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Fejezetek a veszprémi posta történetéből

250 éve létesült Veszprémben az első postaállomás

MARTON JENŐ

A XIII. SZÁZADIG A KÜLDÖTT HÍREK NAGY RÉSZE SZÓBELI
ÜZENET VOLT, mert az írástudás csak lassan terjedt el. Az üzenetek továbbítására
az Árpád-házi fejedelmek és királyok az egész országra kiterjedő futárszervezetet
tartottak fenn. Az egyház hírszolgálatát többnyire kolduló barátok és más szerzete-
sek látták el, akik magánosok üzeneteit is elvitték.1

Az Árpád-korban a „praecói” (hírvivői)2 szolgálat külön hivatásként jelentkezett.
Bizonyos földbirtok használatát a királyi, az egyházi és a világi uradalmak területén
ehhez a foglalkozáshoz kötötték.3 Ilyen várispánsági népekkel találkozunk Veszp-
rémben IV. László 1275-ben kelt adománylevelében (Károly Róbert 1323-as átira-
tában), amelyben az uralkodó többek között a veszprémi váralján lakó négy királyi
hírvivőt (praecót) – név szerint Paulus, Buga, Bulchu és Paul háznépét – adomá-
nyozza a Szent Mihály egyháznak kárpótlásul azokért a károkért, amelyeket az egy-
ház birtokain átvonuló hadai okoztak.4

A magánszemélyek még hosszú ideig személyes megbízottak útján leveleztek.
Gyakran vittek megbízásból leveleket úton lévő kereskedők, vándorló iparosok is. A
vármegyék, városok is többnyire saját megbízottak útján leveleztek.5

Veszprém város levélhordási kötelezettségével a XVIII. század folyamán több
ízben is találkozunk. A karlócai békekötéssel (1699. január 26.) a 150 éves török
uralmat követően Veszprém végvári szerepe megszűnt. A kialakult új helyzetben
Széchényi Pál veszprémi püspök kezdeményezésére 1702. május 10-én 14 pontos
egyezség jött létre, amely rögzítette a városi lakosok és az egyházi földesurak – a
püspök és a káptalan – jogait és kötelezettségeit. Az egyezség 4. pontja szerint váro-
siak kötelessége a levélkézbesítés a püspök és a káptalan számára (Fehérvárra,

1 HENYEY 1926. 21.
2 Praeco: Latin eredetű szó. Magyarországon elsősorban hírvivőt, kikiáltót, parancsok, rendeletek

stb. kihirdetőit jelentette. A vármegyékben a szervezett várnép körében éltek.
3 HENYEY1926. 4.
4 GUTHEIL 2007. 60–61.
5 BÁN 1989. 116.
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Budára és Kalocsára).6 Esterházy Imre gróf püspök 1723. július 30-án úriszéket tar-
tott, amelyen a földesurak és a városi lakosság közötti jogviszonyt újból szabályoz-
ták. Az itt elfogadott szerződés szerint „mivel a robottól az uraság mentesítette a
városi lakosokat, kötelesek az uraság és tisztjei leveleinek elhordására két katonát
fogadni és tartani”.7 A városi lakosok levélkézbesítési kötelezettségét rögzíti Veszp-
rém város 1748-as urbáriuma is.8 Ugyanez a kötelezettség jelenik meg a Mária Teré-
zia által kiadott úrbéri rendelet (1767. január 23.)9 végrehajtása során. Ennek első
lépése az úgynevezett „kilenc kérdőpontra”10 adott válaszok felvétele volt (ez
Veszprémben 1768. december 5-én történt). A 6. kérdőpontra adott válaszban –
panaszként – többek között szerepel, hogy „az uraságh leveleinek hordozására két
katonát tartanak […]. Ezen levélhordozás pedig oly gyakorta történik, hogy […]
mind a’ két katona egyszersmind szolgálatban lévén a’ méltóságos uraság leveleinek
elvitelére gyalogembert is pénzen kínteleníttettnek fogadni.”11

A XVII–XVIII. században az országutakon nagyrészt kereskedelmi forgalmat
bonyolítottak, a legtöbb út állapota személyforgalomra alkalmatlan volt. A megye
útjait sem burkolták, használatra való alkalmasságuk a talajviszonyoktól és az idő-
járástól függött. A hadászati és kincstári mellett a postai érdek is olyan jelentősnek
számított, amely miatt gondot fordítottak valamely út javítására.12 Jól példázza ezt
Véghely Dezső idézett munkájában olvasható bejegyzés: „A nagyvázsonyi utcza
[…] Ezen út és utcza jókarban tartására nézve nevezetes befolyással bírt azon körül-
mény is, hogy posta-ut levén mindig kiváló figyelem és gondoskodás tárgya volt. Így
p. o. az 1772. évi május hó 25-én tartott tanácsülés határozatai között azt is olvas-
suk, miszerint a járásbeli főbíró városunk biraját magához hivatván és megparan-
csolván, hogy a Veszprémből N.-Vázsony felé menő posta-utat a maga határjában a
hol valami hiba volna reparáltassa és murvával töltesse meg”.13 „A palotai utcza.
Ezen utcza, a mult XVIII. század folyamában, Vásár-állásra menő utcza, Vásárállás
– utcza, Vásárállási utza […] nevek alatt fordul elő. […] Ezen utcza kiváló szerepe

6 LICHNECKERT 2009. 397.
7 Uo. 402.
8 Uo. 404.
9 Az 1767 és 1774 között végrehajtott úrbérrendezés a jobbágyok és földesurak viszonyának egy-

séges és részletekbe menő országos szabályozása volt. LICHTNECKERT 2007. 9.
10 Az ún. „kilenc kérdőpont” alapján mérték fel a parasztság úrbérrendezést megelőző helyzetét.

„A kilenc kérdést úgy állították össze, hogy az minden – az egységes urbárium elkészítéséhez
szükséges – tényezőre kitérjen, amely befolyásolja a jobbágyok életét”. HORVÁTH 2001. 3.

11 LICHNECKERT 2007. 258.
12 IKITS 1990. 29. és 36.
13 VÉGHELY 1886. 315.



Marton Jenő Fejezetek a veszprémi posta történetéből – 250 éve létesült ...

117

azon időtől kezdődik, midőn a postai közlekedés szempontjából is hatósági gondo-
zás alá került.”14

POSTAÁLLOMÁS VESZPRÉMBEN

Magyarországon 1749-ben már tíz levélpostajárat15 közlekedett Bécsből indul-
va, általában heti két alkalommal.16 Ezek egyike sem érintette Veszprémet. 1769-
ben a mellékvonalak bővítésével kezdte meg működését a Veszprémen áthaladó pos-
tajárat. Összekötötték Budát Veszprémen át a stájerországi Graz városával. Ehhez
csatlakozott a Győr–Pápa–Sümeg viszonylatú postaút. Az újonnan létesített posta-
vonalak előzményeivel kapcsolatos dokumentumokat az 1766–67-es évektől talá-
lunk. Ekkortól több postával kapcsolatos helytartótanácsi leirat17 érkezett a várme-
gyéhez. Ilyen volt például egy német nyelvű, nyomtatott, dátum nélküli jegyző-
könyv MARIA THERESIA aláírással.18

Ez a jegyzőkönyv feltehetően a királynő által kiadott egyik rendelet egy részé-
nek a kivonata. A szöveget egy Marburg nevű referens állította össze. A dokumen-
tum az 1754. évi vámrendelethez kapcsolódva kimondja, hogy „a külföldi áruk
Magyarországba és Erdélybe hozatalának tiltása szükségessé teszi, hogy a posták és
postakocsik mindenütt (Magyarországon és Erdélyben is) az osztrák örökös tarto-
mányok fő kereskedelmi központjaival kerüljenek kapcsolatba.” Ennek a célnak az
elérése érdekében minden vármegyét megkérdeztek arról, hogy hogyan lehetne a
postaállomásokat a szomszédos vármegyékkel és városokkal a lehető legcélszerűbb
útvonalon felállítani. A rendeletben kiemelték, hogy fő kereskedelmi központoknak
Brünnt, Bécset és Grazot tartják – vagyis főként ezeket a célállomásokat szerették
volna összekötni a magyarországi vármegyékkel, illetve városokkal.19 Veszprém

14 Uo. 300–301.
15 Posta: a szó latin eredetű (ti. statio, mansio) „meghatározott (tartózkodási) hely, állomás; (lovas)

posta”.
16 HENYEY 1926. 128.
17 Helytartótanács: A bécsi udvarnak alárendelt legfőbb kormányzati szerv Magyarországon.

(1723–1848, majd 1861–67-ig). Székhelye 1786-ig Pozsony, ezután megszűnéséig Buda. Leg-
főbb hivatása a királyi rendeletek végrehajtása és azok közvetítése a nemesi vármegyéhez
(miközben maga is tett javaslatot új intézkedésekre).

18 MNL VeML IV.1b. 11/1767. február 24.
19 A nyomtatott oldal fordítása, értelmezése és magyarázata Kulcsár Krisztinának, az MNL OL

főlevéltárosának köszönhető. Kulcsár Krisztina ezenkívül óriási segítséget nyújtott azzal is,
hogy a figyelmembe ajánlotta az MNL OL sok más, Veszprémmel kapcsolatos postatörténeti
dokumentumát.
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esetében ez Grazot jelentette. Ehhez kapcsolódik Pálffy Miklós országbíró20 és
Klobusiczky József helytartótanácsi titkár aláírásával ellátott, 1766. december 20-án
Pozsonyban kelt irat, a Helytartótanács leirata Veszprém vármegye számára, amely-
ben ugyanerről van szó, és amelyben kérik a vármegye tájékoztatását.21

Az erre adott válasz – Veszprém megye felterjesztése a Helytartótanácshoz –
1767. április 12-én kelt,22 és ebben felsorolják a Veszprém vármegyei állomások
neveit a Veszprémből Nagyvázsonyon át Zala vármegyébe, illetve Palotán (a mai
Várpalotán) és Székesfehérváron át Budára tartó tervezett postaútvonalon.

A leendő postaállomások működésével kapcsolatos – gróf Apponyi György hely-
tartótanácsi tanácsos 1767. szeptember 10-i dátummal és aláírásával ellátott –, a
Vármegyéhez küldött határozata, amelyben ismerteti az előző év december 1-én kelt
királyi rendeletet.23 E szerint rendkívüli esetben a környékbeli lakosok kötelesek
segítséget nyújtani a postamesternek postamesteri szolgálatának ellátásához: bizto-
sítaniuk kell egyik postaállomástól a másikig egy lovat 45 krajcárért.

A már említett helytartótanácsi leiratok és az azokra adott válaszok eredménye-
ként született meg az az uralkodói rendelet 1769-ben, amely a (bécsi) Udvari
Kamara átiratában (A10) olvasható. A rendelet német nyelvű melléklete felsorolja az
újonnan felállítandó postaállomások neveit Buda–Graz viszonylatban.24

Az uralkodói rendelet lényege (Darvas Mátyás fordítása alapján): „Miután a köz
és kereskedelem érdekében Magyarországon felállítandó új postaállomások ügyében
a Magyar Udvari Kancelláriával részletesen közöljük a csatolt mellékletben, hogy
mely helyeken méltóztatja felállítani az új postaállomásokat, és milyen postajárato-
kat indít általuk. Mivel erősen közérdek, hogy ezen intézkedés mihamarabb a meg-
valósulás szakaszába léphessen, ezért az Udvari Kamara úgy látta jónak, […] hogy
a tekintetes Magyar Királyi Kancelláriát igen hivatalosan felkérje, miszerint az ille-
tékes vármegyéknél hatékony rendelkezéseket hozzon, nemcsak arról, hogy az emlí-
tett új postaállomásokhoz kinevezendő postamesterek lakóhelye, és telkei érdekében
mérsékelt áron területet jelöljenek és utaljanak ki, hanem hogy azon utakat is újít-
sák fel, amelyeket érintene az új postajárat.

Birodalmi Császári Királyi Udvari Kamara
Bécs, 1769. március 18.

Johannes Fridericus Crönberg”

20 Pálffy Miklós 1765. 08. 27–1773. 01. 26-ig (haláláig) országbíró, a Helytartótanács elnökének
távollétében a Helytartótanács elnöke.

21 MNL VeML IV. 1b. 11/1767. (február 24.)
22 MNL OL C42: 10. fasc. 91. numeros 1767. április 12.
23 MNL VeML IV.1b. 3/1767. (október 31.)
24 MNL OL A10: 1769/50 uralkodói leirat, 1769. március 18.
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Postajárat állomásai 1769-ben
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Az új postajárat megindítását napra pontosan nem tudjuk, azonban a rendeletből
kiolvasható, hogy rövid időn belül számoltak a megvalósítással.

A Buda–Graz viszonylatú postaútvonal állomásai a megvalósítás évében, 1769-
ben: Buda (Ofen)–Érd (Hansebeck, 1770-ben áthelyezve Téténybe, Velence 1770-
ben berendezve)–Székesfehérvár (Stuhlweissenburg)–Pallota (Várpalota)–Veszp-
rém (Vesprim)–Nagyvázsony (NagyVásony)–Tapolca (Tapolcza)–Sümeg (Schu-
meg)–Zalabér (Szalabeer)–Körmend (Kőrmend)–Rábafüzes–Fürstenfeld–Hilcz
(Hieltz)–Gleisdorff–Gratz.

A postavonalon a későbbiek során több változás is történt:25 1788-ban Marton-
vásáron postaállomást rendeztek be. 1812-ben a Veszprém és Sümeg közötti új útvo-
nal miatt a nagyvázsonyi és tapolcai postaállomás megszűnt, ezzel egy időben
Városlődön és Devecserben új postaállomás létesült.26

A távolság korabeli mértékegységei: 1 postatávolság vagy postamérföld = két
osztrák mérföld, 1,5 postatávolság = három osztrák mérföld. Egy osztrák mérföld

Postajárati térkép részlete, 1799. (Forrás: Postaatlasz, 13. sz.)

25 HERNITZ 2002. 5.
26 Uo. 6.
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(Meile) 7585,94 méter, kerekítve 7,6 kilométer.27 A postatérképen alkalmazott jelö-
lés két postaállomás között: egy függőleges vonal = egy postatávolság = 15,2 km.
Egy és fél függőleges vonal = 1,5 postatávolság = 22,8 km.

„E postavonalon a lovas postás lovon, vagy könnyű kocsin, bőrzsákban vitte a
postai küldeményeket, hetente kétszer, vasárnap és csütörtökön. A lovasposta mind-
két napon 10 óra 30 perckor indult Budáról Veszprémen és Körmenden át Grazba.
A visszaúti járat hétfőn és pénteken érkezett Budára.”28

A postaállomások igazgatását és ellenőrzését a főposta intézőségek (prefektúrák)
látták el. A veszprémi postaállomás 1820-ig a budai, 1820–1848 között a varasdi,
majd 1848-tól ismét a budai posta prefektushoz tartozott.

A posta hivatalos nyelve általában a latin volt. Ezen a nyelven érkeztek a hely-
tartótanácsi rendeletek, részben kézírással, de mind gyakrabban nyomtatott szöveg-
gel. A hivatali adminisztráció nyelve viszont a német volt. A használt nyomtatvá-
nyok, űrlapok is német nyelven készültek.29

A postaállomás feladatai a következők voltak:
– Levélpostai küldemények kezelése díjszabás szerint.
– Átvonuló postajárat lovainak váltása.
– Sürgős küldemények szállítása stafétával, külön díjért.
– Személyek szállítása külön postával lovon, kocsin vagy az utas kocsijához fogat

biztosítása, külön díjért.30

Az 1769. december 14-én kelt pozsonyi helytartótanácsi leiratban szerepel, hogy
néhány újonnan felállított postaállomás postamestere panaszkodott amiatt, hogy
nem kapott megfelelő támogatást a postaállomás működéséhez. Ekkor Őfelsége
elrendelte, hogy a postamestereket illető földeket saját birtokként könyveljék el és
biztosítsák az ezen állomások fenntartásához szükséges összegeket.31 Szintén a
helytartótanácsi leirat emlékeztet arra, hogy minden postaállomás esetében a már
lefektetett működési szabályzat rendelkezik arról, hogy a hivatal leveleit, még ha
privát jellegűek is, postadíj nélkül Ex Officio (hivatalból) megjelöléssel kell ellátni
és a címzettnek eljuttatni. Ezen rendelet alapján fel kell tüntetni a címzésen a pon-
tos feladási helyet, illetve le kell pecsételni, hogy ez által semmiféle egyéb portót
(díjat) ne szedjenek a küldeményekre.32

27 KAMODY 1990. 70.
28 HERNITZ 2002. 6.
29 KAMODY 1990. 46. o.
30 HERNITZ 2002. 7.
31 MNL VeML IV.1.b: 9/1770. január 28.
32 Kelt Pozsonyban a királyi helytartótanács rendeletéből az Úr 1770. évében február 9-én. Pálffy

Miklós aláírásával. MNL VeML IV.1.b: 11/1770. március 6. Postaállomások működési szabály-
zatával kapcsolatos rendelkezés.
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A Veszprémet érintő 12-es útvonal a postajáratok rendjében, 1778. 

Több, a postával kapcsolatos adatot találunk a korabeli évkönyvekben
(Kalendáriumokban) is. Az 1778. évi kalendáriumban33 olvashatjuk a budai postap-

33 Calendarium Jaurinense titulare et historicum ad annum Jesu Christi 1778., Veszprémi Érseki
Könyvtár.



123

Marton Jenő Fejezetek a veszprémi posta történetéből – 250 éve létesült ...

refektus tisztségviselőinek a listáját, ahol feltüntették a veszprémi postamester,
Jursics József nevét is. A kalendárium mellékletében felsorolt 28 postaútvonal
között a Veszprémet érintő 12-es és 13-as útvonal állomásai is szerepelnek a
postatávolság és a menetidő feltüntetésével.

VESZPRÉM ELSŐ POSTAMESTERE

1769. május 22-én Veszprém város tanácsülésén napirendre vettték „n. Jursics
József Weszprémi Pósta Mester úr” panaszát.34

„Nemes Jursics József Weszprémi Postamester úr panaszképpen jelenti, mikép-
pen erís [erős] testben levő tehenét a Fölső Csordás eleiben szolgálója által ki haj-
tatván még szerdán ugy mint 17a Május múlt el egy hété miutta sem tehenét nem
láttya sem emlékezetet nem hall felőle, mivel pedig a csordásnak hírül adatta mar-
hájának haza nem menését kéri az iránt az érdemes tanácstul az említett Instans
uram elégtételt és marhájának újra téríttését. A csordás megjelenvén feleli, hogy
őnéki az elveszett marha már egy hétnek el folyásáig hirévé nem adatott, és ezen
okra való nézve tehényben könnyen tehető káros esetet magára nem vállalja; deter-
mináltatik [meghatároztatik]: Hogy a csordás a marha keresésre instantante [azon-
nal] elmennyen.”

Egyedül ez a dokumentum bizonyítja, hogy Veszprém város postaállomásának
1769 májusában már volt kinevezett postamestere.

Jursics József (1729?–1789) Jursics Zsigmond és Biró Anna házasságából szüle-
tett. Szüleit korán elveszítette. Az árvát Padányi Biró Márton (1693–1762) veszpré-
mi püspök neveltette.35 Budán, Pesten, Vácon és Veszprémben végezte tanulmánya-
it. Pesten a Királyi Táblánál szerzett jogi gyakorlatot. 1757 januárjától gróf Széc-
hényi Antal tábornok lovasezredében szolgált. Még Padányi Biró Márton életében
alhadnagy, majd huszárhadnagy lett.36 Tíz éven át volt Veszprém postamestere
(1769–1779). Kinevezéséhez nagyban hozzájárult, hogy huszártisztként részt vett a
hétéves háborúban (1756–1763). Erről és a betöltött postamesteri állás körülménye-
iről többet megtudhatunk abból az ösztöndíjkérelemből, amelyet Jursics József fia
írt 1804-ben a Helytartótanácshoz.37

34 MNL VeML V. 102.a: 6/1769.  (május 22.), 94. Nemes Jursics József postamester ügye.
35 Jursics a püspök Katalin nevű nővérének unokája volt.
36 HERMANN–JAKAB 2013. 67. és 69. PEHM 1934. 400., 404–405. és 408.
37 MNL OL C67: 1804.F.2.p. 356 jelzet alatt Nemes Jursich József a Trencsén megyei Bicsén élő

sóhivatalnok, mázsamester ellenőr sajátkezű kérelme található, amelyben a 10 éves fiának,
Jursich Lászlónak kérvényez ösztöndíjat a veszprémi gimnáziumba.
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Indokai között első helyen hivatkozik arra, hogy édesapja, „néhai Jursich József
a hétéves porosz háborúban az akkori Széchenyi, most pedig Ferdinandnak nevezett
lovasezrednél szolgált és a háború egész tartama alatt táborban élve kész volt élet-
ét és vérét a királyért és a hazáért ontani”. Második helyen szerepel, hogy apja a
háborúból visszatérve „császári és királyi kegyből” 1769-ben megkapta a veszpré-
mi postamesteri állást, amit „tíz esztendőn át alacsony fizetésért és saját gazdaságá-
nak nevezetes kárára látott el.”38

Jursics Józsefnek jelentős birtokai voltak Veszprémben, például a Csopaki útra
dűlőn, a Baráth erdei és a Kaszavölgyi területeken szántófölddel, a Vásárállásra
vezető útnál legelővel rendelkezett.39

Padányi Biró Márton veszprémi püspök végrendeletéből tudjuk, hogy Jursics
József a veszprémi piactéren – a mai Óváros téren – „tíz vagy tizenegy szobás”, két-
szintes (kuriális) házat – pincével és két bolttal – örökölt a püspöktől. „Aztán ennek
a háznak a környékén nyugat felé vettünk egy már teljesen romokban álló majort a
Küllei család örököseitől. Ezt az idők folyamán alapjaitól kezdve kőből újjáépítet-
tük, és Jursics József fivérünknek adtuk.”40 A ház beazonosítását megkönnyíti a
következő idézet Véghely Dezső művéből: „A piaczi vagy nagy utcza (…) kikövezé-
se 1764. (…) június hó 1-én kezdetett meg. Az első kő a Jursics-féle háznál tétetett
le.”41

Az 1781-es veszprémi káptalani jegyzőkönyvből kiderül, hogy az örökölt házat
a püspök már 1759-ben örökvallás útján Jursics Józsefre ruházta át és mellé egy
allódiumot (majorságot) is adott tartozékokkal együtt.42

Jursics József 1763. szeptember 11-én, Pápán házasságot kötött Tanhoffer
Erzsébettel (Elisabetha Tanhofferin).43

Az 1770-es lélekösszeírás felsorolja a Jursics-ház lakóit. Ebből kiderül, hogy az
öttagú Jursics-család – a szülők, és az akkor hatéves János, az ötéves József és a két-
éves Anna – mellett cselédek, szolgák és lakásbérlők laktak a házban.44

Valószínűsíthető, hogy postamesteri kinevezése után itt létesült az első postaál-
lomás Veszprémben. Ahhoz, hogy ezt biztosan kijelenthessük, további kutatás szük-
séges, ahogy ahhoz is, hogy többet megtudjunk arról a tíz évről, amíg Jursics betöl-
tötte a postamesteri állást.

38 Sölch Miklós fordítása.
39 MNL VeML V. 102.h: I-V. szakasz/1786. A kataszteri felmérésben a területek tulajdonosa,

Jursics József neve mellett a 496-os házszám szerepelt.
40 HERMANN–JAKAB 2013. 67., 69.
41 VÉGHELY, 1886. 275–276. Az említett ház minden bizonnyal a mai Óváros tér 1. számú ház

helyén állt.
42 MNL VeML XII. 1. i.aa: No. 358./1781. április 1.
43 MNL VeML XV.K 86. Házassági anyakönyv.
44 VFL 1770. I. 506. 107–131. 
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1778. év végével Jursics József megválik hivatalától. Ennek pontos okát nem
tudjuk, de a legvalószínűbb – ahogy az a korábban megismert ösztöndíjkérelem
indoklásából is kiderül –, hogy a hivatal működtetése nem bizonyult nyereségesnek,
sőt jelentős veszteséggel járt számára. A postamester távozásának másik oka talán az
1780-as évek elején ellene indult peres eljárások lehettek, amelyeknek előzményei a
hivatali idejére tehetők.

Ilyen volt például a püspökség tiltakozása: „Parajcs Ferenc, a veszprémi püspök
jószágainak kormányzója a veszprémi káptalan előtt szóban és írásban is tiltakozik
azon ház ügyében, amiben ténylegesen nemzetes Jursics József úr lakik. […] A tilta-
kozásban különböző jogi érvekre hivatkozik, miszerint már az 1690. évi adomány
sem volt az ország törvényeinek megfelelő, az egész város a püspökhöz és a kápta-
lanhoz tartozik stb. A fentiek alapján eltiltja Jursics Józsefet az ingatlan további jog-
talan használatától, megterhelésétől stb. A veszprémi káptalan a tiltakozásról
bizonyságlevelet ad ki.”45

1779 elején egy bizonyos Vernhard József (Josef Vernhard) szerezte meg a
veszprémi postamesteri állást „vétel útján”. Vernhard 20 évig látta el ezt a hivatalt.
Erről a Helytartótanácshoz beadott, 1799. december 26. keltezésű kérvényben olvas-
hatunk.46

Köszönetnyilvánítás:
Szeretném megköszönni a tanulmány megírásához nyújtott segítséget Hernitz

Ferencnek, Kulcsár Krisztina főlevéltárosnak (MNL OL), Márkusné Vörös Hajnalka
főlevéltárosnak (MNL VeML), és fiaimnak, Andrásnak és Attilának.

IRODALMI HIVATKOZÁSOK

Levéltári források

MNL OL = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
A 10 = Magyar Kancelláriai Levéltár (bécsi) Udvari Kamara átirata
C 42 = Helytartótanácsi Levéltár, Acta Miscellanea
C 65 = Helytartótanácsi Levéltár, Departamentum postale
C 67 = Helytartótanácsi Levéltár, Departamentum litterario-politicum

45 MNL VeML XII. 1. i.aa: No. 358./1781. április 1. A veszprémi püspökség tiltakozása Jursics
József házának ügyében.

46 MNL OL C65: 1799.12.26.
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MNL VeML = Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára 
IV. 1a = Veszprém vármegye nemesi közgyűlésének jegyzőkönyvei
IV. 1b = Veszprém vármegye nemesi közgyűlésének iratai
IV.1m= Egyezségek és szerződések
V.102a = Veszprém Város Tanácsülési jegyzőkönyvei
V.102h = II. József kori kataszteri felmérés iratai
XII.1.i.aa = A Veszprémi Káptalan Hiteles helyi Levéltára Prothocolla Authenttica 
(Jegyzőkönyvek)                           
XV.15K.86 = Pápa római katolikus anyakönyv (1746–64 közötti vegyes 4.)
VFL = Veszprémi Főkáptalani Levéltár
I.1.14.15. kötet = Veszprém lélekösszeírása 1770. (503–599. o.)
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