.

� 140. A m.kir. postaigazgatóságnak 1867. september 7-én kelt hirdetménye, az Észa-
kamerikával létezô postaösszeköttetés iránt. 

� 142. A m.k. postaigazgatóságnak 1867. sept. Hó 9-én kelt hirdetménye, a Székesfehérvár
és Balatonfüred közötti póstamenet iránt.

� 172. A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministeriumnak 1867. okt. 15-én 8/T.I.sz. a. kelt
hirdetménye a távírdai kellékek elôállítása iránt.

� 192. A m.kir. belügyministernek 1867. novemb. 26-án 4733. eln.sz.a. az ország vala-
mennyi törvényhatóságához intézett figyelmeztetése, azon késedelemre, mely a külföl-
dön kézbesítendô végzéseket éri, ha az ô Felsége személye körüli minister címe hibásan
tétetik fel.

� 193. A m.kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministeriumnak 1867. évi nov. 28-án
10,998 sz. a kelt hivatalos hirdetése, a távírászati tanfolyamról.

� 194. A m.kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministeriumnak 1867. decz. 4-én
3870.szám a. kelt rendelete, a közvádló köteles-példányainak ingyen szállítása iránt.

� 201. A m.kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministeriumnak 1867. decz. 18-án
11,772.sz.a. kelt hirdetménye, a posta-hivatali pénzutalványokra vezetendô közlések tár-
gyában.

� 202. A m.kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministeriumnak 1867. decz. 18-án
11943.sz.a. kelt hirdetménye, a hírlapok szétküldési illetékei iránt.
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� 203. A m.kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministeriumnak 1867. decz. 18-án
11,944. sz. a. kelt hirdetménye, a pénzutalványok szabályozása iránt.

� 204. A m.kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministeriumnak 1867. decz. 19-én
2914, sz.a. kelt hirdetménye, a postai hajtópénznek 1868-ik évre meghatározása tárgyá-
ban.

� 207. Legfelsôbb kézirat a közösügyi ministerek kinevezésérôl.

Az Országos Levéltárban 169. szám alatt található a Földmivelés-,ipar – és kereskedelmi
minisztériumi levéltár anyaga. Az iratanyag hatalmas mennyiségére és az ehhez képest je-
lenleg rendelkezésünkre álló megadott oldalszámra való tekintettel – annak ellenére, hogy
a további kutatás szempontjából jelentôs lehet még az egy néhány soros dokumentum is –
most csak legérdekesebb ügyiratokat iratokat választottam ki közlésre.

1559/67 Körlevél a postahivatalok részére

„A cs.k. posta .....................................................
A bécsi cs.k. kereskedelmi miniszteriummal létre jött egyezmény folytán a Magyar és

Erdélyország postahatóságai, hivatalai és közegei folyó évi május 1-ével a magyar királyi ke-
reskedelmi Ministerium rendelkezése alá helyeztetnek.

Midôn a kerületbeli összes postahivatalok a magyar királyi kereskedelmi Ministerium f.é.
Ápril 27-rôl szóló 1182 sz.a. magas kibocsátványa alapján errôl értesíttetnek, rendeltetik:

1. Hogy a postaügyek igazgatására és kezelésére vonatkozó minden jelenleg fennálló sza-
bályok a magyar királyi kereskedelmi Ministerum további intézkedéséig érvényben ma-
radnak

2. Folyó évi Május 1-tôl a magyar kormány igazgatása alá került postahivatalok számára
külön magyar és német nyelven szerkesztett rendelvényi lap fog kiadatni.

3. Az ügykezelési nyelv a magyar leend, úgy mindazáltal, hogy egyelôre a rendelvények a
postaigazgatóság által a postahivataloknak német nyelven is kiadathatnak.

4. A hivatalok által April hó végén Május havára megrendelt levél- és hírlapjegyek eddigi
mód szerint kiadatnak; Junius1-jétôl azonban forgalomba hozandó új levél- és hírlapje-
gyek iránt, annak idejében utasítás fog kiadatni.

5. Azon nyomtatványok, melyek a közönség kezébe kerülnek minél elôbb magyar és né-
met nyelven az összes postahivatalokhoz fognak eljuttatni.

6. A jelenleg használatban lévô pecsétnyomók helyett új a magyar királyi czimerrel és ma-
gyar körülirattal használandók.

7. A postakocsik és levélgyôjtô- szekrények sárga-alapszíne acél-zöld színre 1/4 lábnyi vö-
rös-fehér szegélyzettel azonnal átváltozandó, és pedig a kocsik csak azon esetben, a
melyben új befestésük szükség leend.

8. A postaintézet jelvényét a magyar korona, alatta a postasíppal fogja képezni. Úgy szin-
tén a postakocsisok karjegyei az új jelvénnyel kicserélendôk, nemkülönben a postasí-
pok zsinórjai vörös-zöldre átváltoztatandók, végre

9. a postakocsisok kik az eddigi frak helyett kurta kabátot viselendnek, egyenruhái addig
míg a már meglevô készlet tart, és az új egyenruházati szabályzat kibocsáttatik azon vál-
toztatással megmarad, hogy a gombok helyett vörös-zöld zsinórzat és a galléron és a
sapkán levô jelzetek helyett az új jelvények használandók.
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Kassán April 29-kén 1867.
m.k. postaigazgatóság
Baudlern

1420/67 Nagyváradi posta igazgatóságnak jelentése 
több hivatalos szerek átváltoztatása végett:

Jegyzete a következô hivatali szereknek melyek átváltoztatása a
magas magy: kir: Ministerium rendelete folytán esz,
közlendô u.m.

1.Az elnöki pecsétnyomó „k.k. Postam in Gr.Wardein”,
átváltoztatandó " magy: kir: Postaigazgató N.Várad”

2.A két igazgatósági pecsétnyomó " k.k.
átváltoztatandó " m.k.postaigazgatóság N.Várad"

3.Az igazgatósági bélyeg " k.k.
átváltoztatandó " m.k.postaigazgatóság N.Várad"

4.A dombornyomó" k.k.
átváltoztatandó " m.k.postaigazgatóság N.Várad"

5.A két postahivatal hely és dátum bélyeg? "Gr: Waradein".
átváltoztatandó " Nagyvárad"

6.A két név bélyog "Gr: Wardein"
átváltoztatandó "Nagy Várad"

7.pecsétnyomó " k.k.
átváltoztatandó " m.k.levél posta osztály N.Várad"

8.pecsétnyomó " k.k.
átváltoztatandó " m.k.póstahivatal Monyoró"

9.pecsétnyomó " k.k.
átváltoztatandó " m.k.póstahivatal Dombrád"

10.pecsétnyomó " k.k.
átváltoztatandó " m.k.posta hivatal Szt Jobb"

11. pecsétnyomó " k.k.
átváltoztatandó " m.k.posta hivatal Mezô Peterd"

12. pecsétnyomó " k.k.
átváltoztatandó " m.k.posta hivatal Váncsod"

N. Várad Május 2-án 867.

1501/67 Pozsonyi Postaigazgatóság a rendelvényi lap,
czímtáblák és pecsétnyomók végett
Az ügyiratban lévô 2311.számú irat szövege:

„Magas magyar királyi földmivelés- ipar és kereskedelmi Ministerium!

Vonatkozólag a f.é. Május hó 3-án kelt magas miniszteri rendeletre, az alázattal alólirt pos-
taigazgatóság a múlt hó 27-kén 1182 számú parancsnak foganatosítása felett következôkép
intézkedett:
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I ször a postai és
letétit pénztár, úgy
a levél és hírlap fô-
raktárai April hó 30
kán megvizsgáltat-
ván, az illetó lajst-
romok folyó hó 1
én 2250 sz.a. fel-
terjesztettek.

II szor Május hó
4-én 2290 szám
alatti jelentés sze-
rint, az összes sze-
mélyzet minôsit-
vényi táblázata fel-
küldetett

III szor a helybe-
li levélgyûjtô-szek-
rények és postako-
csik az elôirt utasí-
tás szerint nemzeti
színekre leendô át-
változtatása vé-
gett, a szükséges
rendelkezés azon-
nal megtétetett, s
ennek hasonló tel-
jesítésére a kerületi posta állomások is utasítattak.

IV szer minden kerületbeli postahivatalnak a náluk létezô kincstári tárgyak, kocsik s.a.t.
lajtstromának azonnali beküldése körlevelek által meghagyatott, – és az összes lajstromok
beérkezésük után felküldetni fognak.

V ször az uj nyomtatványok, nemkülönben a postajelvények és a postaszolga személyzet
egyenruhái átváltozttásához szükséges szinorzat beszerzése végett, mult hó 29-én 2219
szám alatt a pesti postagazdászati hivatal megkerestetett.

VI szor a postaházon volt Sass April hó 30 án levétetett.
A magyar királyi czimert illetôleg esedezik az alázatosan alólirt postaigazgatóság az egy-

formaság végett, annak minôségérül valamint körüliratáról is, kegyesen bôvebb felvilágosí-
tást lebocsátani.

VII szer a szükségelt rendelvényi lap száma 121, a pecsét és egyéb kézi-nyomók lajstro-
ma, a mellékletben mély alázattal felterjesztetik.

Pozsony, 1867 ki Május hó 5-én
kir: Postaigazgatóság

Vrabély Károly
postaigazgató”
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1524/67 A nagyváradi m.k.postaigazgatóság irata sz: 1582

„Magas magyar királyi Ministerium
Folyó hó 1357/70 számú magas rendelete következtében bátorkodik e postaigazgatósgá

a magas magyar királyi Ministeriumnak alázatosan jelenteni, hogy mult hó 27iki 1182 számú
magas rendeletének egész terjedelemben megfelelô intézkedések tétettek, melynek foly-
tán:

1. A czimtáblák, a kocsi czimerek és a levél szekrények nagyobb részre már átalakitatott,
a munkában lévô része pedig szorgalmaztatik.

2. A pecsét-nyomók egy része kicserélés végett f.hó 2-án 1543 szám alatt a magas ma-
gyar királyi Ministeriumnak már felterjesztetett. 

Költség kimélés tekintetébôl e postaigazgatóság szándékozik a régi pecsétnyomókat át-
változtatni, mi végett is a kerületbeli hivatalokat oda utasította, hogy a hol két pecsét nyo-
mó van, azon hivatal az egyiket rögtön ide beküldje.

Ezen pecsét nyomók legközelebb el fognak küldetni a pesti magy: kir: gazdászati hivatal-
hoz azon megkereséssel, hogy az átváltoztatás mentül elôbb eszközöltessék, mert csak azok
vissza érkezése után lehetend a másik pecsétnyomót is béhozatni, melyek azután az egy pe-
cséttel bíró hivatalok neveire fognak átváltoztatni és kiadatni, nehogy azok bizonyos ideig
hivatalos pecsét nélkül maradjanak. Az egy pecséttel bíró hivataloktól azután bészedendô
pecsétek pedig azon hivatalok nevére fognak átváltoztatni, melyek pecsétjeivel ezen kicse-
rélés történt. Ezen csererendszer könnyebb keresztül viteléhez szükséges azonban 10 darab
egészen új pecsétnyomó, azon okból, hogy azok az egy pecséttel biró hivataloknak kiadat-
ván, a tôlük beszedett régi pecsétek azonnal munkába kerülhessenek, termésuetesen más
hivatalok számára. Ezen 10 pecsét naomót kimutató jegyzetet ide mellékelve bátorkodom
felterjeszteni, alázattal kérvén a lehetô gyors megrendelés eszközlését.

3. A kerületbeli kincstári /: Ch .......t:/ pósta hivatalok pénztára az idó rövidsége miatt Ápril
30án szabélyszerôleg meg nem vizsgáltathattak. Ily vizsgálat csak az itteni kerületi pénztár-
nál volt eszközölhetô, mindazonáltal meghagyatott az illetô hivatalnak, hogy Ápril 30ról egy
a pénztár állományát kimutató munkálatot ide felterjesszenek, melyek beérkeztével azok, a
hivatali szervek /:Cko.........R...nifit....:/ s a kocsik lajstromával be fognak mutattatni a magas
magy: kir: Ministeriumnak.

4. A tisztviselôk és szolgák minôsitvényi táblái 1589 szám alatt 5rôl kelt alázatos jelentés-
sel már felterjesztettek.

5. A szükséges rendeleti lapok mennyiségérôl a mellékletben bátorkodom a kimutatást
felküldeni. 

N.Várad Május 6án 1867
Az igazgató távollétében.

Czobel Lipót
titkár

1628/67 Temesvári postaig irata
„Magas magyar királyi Ministérium

Folyó hó 3dikáról kelt 1357 számú rendelete folytán a magas királyi Ministeriumnak mély
tisztelettel jelentetik, hogy a szükségelt rendelvényi lapok száma százhatvanötre rúg, továb-
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bá a kerületi posta kiadóságok jegyzéke felterjesztetik, minthogy az alólirt e véleményben
van, hogy csupán a kiadóságok számára a bélyegzôk még pecsétlôk a kincstár rovására
megszerzendôk.

A meghagyásnak, miszerint a múlt hó 27kérôl kelt 1182 számú rendeletének foganatosí-
tása felöl felvilágosítás adassék, folyó hó 6káról kelt 2810 számú jelentéssel megfeleltetett,
de pótlólagosan szükségesnek véli ez alkalommal megjegyezni, hogy a hivatal feliratok vál-
toztatása, egészen a posta hivatalok és kiadóságokra bizatott, és e szerint az alólírt közben-
járása nélkül történik. 

Temesvár Május hó 9-én 1867
(olvashatatlan aláírás) 

posta igazgató
Jegyzék a temesvári 

1422/67 A kir.postaigazgatóság Pozsonyban az ottani
személyzet minôsitvényi táblázatát felterjeszti:

„Név-Jegyzéke
az összes pozsonyi posta személyzetnek, melynek minôsitvényi
táblázata a magyas magyar kir: kereskedelmi ministeriumnak 
felterjesztetik.

sz Név Minôsége sz Név Minôsége
01 Vrabély Károly postaigazgató 30 Hager Mihály levélhordó
02 Brandstaetter Jósef postabiztos 31 Kerling Károly " 
03 Legat Clemens fogalmazó 32 Sprotte Károly "
04 Alexi Jakab szolga 33 Majer István "

-------
34 Schlanitz Sebestyén "

05 Schmidt Jósef gondnok 35 Sreisz Károly "
06 Novák János ellenôr 36 Wildmoser Thaddé "
07 Tlarm Lajoslovag ellenôr 37 Lapp Antal "
08 Szabács János I.o.postatiszt 38 Szikván Venczel "
09 Banke Antal II.o. postatiszt 39 Woschalik Antal "
10 Tünfer Ede " 40 Stieberitz Lipót "
11 Csecky Ferencz " 41 Kühnel Ferencz "
12 Krutin Jósef " 42 Wancsata Jakab posta hiv:szolg
13 Breinfolk Ferencz " 43 Wegner Nisin "
14 Zabransky Ferencz " 44 Emmery Heinrich "
15 Bauer Adolf " 45 Klugsberger Jósef "
16 Lafser Robert III.o  " 46 Sorby Venczel "
17 Latrikovits Károly " 47 Feil Vincencz "
18 Kürthy János " 48 Hubátzy János "
19 Obadich János IV.   " 49 Felix Ferencz "
20 Kastner Adolf " 50 Glatz János "
21 hely megürült " 51 Gorstsch Ferencz "
22 Szinkes Károly I.oszt. járulnok 52 Schindler Ferdinánd "
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23 Stiasnyi Antal " 53 Schenk Benedek "
24 Goór Árpád "
25 Januschke János "
26 Goller Károly "
27 Gottl Mór II.   "
28 Ammer Béla "
29 Strobl János Gyakornok

Pozsonyban május 4én 1867
Vrabély Károly
postaigazgató"

1446/67Hivatalból
„Kibocsátvány a kir postaigazgatóságnak
Pesten

folyó évi, Március hó 4-kén 2544 sz. Alatt á cs. Kir. kereskedelmi Ministeriumhoz felterjesz-
tett jelentésének elintézéséül a kir.postaigazgatóságnak következôt tudatjuk.

1. A Teréz, Ferencz- és József külvárosokban fiókpostahivatalok a javaslatba hozott
utczában illetôleg piaczokon felállítandók.

2. Ezen fiókposta hivatalok mindennemô levél- és szekérposta küldemények felvételével
és az utánvételek kifizetésével aon küldeményekre nézve, melyek ezen fiókpostahi-
vatalnál utánvétel mellett feladatnak, foglalkozandjanak.

3. Á terézvárosi fiókposta hivatalnál á szolgálat állami postahivatalnokok által ellátandó
leszen, á József és Ferencz városi hiataloknál ellenben postamesterek tisztiszerzôdés és
egy évi fizetéshez mért biztosíték letétele mellett alkalmazandók.

4. Az utóbbiak jövedelmei a felterjesztett javaslatot jováhagyván a józsefvárosi postames-
terért:
600 ftnyi évi fizetéssel
120 ftnyi átalánnyal hivatalos szerekre és
150 ftnyi szálláspénzzel;
á ferencvárosi számára:
500 ftnyi évi fizetéssel
100 ftnyi átalánnyal hivatalos szerekre és
120 ftnyi szálláspénzzel határoztatnak meg.

5. Ezen fiókhivataloknál á hivatalos órák reggeli 8 órától folyvást egész esti 7 óráig tartan-
dók.

6. Á József és Ferencz városi hivatalok egyedül á helybeli postahivatallal, napontai négy
járatok által összeköttetésbe hozandók, á terézvárosi hivatal pedig egy részrôl á hely-
beli postahivatallal, más részrôl min á pesti, mind á budai vaspálya postahivatallal oly
módon összeköttendô, hogy az illetô vonatokon továbbítandó levelezések és küldemé-
nyek a nevezett vaspályai hivatalok által haladék nélkül az elsô vonat indultával továb-
bíthatnak.

A Kir postaigazgatóság e részben á szükséges intézkedéseket tegye meg, névszerint á
postamesteri állomások betöltése végett á pályázatot kihirdesse, á kinevezésükkel múlt hó
27 kán 1182 sz.alatt kelt rendelvényem értelmében járjon el, továbbá a terézvárosi fiókhiva-
tal befolyására alkalmas helyiségnek megszerzéséért, úgymint á bebútorozásáért gondo-
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kodjék és errôl, valamint ezen hivatalért állapítandó személyzeti létszám iránt a kellô javas-
latot mielôtt terjessze fel, végül á József- és ferenczvárosi hivatalok életbeléptetésérôl á
megállapított összeköttetésükrôl postajárati táblázatok és az ezen hivatalok utasítási máso-
latai mellett tegye a jelentést.

Á többire nézve á felterjesztett javaslat azon változással jóváhagyatik, hogy ezen hivata-
lok: „magyar Kir.fiók postahivatal – Teréz illetôleg József – és Ferenczváros” megnevezést
viselni fognak.

Továbbá á lipótvárosi fiókposta hivatalnál a hivatalos órák úgy mint á felállítandó terézvá-
rosi fiókhivatalnál folyvást egész napon át tartassanak, és ezen hivatal is többszöri közvetlen
összeköttetésbe á pesti és budai vaspályai postahivatallal hozassék, illetôleg az ezen fiókhi-
vatalnál feladott levelezések és küldemények, melyek az illetô vonatokon továbbítandók
nem á helybeli hanem á fennevezett vaspályai hivatalokhoz továbbításuk végett irányoztas-
sanak, á honnan közvetlenül továbbszállítandók.

Erre nézve á kir.postaigazgatóság az illetô javaslatokat halasztás nélkül terjessze fel.
Pesten 1867. Május hó 4 kén,
Gervay 4/5

Melléklet a 8331 számhoz
Kimutatás
a pesti terézvárosi fiókpostahivatal számára szükséges felszerelési tárgyakról

folyó A tárgy megnevezése darab
szám szám

1 három darab keltés betôzô 3
2 három pecsétnyomó „M.kir.fiokpostahivatal Pest Terézvárosban” 3
3 három „bérment” kézi nyomó 3
4 egy „ajánlott” sz. kézi nyomó 1
5 három állítólag kézi nyomó 3
6 két mérleg állvánnyal 2
7 két vámsúly készület 2
8 egy nagyobb tálmérlet 1
9 egy tizedmérleg 2 mázsára és súlyokkal 1

10 egy közép nagyságú másolási sajtó 1
11 öt darab üveg téntartartó 5
12 öt darab porzótartó 5
13 két darab gyertyatartó sárga rézbôl 2
14 egy kis gyertyatartó pecsétléshez 1
15 egy koppantó 1
16 egy gyertyaoltó tok 1
17 négy papír-olló 4
18 egy tojásdad alakú hivatal czímtábla „M.kir.fiokpostahiv. Terézv.” körirattal 1
19 egy áztató szekrényke sajtóhoz 1
20 egy betét szekrényke 1
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21 egy betét lemez 1
22 egy emeltô      " 1
23 egy simitoló      " 1
24 egy erôs olló     " 1
25 egy metszô talp    " 1
26 egy sorszedô     " 1
27 két fácsoló csont    " 2
28 hat fércztô      " 6
29 egy horgony szekrényke " 1
30 egy szemét lapát 1
31 egy szoba öntözô 1
32 egy olajkanna befontra 1
33 egy kis töltôkedô kanna 1
34 egy csésze bádogból 1
35 egy csiriz tégely bádogból 1
36 három máz-szekrényke kézi nyomókra bádogból 3
37 három bôrtáska Terézváros 1.2.3. számokkal és kulcsokkal 3
38 egy betörés ellen biztos vaspénzszekrényke 2 kulccsal 1
39 egy vámsúly készület /kék színô ceruzával áthúzva/ 1
40 egy 1 fontos, két 2 fontos, egy 5 fontos és egy tíz fontos súly 5
41 egy vámsúly készület tálmérlegre állván: egy 1 latos két 2 latos, egy 5 latos,

egy 10 latos egy tizenöt latos, két 1 fontos, egy két fontos, egy 5 fontos sulyból 1
Kelt Pesten, 1867 julius 12.

11.128 A pesti igazgatóság több rendbeli nyomtatványt s szolgálati utasítást kér.

A kért nyomtatványok közül
1. A kocsi és levélpostai szabályok késôbb a szükséges
módosítások kidolgozása után fognak magyar nyelven 
kinyomatni, egyelôre Bécsbôl kérendôk.
2. A levélhordók és postalegények szolgálati utasítása
magyar nyelven a postagazdászati hivatal szolgáltatja ki.
3. A mérföldmutatók, a helynevek magyar elnevezése
szerint késôbb fog nyomatni.
4. A tiszti szerzôdés magyarosítva az államügyészségnek 
küldetett át, onnan forgalmazandó.

A levéltárban ôrzött és most ízelítôként bemutatott néhány iratanyagból nemcsak a kerü-
leti postaigazgatóságoknál 1867-ben bekövetkezô változásokra lehet következtetni, hanem
az is kiderül, hogy milyen elôírások, tárgyi és személyi feltételek voltak szükségesek ahhoz,
hogy a postai szolgálat zökkenômentesen teljesíteni tudja azokat az elvárásokat, melyet az
azt igénybe vevô közönség mindenkor elvár a postától.
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Gervay Mihály 

(1819–1896)

Gervay Mihályról, arról a postavezetôrôl, aki néhány év eltéréssel majdnem végig élte a
19. századot, arról az emberrôl, aki 20 éven át állt a magyar postaigazgatás élén és aki 1876–
1896 között – szintén 20 éven keresztül – a Magyar Földrajzi Társulat egyik alelnöke volt,
1887-tôl pedig a fôrendiház örökös tagja, a korabeli sajtóban kevés – mai szemmel is érté-
kelhetô – információ jelent meg. Neve szerzôként egyetlen szakkönyv címlapján nem szere-
pel. A Földrajzi Társulat szaklapjában sem jelentetett meg cikket, tanulmányt, és nem írt kül-
földi útjairól élménybeszámolót. Hosszú tagsági ideje alatt egyetlen elôadást, illetve felolva-
sást nem tartott. Nevével aláíróként csak levéltárakban megôrzött ügyiratokon találkozhat a
kutató. Itt szeretném megjegyezni, hogy szinte minden kimenô postafôosztályi iraton ott ta-
lálható az aláírása, mely elsôdleges bizonyítéka annak, hogy mennyire odafigyelt a rábízott
postaosztály munkájára. Mivel sem magánéletét, sem hivatalos tevékenységét botrányok
nem árnyékolták be, élete a korabeli sajtó számára nem jelentett szenzációt, vele nem fog-
lalkoztak, róla nem cikkeztek.

Életérôl mindmáig a legátfogóbb, legrészletesebb életrajzot – egykori beosztottja, késôb-
bi 1918–1928 közötti utódja – Demény Károly írta meg. A Magyar Posta címû folyóirat 1936.
évi 4. számában megjelent „Megemlékezés Gervay Mihályról a Magyar Posta vezérérôl" cí-
mû írást etalonnak tekintve (Demény Károly cikkét más betûmérettel szedve kissé elkülönít-
ve, de szó szerint idézve), mások és saját kutatásaimmal kiegészítve szeretném a ma postá-
sait a kiegyezés utáni magyar posta elsô vezetôjével megismertetni. 

Demény Károly 66 évvel ezelôtti bevezetô szavai annyira kortalanok és ma is helytállóak,
hogy – ahogy egykoron – ma is ezzel a szöveggel kell kezdenünk Gervay Mihály bemutatá-
sát: 

„Erkölcsi kötelességünk is azt parancsolja, hogy a posta hivatalos lapjában emléket állít-
sunk a félévszázaddal ezelôtt a szolgálatból távozott vezérünknek, hogy a tovarohanó idô ki
ne törülje emlékét az élôk lelkébôl” – majd így folytatódik az életrajz leírása – „Két részben
vélek legjobban megfelelni feladatomnak. Az elsô rövid, lexikonszerû leírása a postavezér
hivatalos életének, úgy ahogyan azt annak idején megírtam a Pallas Lexikon VII. kötetében,
a második pedig mozaikszerû, élénkebb és színesebb képe az embernek.

Gervay Mihály az alkotmányos éra elsô magyar országos posta-fôigazgatója, miniszteri ta-
nácsos és fôrendiházi tag. Pozsonyban 1819. december 15-én született és Budapesten 1896
április 15-én halt meg. Iskoláinak végeztével 1838 május végén szülôvárosában lépett a pos-
tai szolgálatba, amely akkor még egyesítve volt az osztrák postával. 1841-ben járulnok lett.
1843-ban Pestre, 1846-ban Bécsbe helyezték át a Hofpostamt-hoz. 1849-ben Sopronban
postaellenôr, majd az ottani postaigazgatóságnál adjunktus lett, amely minôségben 1851-
ben ismét Pestre került.

Mint kiváló szakember 1855-ben 17 évi szolgálat után, 36 éves korában már postaigaz-
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gató lett és a nagyváradi kerület vezetését bízták reá, amely elôkelô vezetô állásban ma-
radt – rövid nagyszebeni megszakítással –egészen 1867-ig. Ekkor Gorove István miniszter
a fôvárosba hívta és vele töltötte be a magyar postának elsô vezetôi, azaz országos posta-
fôigazgatói állását, amelyhez nemsokára hozzájárult a miniszteri tanácsosi rang is. Ebben az
állásban, melyet 20 éven át, nyugdíjazásáig betöltött, igen értékes szolgálatokat tett a ma-
gyar postaügynek, a közszolgálatnak és a posta nemzetközi viszonylataiban a magyar név-
nek is.

Már 1867-ben indítványozta a magyar postának a távíróval való egyesítését, és habár
egyesek elismerték a javaslatnak a helyességét, mégis az akkor még nem talált megértésre.

Jelentékeny szerepe volt Gervaynak abban is, hogy a levelezôlap, mint külön küldemény-
faj elôször a Monarchiában lépett életbe (1869 október 1.), még pedig Gervay határozott kí-
vánságára olcsó 2 krajcáros postadíjjal, amivel e demokrata hírszállító eszköz nagy és gyors
elterjedését vívta ki az osztrákokkal szemben, akik drágább díjtétel mellett kardoskodtak. A
külföldön több ízben képviselte a magyar postát kongresszusokon és konferenciákon: így
1874-ben Bernben, 1878-ban Párisban és Berlinben, majd 1885-ben Lisszabonban, ahol
mint a kongresszus korelnöke (doyenje) nagy tiszteletben és általános megbecsülésben ré-
szesült.

1878 május végén, mikor éppen a postakongresszuson Párisban idôzött, a magyar pos-
taszemélyzet 40. szolgálati évfordulóját méltóan és nagy szeretettel ünnepelte meg. Gervy
akkor 3.400 forintos alapítványt tett, amelynek kamataiból évenként egy postai alkalma-
zott jól tanuló fia részesült ösztöndíjban. (Sajnos, ez a Gervay-alapítvány a koronaromlás
miatt elértéktelenedett.) ôfelsége Gervayt ez alkalommal kitûnô szolgálatai és a magyar
postaintézet fejlesztése körül szerzett érdemei elismeréséül a Szent István-rend
kiskeresztjével és az életfogytig tartó fôrendiházi tagsággal tüntette ki. Külföldi rendjelek
közül megkapta szolgálata folyamán a francia becsületrendet, a bajor Szent Mihály rend
középkeresztjét, a porosz koronarend csillagos középkeresztjét és a portugál Krisztus-rend
nagykeresztjét.

Az ô javaslatára léptették életbe a posta terén a négy középiskolai osztályt végzett segéd-
tisztek alkalmazását, ami a postának olcsó és jó munkaerôket adott. Ez is azt a célt szolgál-
ta, hogy a postát fokozatosan olcsóbbá és még a legszegényebb ember számára is hozzá-
férhetôvé tegye.

Ô alapította a magyar postaszemélyzet segélyzô- és nyugdíjegyesületét, amelynek akkor
nemcsak a kincstári, hanem a postamesteri személyzetnek is szolgálatára állott és azóta két
részre osztva ma is fennáll és mûködik.”

Demény Károly írásában úgy fogalmaz, hogy ennek az egyesületnek Gervay Mihály az ala-
pítója. Ha azonban egy kissé jobban elmerülünk a szavak mögött rejlô igazságtartalomban,
akkor tevékenységére a megfelelôbb kifejezés az, hogy felkarolta és támogatta ennek az
egyletnek a létrehozatalát és mûködését. 

A Joanovich György bajai k. postamester által szerkesztett és 1867. május 10-tôl megje-
lenô „Magyar Posta Közlöny” a késôbbi „Posta Közlöny” már 1867 júniusában azzal a fel-
hívással fordult a postamesterekhez és postakiadókhoz, hogy érdekeik elômozdítására,
képviseletére egyesületet alapítsanak. Ennek az alakuló új egyesületnek az elnökségére az
országos fôpostaigazgatót: Gervay Mihályt kérte fel, aki az alábbi válaszlevelet küldte meg
Bajára:
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„Folyó hó 25-én hozzám intézett becses levele folytán elôre biztosíthatom Önt, mint az
alakulandó postai segélyzô-egylet szervezésével megbízottat arról, hogy ezen jótékony egy-
let pártolásomra mindenkor számíthat. Ami ezen egylet pártfogó elnökségének részemrôl
való elvállalását illeti, ebbeli nyilatkozatomat azon idôre fenntartanom kell, míg az alapsza-
bályok felett közelebb tudomást szerzendek s azok a felsôbb jóváhagyást elnyerendik. 

1867. Szent András hava 30-án.
Tisztelettel maradtam kész szolgája: 

Gervay Mihály”

A kar Gervayban valóban pártfogóra lelt és amikor az egylet mûködésére a jóváhagyást ,
megkapta, el is vállalta annak vezetôi tisztségét, és mint az egyleti választmány elnöke „Föl-
hívást" adott közre:

„A f. évi mart. 24-én és következô napjain tartott tanácskozmány, mely általános buzga-
lommal felkarolt alapelveiben leginkább az állami nyugalmazás jótéteményeibôl kizárt pos-
tahivatalbeliek sorsának biztosítására irányult, azon dicséretes eredményre vezetet, hogy a
jelenvoltak az alább olvasható alapszabályokat egyhangúlag elfogadván, az azokban szaba-
tosan körvonalazott alapon és célból segélyzô-egyletet alakítottak; s annak vezetését sza-
bad választás útján, alulírtnak elnöksége alatt, huszonnégy tagból álló választmányra bízták.
…

Egyelôre csupán a szorult anyagi helyzetbe jutott tagok kitelhetô segélyezése vétetett
célba; mi azonban kezdeményezésül tekintendô az egylet munkásságának az alapszabályok
3.§-ban fenntartott tovább fejlesztésében, egyszersmind azon közérzület fejlesztésében,
mely a postaintézetbelieket ôs idôk óta jellemzé, s amely épen a kölcsönös jótékonysági
gyakorlat által nyervén tápot, az együvétartozás szeretetkötelékeül szolgál.

Az egylet a magas kormány tettleges támogatása folytán mindjárt kezdetben nem meg-
vetendô jövedelmi forrással fog rendelkezni. 

Föltéve ugyanis, hogy az egylet évi bevétele, bizton remélhetô számítás szerint a magas
kormány évi adományának hozzájárultával nyolcezer forintra fog emelkedni; s annak fele ré-
sze alapösszegül tôkésítetvén, mindjárt az elsô évben négyezer forint lesz fordítható azon
szûkölködôk fölsegélésére, kik tehetségüket és munkásságukat a postaintézet fontos szol-
gálatának szentelték. …

A jelentkezô tagokra, s a tagdíjak beszolgáltatására nézve a legcélszerûbbnek véli a vá-
lasztmány, ha az az elôjáró postaigazgatóságok szíves közvetítésével történik; s ez okból fel-
hívja a m. kir. postaigazgató urakat, hogy a kerületeikben jelentkezô tagok számát nyilván-
latban tartani, a befizetendô tagdíjakat elfogadni s évnegyedenkint az egylet pénztárába át-
származtatni szíveskedjenek.

Kelt Budapest, 1868. april 8-án.

Az egyleti választmány nevében
Gervay Mihály, s.k.

minist. osztálytanácsos s orsz. fô-postaigazgató
mint elnök.”
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A megalakult „Magyar Postahivatalbeliek Segélyzô Egylete” kezdetben csak betegség és
halál esetén nyújtott segítséget, késôbb 1875-tôl már lehetôsége adódott arra, hogy az öz-
vegyeket is évi száz forinttal megsegíthesse. 1885–tôl új elnevezéssel és kibôvült hatáskör-
rel „Magyar Postaszemélyzet Segélyzô és Nyugdíjegylete”-ként, folytatták segélyezô tevé-
kenységüket. Az új szabályzat a postamestereket és a kiadókat a nyugdíjrészes tagok közé
sorolta és részükre évi 10 000 forint államsegélyt állapítottak meg, azzal a meghagyással,
hogy „ezen segély elsôsorban a nem kincstári személyzet nyugdíjaztatására fordíttassék".
Érdekes momentuma az egyesület ekkori történetének, hogy Baross Gábor államtitkár, az ál-
lamsegélyt megköszönô, tisztelgô küldöttség elôtt – mint az a „A M. kir. Postamesterek és
Postamesteri Alkalmazottak Országos Önsegélyzô és Nyugdíjegyesületének hetvenöt éve
1867–1942.” Budapesten 1943-ban megjelent kiadványban olvasható – kijelentette, hogy
az Egyesület mûködését mindenkor éber figyelemmel fogja kísérni s azt erkölcsi és anyagi
támogatásban részesíti. 

Baross Gábor ígéretét megtartotta, s amikor kereskedelmi miniszterré való kinevezését
követôen, megkövetelte magának azt a jogot, hogy az egyesület legbelsôbb ügyeibe bete-
kintsen. Az egyesületet új alapokra helyezte. 
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Az átalakulást bejelentô 1890. május 24-én megtartott közgyûlésen 22 évi elnöksége után
Gervay Mihály nyugalmazott országos fôpostaigazgató az elnökségrôl lemondott. 

1885-ben Gervayt az akkor létesült posta-takarékpénztári tanács alelnökévé nevezték ki.
Éveken át alelnöke és egyik vezetô embere volt a Magyar Földrajzi Társaságnak. 

Érdekes módon, annak ellenére, hogy Vámbéry Ármin mellett hosszú ideig ellátta az
alelnöki tisztséget, a Magyar Földrajzi Társaság könyvtárában és irattárában az ô alelnöki
tevékenységére utaló dokumentumokat nem találtam. Csak az 1873-tól megjelenô „Föld-
rajzi Közlemények” valamennyi számának átnézése után sikerült némi képet alkotnom ar-
ról a Gervay Mihályról, aki ennek a Társulatnak megalakulásától tagja és egyik vezetôje
volt. 

Az 1873-ban alakult Magyar Földrajzi Társulat már alakuló ülésén, 21 szavazattal választ-
mányi tagnak kérte fel Gervay Mihály országos fôpostaigazgatót. A kezdetektôl teremgon-
dokkal küzdô Társulatnak csak nehézségek árán sikerült összejöveteleit megtartani. Amikor
1875. január 21-én Magyar Tudományos Akadémia heti üléstermében jöttek össze a tagok
éves közgyûlésükre, még megoldhatatlannak látszottak azok az elhelyezési nehézségek, me-
lyeket többek között a társulat tagjaitól kapott ajándékok közkinccsé tétele jelentett. Elôször
ezen a gyûlésen mondott köszönetet Hunfalvy János elnök mindazoknak, akik a társulat
könyvtárát, térképgyûjteményét „becses ajándékaik által gyarapították”. Az ajándékozók
között ott találjuk országos fôpostaigazgatónk nevét is.

Ugyanez év március 18-án már a fôposta-palota tanácstermében gyûlt össze közel száz
tag és vendég. Az akkori elnök Vámbéry Ármin jelentette be „hogy méltóságos Gervay Mi-
hály választmányi tag közbenjárása folytán a társulat titkári hivatala a fôposta-palotájában
helyeztetett el s a nagyméltóságú kereskedelmi, ipar és gazdászati miniszter úr engedelmé-
vel a társulat ülései a fôposta-palota tanácstermében fognak tartatni, miért úgy a nagymél-
tóságú miniszter úrnak, valamint méltóságos Gervay Mihály országos fôposta-igazgató úr-
nak a társulat nevében meleg köszönetet mond".

A fôposta dísztermében 1876 januárjában megtartott közgyûlésen újjá alakult a Magyar
Földrajzi Társaság vezérkara: elnökké, dr. Hunfalvy Jánost; alelnökökké: Vámbéry Ármint és
Gervay Mihályt választották, ki megválasztásától 1896. április 15-én bekövetkezett haláláig
ellátta az egyik alelnöki tisztet. 

1877-ben a Földrajzi Közlemények mellékleteként megjelent a társulat teljes tagnévsora.
A postai alkalmazottak közül ebben az évben Gervay Mihály mellett már tagok voltak: Heim
Péter és Szalay Péter, a késôbbi vezérigazgatók; Lukács Sándor, m.k.számtanácsos; Miavetz
László, aki Munkás László néven megírta a magyar posta 1711 elôtti történetét; Zobel Lipót,
a nagyváradi postakerület igazgatója.

1887. március végén, közel 49. évi szakadatlan postai közszolgálat után nyugalomba vo-
nult és kilenc évre rá hal meg Budapesten.

Ennek az elsô résznek befejezéséül még el akarom röviden mondani, hogyan talált
Gorove István miniszter éppen Gervayra, amikor 1867-ben az önállósítandó magyar posta
számára vezetôt keresett. Két verzió van. A szárazabb hivatalos verzió azt mondja, hogy
Gorove a magyar területen mûködô nyolc postaigazgatótól javaslatot kívánt az önálló ma-
gyar posta megszervezésére és berendezésére vonatkozólag. A legjobb munkát Nagyvárad-
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ról kapta és ezért nevezte ki Gervayt országos postafôigazgatóvá. A másik verzió inkább
pletykaszerû, de azért nem valószínûtlen. Amikor én a 80-as évek elején a posta szolgálatá-
ba léptem, még széltében ezt a verziót kolportálták, amely különben megállhat az elsô mel-
lett is. Gorove e szerint elsôsorban magához kérette Brillmayert, a budapesti kerületi posta-
igazgatót és neki ajánlotta fel a díszes postai vezetô állást. Brillmayer, aki kitûnô szakember
volt, de kevés érzékû a magyar önállósági törekvések iránt, nem találta fel magát s azt felel-
te, hogy köszöni a bizalmat, de mielôtt elfogadná az állást, fel kell mennie Bécsbe és onnan
kell megszereznie a hozzájárulást. Gorove természetesen megütközött ezen és rögtön azzal
bocsátotta el a szerencsétlen Brillmayer: „Jól van fiam, menjen csak fel Bécsbe, de marad-
jon is ott, mert itt már nincs szükségem magára.” Ezután hívta Gervayt.

Azt, hogy valójában mi zajlott le 135 évvel ezelôtt Pesten, az Aldunasor 2. szám alatti mi-
nisztériumi szobában, ma már nehéz eldönteni, de vannak tények, melyekre érdemes odafi-
gyelni. A „Nefelejts” címû 1867-ben megjelent lap március 3-diki számában a következô hír
olvasható: „A helybeli postaigazgató Brillmayer úr, kit igen ügyes és szakértô postatisztnek
mondanak – mint azt az „1848”-ban olvassuk – fölszólítás következtében egy, a postaügyet
illetô emlékiratot adott be a magyar kereskedelmi minisztériumnál, amely azonban – noha
nevezett úr született magyar és igen jól beszéli és írja anyanyelvünket – oly német modor-
ban van szerkesztve, annyira hangsúlyozza a posta-ügy eloszthatatlanságát, a német, mint
hivatalos nyelv megtartását, szóval annyira tíz év elôttiesen nyilatkozik, hogy e memorandu-
mot mint az idézett lap hallja, a miniszter elvetette, és Gervay Mihály n.-váradi postaigazga-
tóhoz fordult egy másik memorandum fölterjesztése iránt, ki is e napokban Bécsbe külde-
tett, hogy ott a postaügybeni elkülönítést eszközölje."

1996. április 15-én, Gervay Mihály halálának 100. évfordulóján a Postai és Távközlési Mú-
zeumi Alapítvány és a budapesti Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola közös emlékülésén
tartott elôadásában dr. Sebestény Kálmán errôl az eseményrôl az alábbiakat mondta: 
„Brillmayer pesti igazgató valóban komoly esélyekkel pályázott a postaigazgatói tisztségre.
Nagy tekintély mellett birtokosa volt a királyi szász Albrecht és a királyi porosz Vörös Sas
rendnek is. Szolgálatairól Gorove azonban nem mondott le végleg, késôbb kinevezte a Po-
zsonyi Postaigazgatóság élére.

A postafôigazgató tisztségére számításba jött Waniczek Károly is, a temesvári postaigaz-
gató, aki szintén többszörösen kitüntetett személyiség, a pápai Szent-Gergely rend lovag-
ja és Neusatz város díszpolgára volt. Gorove miniszter mégis Gervay Mihály mellett dön-
tött.

A korabeli forrásokat forgató történész felfigyelhet még egy mozzanatra: az 1860-as évek-
ben Nagyvárad rendôrfôkapitánya Gorove Antal – a Szamosújvárról származó miniszter ro-
kona. Vajon nem ô interveniált a nagyváradi postaigazgató mellett? Bárhogy is történt, a
meghatározó momentum nem ez lehetett. Gervay mellett a szakmai szempontok, a nagy
szervezôi tapasztalat döntött. Gorovenak egy nagy munkabírású szervezô egyéniségre volt
szüksége, és ennek a követelménynek Gervay tökéletesen megfelelt.”

Brillmayer, vagy ahogy a korabeli kalendáriumokban nevét írták: Brielmayer Matheus,
1870-ig a pesti magy. kir. postaigazgatóság igazgatója maradt és aláírása ott található a
kiegyezést követô idôszak levéltárban ôrzött postai ügyiratain.

GERVAY MIHÁLY
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„Gervay Mihály, a mi volt vezérünk, aki húsz esztendeig állott az intézet élén, magas nö-
vésû egyenes tartású, kék szemû, barátságos arcú daliás megjelenésû férfiú volt, akinek igen
jól állt az a korán tífusztól elfehéredett, sûrû hajzat, amely fejét takarta és arcát övezte. Na-
gyon jól festett rajta a rendjelekkel tarkított szép fekete magyar díszruha is, amelyet magas
állásánál fogva igen gyakran kellett viselnie.

Nem volt sem vadász, sem egyéb sportember és mégis józan életmódjával és mozgé-
konyságával, járásával, kelésével olyan erôs fizikumra és olyan vasegészségre tett szert,
hogy betegség nem tudott hozzá férkôzni és ha valakivel jóízûen kezet fogott, az megemle-
gette markának szorítását.
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Jellemzô volt ritka edzettségére és ellenálló képességére, hogy tulajdonképpen soha-
sem ment szabadságra. Csak vasárnapokon és ünnepnapokon rándult ki, vagy hivatalokat
ment látogatni, szóval útra kelt és ezzel frissítette fel életerejét. Az is jellemzô volt edzett-
ségére, hogy sohasem fûttette hivatalos szobáját még a legnagyobb hidegben sem. Té-
len csak félve mentek be hozzá tanácsosai és elôadói, mert öt percnél tovább nem bírta
ki senki a szoba dermesztô hidegét és hozzá a fekete virginia-szivar mérges füstjét, amely
nehéz felhôkben környékezte. De azért senki sem mert szólni neki, olyan nagy volt a tekin-
télye és nimbusza. Mikor egyszer, már nyugdíjas korában megkérdeztem, miért vonta meg
magától a fôtést és miért szívta mindig azt a kriminálisan erôs szivart, mosolyogva azt fe-
lelte: „Nem vontam meg magamtól semmit: meleg alsó ruhát viseltem és nem fáztam.
Nagy dohányos vagyok és otthon pipázom. A hivatalban ezt nem tehettem, azért erôs szi-
vart szívtam, azt a fajtát, amelyet ô Felsége is szív. Mind a hideg szobának, mind az erôs
szivarnak igen jó hasznát vettem, mert távol tartották tôlem az üres fecsegôket. Ha uraim-
mal fontosabb és hosszabb lélekzetû megbeszélésem volt, bementünk a fûtött tanácste-
rembe.”

Egy Demény Károly által nem ismertetett dr. Hargitai Tihamértôl származó anekdota ép-
pen az „üres fecsegôket” nem kedvelô Gervayról szól. 

„Mikor Citerás Gáspárt, ki annak idején sok verset és beszélyt írt a Vasánapi Ujságba és a
Fôvárosi Lapokba, fôtisztté nevezték ki, feketébe vágta magát s rohant fel Gervayhoz, az el-
sô magyar posta-fôigazgatóhoz, hogy köszönetet rebegjen.

– Méltóságos uram, – kezdte nagy páthosszal – valamint a virág, mely a réteken
illatozik s balzsamossá teszi a levegôt, valamint a madár, mely a kék mennybolt felé repül-

ve bûbájos dalával telemuzsikálja a világot, de valamint a vihar is, mely zúgva és bömbölve
rohan le a hegyekbôl …

Gervay idegesen nézett ide-oda s látszott rajta, hogy unja a dikciót. De Citerás nem azért
volt külsô munkatársa Tóth Kálmán lapjának, hogy zavarba jöjjön:

- … s amely kacagva és zokogva harsogta bele a nagy semmibe a maga borzalmas him-
nuszát … úgy jöttem én is ide … igen … én is … hogy lássam az áldott kezet, mely a ma-
gyar postát naggyá teszi s melyet úgy fognak majd egykor körülhordozni, mint nagy kirá-
lyunk jobbját …

Gervay fôigazgató felpattant a helyérôl s ingerülten kérdezte:
– Mondja, kedves Citerás úr, maga beteg?”

– Kapcsolatosan testi edzettségével, szóvá kell tennem csodálatos agilitását, kitartását és
közvetlenségét a postahivatalok, igazgatóságok és egyéb postaszervek meglepetésszerû lá-
togatása terén. Mint valami modern Harun al Rasid, még 60 éves koráig is sûrûn beutazta
az egész országot és váratlanul betoppant kis és nagy hivatalokba, mozgóposták kocsijaiba,
igazgatóságok helyiségeibe. Beletekintett minden munkába, szóba elegyedett a fônöktôl a
segédszolgáig mindenkivel, és mint kitûnô szakember, rögtön tisztán is látott. Dicsért, ami-
kor lehetett, korholt, amikor kellett, intézkedett is rögtön, ahol szükség kívánta és csende-
sen ismét tovább állt, amikor szemléjét befejezte. Ennek az eljárásnak igen sok jó eredmé-
nye volt. Ô ex asse megismerte hivatalait, azok fônökeit, személyzetét, szolgálatát és viszont
a személyzet megismerte, megbecsülte és megszerette vezérének közvetlenségét és igaz-
ságosságát. Jó lett a szolgálat is, mert mindenkinek számolnia kellett mindennap azzal, hogy
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a vezér váratlanul betoppan, mindent meglát és mindenkit fülön csíp, aki helytelenségben
ludas. Ez a Caesarra emlékeztetô tömeges emberismeret és közvetlenség, még az akkori
egyszerûbb viszonyok között is (csak postaszolgálat és aránylag kevés személyzet), csodálat-
raméltó teljesítmény volt. Ma, az egyesített posta, távíró, telefon, rádió, takarékpénztári stb.
szolgálat és csonka hazánkban is sok ezer fônyi személyzet mellett ez természetesen lehe-
tetlenség volna.

Amilyen edzett, ellenálló és munkaképes volt pompás fizikuma, éppolyan pallérozott, ki-
finomult volt lelki élete is minden vonatkozásban: hitéletben, hazafiságban, önmûvelôdés,
akaraterô, jellemesség, szívjóság, emberszeretet, szociális érzék meg a kedélyes társas élet
megbecsülése dolgában. Mindezekre vonatkozólag érdekes és jellemzô adatok vannak bir-
tokunkban.

Mint a kath. egyház hô fia, bizony ellene volt az 1894-ben fôrendiház elé került egyház-
politikai törvényjavaslatoknak (polgári házasság, anyakönyvek állami vezetése, stb.) és mint
fôrendiházi tag, bizony ellenük szavazott. E javaslatok akkor a fôrendiházban néhány szava-
zattöbbséggel el is buktak. Még mielôtt másodszor oda kerültek volna, a király, aki óhajtot-
ta, hogy most már törvényerôre emelkedjenek ezek a javaslatok, mert túlságosan felkavar-
ták a kedélyeket s károsan hatott hullámverésük az egész monarchia nyugalmára. Khuen-
Héderváryt, az akkori homo regiust, küldte a csendes budai Gervay villába, hogy puhítsa
meg a nyakas szenátort. Ez ugyan nem sikerült teljesen, mert Gervay nem adta fel elvi állás-
pontját, azonban mint királyhô és hazafias lelkületû ember, a fôrendiházi második szavazás-
kor abszentálta magát.”

A „Vasárnapi Újság”, 1896. 16. számában megjelent nekrológ ezt röviden így közölte: „Az
egyházpolitikai reformnál a fôrendi ellenzékhez csatlakozott, de utóbb a döntô szavazásban
már nem vett részt".

„Még egy jó dolgot hallottam Gervayról, mint istenfélô és szorgalmas templomlátogató-
ról. Szokása volt korán kelni és a Havas-utcai lakásáról hivatalba menet, naponta reggel 8-
kor az egyetemi templomban misét hallgatott. Rendesen beleült valamelyik csendes helyen
álló üres és kényelmes gyóntatószékbe. Egy sötét téli reggelen az történt vele, hogy egy áj-
tatos leány a homályban papnak nézte és oda térdelt hozzá a gyóntató rácshoz … Csak
Gervay gyors menekülése óvta meg a leányzót attól, hogy bûneit illetéktelen fülnek feltár-
ja. Gervay ezt az esetet családi körben mosolyogva maga beszélte el. 

Ámbár nyugdíjaztatás ellen természetesen nem volt észrevétele, mégis rövid ideig bán-
totta önérzetét az a mód, amellyel a vasminiszter ôt 1887 március elején szó nélkül nyuga-
lomba küldte. Pedig Barossnak elsô miniszteri ténye a posta terén a posta és a távírda egye-
sítése volt, vagyis gyors végrehajtása annak, amit Gervay 20 éven át, mint szolgálati és ta-
karékossági követelményt hirdetett, de amit a távíró részérôl kifejtett ellenállás miatt nem tu-
dott megvalósítani. Ezzel Baross önkéntelenül is elismerte Gervay helyes szolgálati érzékét.

Mint kiegyensúlyozott lélek azonban hamarosan túl tette magát Gervay ezen a keserûsé-
gen és azután életének alkonyát csendes elvonultságban és megelégedésben töltötte szép
gellérthegyi villájában, szeretett rokonai körében, és hô inasának, Pistának óvó gondozása
mellett.

Többször felkerestem a kedves öreg remetét Kelenhegyi-úti otthonában és mindig szíve-
sen fogadott és vagy a szobájában, vagy a kertben eldiskurált velem, vagy pedig, ha szép
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idô volt, sétára invitált a Gellérthegy oldalán. Mindig
élvezetes volt vele való társalgás, annak élénksé-

ge és sokoldalúsága miatt. …
Akkor sem volt beteg Mihály bátyánk, nyíl-

egyenesen tartotta daliás alakját; azután
sem gyengélkedett, pedig már 76 éves
múlt, hanem félévre rá, 1896 április 14-rôl
15-re virradó éjjel váratlanul meghalt,
Reggel halva találták ágyában, Úgy halt
meg, mint a magában álló tölgy, melyen
nem tud erôt venni sem szú, sem kórság,
hanem csak a vad szélroham, amely erô-

szakkal kidönti. 
Az orvosok szívszélhûdést állapítottak

meg.”

Gervay Mihály emlékét az utókor megôrizte.
Azt Demény Károly írásából tudjuk, hogy az ál-
tala létrehozott Gervay-alapítvány megszûnt,
de1993-ban a magyar bélyeggyûjtôk javaslatá-

ra a Magyar Filatéliai Tudományos Társaság, Gervay Mihály Magyar Postatörténeti Alapít-
vány elnevezéssel egy olyan alapítványt hozott létre, mely nemcsak nevében, de szelle-
miségében is méltó emléket állít annak az országos posta-fôigazgatónak, ki a magyar bé-
lyegkiadásért is oly sokat tett. Az alapítvány célja a magyar postatörténet több évszáza-
dos korszakainak feltárása; a kutatási eredmények közreadása, a tudományos ismeretter-

jesztô és kutatómunkába való bevonása és általa a hazafias ne-
velés elmélyítése; a Magyar Filatéliai Tudományos Társaság
székfoglaló elôadásainak kiadása; a kiemelkedô kutatók éven-
kénti emlékplakettel történô jutalmazása; a kutatási eredmé-
nyek 2-3 évenkénti kiállításon való bemutatása; szimpóziumok
szervezése. Az alapítvány 1996-ban határozott úgy, hogy
Gervay Mihály-díjat alapít, melyet azoknak a magyar, illetve
külföldi filatelistáknak adományoz, akik a magyar bélyeg- és
postatörténet kutatásában kimagasló eredményeket értek el.
Gervay Mihályhoz méltó, egyszerû bronzérem odaítélésére a
MAFITT évente jelölôbizottságot állít fel, amelynek javaslatát
a Gervay Mihály Magyar Postatörténeti Alapítvány bírálja el és
minden év tavaszán, a MAFITT közgyûlésén maximum négy
díjat adnak át.

A Magyar Bélyeggyûjtôk Országos Szövetsége a bélyegnapi ünnepségek keretében an-
nak a bélyeggyûjtônek adja át a Gervay Mihály-érmet, aki életmûvével, kiemelkedô és je-
lentôs filatéliai tevékenységével maradandót alkotott. Az Ágh Ferenc tervezte érmét – elôol-
dalán Gervay Mihály arcképével, hátoldalán az EUROFILEX emblémájával – 1992-ben a kiál-
lítás díjazottjai kapták. 1995 óta hátlapján, a bélyegképbe gravírozva a díjazott neve és a dí-
jazás éve kerül.
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Gervay Mihály halálának 100. évfordulóján 1996.
április 15-én osztották ki elôször a Posta és Táv-
közlési Múzeumi Alapítvány adományozási
okiratát és a Józsa Judit által készített kerá-
mia Gervay-plakettet az alapítványi mú-
zeumok történeti kutatásait és gyûjte-
ménygyarapodását kiemelkedôen segí-
tô személyeknek.

Gervay Mihály emlékét ápolja a nevét
az 1996/97-es tanévtôl viselô Gervay
Mihály Posta- és Bankforgalmi Szakkö-
zépiskola (Budapest, Irányi utca 2.), ahol
1996-tól minden évben az április 15-
dikéhez legközelebb esô tanítási napon az
iskola diákjai részére Gervay-napot rendeznek.
Ezen a napon az I. évfolyamos  tanulók egy cso-
portja megkoszorúzza Gervay Mihálynak a Farkas-
réti temetôben lévô síremlékét, az iskola falai kö-
zött maradó diákok részére pedig különbözô

megmérettetési lehetôségek kínálkoznak. Az
elsô évfolyam osztályainak 5 fôs csapatai, egy-
más között arról vetélkednek, hogy ki tud töb-
bet iskolájuk névadójáról, Gervay Mihályról.

1994. szeptember 9-én Gervay Mihály és
Heinrich von Stephan (az egyesület kezdemé-
nyezôje) arcképével, nevének valamint szüle-
tési és halálozási évének feltüntetésével, 120
ÉVES AZ EGYETEMES POSTAEGYESÜLET 
– L UNION POSTALE UNIVERSELLE A 120
ANS és 67. BÉLYEGNAP felirattal, a Magyar
Posta 2X50 (+25) forint értékû, 140 000 szá-
mozott fogazott bélyegnapi blokkot és 2 érté-
kû (19 és 35 forint) sorozatot bocsátott forga-
lomba. A bélyegeket és blokkot Varga Pál gra-
fikus tervezte és azokat 1995. szeptember 9-ig
árusították a postákon.

Végezetül arról az évek óta tartó kutatómun-
kámról szeretnék beszámolni, mely végre fényt
derített arra, hogy a XIV. kerületben lévô
Gervay – Gervai (mindkét írásmóddal ismert)
utca 1911-ben nevét kirôl és miért kapta.

Hosszú ideig szinte hihetetlennek tûnt szá-
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momra, hogy az oly alapos munkát végzô, pontos adatokat közlô Demény Károly, aki nem-
csak Gervay Mihály múltját ismerte, hanem saját kora postás eseményeit is, fentebb idézett
tanulmányában nem tesz említést errôl az utcáról. Ez és még néhány félrevezetô információ
okozta azt, hogy csak a korabeli forrásanyagok teljes áttekintése után lehetett teljes bizo-
nyossággal megállapítani azt, hogy az utca Gervay Mihályról, az 1867 utáni országos
postafôigazgatóról avagy a mecénásságáról ismert magánzóról és világutazóról, Gervai De-
zsôrôl, a terület egyik volt telektulajdonosáról kapta-e nevét. 

A kiindulópont az 1998-ban kiadott „Budapest teljes utcanévlexikona" elnevezésû össze-
foglaló kézikönyv volt, amely címszavában az utcanév névadójának Gervay Mihály országos
postafôigazgatót adja meg. Ez az adat önmagában kevés, mert azonnal felmerül a kérdés,
miért neveztek el az akkor 10 éve halott Gervayról utcát a fôváros azon részén, ahol az ô
postafôigazgatóságának idejében nemhogy postahivatal, de házak sem álltak.

A fôváros hivatalos közlönye a „Fôvárosi Közlöny” volt az a hivatalos kiadvány, mely rend-
szeresen közzétette a Fôvárosi Közmunkák Tanácsa által jóváhagyott utcaelnevezéseket. Va-
lami banális véletlen következtében az 1911. évben kiadott közlöny mutatójából és mint az
kiderült, magából a több mint ezer oldalas kiadványból is kimaradt az utcanév közzététele.
Ezért 1911-ben a Gervay utca elnevezése nem szerepelt a kiadott utcanevek között. Felté-
telezve azt, hogy esetleg egy évvel korábban tárgyalták már e terület rendezését, elôvettem
a közlöny 1910-es évfolyamát, melynek 1818-ik oldalán a következô elôterjesztés volt olvas-
ható: „76.O79/1910. Gervai Dezsô, dr. Szécsi Kálmánné szül. Grünhut Malvin és dr. Pollák
Gyuláné szül. Grünhut Olga a VII.ker. Alsórákosi réteken 1974.és 1975. hrsz. alatt fekvô tel-
kek egyesítése, szabályozása és fölosztása iránt folyamodván, a tanács velük a közterületek-
re esô 12.302.90 négyszögöl terület ingyenes átengedése iránt a parcellák közt létesítendô
út kiépítésének, közmûvekkel ellátásának és a Rákospatakon át kocsiközlekedésre is alkal-
mas vasbetonhíd építésének kötelezettsége mellett a kisajátítási szerzôdést megkötötte, a
telkek felosztásához a politikai hatósági engedélyt kiadta s egyúttal oly elôterjesztést intéz
a közgyûléshez, hogy a középítési bizottság javaslata és a közmunkatanács átirata értelmé-
ben járuljon hozzá ahhoz, hogy e telekfelosztás folytán egy új 6 öl széles utca a végleges
szabályozási tervbe fölvetessék”.

Budapest térképén ez az utca a mai Gervay utca. Végig sétálva az utcán az ott kihelyezett
név- és számtáblák bájos egyvelegével találtam magam szembe: volt olyan ház, illetve kerí-
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tés, melyen a név Gervai-
nak, míg másutt Gervay-
nak volt írva.

Nem adva fel annak a
reményét, hogy végre ki-
derüljön, kit takar a
Gervay név, a Fôvárosi
Közmunkák Tanácsa irat-
anyagának a Fôvárosi Le-
véltári lévô fondjait kezd-
tem átnézni. Itt az általá-
nos iratok között az utca-
név elnevezésekkel kap-
csolatban bukkantam rá
egy 1911. júliusi utcanév-
jegyzék kiadási ügyre:
„Annak megjegyzésével, hogy a f. évi 1621.sz. határozat értelmében, a magyar tudományos
akadémia, a magyar földrajzi, a történelmi és nyelvtudományi társaságok megkeresendôk
lesznek megfelelô utcanevek érdekében… „ 

Ez volt az az idôpont, amikor „A Postás" újság részére le kellett adnom Gervay Mihályról
szóló életrajzi cikkemet. Ebbôl a levéltárban talált közleménybôl és abból az ismeretbôl kiin-
dulva, hogy Gervay Mihály a Magyar Földrajzi Társaságnak 20 éven át alelnöke volt, feltéte-
leztem azt, hogy Közmunkák Tanácsának megkeresésre válaszolva, a földrajzi társaság akko-
ri elnöksége javasolta, hogy egykori alelnökükrôl nevezzenek el utcát Budapesten. A továb-
bi kutatómunkát nem feladva, felkerestem a Magyar Földrajzi Társaság Böszörményi úti
könyvtárát és irattárát, ahol erre az eseményre utaló nyomot nem találtam. De elôkerült egy
másik Gervay név, aki 1923-ban társaság alapítótagjaként, a tudományos kutatás számára
anyagi támogatását ajánlotta fel. 

Nem részletezve tovább a buktatókat és a kutatás idôigényes voltát – ôszintén be kell val-
lanom, hogy Gervayról megjelent írásom után – a Fôvárosi Levéltárban ôrzött FKT anyag-
ban végre rábukkantam az igazságra: „A VII. kerületben a Hajtsár-útból, az 1974 és 1975 hsz.
Telkeken át nyitott új utcát, amelyek mentén a m.kir. posta személyzetének segély- és nyug-
díj pótló egyesülete által létesített családiház telep házai épültek fel, a Hajtsár úttól a ma-
gyar államvasutak körvasútsoráig terjedôleg „Gervay utcának” nevezi el, néhai Gervay Mi-
hálynak, az elsô országos postafôigazgatónak, s a nevezett egyesület megalapítójának em-
lékére."

Mindezek ismeretében már nem volt nehéz megtalálni és megérteni a „A Posta" 1910.
évfolyamának május 18. számában a Magyar Posta állami személyzetének segélyezô és
nyugdíjpótló egyesületének közgyûlésérôl megjelent hírt: „Nagy érdeme a vezetôségnek,
hogy a Zuglóban létesítendô postás telep ügyét kedvezô számításokkal úgy oldotta meg,
hogy ott az építkezés már e hó folyamán kezdetét veszi".
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Felhasznált irodalom:

A M. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak 
Országos Önsegélyzô és Nyugdíjegyesületének hetvenöt éve 1867–1942. Bp. 1943

A Posta, 1910
Demény Károly: Megemlékezés Gervay Mihályról a Magyar Posta vezérérôl 
Földrajzi Közlemények, 1873–1896 
Fôvárosi Levéltár FKP jegyzôkönyvek II.1./a
Fôvárosi Közlöny, 1910-1911
Hargitai Tihamér, dr: Bolondság az élet. Postás anekdotakincs. Bp. é.n.
Magyar Bélyegek Katalógusa 1997.
Magyar Posta 1936. 4.sz.
Magyar Posta Közlöny, 1867 
Posta Közlöny, 1868 –1870
Sebestyén Kálmán, dr: Gervay Mihály és a Nagyváradi Postaigazgatóság = Postai és
Távközlési Múzeumi Alapítvány Évkönyve,1996.
Tóth Kálmán, dr: A nyugdíjpótló újraéledése = Posta és Távíró Évkönyv, 1929.
Vasárnapi Ujság, 1896. 16. sz.
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A Magyar Királyi Posta megalakulása 

a korabeli sajtó tükrében

A közlekedés és általában véve a magyarországi infrastruktúra (vasút, dunai gôzhajózás,
táviratozás beindulása) fejlôdése következtében a postai szolgáltatások is minôségi változá-
son mentek keresztül a reformkor végétôl. Ennek eredményeként a vasútvonalak mentén
1864-tôl fokozatosan kialakultak a mozgóposták, amelyek a 19. század végére napi rendsze-
rességgel behálózták az országot, de megemlíthetjük a távközlési szolgálatot is, ami az
1847-es Bécs és Pozsony között lefektetett vezetékekkel vette kezdetét, és 1856-tól fokról-
fokra mind magasabb szintû táviratozást tett lehetôvé. 

Ilyen gazdasági elôzmények, és az osztrák-magyar kiegyezés (amelynek során létrejött
Európa harmadik legnagyobb területû, de nemzetiségi viszonyait tekintve legtarkább szer-
kezetû állama, az Osztrák-Magyar Monarchia), mint biztos politikai háttér eredményeként
1867. május 1-jén megszületett a Magyar királyi Posta, amelynek hatásköre nem terjedt ki
az úgynevezett közös ügyekre (a birodalmat érintô pénz-, had-, külügy). A korabeli média
szinte minden orgánuma foglalkozott az eseménnyel, a politikai vagy gazdasági témájú la-
poktól kezdve a szépirodalmi vagy humoros lapokig bezáróan. Másfelôl a postatörténeti ta-
nulmányok száma is gyarapodott, legjobb példa erre Matlekovics Sándor többrészes cikk-
sorozata az angliai posta történetérôl a Magyarország anyagi érdekei cimû lapban. A cik-
kek terjedelme természetesen az újságok profiljától függött, és azt sem szabad elfelejte-
nünk, hogy az akkori viharos közéleti események sodrában, bármennyire is fontos volt egy
ilyen közintézmény megalakulása, nem mindig állt a posta ügye az érdeklôdés homlokte-
rében. Olyan nagy jelentôségû változások is történtek, mint a parlamentnek felelôs magyar
kormány újbóli megalakulása 18 év szünet után, vagy a kiegyezés eredményeként végbe-
ment koronázási szertartás, de ne feledjük el az országos kiterjedésû megyei választásokat
sem. 

A cikkekbôl kitûnik egyfajta önfeledt nemzeti újjáéledési öröm, aminek talaján szervezte
meg az önálló magyar postát Gorove István földmûvelés-, ipar-, és kereskedelmi miniszter,
és Gervay Mihály országos posta-fôigazgató, aki elôzôleg Nagyváradon volt a posta elsô
számú embere. Nézzük most meg, milyen hangvételben szólnak hozzánk a múltból ezek a
dokumentumok, az akkori politikai és gazdasági környezet hô tolmácsolói!

Elsôként tekintsünk bele a Pesti Hirlap 1867. május 1-jei számába, amely bepillantást en-
ged abba a körülménybe is, hogy az átállás a postánál német nyelvrôl magyarra nem ment
minden fennakadás nélkül!

„A póstákat és a távirdákat ma vette át a magyar kormány. A magyar vevények s más
nyomtatványok is elkészültek már, csak az a baj, hogy nem értik a hivatalnokok, s magunk is
kaptunk tegnap oly magyar táviratot, melyet még az akadémiai nagy szótár segélyével sem
birtunk megérteni. A póstaszekereket, czimereket s más efféléket erôsen festik nemzeti
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szinre. Függetlenségünk és önállóságunk e külszinét mindenki szivesebben látandja az úgyis
megkopott sárga feketénél."

Az átalakulást az új magyar minisztérium struktúrájának ismertetésével már sugallta a Ma-
gyarország anyagi érdekei cimû nemzetgazdasági folyóirat is 1867. április 20-án: „A magyar
kereskedelmi minisztérium beosztása a következô: I. Földmivelési osztály, II. Iparosztály, III.
Kereskedelmi osztály: 1. Szakosztály: Vámügy, 2. Szakosztály: Posta, 3. Szakosztály: Távirda,
(e két utóbbi összeolvasztásán fáradoznak éppen ez idô tájt Angliában-a szerk.) 4. Szakosz-
tály: Biztositó intézetek, takarékpénztárak, zálogházak, tôzsdék, mértékek, sulyok, egyedáru-
ságok, kereskedelmi testületek és czimek, részvénytársulatok és kereskedelmi közkereseti
vállalatok, 5. Szakosztály: Központi országos statisztika.”

A Magyar Ujság politikai napilapban 1867. április 26-án közölték elôször a „Hazai közü-
gyek” rovatban: „A kereskedelmi miniszterium a távirda és pósta-igazgatását május 1-én ve-
szi át. Az e részbeni elôkészületek szakadatlanul folynak, s nehány nap múlva az erre vonat-
kozó hivatalos rendelet is közzé fog tétetni.”

Az önálló magyar posta megalakulása felett érzett örömet azonban nem kevés politikai
vivódás és manôver elôzte meg mindkét fél részérôl, ami kiderül a Jókai Mór által szerkesztett
Hon 1867. április 24-i számából is „Ôszinte szó a posta ügyrôl” címmel. Ebben fôleg az ide-
gen ajkú postatisztek és az alacsony fizetések ellen emelte fel hangját a szerzô: „18 hosszu és
bajjal teljes év tünt le az öröklét tengerébe, s a nemzeti élet új szakot kezd. Örömmel raga-
dom meg a tollat, hogy napfényre hozzam a posta ügy téves kezelését, mint minden intézet-
nél, de különösen Pesten a középponti fô-posta hivatalnál összpontosult az idegen ajku sereg
(melyet az irodalom, kereskedelem stb. kárára oly gondosan összeszerkesztett Brilmayer fô
posta igazgató ur), az idegen kartársakkal szárnyakon repültek be a copfos sistemák, melyek-
kel a gyors közlekedést és kezelést annyira megnehezitették, hogy a posta hivatalnokok, kü-
lönösen a provinczián, nem képesek a közönséget pontosan kielégiteni, nem képesek pedig
azért, mert a hivatalok saját hivatalos teendôikkel annyira tul vannak halmozva, például hiva-
talos levelezés mesés csekélységek miatt, mutató hosszadalmas számadások, nem czélszerû
idônkinti kimutatásokkal; stb. s a gyakorlatban tul kiterjedt összeköttetések folytán a drága idô
annyira elvétetik, hogy a közönség rendelkezésére csak pár órát engedhetnek, vannak számos
posta hivatalok, hol naponkint a hivatal négyszer ötször a szállitás és a kezelés nehézségei
miatt be van zárva, ily helyeken a közönség és a postatiszt sajnálatra méltó. A közönség azért:
ha a szállitási idôket teljesen be nem oskolázza, a feladásival saját roppant kárára lemarad; a
postatiszt meg azért: hogy a vidéki kereskedô, utazó, stb. nem szivesen oskolázza be a szal-
litási idôt, minthogy minden posta hivatalnál más más menetrend van, meg a vidéki ne is tud-
hatja mindig a feladás óráit tehát rendesen azon idôben ostromolja a postatisztet, midôn az
milliom értékû pénzes leveleit stb. a legnagyobb  pontossággal és elfogultsággal vizsgálja (ro-
vancsolja) s igtatja, ha az idegen feladó kérelmeinek, de többször gonoszságainak helyt ad, ez
esetben drága idejétôl fosztatik meg, mely esetben az összes feladott levelek visszamaradnak,
vagy a legnagyobb rendetlenségben kénytelen saját kárára pénzes leveleit továbbozni, s
mindamellett még pénzbüntetést fizetni; történnek pedig ezek egy hivatalnok fizetésének
meggazdálkodása szempontjából és mégis az intézet kárára. 

Az idegen ajku tiszttôl Pesten nem kérdezték, ismeri e Magyarországot? hanem azt mond-
ták menjen osztályozza a postát! Ügytárs úr Csehországban hallotta, hogy Magyarországon
van Pest, tehát az oly kedvesen várt lapokat, melyek Egerbe szóltak, elküldte Csehország
Egerbe a kereskedô levelét, melyben irja társának, hogy a buzát vagy bort rögtön feladja, a
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kitüzött idôre Pesten legyen, mert ellenkezô esetben, minthogy a szerzôdés pontjának ele-
get nem tett, köteles a kitett kártéritést megfizetni és még bizonyos, a kereskedésben szük-
séges elôvigyázatra figyelmezteti, melyet még távirda mellett is (minthogy titokszerü) levél-
ben közöl az efféle leveleket, ha Pesten feladták, Sümegre küldték, Sumlába Törökország-
ba, vagy ha N. Ladon helynév volt rajta, elküldetett Londonba, röviden mindenféle levele-
ket, lapokat mindenfelé elküldtek, csak oda nem, a hova kellett volna; történt e miatt mil-
liom reclamatio a lapokért stb. Végre, minthogy Ujság helyett Óságot nem akartak olvasni,
inkább nem elôfizettek. 

A szerencsétlenség mellett az volt a szerencse, hogy a német irodalom is sokat szenve-
dett, minthogy ezek lapjai és a kereskedôk levelei rendes helyükre csak több napok után
vagy pedig épen nem érkeztek meg; milliom levelek érkeztek vissza! ezen: hátirattal „isme-
retlen!" természetes, hogy a sümegi borkereskedô törökországi Sumlában ismeretlen volt,
ugy szinte a Néme-Ladischlippen fakereskedô Londonban szinte ismeretlen volt; ezer ada-
tokkal tudnánk szolgálni, de még kötve van a kezünk, s a kenyeret féltjük; de mind a mellett
az vigasztal, hogy a nagymlts. Kereskedelmi miniszter urnak is sok baja volt a postával; sze-
rény nézetem szerint jó lenne a bajon gyorsan segiteni, még pedig következôleg:

1., A provinciális hivatalok baját gyakorlatilag csakis a provinciális hivatalok ismerik (az az
azok, a kik vidéken vannak alkalmazva), tehát jó lenne ezekbôl is egy párt berendelni, hogy
deritessék fel az ügy minél tisztábban, minthogy a fôvárosban a kezelés ugyis külön osztá-
lyokra van osztva, tehát ott egyszerübb s nem oly zavart a kezelés mint a vidéken, tehát a
fôvárosi hivatalnokok a vidéki zavart kezelést nem igen ismerik.

2-or. Jó lenne a tisztikart körlevelek által felszólitani, hogy terveket adjanak be az egysz-
erü, de jó postakezelésrôl, és erre a magas kormány pályadijt tüzhetne ki.

3-or. A provincián mind a hivatalnokok, mind a közönség érdekében életbe léptetni, hogy
a hivatalok nappal a szállitás és rovancsolás miatt be ne zárassanak, hanem kellô hivatalno-
kokkal elláttassanak.

4-er. Magyarországban magyarországi egyének alkalmaztassanak; kik hazájuk helyneveit
tökéletesen ismerik.

5-ör Rögtön az osztályzáshoz szakavatott magyarországi egynek alkalmaztassanak, kik a
helyneveket annyira ismerik, hogy az osztályozásra nézve panasz elô ne jöjjön.

6-or. Addig is, míg tökéletesen ezen ügy rendezve leend, a kezelést a lehetôségig egy-
szerüsiteni s halmozott, nem czélhoz vezetô hivatali teendôket kiküszöbölni; mert a posta
csak ugy lehet kereskedelmi és irodalmi életünk emeltyüje, a civilizatio elômozditója, ha
gyors! Gyors pedig ugy lehet, ha egyszerü.

7-er. A mennyiben lehetséges, a személyzet fizetését javitani; nézzük a külföldi postames-
terek 500 ftól 4000 ftig élvezik fizetéseiket, nálunk pedig 120 ftól 2500 ftig;- fôfigyelembe
veendô még az, hogy nálunk a 120 ftal dijjazott hivatalnok ezreket kezel és mindenért fele-
lôs, ellenben a külföldi 500 ftal dijjazott csupán az üres levelek kezelésénél, felelôsség nél-
kül van alkalmazva.

A Magyar Néplap 1867. április 28-án megjelent példánya viszont már kész tényként kö-
zölte az önálló magyar posta megalakulását, ugyanakkor még érzôdött a hangvételén és a
megfogalmazás módján, hogy –tekintettel a korai dátumra- nem befejezett folyamatról volt
szó: „(A földmivelés, ipar s kereskedelmi minisztérium) a pósta és távirda önálló igazgatását
május 1-én veszi által. Az e részbeni elôkészületek a nevezett minisztériumnál szakadatlanul
folynak, s a napokban fog megjelenni egy miniszteri rendelet, mely e két ügynek átvételét,
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ugy az összes pósta- és távirdai hivatalokkal, valamint a közönséggel hivatalosan tudatni
fogja. Szintén a napokban fogják kapni a postai kerületi igazgatóságok, s a távirdai felügye-
lôségek az ügykezelésre vonatkozó rendeletet.- A földmivelés, ipar s kereskedelmi miniszté-
rium teendôi közé van sorolva az országos statisztikai hivatal is."

Ugyanebben az idôpontban és újságban a hazai táviratozás kérdésével is foglalkoztak, és
mivel 1887-tôl ez a szolgáltatás is a posta égisze alá tartozott, tekintsünk bele ebbe az irás-
ba is: „(A távirdaügyrôl.) A magyar és az osztrák kereskedelmi minisztérium teendôinek
felosztásával a távirda igazgatóság is két részre oszlott, a nyugoti tartományok részére a
távirdai igazgatóság Bécsben, a magyar korona tartományaira nézve Pesten állittatik fel,
még pedig azon világos kitétellel, hogy a horvátországi és dalmácziai távirdai hivatalok is a
pesti igazgatóság hatósága alá rendeltetnek.” (A Magyarország anyagi érdekei cimû lap má-
jus 26-án már „távirászati tanfolyamot" hirdetett július 15-ei kezdettel Pesten.)

A Kolozsvári Közlöny 1867. április 30-i száma is szánt a magyar posta megalakulásának
egy rövid bekezdésnyi hiradást: „A posta és távirdaügyet a magyar kormány május hó 1-én
fogja átvenni. A hivatalos nyelv itt is a magyar leend; a vevények magyar nyelven állittatnak
ki, s magyar bélyegek hozatnak be egyszersmind, különösen a fôvárosban, a hivatal sze-
mélyzet körül jelentékeny változások fognak történni és a pesti posta igazgatóság és hivatal
alkalmasabb s nagyobb helyiségekbe fog átköltöztetni."

A Magyar Ujság május 3-án szintén megírta: „A posta és távirdai hivatalokhoz. A kormány
az elôleges intézkedések idôt igénylô keresztülvitele után a magyarországi és erdélyi posták
és távirdák igazgatását a mai nap átvette.”

Ugyanilyen terjedelemben szólt május 12-én a Magyarország anyagi érdekei folyóiratunk
is: „A posta és távirda hivatalokat a magyar kereskedelmi minisztérium már e hó elsején át-
vette; az eddigi levélbélyegek és hirlapjegyek május 31-ig maradnak használatban, junius 1-
jével azonban uj bélyegek fognak életbelépni, melyeken ô Felsége arczképe lesz.”

A Magyar Ujság is közölte május 3-án a kereskedelmi miniszternek az új bélyegekkel kap-
csolatos rendeletét: „A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. k. miniszterium mai nap
átvevén a postaügy igazgatását, a közönség értesittetik, hogy a jelenleg használatban lévô
levél- és hirlap jegyek f. é. május 31-éig még érvényben maradnak. Junius 1-jétôl kezdve pe-
dig ô Felsége arczképét viselô uj levél- és hirlapjegyek- és bélyegzett levélboritékok fognak
behozatni. Kelt Pesten, 1867. évi május 1-én. A földmivelés-, ipar és keresk. m. k. minisz-
teriumtól.” 

Olvashatunk a korabeli vicclapokban is némi politikai felhanggal postánk létrejöttérôl:
„Jövô hó elsejétôl kezdve magyar posta és lapbélyegeink lesznek, a levélkihordók magya-
rosan egyenruháztatnak, sôt a postakocsikat is nemzeti szinre festik. Majd igy talán egy jö-
vendô Schmerling nem fogja a postakocsikból magyarázgatni a reáluniót, a miként azt
Schmerling primus cselekvé a hires 61-diki leiratban.” (Bolond Miska, 1867. május 5.)

A Magyar Néplap által már 1867. április 28-án beharangozott miniszteri rendelet (akkori
nevén rendelvény), amely egyaránt szólt magyar és német nyelven, már csak mûfajánál fog-
va is érzelmektôl mentesen közli a tényt: „E napon a magyar kormány a magyarországi és
az erdélyi posták és távirdák igazgatását átvette.” Mindenképpen felelôsségének teljes tu-
datában kell dolgoznia a postának, a nemzet jogos várakozását és a fejedelem (eképpen
aposztrofálja Ferenc Józsefet a miniszteri rendelet) reményeit kielégítve. Kiderül az is, hogy
a posta az akkori belpolitikai életben is kulcsfontosságú stratégiai szerepet játszott, és az in-
tézkedéstôl többek között az állam bevételeinek növekedését várták, ami majd az életkörül-
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mények javulását eredményezheti. Szorgalmazza továbbá a miniszteri rendelet, hogy min-
dent meg kell tenni a zökkenômentes átvétel és átállás érdekében. 

A következôkben az egymástól még elszigetelt és különálló német hercegségek és feje-
delemségek postáival való kapcsolatfelvételrôl intézkedik a miniszter, megállapítva a kis ál-
lam postái és a magyar posta közötti tarifákat. Ezen túl szól még arról is, hogy a Joannovich
György bajai postamester által szerkesztett Magyar posta-közlöny számait ingyen kaphassa
meg minden postás. Külsô érdeklôdôk éves szinten öt osztrák forintért kaphatták meg a
kiadványt, ami havonta háromszor jelent meg, és a postai dolgozóknak szakmai kötelessé-
gük volt azt terjeszteni.

Az 1867. 2163/393 számú rendeletben kötelezôvé tették az új levél- és újságbélyegeket:
„Az új levél- és boriték-bélyegek négyszögûek, nem mint eddig domború, hanem lapály
nyomatúak, és arabeszkekkel környezett kör alakú mezôn ô cs. kir. apost. Felsége arczképét
tüntetik elô. A legf. arczkép alatt látszik az érték számokkal kitéve oly hozzáadással „kr” (kraj-
cár) illetôleg „sld” (soldi). A 2 krajcáros sárga, a 3 krajcáros zöld, az 5 krajcáros rózsaszin, a
10 krajcáros kék, a 15 krajcáros világosbarna, a 25 krajcáros viola szinûek. Az újságbélyegek
halványviola szinûek és négyszögûek, Meanderféle cifrázattal vannak ellátva, és Mercurius
isten fejképét ábrázolják.” Jún. 1-én vezették be az új bélyegeket, de 15-éig fel lehetett
használni a régi bélyegeket is. A külföldi (értsd: Ausztrián kívüli) országok lapjainak terjesz-
téséért kizárólag a pesti és pozsonyi postai újság-kiadóhivatalok voltak felelôsek. 

Az 1867. 1741/241 számú rendelet pedig a Magyar Posta megalakulásával egyidejûleg
megalapitotta a szôregi postát, amely „naponta járó küldöncz-szekérposta által a közleke-
dést Csaba és Szeged közt fenntartandja.” Ugyanezt Sülelmed községben is megtették a
Kôvárvidéki kerületben, csak itt heti háromszor mentek a küldönc szekerek. Ezzel együtt a
„Fehérmegyebeli Felcsúth helysége a Bicskei postahivatali kézbesitési kerületbôl ki, és az
Alcsúthi postahivatalába bekebeleztetett” az 1867. 1744/244-es miniszteri rendelet értel-
mében.

Több hazafiúi jótékonysági egylet is mentességet kapott a következô rendelet értelmé-
ben az uralkodótól a postai küldeményekre, ezek: a mexikói rokkant osztrák katonákat segé-
lyezô egylet, a mexikói katonaözvegyeket segélyezô egylet, és a csehországi Trautenau-ban
1866. júniusban elesett katonák emlékét ôrzô és ápoló egylet.

A megalakulás során kiadott rendeletekbôl kiderül az is, hogy új fiókpostákat nyitottak,
például Ferencvárosban és Józsefvárosban. Ez utóbbiban évi 600 Ft, Ferencvárosban évi
500 Ft volt a postamesterek fizetése és a hivatali átalány 120, illetve 100 Ft, míg a szállás-
pénz 150 és 120 Ft-ra rúgott. Biztosítékként elôre fizettek 600, illetve 500 Ft-ot. Összeha-
sonlításként megjegyezzük, hogy a szaktárca miniszterének fizetése 12000 Ft-ot tett ki, ezen
felül 2000 Ft lakhatási támogatást is fizettek. 

A Politikai Újdonságok 1867. május 1-jei számából is idézzük a megalakulás pillanatát: „A
magyar és a bécsi kereskedelmi minisztériumok teendôinek felosztásával, mint bécsi lapok
közlik, szintén két részre oszlott. A nyugoti tartományok részére a távirdai igazgatóság Bécs-
ben állittatik fel, a magyar korona tartományai részére pedig Pesten azon világos meghatá-
rozással, hogy a horvátországi és dalmátiai távirdai hivatalok is a pesti igazgatóság hatósá-
ga alá rendeltetnek.” Ugyanezen újság május 8-i számában közölték a posta további terüle-
ti felosztását is: „(A magyar királyi kereskedelmi minisztérium) alá rendeltettek,-mint a bécsi
lapokban olvassuk- a bukaresti, gyurgyevói, ibraili, plojesti, foksáni, és galaczi ausztriai pos-
tahivatalok is.” 
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A posta korabeli felosztását taglalta a Magyar Néplap 1867. május 5-i száma is: „(A pos-
taügy ideiglenes megosztása a magyar s az osztrák kereskedelmi minisztérium között,) mint
a „N. fr. Pr.” értesül, ugy történik, hogy a magyarországi és erdélyi póstaügy egészen, az
Oláhországban fennálló császári kir. postahivatalok közöl a bukaresti, gyurgyevói, ibrailai és
plojesti, a Moldvában levôk közöl pedig a foksányi és galaczi póstahivatalok- a magyar ke-
reskedelmi minisztériumnak lesznek alárendelve; a többi moldvai, oláhországi cs. k. pós-
tahivatalok a lembergi, s a bolgárországiak a zágrábi póstaigazgatósághoz fognak tarozni, s
ezekkel együtt az osztrák kerekedelmi miniszternek maradnak alárendelve. A bánsági határ-
ôrvidék is, póstaügyi tekintetben a zágrábi póstaigazgatóság alá rendeltetett."

A Magyar Néplap május 12-i kiadása már kitért a nemzeti érzelmeket kifejezô szimbólu-
mokra is a posta esetében: „A póstahivatal belszervezetére vonatkozó elômunkálatok már
megtétettek és a külszervezetben is mindegyre átalakitások történnek. A póstakocsik szin-
változtatásán kivül, a levélhordók is uj öltönyt kapnak, nevezetesen piros-fehér zsinorral el-
látott zöld atillát. A levélszekrények zöld szinre festetnek, magyar czimert és feliratot kap-
nak.”

Ugyanakkor a Magyar Ujság május 3-án kissé szkeptikus módon a nemzeti szimbólumok
helyett inkább a szolgáltatások hatékonyságát kérte számon a postától: „Mindezeknél (a
nemzeti szimbólumoknál- a szerk.) azonban többet érne, ha a postáknál nagyobb rend és
gyorsaság váltaná fel az eddigi slendriánt. Egyéb iránt ez is jobb, mint a semmi.”

Ugyanezt taglalta egy mondat erejéig a Magyar Ujság április 30-án: „A postai levélhor-
dók, hir szerint, közelebb magyar egyenruhát fognak kapni.”

Közben a Magyar Postát felügyelô miniszter, Gorove István a közéleti szereplés terén is si-
kereket aratott, Terézváros ôt választotta parlamenti képviselôjének. Errôl többek között az
1848 címû lap április 30-i száma adott tudósítást: „A Terézváros tegnap nagy lelkesedéssel
választá meg egyhangulag Gorove István miniszter urat ismét képviselôjének. Nemzeti zász-
lók lobogtak mindenfelé, mozsár-dörrenések hirdették a választás megkezdését, s a mint az
elnök a lövöldében összegyûlt választókhoz azon kérdést intézte, hogy kit akarnak képvise-
lôjüknek, egy szivvel s lélekkel mindnyájan Gorovét kiálták ki. Erre küldöttség hivta meg a
megválasztott képviselôt választói közé, ki ott ötlovas fogaton, bandérium kiséretében meg-
jelenvén, nagy lelkesedéssel fogadtatott, s a hozzá intézett üdvözletre rövidebb beszéddel
válaszolt, melyben a Deák-párt elveit csoportositván, ez elvek horderejét, sikerét, s a haza
javára való befolyását részletezé. A választók nagy éljenzés között tömegesen lakására
kisérték a Lipót utczába, innen pedig Deák Ferencz lakása, az „Angolkirálynô" szálloda elé
vonultak, hol a zajos éljenzésre Deák megjelent az ablakban, s barátságosan megköszönte
az ovatiot. Este a Teréz-városi polgárok orsz. képviselôjüket fáklyás zenével tisztelték meg.”

Természetesen nem volt mindig ilyen triumfus Gorove számára sem a választási procedú-
ra, mint ahogy ez ugyanennek az újságnak a május 8-i számából kitûnik: „Gorove miniszter
urat pedig, a mint belépett, egy Vidacspártbeli kortes szólitá meg, s e párt névsorát nyom-
ta a kezébe, úgy okoskodván, hogy a kereskedelmi miniszter nem szavazhat másra, mint
Vidacs a gyárosra. A miniszter mosolyogva hallgatá az okoskodást; de mindamellett ellen-
kezô véleményben bátorkodott lenni.”

A fenti újság május 2-i száma már olyan aspektusból írt Gorovérôl, mint aki a miniszteri
bársonyszékbe jogszerûen került a kiegyezés folyományaként: „A magyar királyi kereskedel-
mi minisztérium újonnan kinevezett hivatalnokai ma tették le az esküt az alkotmányra. Eddig
a szokott esküformában csak a király volt belefoglalva, s midön ma a kereskedelmi minisz-
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ternek e tettét regisztráljuk, csak azon megjegyzést teszszük hozzá, miszerint nemcsak a vi-
lági hivatalnokoknak, hanem az egyháziaknak is az alkotmányra kellene esküt tenniök.”

Az 1848 cimû napilap május 7-én számolt be részletesen a postát érintô eseményekrôl,
ugyanakkor némi visszaélésekrôl is tudomást szerezhetünk: „Hogy a magyar és erdélyi pos-
taigazgatóságok és az ezek alá rendelt postahivatalok, kivéve a bánát és szerb
határôrvidékiekbelieket, melyek a zágrábi cs. kir. postaigazgatóság alá helyeztetnek- továb-
bá az ezen postahivataloknál alkalmazásban lévô tisztviselôk f. é. május 1-tôl kezdve a ma-
gyar királyi kerskedelmi minisztérium alá helyeztettek, azt mindenki tudja, s a ki nem akarja
hinni, hogy ez igy van, nézze meg a postahivataloknál azon valóban csinosan készitett
czimtáblákat, melyeken világosan ki van mondva, hogy a Magyarországon lévô postaintézet
most már valóban a miénk. Örömmel üdvözöljük e változásnak beállását, és talán nem kö-
vetünk el szerénytelenséget, ha egyszersmind azon meggyôzôdésünket fejezzük ki, mikint
erôsen hiszszük, hogy a magyar kir. kereskedelmi minisztérium e téren is a nemzet filléreivel
lelkiismeretesen fog gazdálkodni. Ezen meggyôzôdésünkbôl kiindulva, kötelességünknek
tartjuk a fenttisztelt minisztériumot olyasmire figyelmeztetni, mint ugyan a nagy közönség
csak gyanit, -de nem tud-, de mi az árgusszemü napi irodalom figyelmét el nem kerülte. Ez
pedig nem egyéb, mint azon sötétbe mûködô, annak idejében Bécsbôl lerendelt P. úrnak 3
ft 50 kros napidija, melyet emlitett P. úr mind ez óráig még mindig húz. Ennek, valamint ki-
váló foglalatosságának, de legkivált a helybeli postaigazgatónak irányában tanusitott külö-
nös atyai gondoskodásának köszönheti, hogy ezen fizetést folyvást huzza, noha- ezen fogla-
latosság már megszüntettetett. Vagy talán a postaigazgató úr- jónak és célszerünek véli, bi-
zonytalan csak általa remélt non putarem esetekre, ezen urat jó takarmány mellet még to-
vábbra is- reservában tartani? Úgy hiszszük, az emlitett napidij évi sommája két szorgalmas
posta tiszt fizetését képezhetné, a helybeli postahivatalnak pedig nem két, de tizenkét
tisztviselôveli szaporitása mulhatatlanul szükséges volna. Reméljük, hogy e napi dij a minisz-
térium által be fog szüntetni, s az illetô egyén daczára annak, hogy a postaigazgatóban ha-
talmas patronusa van, eltávolittatni.”

Május 9-én pedig már a személyi változásokat is nyomon követhetjük ugyanitt: „A m. kir.
keresk. minisztérium póstaügyi osztályában kinevezettek: Gervay Mihály, n.-váradi pós-
taigazgató osztályfônökké; Burger Károly titkárrá és Heim Péter fogalmazóvá… A kereske-
delmi miniszter a póstaintézet szervezése és átalakitása tárgyában april végnapjaiban pestre
értekezletet hivott volt össze, s az erre vonatkozólag kiadott rendszabályok ezen értekezlet
javaslatai alapján készültek.- Az értekezletnek következôk voltak tagjai: Gervay Mihály nagy-
váradi postaigazgató, Luger Károly pesti póstaigazgatósági titkár, Heim Péter temesvári
póstaigazgatósági fogalmazó, Toborffi Lajos szegedi póstahivatalfônök, végül Duronelli Ala-
jos miskolczi póstamester.”

Ez az újság a postai átalakulás idôszakában 1867. május 18-án tudósított az aktuális újdon-
ságokról: „- 60 levélszekrény.- Eddig Pesten összesen 10 levélszekrény állott a közönség ren-
delkezésére, de a m. kereskedelmi minisztérium intézkedése folytán ezek száma 50-nel meg
fog szaporittatni s igy fôleg a külvárosiak a sok lótás-futástól meg lesznek kimélve.”

Ugyanez a hir a Magyar Néplapban 1867. május 26-án a következôképpen festett: „A ki-
látásba helyezett 68 levélszekrény már kifüggesztetett és többhelyütt látható. Szinük zöld;
magyar felirattal látvák el. A városház jobb oldalán is ki van függesztve egy. Ez üdvös intéz-
kedésen kivül még három fiókpósta-hivatal állittatik fel, és ugyan a Teréz-, Ferenc-, és Jó-
zsef-külvárosban.”
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A sok dicsérô szó mellett az 1848-hoz hasonlóan az Egyenlôség cimû lap is beszámolt
1867. július 7-én némi postai problémáról, amit végül a hatályos miniszteri rendelet orvosolt:
„A postahivatalokat illetôleg többi oldalról azon panasz merült fel, hogy a hirlapok kézbe-
sitését a levélhordók által számonként egy-egy krajcár dijért eszközöltetik, s a hirlapoknak a
leadó postáról a czimzettek vagy cselédjeik által elvitelét megtagadják, vagy bizonyos
összeg évi fizetést követelnek. Ennélfogva határozatba ment, hogy a hirlapokat a leadó pos-
táról maguk a cimzett felek megbizottjaik vagy cselédjeik által kell hogy elvitessék, mely
esetben a postahivatalok a lapokat minden dij nélkül tartoznak kiadni. A levélhordó általi
kézbesités csak az elôfizetô egyenes kivánságára, számonkint egy egy krajcár dijért van
megengedve.”

A magyar posta a megalakulás pillanatában több komoly feladat megoldását volt kényte-
len vállalni, ezzel együtt az ôrségváltás – ezt már az utókor páholyából nézve bizton állíthat-
juk- sikeres volt. Jól összegezi az 1867-es állapotokat és a történelmi helyzet komolyságát,
ugyanakkor nagyszerûségét Gorove István földmüvelés-, ipar- és kereskedelmi miniszter a
Magyar Ujságban közzétett rendelete, amelyet az alábbiakban szó szerint közlünk: „… A
nemzet egy régi óhajtását látja ezáltal teljesülni, s valamint az örömmel üdvözlendi két-
ségkivül, ugy hazafi készséggel ismerendi el, hogy a hazai posták és távirdák intézete esze-
rint a felelôs kormányzat ágai közé felvétetvén, annak a nemzet osztatlan rokonszenvében
kell részesülni- azon mértékben, melyben az a többi érdekek között oly fontos és naponkint
fejlôdô közérdeket képvisel.

De e rokonszenvnek megfelelôleg, a posták és távirdák összes hivatalos közegeinek is
mélyen áthatva kell lenni érzetétôl azon kötelességeknek, melyeket reájuk a Fejedelem mél-
tó várakozása, a nemzet jogos reménye ruház, s melyek hü teljesitése felett a felelôs kor-
mánynak ôrködnie kell. Áthatva kell lenniök hivatásuk komolyságától, s azon azon érdekek
fontosságától, melyek vezetése és elômozditása gondjaikra van bizva.

A földmivelési-, ipar- s kereskedelmi miniszterium, melynek vezetése alá az igazgatás ezen
két ága helyeztetett, kötelesnek érzi magát, a posták és távirdák hivatali karának minde-
nekelôtt emlékezetébe hozni, miként alig van közérdek, melynek fejlesztése a helyes és pon-
tos eljárás által inkább volna eszközölhetô, mint a kezelésükre bizott posta- és távirdaügy. A
népek minden életágában jelentkezô érintkezési szükség, a mindinkább élénkülô kereske-
delmi forgalom, e két ügy vezetésében a legnagyobb szorgalmat s pontosságot teszi mel-
lôzhetetlenné, és viszont a fokozott munkásság ez érdekeket és általuk az állam összes szel-
lemi és anyagi tôkéjét növeli. –Mindez elônyösen hat vissza még az állam bevételeire is, me-
lyeknek ezuton való szaporitása csak közmegelégedésre számithat.

A miniszterium gondoskodott, hogy az átvétel által a közforgalom semmi zavart vagy
fennakadást ne szenvedjen; megvárja tehát az összes posta és távirdai hivataloktól, hogy e
részben a legnagyobb buzgalommal fogják a kormány ez óhajtását teljesiteni.

Mindez okoknál fogva a hivatalos eljárásban a legnagyobb pontosságot kivánandom
meg, s kapcsolatban a már kiadott rendelettel részletes utasitásaimat venni fogják.

A posta- s távirdai hivatalok kötelességei legföbbjei közt meg kell most azonnal a közön-
séggel való érintkezésekben az elôzékeny és tapintatos magaviseletet emlitenem. Nincs hi-
vataloskodás, mely a közönséggel sürübb érintkezést feltételezne, mint a posta-kezelés; s ha
tudva van is elôttem, hogy ez érintkezés a postatisztek egész türelmét veszi sokszor igény-
be, mégis azokat a kimélet és elôzékenység egy pillanatra sem hagyhatja el. Az ily magavi-
selet a leghathatósabb eszköz leend arra, hogy a közönség is ovatosan kerüljön mindent, mi
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viszont a hivatalnok méltó panaszára adna okot. Nem fogják továbbá felejteni a posta- és
távirdai hivatalok, hogy mind e mulasztás, mely hivatalos körökben történnék, az államén
kívôl egy magán érdeket is sért, mely sérelem sokszor helyrehozhatatlan, elkedvetle-
nesedést támaszt, mely sokszor kis munka vagy idôáldozattal kikerülhetô lett volna. Szóval
ne felejtsék el, hogy kötelességüket akkor teljesitik lelkiismeretesebben, midôn a közönsé-
get a hivatalos érintkezésekben a lehetségig kielégitik.

Mindezeknél fogva tehát bizalomteljesen hivom fel az összes posta- és távirdai hivatalos
közegeket a Fejedelem s haza iránti hüségre, a hivatalos eljárásban való lelkiismeretességre
és megfeszitett munkásságra,- csak igy remélve azt, hogy részükrôl könnyiteni fogják a min-
iszterium azon felelôsségét, mely alá azt a Fejedelem s az alkotmány helyezte. Kelt Pesten,
1867. évi május hó 1-jén. Gorove István, s. k., földmivelés-, ipar- és kereskedelmi miniszter.”
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Gazdasági lapok
1. Magyarország anyagi érdekei 1867. április 20. 

Humoros lapok
1. Bolond Miska 1867. május 5.
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Háború a posta ellen

Hosszan tartó politikai csatározások után az 1867. február 17-én kelt császári leirat elis-
merte az 1848-as törvények érvényességét, és helyreállította az alkotmányos kormányzást.
Az újonnan kinevezett magyar kormány földmûvelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztere,
Gorove István, 1867. március 10-én lépett hivatalába, s azonnal megkezdte a tárgyalásokat
Bécsben a tárcájához tartozó ügyekben.

Ezek közé tartozott a magyar posta önálló igazgatása is. A magyar postaügy sürgôs ren-
dezése legelôször is azt kívánta, hogy olyan szakembert találjanak, aki – a magyar vi-
szonyokat ismerve – sikerrel láthat hozzá az önálló postaigazgatás megszervezéséhez.
Gervay Mihály nagyváradi postaigazgató vállalkozott a nehéz, de nagyon szép feladatra.
Kinevezése után nyomban rendeletet adott ki, amely a magyar posta új közjogi helyzetének
megfelelôen sok mindenben megváltoztatta a postát. A rengeteg nehézség mellett legin-
kább az okozott gondot, hogy az ország közbiztonsága hihetetlenül leromlott, ennek követ-
keztében a postai szállítás majdnem hogy életveszélyes foglalatosságnak számított. A gya-
kori postarablások és az utak katasztrofális állapota már a kezdet kezdetén szinte megold-
hatatlan probléma elé állította a hatalmas energiával munkához látó új postavezetôt.

Az akkori Magyarország a betyárok, útonállók, rablógyilkosok valóságos eldorádójának
számított, jóformán nem múlt el nap anélkül, hogy valahol meg ne támadtak volna valakit.
Hírhedt rablóvezérek garázdálkodtak: Juhász András Somogyban,  Babáj Gyuri Csong-
rádban, Macsvánszky a Bácskában, Rózsa Sándor pedig az Alföldön veszélyeztette a közbiz-
tonságot. No és persze a többi lovas és gyalog betyár, akiknek a nevét megôrizte az
emlékezet: Búza Sándor, Modok Gergely, Kása Lehôcz István, Zöldág Gyurka, Virág Miska,
Birgés Sándor, Kiskosár Vörös Pista, Lépô Pali, Pap Bandi, Farkas Kanász Jancsi... A betyár-
balladák, a vásári ponyván árusított filléres füzetes regények a romantika ködével burkolták
be a „szegénylegények” mûködését. Az igazság azonban sokkal földhözragadtabb volt a
történeteket sorozatban gyártó névtelen firkászok fantáziájánál. Primitív, kíméletlen
gyilkosok garázdálkodtak szinte akadálytalanul az utakon. Egy malacért, egy vásáron vett
vég szövetért megöltek bárkit. Szó sem volt itt arisztokrata ôsökkel dicsekvô „úri banditák-
ról”, akik a gazdagokat megsarcolják, a szegényeket megsegítik. A legszegényebb ember-
tôl képesek voltak az utolsó krajcárját is elvenni, és ha nem adta szépszerével, máris villant
a fejsze, eldördült a pisztoly vagy a puska. Természetes, hogy a pénzt nagy becsben tartot-
ták a vármegyék által üldözött futóbetyárok, éppen ezért valóságos háborút folytattak a pos-
tajáratok elfen, nem kímélve sem a postások, sem a kísérô katonák, de az utasok életét sem.

Még a vonatok sem voltak biztonságban. Már 1868-ban kísérletet tettek a vasút kirablá-
sára, amikor Péteri és Kistelek között egy akácfarönköt láncoltak a talpfákra. A mozdony
azonban átgázolt a fán, a kísérlet kudarcot vallott. Rózsa Sándor és bandája – mert ôk vol-
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tak a „kísérletezôk” – azonban nem nyugodtak bele a sikertelenségbe, rövidesen ismét
próbálkoztak. December 9-ére virradóra Péteri és Félegyháza között kiszedték a sínek csa-
varjait, és a közeli erdôben félrehúzódva várakoztak. A mozdony lefutott a sínrôl. A szerel-
vény megállt.

A postavagon kecsegtetett a legnagyobb zsákmánnyal, de a sötétben eltévesztették. A
közönséges málhakocsiba ugrottak be, ahol nem sikerült a várt javakat fellelniük. Természe-
tesen az utasokat sem hanyagolták el, igyekeztek valamennyit megszabadítani az értékeik-
tôl. Amíg a banda másik fele a postát kereste, néhány katonatiszt és bátrabb civil utas fegy-
verekkel megfutamították ôket.

Nem ez volt az elsô kísérlet a vasúti postarablásra, ezt megelôzôen Szegeden a pályaud-
varon rabolták ki a postát, majd a pályaudvar és a városi posta között közlekedô postakocsit
támadták meg és rabolták ki. A postakocsist és a kísérô katonát agyonlôtték. Ezek után nem
lehetett mást tenni, mint nyolc fegyveres kíséretében útba indítani a járatokat.

A szükségessé vált fegyveresek járandósága már 1867–68-ban 75 000 forinttal növelte a
posta költségeit, és még így is kilenc postarablás történt csak Szeged környékén, amelyek-
nek három postakocsis és két kísérô esett áldozatul. Ennek következtében a kormány kény-
telen volt a pénzes posták szállítását egy idôre beszüntetni Szeged, Hódmezôvásárhely,
Dorozsma, Kecskemét és Kalocsa között. Az ellenzék nem is hagyta ezt szótlanul a Parla-
mentben: „A kormány az ország kellôs közepébôl egy enclavét kerekít ki, mely többé nem
a mienk, hanem a zsiványoké.” Vegyük számba tehát a nagyobb támadásokat a Magyar ki-
rályi Posta mûködésének kezdetein.

Alig cserélték ki a címtáblákat a magyar címerre, alig festették át a fekete-sárga postako-
csikat és a postaládákat nemzeti színûvé, két ismeretlen rabló megtámadta az örkényi pos-
tát Dános és Irsa között. Elvittek 327 forintot, és valamennyi levelet összetépték. A kísérôk
ezúttal megúszták.

A Krajova és Bukarest közötti postakocsi támadói nem voltak ilyen kíméletesek. Elkesere-
dett ellenállás után a nagy létszámú rablócsapat magához kaparintotta a szállított 35 000 fo-
rintnyi postapénztárt, és a valóságos tömegmészárlás után a kocsis, a kísérô katona, vala-
mint tizenkét utas maradt holtan a helyszínen! Nem csoda, hogy az 1868. március 25-én Pes-
ten tartott postai szakértekezlet jegyzôkönyvébe is belefoglaltatott: „Folytatólag óhaj-
tandónak véleményezett a magas állam érdekében is, hogy olyan helyeken, ahol a postahi-
vatalok nagyobb mennyiségı pénzeket forgatnak, ha ott katonaság állomásoz, minthogy a
véletlen kirablás által nemcsak a postamester, hanem nagyobb mérvben az állam is károsod-
hatik, a postahivatalok éjjel katonai ôrizet alá helyeztessenek. Figyelembe véve a napiren-
den levô rablásokat, a katonai ôrizet elrendelésével a magas államnak az érdekében újabb
költség sem okoztatik – pártolásra talált, s ennek kérvényileg leendô kieszközlése egy-
hangúlag elfogadott.”

A postarablók azonban úgy látszik, nem jártak értekezletekre, nem olvastak postai közlö-
nyöket, mert a „háború” folytatódott.

A zombor-bajai levélpostát szállító postalegényt Gakova község közelében útonállók tá-
madták meg, s tulajdonképpen nagyon kevésen múlt, hogy agyon nem lôtték. A golyók
ugyanis a postalovat találták el. A kincstári jószágból a gakovai kovácsmester hat, babszem
nagyságú vasdarabot távolított el. A szerencsés postalegénynek csak a kabátja bánta a
heveny lövöldözést: a golyó ütötte lyukakat azonban könnyebb volt befoltozni, mintha a
bôrét lyukasztották volna ki. A leginkább azért volt felháborodva mindenki, mert ez a táma-
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dás fényes nappal, utazók által járt országúton következett be. Pár nappal e támadás után a
Kalocsáról kiinduló postakocsit állították meg hajnalban Izsák és Kerekegyháza között. A
szállított pénzt – pontosan 2842 forint 51 krajcárt – a rablók elvették. A vizsgálat megállapí-
totta, hogy a hajnali országúton roppant viaskodás tanúja lehetett a felkelô nap.

A kísérô katona és a kocsis kezei között kitépett hajfürtök, mindenhol vér és csontszilán-
kok. A katonát tucatnyi késszúrás és baltaütés ölte meg, a kocsison lövések és szúrások nyo-
ma, a fejét pedig szinte tökéletesen szétzúzták. Találtak egy harmadik halottat is. Kiderült,
hogy a kocsi útközben felvett egy Kecskemétre igyekvô csizmadialegényt, akit a rablók szin-
tén lelôtték. Elszenesedett holttestét a felgyújtott postakocsi maradványai között lelték meg
a pandúrok.

A Kecskemétrôl jövô postakocsi találkozott is a tettesekkel, akik a második rablást már
nem kockáztatták meg, sebes vágtában elmenekültek. Ezután oly nagy lett a félelem, hogy
a postakocsisok nagy része az éjjeli szolgálatot megtagadta. És még mindig nem volt vége!

Szegeden lelôttek egy postalegényt, mert vonakodott átadni a szállított leveleket, majd a
kisvárdai vásár idején rabolták ki a Kárászból jövô kariolt, a kocsist pedig nyomtalanul eltün-
tették.

Rablás rablás hátán!
Megtámadták a Karánsebes és Orsova között közlekedô postakocsit is. Itt azonban a

postások és az utasok együttesen megfutamították a banditákat.
Következett a Garamberzence és Jálna közötti postajárat. A postalegényt és kísérôjét

leütötték, és elvitték a szállított értékeket. A Torontál megyei Melence közelében ekevassal
verték agyon a postalegényt. Egy Kevrecsán nevû helybeli gazdálkodó és cinkosai a rabló-
gyilkosság ideje alatt a Törökbecse felôl érkezô másik postát is lesték, de a kísérôk a rossz
idônek köszönhetôen – megálltak Melencén – megmenekültek.

A gyilkosokat hamar elfogták, annak köszönhetôen, hogy volt közöttük egy ôrtállással se-
gítô suhanc, aki késôbb nem tudta tartani a száját. A kiszombori kocsmában karácsony elôtt
megjelent egy fiú, és bort kért. A kocsmáros, akinek már tartozott a legény régebbrôl, vo-
nakodott adni, elôbb a tartozás megadására szólította fel. A kései vásárló ekkor kivett a zse-
bébôl egy megtömött bôrtárcát, és dicsekedni kezdett a pénzével. A kocsmáros hozta a
bort, Balla Jancsi pedig – így hívták a legényt – még kölcsönt is ajánlott, 150 forintot. Iddo-
gálás közben elmesélte, hogy azért van ilyen sok pénze, mert kirabolták a postát.

Titokban táviratoztak a körzeti csendbiztosnak, aki még azon éjjel megérkezett. Hajnalban
elfogták a többi tettest is, Szabó Pál és Taragó Pál kiszombori lakosokat, Sós György csôszt.
Hamarosan a bandavezér Kevrecsánt is vasra verték. A vizsgálat részletesen megállapította,
mi történt, és nem is húzták tovább az idôt: valamennyi bandatag rövidesen akasztófán ta-
lálta magát.

A tarthatatlan állapotokon most már változtatni kellett. Ez volt a feladata gróf Ráday
Gedeon királyi biztosnak, aki hihetetlen eréllyel látott munkához, hogy a betyárvilágot fel-
számolja, az útonállókat mielôbb akasztófára juttassa, és lehetôvé tegye végre az utakon
való közlekedés zavartalanságát, a kereskedôk és a posta biztonságát. Amíg azonban siker
koronázta fáradozásait, történt még egy s más...

„A lélekidomár” – ahogy Jókai nevezte a rendcsináló grófot, a futóbetyárok rémét, a várva
várt erôs kezû királyi biztost – nem sokat teketóriázott. Ráday Gedeon nem volt finnyás:
igénybe vette a besúgók szolgálatait éppúgy, mint a megszorongatott csárdatulajdonosok-
tól származó információkat, az elhagyott szeretôk feljelentéseit. Emberei egy pillanatig sem
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hagyták békén a bujkáló banditákat, és aki ellenállt, annak nem volt pardon: nem került vizs-
gálóbíró elé. Lelôtték, mint egy kutyát.

A rablóbandákat csakhamar szétzavarták, a postarablók legnagyobb része is láncra vagy
kötélre került. (Emlékeznek a Szegénylegények címû Jancsó-filmre? Ennek a nem túlzottan
humánus, ám igen célravezetô folyamatnak egynéhány mozzanatát ábrázolta drámai erôvel.)

Lautsik Máté, Fejér megye központi fôszolgabírója lett Ráday mellett a „fôinkvizítor”. Ese-
tenként valóban középkori módszerekkel igyekeztek a vallomásokat kicsikarni. Nem vetet-
ték meg a lélektani eszközöket sem. Lautsik lépre csalta Rózsa Sándort is, elhagyott szere-
tôjének segítségével. Alvezérét, Veszelka Imrét tüdôbeteg gyerekével bírták vallomásra.

Volt, amikor a babonás gonosztevôt, mint például a több gyilkosságot is elkövetô Bajdor
Jánost, szellemekkel riogatva szorították sarokba: iszonyú félelmében vallott, mint a víz-
folyás.

Használtak persze „egyszerûbb” módszereket is, mint a deresre húzás, a szeges bölcsô-
ben ringatás, a szorító, a pofozógép.

Nagyon kevesen voltak, akik a szegedi várban történtekrôl késôbb meséltek volna. Akadt
olyan betyár, aki Ráday halála után harminc évvel, aggastyánként is vonakodott beszélni az
átélt tortúrákról.

A ritka szószátyárok egyike, egy Bense nevû útonálló így emlékezett meg a perzekútorok
vendégeként eltöltött idôszak egyik epizódjáról: „Levetkôztettek egészen, s egy vastag
deszkapadra fektettek. Az orvos megvizsgált, aztán hasra fordítottak, a csuklómat vaspán-
tokkal lekötözték, s kétfelôl egy-egy prófuc valami ütleggel verni kezdett. Kínomban el-
szédültem. Arra eszméltem föl, hogy egy másik helyiségben jéghideg vizes lepedôvel boro-
gatnak. Ha az egyik megszáradt, a másikkal kicserélték. Majd rántott levest adtak, és tiszta
ruhába öltöztettek. Ez olyan szabású volt, mint a vásári bohócoké, s olyan szúrós, mintha
sündisznóbôrrel lett volna bélelve. Egy tágasabb helyre csuktak, több hasonló öltözetû em-
ber közé. Kezük lábukhoz lévén vasalva, nem is vakarózhattak, hanem a falhoz,ajtósarokhoz,
meg egymáshoz dörgölôztek. A prófuc naponként többször reánk nyitott, mintha sepreget-
ni akarna. Akárhol álltunk is, bikacsökkel vágott minket, mint a répát.” 

Volt azonban egy olyan híres betyár, aki ha nem is sokáig, de dacolt a szigorú királyi biz-
tos embereivel.

Ô volt a balladák által megénekelt Bogár Imre, aki ebben az idôben már nem igazán ifjú
ember, túl van azon a koron, amikor kikapós csárdásnék epekednek utána. Fiatal korában
számtalan fegyveres rablás tettese, kíméletlen országúti bandita, akinek ráadásul kivételes
szerencséje van. Hiába tapad vér a kezeihez, hiába keresi öt több vármegye, hiába loholnak
nyomában fogcsikorgatva a feldühödött zsandárok, mindig egérutat nyer. Megannyi bujká-
lás, fôbenjáró gaztett után, az idôsödô betyár újra ütôképes bandát szervez. A „kemény
mag” a saját öt fia – évtizedek teltek el az elsô lótolvajlások óta, az engedékeny leányzók ál-
tal szült gyermekek közben férfivá cseperedtek. A szigorúan családi alapon álló bûnszövet-
kezet remekül prosperál. Felveti ôket a pénz. Semmiben nem szenvednek hiányt, semmi
sem kerüli el a figyelmüket. Gazdag kereskedôk, szegény birkapásztorok – egyre megy. Min-
dent elvesznek, aminek hasznát látják. Ellenállni nem érdemes nekik. Az elsô vonakodó szó-
ra lecsap a rézfokos, rosszabb esetben a balta. Retteg tôlük az egész Duna-Tisza köze.

Nagyobb duhajkodások idején nem sajnálják a bort a cimboráktól, a hozzájuk csapódó
szesztestvérektôl. Megvan a pénzszórás haszna: hol egy idejében megsúgott tipp, hol egy
portyázó zsandárokat félrevezetô „jelentés” formájában. A nôk is sokba kerülnek és szeszé-
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lyesek. A Bogár fiúk azonban szeretik ôket, kevés haramia költ ebben az idôben náluk töb-
bet csillogó ajándékokra, a fehércselédeket lázba hozó vásárfiákra. A kicsapongások, a több
napos ivászatok azonban nem kedveznek a fegyelemnek. Az öreg Bogár válaszút elé kerül:
vagy kockáztatja, hogy a részeges, nôfaló kompánia tagjai elôbb-utóbb a zsandárok puska-
csövei elé, esetleg a hóhér kezei közé kerülnek, vagy újít valamit a banda összetételén.

Az utóbbit választja. Az utánpótlás keresésének remek színhelye a pusztai csárdák világa.
Annyi itt a kóborgó, helyét nem találó, mindenre képes flatalember... Ezeket a jóisten is
rablónak teremtette. Dabas környékén aztán elébe sodorja a sors Dönti Pétert, a kiszolgált
katonát.

Nem kellett sokáig gyôzködni az éppen sokadik szerelmi bánatát ivásba temetô legényt,
hogy csapjon fel útonállónak. A fickó nem jött egyedül, beállt vele Bogárékhoz az igen
rosszhírû Baski Gyurka is.

A vakmerô, kiváló fegyverforgató, nagyszerûı szervezô és mindenre elszánt „újoncok”
hamarosan átformálták a gyengülô Bogár-banda erejét. Az öreg betyár fiai nem vették
ugyan jó néven az apjuk frissítô jellegû „káderpolitikáját”, de mit tehettek, jó arcot vágtak a
dologhoz. A két új ember segítségével Bogár Imre ráncba szedte a társaságot, és ismét
lehetett komolyabb rajtaütéseket tervezni, a pénzszerzés újabb módozatait kieszelni. Az el-
fogyott pénz utánpótlását azonban hátráltatta az a kellemetlen tény, hogy a pusztán-
marhavész tört ki, és emiatt a hatóságok teljes zárlatot rendeltek el, aminek végrehajtását
szigorúan ellenôrizték. A marharablásnak, a lovak éjszakai elhajtásának befellegzett, valami
új után kellett nézni...

Így merült fel, hogy nem kell itt orgazdákkal veszôdni, állatokkal bujkálni, postát kell rabol-
ni, és mindjárt lesz pénz...

Az öreg Bogár egyszer már próbálkozott a postával. 1863. május 2-án a halasi határban
megtámadták a postakocsit. Bogár Imre lelôtte a bakról a kísérô katonát, a kocsisnak azon-
ban sikerült elmenekülnie. Az újabb rajtaütéshez kinézték maguknak az Izsákról Kecskemétre
tartó postai szállítmányt, ez elég „tartalmasnak” ígérkezett ahhoz, hogy anyagi gondjaikat
megoldja.

A volt katona Dönti Péter még a felderítésre is gondot fordított, minden részletében
feltérképezték a postai szállítmány útját. A kísérôk számát és erejét, a szállított értékek-
nagyságát. Úgy gondolták, az nem jelenthet akadályt, hogy lovas katonák kísérik a postát.
A lesbôl támadók legnagyobb szövetségese a váratlanság: ôk választják meg a helyet és az
idôpontot. Alaposan felkészültek, semmit sem akartak a véletlenre bízni. De a postát kísérô
fegyveresek sem bóbiskoltak ebben az idôben, hisz hiába voltak a Ráday Gedeon szervezte
óriási hajtóvadászatok, maradt még bujkáló bandita elég a környéken. Így fordulhatott elô
hogy napnyugtakor egy akácos mellé érô postakocsit puskalövésekkel fogadó betyároknak
erôs tûzzel válaszoltak. A támadóknak sikerült ugyan lelöniük a három katonát, de a kialakuló
lövöldözésben az öreg Bogár, valamint Bogár Sándor és Bogár János halálos sebet kaptak.

A zsákmány az akkori körülmények között óriási: tízezer forintot osztottak el a megmarad-
tak.

Menekülniük kellett. Mindenhol szorongatták ôket, és a rablótámadást követô harmadik
napon az ifjabb Bogár Imre alatt a ló felbukott, a pandúroknak sikerült megfogniuk. Nem
sokáig tartott ügyében a vizsgálat, egy hét múlva már ki is végezték.

A túlélô Bogár Miksa és Bogár Jakab legidôsebb testvérük haláláért Dönti Pétert okolták,
mivel a rossz lovát kicserélve, el tudott menekülni. Bosszút esküdtek ellene.
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A széthullott banda tagjai már egymásra is vadásztak. Egy reggel a pásztorok egy bugaci
tanyai dögkútban megtalálták Dönti Péter vérbe fagyott holttestét, zsebében kilenc forint-
tal és egy írással, hogy aki megtalálja, illôen temesse el. Hogy senki ne tudjon rájuk árulkod-
ni, még cinkosuk szeretôjét, a szépséges Gergely Jucit is megfojtották. Úgy gondolták, most
már biztonságban vannak, visszatértek régi szórakozásaikhoz. Miksa és Jakab, valamint a
postarabláskor elég súlyosan megsérült Baski Gyurka egy eldugott tanyán mulatoztak,
amikor Balla Károly csendbiztos és pandúrjai körbefogták ôket.

A csendbiztos bezörgetett, és a tanya gazdaasszonyánál érdeklôdött, kik vannak nála. A
csodálkozó válasz természetesen az volt, hogy senki. Amikor azonban a csendbiztos és a
kíséretében levô két pandúr világosságot gyújtott, puskalövések dördültek. A pandúrok
holtan vágódtak el, de a csendbiztosnak szánt lövés nem talált. Ennek ellenére, mint aki
megsebesült, egy jajkiáltással ô is összeesett.

Bogár Jakab és Baski Gyurka nem vártak tovább, lóra ugrottak, és elvágtattak az éjsza-
kában. A házban maradt Bogár Miksa, miután a pisztolyait a kint várakozó pandúrokra
kilôtte, hozzálátott, hogy a halottak fegyvereit magához vegye. A halottnak vélt Balla csend-
biztos azonban, amikor közeledett feléje, homlokon lôtte.

A dráma azonban még nem ért véget, az elmenekült két betyár egyik rejtekhelyén foly-
tatódott. A pandúrok körülzárták az erdô szélén meghúzódó tanyát, ahol csak a sebeit ápol-
gató Baski Gyurka tartózkodott, mert Bogár Jakab Fülöpszállásra vitte a lovakat patkoltatni.

Baski Gyurka észrevette a ház körül ólálkodó fegyvereseket, és nem habozott: amíg
tölténye volt, egyfolytában lôtte ôket. Aztán a küszöbre állt, és az utolsó golyóval fejbe lôtte
magát.

Bogár Jakab szinten az utolsó lövés pillanatában ért a tanya közelébe. Azonnal üldözöbe
vették, de kiváló lova lévén, sikerült ismét elmenekülnie. Soha többé nem hallott róla senki...

Így esett, hogy Bogár Imréék postarablása az utolsó bûntett volt, amit elkövettek. A
banda emlékét már csak a betyárnóták ôrzik, és a dabasi temetôben egy felirat nélküli sír,
amelyet a néphagyomány az öreg Bogár sírjaként ismer. Akadnak, akik még ma is visznek
oda virágot...

Bár a rablók még sokszor okoztak gondot a továbbiakban is a postának, vittek el
értékeket, oltottak ki emberéleteket, a háború véget ért. Következett a fejlôdés korszaka,
elérkeztek a boldog békeidôk, szeretet és megbecsülés övezte mindazokat, akik postásként
szolgálták a köz javát.
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Magyar lett a posta

(1867 emlékei a Postamúzeumban)

Az 1867. évi kiegyezéssel megszületett a belügyeiben önálló magyar posta. De a pos-
ta-jövedelem a pénzügyminisztérium felügyelete alá került, úgynevezett „közös ügy”
lett, ezért gazdaságilag osztrák gyámság alatt maradt. A kiegyezés utáni elsô földmûve-
lés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter, Gorove István, valamint a minisztérium posta-
osztályának vezetôje, Gervay Mihály posta-fôigazgató mindent elkövetett az osztrák füg-
gés lazítására és a posta nemzeti jellegének hangsúlyozására.

A Postamúzeum gyûjteményeiben ôrzött tárgyak jó része a Magyar királyi Posta e ko-
rai idôszakának, az 1867-et követô éveknek az emléke. 1867. április 27-én elrendelték a
postakocsik, levélszekrények, hivatali címertáblák átfestését, a német nyelvû pecsétnyo-
mók és bélyegzôk magyarra cserélését. A posta jelvénye a postakürt fölé helyezett ma-
gyar szent korona lett, s így együttesen jelentek meg a címertáblákon, a szállító jármû-
veken, levélszekrényeken, sôt a nyomtatványokon is.

Az ekkor készült tárgyak rendkívül hosszú életûnek bizonyultak. Az új címerrel meg-
festett és magyar feliratú táblák (1. kép: A Magyar királyi Posta elsô címertábláinak
egyike – lásd címoldal), például ha fölkerültek egy postahivatal falára, bizony onnan
legtöbbször már csak vagy az épület, vagy a politikai rendszer összeomlásával kerültek
le. Vagy még akkor sem! Ahogyan ezt egy Debrecenbôl származó címertáblánk tanú-
sítja. Elôoldalának közepén a Rákosi-címer rajzolata sejlik a takaró fehér festék alatt. De
ha a tábla hátoldalát is megnézzük, kiderül, hogy eredendôen az 1867-et követô évek-
ben készült. Jól kivehetô a vaslemezbôl enyhén kidomborodó magyar királyi címer és
a m. kir. posta felirat. A táblát tehát 1949 augusztusáig eredeti alakjában használták,
majd fejjel lefelé fordították, és egész felületét átfestették fehérre, s arra került az új cí-
mer. Majd 1957-ben azt is eltakarták egy újabb lefestéssel!

Az 1867. évi áprilisi rendelet nyomán megszülettek a magyar nyelvû vésett pecsétnyo-
mók, közepükön a magyar címerrel. (2. kép: Vésett pecsétnyomó a magyar címerrel) A
hely-, keletbélyegzôket pedig a dátum fölötti körszelet alakú mezôben a magyar korona
rajza díszítette. Ezek a keletbélyegzôk és a M. kir. Posta feliratú hivatali bélyegzôk is na-
gyon-nagyon hosszú történelmi idôt demonstrálnak. Használati idejük, nem kevés eset-
ben, messze meghaladta a történelmi korok változását. A bélyegzôkbôl a korona képét,
a feliratokból a kir. szócskát egyszerûen kivésték, s ily módon továbbra is megfeleltek a
szorosan vett postai elôírásoknak, tovább szolgálhattak. Az is elôfordult, hogy ilyen mó-
don „átalakított” bélyegzôt csak 1997-ben selejteztek le, s került a múzeumba. Akkor is
csak azért, mert kerekei – mint az addig használt valamennyi bélyegzôé sem – nem vol-
tak alkalmasak a 2000. év jelölésére.

KISFALUDI JÚLIA
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1867. május 1-jén megjelent a Rendelvények a ma-
gyar posta-hivatalok számára (késôbb Postai Rende-

letek Tára) címû szakközlöny elsô – magyar és né-
met nyelven íródott – száma. (3. kép: Az elsô

postai szaklap címoldala) Benne Gorove Ist-
ván földmûvelés- ipar- és kereskedelemügyi
miniszter felhívása a posta- és távírdahivata-
lokhoz a magyarországi és erdélyi posták és
távírdák igazgatásának átvételérôl.

Bár 1867. június 1-jétôl kezdôdôen a ma-
gyar posta hivatalos nyelve újból a magyar

lett, a kettôs nyelvhasználat a nem teljesen hi-
vatalos kiadványokban még sokáig megma-

radt. A Postakönyveket, vagy Újévi Postakönyve-
ket Karácsony és Újév közeledtével nyomtatták
ki, a kézbesítôk így köszöntötték a közönséget.
(4–5. kép: Postakönyvecske, 1869)

Nem a megszokás, hanem a szigorú gazdasá-
gi érdekek eredményezték azonban, hogy az

1869. október 1-jén bevezetett új szolgáltatás, a díjjegyes postai levelezési lap (a le-
velezôlap) is elôször kétnyelvû felirattal jelent meg, hiszen az osztrák és a magyar posta-
igazgatás közös kiadásaként született meg. (8. kép: Az elsô postai levelezôlap)

KISFALUDI JÚLIA

2. Vésett pecsétnyomó
a magyar címerrel

3. Az elsô postai szaklap címoldala
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Magyar nyelvûvé (és csak magyar nyelvûvé)
vált azonban minden belsô használatú nyom-
tatvány, így elsôsorban a szerzôdések, kineve-
zések, igazolványok, személyzeti, felvételi és
kezelési nyomtatványok. A bemutatott Tiszti
szerzôdés (6. kép: Magyar nyelvû tiszti szerzô-
dés, 1869) a gödöllôi állomásra postamesterül
kinevezett Popovics György és a Pesti posta-
igazgatóság között köttetett meg, melynek 1.
§-a szerint: „Popovics György postamester kö-
telezi magát, hogy a reá ruházott tiszti állomást
1869. marczius 20-tól kezdve elvállalván, mind
a postahivatali mind pedig a szállitási szolgála-
tot a tiszti utasitás szerint teljesiteni fogja; nem-
különben a most fönálló vagy ezentul hozandó
külön postai szabályokat és rendeleteket pon-
tosan megtartandja, s a felsôbb hatóságok
meghagyásainak mindenkor engedelmeskedni
fog.”

A Magyar királyi Posta – ma úgy mondanánk
– arculatához szervesen hozzátartozott tisztvise-
lôinek, alkalmazottainak megjelenése, az
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egyenruha. Az elôször a pos-
takocsisok (1867) (7. kép: A
postakocsisok új egyenruháza-
ta, 1867), majd a postakalau-
zok (1869), késôbb a posta- és
távírda-alkalmazottak (1874)
számára elrendelt szolgálati
ruházat teljes megjelenésében
– mind szabásában, mind szí-
neiben – gyökeresen elüt az
addigi évtizedekben (évszáza-
dokban) elôírt osztrák egyen-
ruháktól. Különösen fontos
volt e rendeletek érzelmi hatá-
sa, mert az 1850 utáni idôszak-
ban egyre kevesebb magyar
alkalmazott azonosult szívesen
az osztrák postaigazgatás ily
módon is megnyilvánuló el-
nyomásával. Az új, magyar
szabású öltözetet ellenben
mindenki szívesen és büszkén
viselte.

Az önállóvá válás nemcsak a
szorosan vett postakezelés te-
rületén állított kihívásokat az
új postavezetés elé. A Postai
Rendeletek Tára fönt már em-
lített megjelentetésével létre-
jött az a forrás, amely a kortár-
saknak a mindennapi munká-
hoz, az utókornak pedig a
postatörténeti kutatáshoz szol-

gáltatja az elsôdleges alapot. A postai szakirodalom – segédkönyvek, kézikönyvek, nap-
tárak, térképek – megalkotásának, kiadásának feltételeit is meg kellett teremteni úgy,
hogy gyakorlat nem volt benne, hiszen ez addig az osztrák postaigazgatás hatáskörébe
tartozott. Ezért van kiemelkedô jelentôsége annak a térképnek, mely 1990-ben vásárlás
útján került a múzeum Térképgyûjteményébe. (8–9. kép: Az önálló magyar postaigazga-
tás elsô hivatalos térképe, 1869) A 108x156 cm méretû falitérkép az elsô, melyet az ön-
álló magyar postaigazgatás adott ki! Címirata: „A Magyar Sz. Korona Országainak pos-
tai, távírdai, vasúti és gôzhajózási térképe. A legjobb felmérések és egyéb hivatalos for-
rások nyomán tervezte, rajzolta és Gorove István Földmívelés-, Ipar- és kereskedelem-
ügyi miniszter ô nagyméltóságának legmélyebb tisztelettel ajánlja Szalay László gond-
nok a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumban.” Címerdíszében az össze-
tett, nagy címer szerepel, fölötte a királyi korona, kétoldalt szárnyas oroszlántestû állatok.
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Az 1867. év irány- és sors-
formáló döntései, rendele-
tei a már korábban említett
Gorove István földmûvelés-,
ipar- és kereskedelemügyi
miniszter és Gervay Mihály
postafôigazgató nevéhez
fûzôdnek. Nem gyôzöm
hangsúlyozni, milyen jelen-
tôsége van annak, hogy
Gervay Mihályt nemcsak
mint szigorú, széles látókö-
rû, következetes igazgatót,
hanem mint családját szere-
tô, a közéletben aktívan
résztvevô, színes, sokoldalú
személyiséget is ismerhet-
jük – hála egyrészt Demény
Károly vezérigazgatónak,
akinek visszaemlékezése
1936-ban a Magyar Postá-
ban jelent meg. De köszön-
hetô ez azoknak a szemé-
lyes emlékeknek is, melyek
a múzeum Dokumentációs
gyûjteményébe kerültek.
Például az 1851-ben kelt,
német nyelvû, gót betûs
személyzeti minôsítô lapja;
táviratok és levelek, me-
lyekben a rokonok és kollé-
gák Gervay Mihály 40 éves
postai jubileumára gratulál-
nak (1878). Id. Vastag
György életnagyságú olaj-
festményével (10. kép: Id.
Vastagh György: Gervay Mi-
hály – lásd a borító hátsó
oldalán), mely eredetileg a
Benczúr utcai postás-otthon
falát díszítette, a múzeum
Kép- és ábrázolás-gyûjte-
ménye gazdagodott, való-
színûleg 1954-ben. A fest-
mény keletkezésének körül-
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7. A postakocsisok új egyenruházata (balról), 1867

8. Az elsô postai levelezôlap
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ményeirôl egy levélbôl értesülhetünk, melyet 1878. június 1-jén Gervay Károly (Gervay
Mihály bátyja) írt menyéhez: „Miután május 23-án 40-ik szolgálati évét elérte, a Posta hi-
vatali tisztikar már is ünnepelte ezen napot, de szándékuk hazajöttekor életnagyságú ké-
pét elkészítetni, hogy örök emlékül a Pesti Posta Palota nagy termében az utókorral is
ismertté tegye Magyar Ország elsô fôposta igazgatóját.”
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9. Az önálló magyar postaigazgatás elsô hiteles magyar térképe
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