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NÁTLY JÓZSEF (1801-1871) 

A SZABADSÁGHARC FŐPOSTAIGAZGATÓJA 

 

Nátly József német család gyermekeként 1801. április 30-án a Torontál me-
gyei Őscsanádon született.  

Családja jelentős szerepet töltött be a 17. századtól; ősei 1636. február 12-én 
nemesi rangot kaptak II. Ferdinándtól.  

Édesapja, Josef D’ Nadl, 1798. október 28-án az első német újszentiváni tele-
pesnek, Nikolaus Biringernek a lányát, Margitot vette feleségül. E két család a 
később idekerült Schmerekkel együtt látta el a postaszolgálatot Szeged és Te-
mesvár között a 19. század első felében. 

Nátly József a tanulmányait a szegedi kegyesrendi gimnáziumban végezte. Ez 
akkor a térség egyetlen ingyenes középiskolája volt. Diákjai elsősorban katona-
tiszti, hivatalnoki, kisnemesi és gazdag paraszti rétegekből kerültek ki. De jártak 
ide községi jegyzők, vidéki nemesek és ortodox papok gyerekei is. A kegyes 
atyák nagy szerepet játszottak a Délvidék és Szeged nemzetiségeinek asszimilá-
lódásában. 

Nátly már fiatalon az irodalom vonzásába került, verseket, nyelvészeti tanul-
mányokat írt, foglalkozott korának közéleti és politikai irányzataival. A családi 
hatás következtében megélhetési pályának mégsem az irodalmat, hanem a postát 
választotta. Igaz, életében párhuzamosan volt jelen a posta és az irodalom.  

A szülők postai munkája révén természetes volt, hogy ő is a postánál vállalt 
munkát. Mindössze 16 éves volt, amikor postai pályafutása elkezdődött. A pos-
tánál már akkor is elvárás volt a mobilitás. Nátly József Szegeden állt munkába, 
majd Budán, Varasdon, később Sopronban postatisztként tevékenykedett, ahol 
vármegyei táblabíróvá is megválasztották.  

Az 1840-es évek közepén került a temesvári postakerülethez, ahol, ugyanúgy 
mint a varasdi főigazgatóságon, ellenőri beosztásban dolgozott.   

Az 1848. évi események jelentős változást hoztak a hazai postaszolgálatban. 
Miután április 11-én I. Ferdinánd császár szentesítette a pozsonyi országgyűlés 
új törvényeit, a postaszolgálat irányítása is az első felelős magyar kormányhoz 
került. A Klauzál Gábor vezette Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Mi-
nisztérium rögtön nekilátott a posta magyarosításának. A függetlenné vált ma-
gyar posta hivatalos nyelve a német helyett természetszerűen a magyar lett. Kla-
uzál május 26-án rendeletet adott ki magyar nyelvű bélyegzők és magyar címer-
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rel ellátott pecsétnyomók használatára. A kormány is nagy fontosságot tulajdo-
nított annak, hogy a posta nemzeti jellege minél jobban kidomborodjék. Sajnos 
ez a törekvése főként külsőségekben nyilvánult meg. Például a postakürtöt min-
den postakocsisnak piros-fehér-zöld nemzeti színű zsinóron kellett viselnie. 

A június 11-én kiadott III. t.c.-ben a miniszter elrendelte, hogy minden posta-
tisztviselő a postaigazgatóságnál, minden postamester és kiadó pedig a megye 
alispánjánál tegyen esküt az alkotmányra. A régi okmányokat bevonták, helyet-
tük újakat adtak ki. 

Július 3-án Than Mór festőművész, hadifestő elképzelése alapján elkészült az 
első magyar postabélyeg terve. Sajnos, ezt az idő rövidsége miatt nem tudták 
kiadni, pedig forgalomba hozatalával a világon ötödikként nálunk jelenhetett 
volna meg a bélyeg, megelőzve Ausztriát is, ahol 1850-ben adták ki az első pos-
tabélyeget. 

A nyelvtörténetben jártas szakemberek szerint több, a magyar postaszolgálat-
ban használt szó 1848-ból származik. Például többen Kossuth Lajosnak tulajdo-
nítják a tértivevény szó megjelenését.  

A magyar nyelv bevezetését a postaszolgálatba a császárpártiak ellenszenvvel 
fogadták. Néhány postamester jelentette, hogy fél a magyar föliratú bélyegző 
használatától, mert – ahogy írták – tartanak „a vadrác lakosok dühétől”. 

1848 közepén megszűnt a Buda–Bécs gyorskocsijárat, ezért Buda és Pozsony 
között ideiglenesen málhapostajáratot rendszeresítettek. Pozsony előtti állomása 
Köpcsény volt. A köpcsényi postaállomáson a Budáról Bécsbe küldött leveleket, 
csomagokat gyorsfutár vette át, és vitte Pozsonyba, ahonnan azután vonaton vit-
ték tovább a küldeményeket Bécsbe. Ilyen helyzetben kellett a postának helyt-
állnia és szolgáltatását megfelelő szinten tartania. Voltak postamesterek, akik 
nem tudtak magyarul, és a kialakult bizonytalan helyzetben nem is vállalták a 
postai munkát. 

 Nátly József nem ilyen ember volt. 1848-ban otthagyta császári állását, és a 
magyar kormány szolgálatába lépett, amely a temesvári és eszéki postakerületek 
igazgatásával bízta meg. Ebből az időből sajnos csak néhány dokumentum áll 
rendelkezésünkre. Jó lenne, ha kutatóink levéltárakból további részleteket tárná-
nak föl. De mostani adatainkból is megállapítható, hogy a háborús viszonmyok 
ellenére a hazai postai szolgálat kellő figyelmet kapott.  

Több okirat Náthy József aláírásával maradt meg az utókornak. Június 10-én 
például Temesvárról küldött levélben tájékoztatta Kossuth Lajos pénzügymi-
nisztert, hogy a kormány hivatalos lapjának, a Közlönynek a kezeléséről és ter-
jesztéséről a postahivatalokat utasította. 
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Minden postásnak különleges föladata lett a posta iránt megrendült bizalom 
helyreállítása. Az előző években ugyanis nagyon sok kifogás merült föl: az elő-
fizetett lapok késve, ronggyá olvasva, vagy egyáltalán nem érkeztek meg a cím-
zettekhez. Gyakori volt a levéltitok megsértése. Még Deák Ferenc is panaszolta, 
hogy volt olyan levele, melyet csak hónapok múlva és fölbontva kapott meg. 
Voltak vármegyék, amelyek épp ezért inkább saját futárszolgálatot működtettek. 
A hibák megszüntetését a miniszter rendeletben sürgette. Megszigorította a le-
véltitok védelmét. Ekkor került be a postai eskü szövegébe a levéltitok tisztelet-
ben tartása. 

Közben megjelent hazánk első hírlapszabályzata. Az 1848-i hírlapelőfizetők 
adataiból látszik, hogy a hírlapterjesztés milyen jelentős volt a posta- forgalom-
ban. Főleg Kossuth Hírlapja, a Pesti Hírlap, a Március Tizenötödike és a Nem-
zeti Újság iránt volt vidéken is megfelelő kereslet. 

A délvidéki hadi események következtében 1848. november 15-étől Nátly 
már Szegedről irányította a temesvári postakerületet. November végén rendelet-
ben hívta föl a temesvári kerülethez tartozó postahivatalok figyelmét, hogy je-
lentéseiket, beadványaikat, elszámolásaikat egyedül csak neki küldjék meg. Ez-
zel a bizonytalanságban lévő posták munkáját jelentősen megkönnyítette. 

December 10-én levélben tájékoztatta az országos Honvédelmi Bizottmányt a 
hazai postamesteri hivatalok és levélszedőségek feladatairól és jövedelmeiről. 

1849 elején a kormány elhagyni kényszerült a fővárost, és Debrecenbe költö-
zött. Budapestről a kormánnyal vezető beosztású postai főtiszt is érkezett. A 
postaügyeket ettől kezdve Madarász László, a félelmes hírű rendőrigazgató in-
tézte. Január 12-én 6 pontos rendeletben tájékoztatta a postahivatalokat az idő-
szerű tennivalókról, a legnagyobb felelősségről és a hazaárulás büntetésének ki-
látásba helyezéséről. Ugyancsak e napon jelent meg az a kormányintézkedés, 
amely a debreceni főpostaigazgatóság létesítését tudatta. Debrecenben falra-
gaszokon hívták föl a postások figyelmét, hogy 15 napon belül jelentkezzenek 
szolgálatra, és igazolják eddigi késésüket.  

Április 24-én Buda várára ismét fölkerült a nemzeti lobogó. A kormány és az 
országgyűlés  azonban Debrecenben maradt, csupán a postai járatok számát dup-
lázták meg Debrecen és Pest között. Naponta két járat közlekedett a két város 
között. 

A cári sereg beavatkozása a szabadságharcba a kormányt távozásra késztette 
Debrecenből. Július 11-én Kossuth Lajos és a kormány Szegedre érkezett. Ekkor 
a postaszolgálat országos irányítására Nátly József temesvári postaigazgató ka-
pott megbízást. Az akkor már 32 éves postai múlttal, megfelelő vezetési gyakor-
lattal bíró Nátly nem volt könnyű helyzetben. A postai szolgálat  különösen 
nagy gondot jelentett a hadszínterek közelében. Nem volt még távíró, távbeszé-
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lő, a vasút is csak a főváros és Vác meg Szolnok közt járt. Magyarország első 
távíróállomása, amelyben Bain-féle delejtűs távjelző készüléket használtak, 
1847. december 26-án Bécs és Pozsony között osztrák alkalmazottakkal nyílt 
meg, 1848. június 12-én Bécs visszahívta az osztrák alkalmazottakat, és Ma-
gyarország távközlési technika nélkül maradt. A postai küldemények továbbítá-
sának egyetlen módja a lovas postakocsi és olykor a lovas futár volt.  

1849 közepén, tekintettel a háborús viszonyokra, a postának fő célja és fel-
adata a tábori posták épségben tartása volt, hogy velük őrizze meg az országré-
szek kapcsolatát a kormány székhelyével. 

Augusztus 1-jén a kormány, a képviselőház és a hadsereg is elhagyta Szege-
det. Aradra indultak tovább. Szegedre bevonultak az osztrákok, és augusztus 5-
én, 155 évvel ezelőtt, Újszegeden és Újszőregen túlerejükkel megtörték a hon-
védsereg, az olasz és a lengyel légió ellenállást. A magyar csapatokat 
Dembinszki tábornok vezette, a császári fősereg parancsnoka pedig Haynau 
volt. A szőregi csata után Szeged és környéke számára véget ért a szabadság-
harc. 

Alig egy héttel később, augusztus 13-án Világosnál Görgey Artúr fővezér az 
oroszok előtt lette a fegyvert, és ezzel a kedvezően indult, reményeket keltő sza-
badságharc győzelme és az ország függetlenségi törekvése is meddő álom ma-
radt. Az 1848–49-i függetlenségi törekvések meghiúsultak.  

A sors torz fintoraként a hazai postaszolgálat az utána következő Bach-
korszakban indult újabb fejlődésnek. A bécsi postaigazgatás is belátta, hogy az 
egységes postaszolgálat csak az elmaradt magyarországi postaterületek fejlesz-
tésével, új hivatalok fölállításával, a postautak és vasutak kiépítésével oldható 
meg. 

Nátly József a szabadságharc után rövid törökországi emigrációra kénysze-
rült, majd hazatért Magyarországra. 1858 és 1868 között Újszentiván község 
jegyzője lett. Látásának fokozatos elvesztése miatt munkáját abba kényszerült 
hagyni. 1871. augusztus 5-én bekövetkezett haláláig állami kegydíjat kapott. 

Négy gyermeke született. Első házasságból származó fia, Ede, még apjának 
életében elhunyt. Második házasságából két fiú és egy leány született. Lánya 
mindössze 4 évet élt, de fiai szép kort éltek meg. Az apja foglalkozását követő 
József Gyula postafelügyelő 75 éves korában, a gazdálkodó Géza Ferenc pedig 
79 éves korában hunyt el. 

Nátly József leszármazottai a második világháború után a szentiváni németek 
kitelepítésével részben Németországba kerültek, részben ismeretlen helyre tá-
voztak. Ma már nincs ismeretünk egyenes ágbeli leszármazottjáról. 
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Péter László ny. egyetemi tanárnak jelentős volt a szerepe Nátly József emléké-
nek fennmaradásában. Mindörökké Szeged című könyvében Nátly Józsefet mint 
az első szegedi tájszótár szerzőjét méltatta. Kezdeményezésének eredménye lett, 
hogy az újszentiváni polgármesteri hivatal homlokzatára emléktábla került ezzel 
a szöveggel:  

ÚJSZENTIVÁN JEGYZŐJE VOLT 1858–1868 KÖZT 

NÁTLY JÓZSEF (1801–1871) 

A SZABADSÁGHARC IDEJÉN ORSZÁGOS FŐ-POSTAIGAZGATÓ, AZ 
ELSŐ SZEGEDI TÁJSZÓTÁR ÖSSZEÁLLÍTÓJA.  

NÉMETNEK SZÜLETETT, ÉS A MAGYAR NYELV SZERELMESE LETT. 

 

Emléktábla az újszentiváni községháza falán 
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Nátly József síremléke az újszentiváni temetőben 

 

 
Dél-alföldi postások megkoszorúzzák Nátly József sírját, 2006. aug. 3-án 

 

 

 

 

 

 


