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Csatlós Árpádné

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY poStatÖRtÉNEtE�

A középkorban még hírnökök és futárok vitték szét az üzeneteket az országban. A �3–�6. szá-
zadban a marhakereskedők is részt vettek az üzenetek továbbításában. 1526-ban I. Ferdinánd meg-
bízást adott a Taxis családnak a Bécs és Pozsony közötti rendszeres postajárat működtetésére, ez-
zel elindult az első rendszeres postai szolgáltatás Magyarországon. Közel két évszázaddal később, 
1722. július 1-jén III. Károly állami kezelésbe vette a postaszolgálatot, és állami monopóliummá 
nyilvánította a levélszállítást. Rendeletében a posták felállítási jogát regálénak nyilvánította, vala-
mennyi postaépületen elhelyeztette a birodalom címerét, szabályozta a postatarifákat, fejlesztette 
a postaútvonalakat.

A postaügy a 17–18. században az európai uralkodók fontos kiváltságai közé tartozott. Az első 
postahivatalok csak a �8. században váltak alkalmassá a lakossági igény kiszolgálására. Ezt a fo-
lyamatot nem választhatjuk el az európai polgárosodástól, mert a „fizetőképes” kereslet, a széles-
körű igény a polgári lakosság részéről jelentkezett. Hazánkban az első levélszekrényeket 1817-ben 
helyezték ki. 1848-ban és 1849-ben, a szabadságharc idején kísérletek történtek az önálló magyar 
posta megteremtésére. Than Mór 1848 júliusában elkészítette az első magyar bélyeg grafikai tervét, 
kiadására azonban a szabadságharc leverése miatt nem került sor.

Ebben az időszakban Hódmezővásárhely a gróf Károlyi család birtoka volt. 1845-ben az urada-
lom létesítette az első helyi „postát”, melyet később Draskovits János vaskereskedő vett kezelésbe. 
A postaútvonalak elkerülték a várost, azonban 1849-ben, a dicsőséges tavaszi hadjárat idején, a Pos-
taigazgatás mégis létrehozott egy új postahivatalt, Vásárhely első állami postahivatalát, melyet egy 
egyszerű szövegbélyegzővel láttak el. Ez a bélyegző a város nevét „H.M.VASARHELY” rövidített 
alakban tartalmazta, a dátumot kézzel írták a bélyegzés alá. 

A Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Levéltárában található az a levél, amelyen ezt 
a bélyegzőt először használták.  A Honvéd Tüzérség Aradi Parancsnoksága küldte ezt a levelet Hód-

mezővásárhely hatóságának 1849. ápri-
lis 23-án, épp a komáromi győztes csata 
napján, és aznap, amikor az első huszá-
rok bevonultak Pest kiürített utcáira.

I. Ferenc József 1850. június 1-jétől 
bevezette a postabélyeg használatát. 

�  Ez a tanulmány 2014-ben jelent meg először nyomtatásban. Csatlós Árpádné: Hódmezővásárhely postatörténete. Szerk. 
Csányi Viktor. Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ. Hódmezővásárhely, 2014. 99 o.

1849. ápr. 23. Hódmezővásárhely első ismert  
postai bélyegzése (Hmv. Levéltár)

a Szemere-kormány idején kelt, 
1849. jún. 23-i bélyegzés  

(Hmv. Levéltár)
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Mivel nagyon rövid idő telt el a hódmezővásárhelyi első postahely megnyitása és a postabélyeg 
bevezetése között, ezért a bélyeg előtti levelek előfordulása rendkívül ritka. Filatéliai szempontból 
kiemelten értékesek az ilyen küldemények, különösen a magánlevelek, mert ebben az időszakban 
alapvetően a hivatali levelezés volt a jellemző.

Az első postahivatal helye nem ismert, a legkorábbi feltárt adat 
1869-ből származik, mely szerint akkor a Posta utcán (ma Deák Ferenc 
utca), Hegedűs János postamester házában működött. Szeremlei Sámu-
el a Hódmezővásárhelyről írt ötkötetes könyvében azt jegyezte fel He-
gedűs Jánosról, hogy 1868-tól 1882-ig postamester, majd postaszállító 
és pénzügynök volt.

Később a Hegedűs-féle házat lebontották, a helyén épült fel a Tisza 
Szálloda. Jelenleg a helyén egy eredetileg szintén vendéglátóhelynek 
emelt új épület található, melyben ruhaüzlet és bankfiók üzemel.

1852. május 1-jén indult meg a Szeged és Szentes közötti, Hódmezővásárhelyen áthaladó pos-
tajárat, amely hetente háromszor közlekedett. 

1855-től már az ország minden városában megkezdték a levelek házhozszállítását, és megindult 
a magyarországi vasútvonalakon a rendszeres mozgóposta-forgalom. Városunkban még sokat kel-
lett várni a vasútvonal kiépítésére, a postabélyegek viszont használatba kerültek itt is, melyeket már 
új, hónap/nap dátumozású bélyegzővel érvénytelenített a postamester.

Egy 1850-ben kiadott  
9 krajcáros hírlapbélyeg

az egykori tisza szálloda helyén állt az 1860-as évek végén a Hegedűs-féle ház a postahivatallal
Képeslap. Kiad. Dura Lajos 1906
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Az 1867-es kiegyezés megteremtette az önálló magyar postaigazgatás lehe-
tőségét, mellyel a magyar kormány élt is. Gorove István magyar mezőgazdasá-
gi, ipari és kereskedelmi miniszter Gervay Mihályt nevezte ki az első magyar 
országos fő-postaigazgatónak. Gervay emlékét ma is őrzi a Magyar Filatéliai 
Tudományos Társaság (Mafitt) alapítványa és az évenként kiosztott Gervay Mi-
hály díj. A posta hivatalos nyelve a magyar lett, és újra bevezették a nemzeti 
jelképek használatát. Ekkor alkották meg a magyar posta jelképét, a postakür-
töt, akkor még zsinóros-bojtos formában. Az elmúlt közel másfél évszázad alatt 
ennek formája, színei változtak, de fő eleme, a kürt megmaradt.

Eközben a közúti postaszállítás nem volt zavartalan Hódmezővásárhely 
környékén. Esőzések idején a földutak elmocsarasodtak, járhatatlanná váltak, 
de más probléma is akadt, például a rablótámadások. Ez utóbbiak miatt a postautakon fegyveres 
katonaság – egy altiszt és négy lovas közlegény – kísérte a postai szállítmányokat. 1868-ban a Sze-
ged–Algyő közötti postajáratot ért rablótámadás miatt a Szeged és Hódmezővásárhely közötti ér-
tékszállítást egy időre fel is függesztették.

1870-ben nagy változás állt be a postai küldemények továbbításában, mert az Alföld-Fiumei 
Vasút 1869 és 1871 között Hódmezővásárhelyen keresztül kiépítette a Nagyvárad–Békéscsaba–
Szeged–Szabadka–Eszék vasútvonalat. Építésének célja az volt, hogy az Alföld terményei a fővá-
ros érintése nélkül, közvetlenül juthassanak el a fiumei kikötőbe.

A vasúti postaszállítás általában délelőtt és éjszaka történt, de abban az időben a hódmezővásár-
helyi postahivatal éjjeli szolgálatot nem teljesített.

Az egyes szakaszok megnyitásának időpontja:

Szakasz Átadás időpontja
Szeged – Szabadka – Zombor �869. szeptember ��.
Szeged Rókus – Szeged Nagyállomás �869. szeptember ��.
Békéscsaba – Hódmezővásárhely 1870. június 16.
Hódmezővásárhely – Szeged 1870. november 16.
Zombor – Eszék 1870. december 20.
Eszék – Villány 1870. december 20.
Békéscsaba – Nagyvárad �87�. szeptember �4.

A teljes szakasz 1871-es megnyitásának tiszteletére emléktáblát helyeztek el a hódmezővásárhe-
lyi nagyállomáson, amelyet máig megtekinthet az utazóközönség. (Lásd: következő oldalon!)

 

Városunk első körbélyegzője különböző bélyegkiadásokon

Címertábla 
(Postamúzeum)
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A Hódmezővásárhely nagyállomás épületén elhelyezett 
tábla felirata: „125 ÉVES AZ ALFÖLD-FIUMEI VASÚT-
VONAL 1871–1996”. 

A vasútvonal Szegednél külön-külön szintben keresztez-
te az Osztrák-Magyar Államvasút-Társaság Pest–Szeged–Te-
mesvár vonalát, de nem volt közös állomásuk. A mai szegedi 
nagyállomás az Államvasút-Társaságé, míg a rókusi állomás 
az Alföld-Fiumei Vasúté volt. Közöttük egy 3 km hosszú ösz-
szekötő vágányt kellett építeni. Az egyenes, Szabadkára tartó 
irány megszűnésével ma ezen zajlik a forgalom. Az Alföld-
Fiumei Vasút az 1880-as évek elején nehéz gazdasági hely-

zetbe került, ezért 1884. december 1-jével az állam megvásárolta a vasúttársaságot, vonalai a MÁV 
tulajdonába kerültek. A trianoni békeszerződés a vasútvonalat szétdarabolta, jelenleg Magyaror-
szág, Horvátország, Szerbia és Románia területén fekszik, viszont az összes határátmenet járható, a 
síneket sehol sem szedték fel, városunk vasúti postaszállítása 1973-ig ezeken a vonalakon zajlott.

1874-ben Genfben megalakult a posták nemzetközi szervezete, az Egyetemes Posta Egyesü-
let (angolul: Universal Postal Union; franciául: Union Postale Universelle, nemzetközi rövidítése: 
UPU), melynek alapító tagjai között volt a Magyar Kir. Posta is. Épp ebben az évben kapott Hódme-
zővásárhely egy új postabélyegzőt, ame-
lyen már „HÓDMEZŐ-VÁSÁRHELY” 
név szerepelt. Erre betétrendszerben ke-
rült a háromsoros dátum: felül az év két 
számjeggyel, középen a hónap három 
betűvel, alul pedig a nap. Ezt a bélyeg-
zőt nyolc éven keresztül, egészen 1882-
ig, párhuzamosan használták a „HOLD.
M.VÁSÁRHELY” bélyegzővel.

1886. február 3-án Bécsbe küldött díjjegyes levelezőlap

az első, már évszámot is tartalmazó körbélyegző

Emléktábla a vasútállomás épületén
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1874-ben, amikor az új bélyegzőt már használta a posta, Mezőtúrról érkezett Hódmezővásár-
helyre az alábbi levél, amelyen rányomtatott bélyegkép szerepelt (díjjegyes boríték). Miklovicz Bá-
lint református lelkész-elnök úrnak címezték. A boríték hátoldalán a posta még a „HOLD.M.VÁ-
SÁRHELY” bélyegzővel érkeztette a levelet, július 22-én.

1876-ban a hódmezővásárhelyi posta személyzetét egy postamester, két postakiadó, négy levél-
hordó és egy postalegény alkotta. 1881. május 1-jén a Magyar Királyi Postaigazgatóság saját ke-
zelésébe vette a hódmezővásárhelyi postát. Az 1880-as években levélszekrényeket helyeztek el a 
város különböző pontjain. 

Az 1892-ből és 1893-ból fennmaradt statisztikai adatok szerint évi 130.920 levél, 54.300 leve-
lezőlap, 47.980 nyomtatvány, 20.160 ajánlott levél, 8.100 csomag, 13.840 díjköteles levél, 2.840 
pénzes levél, 14.004 utalvány és 8.044 távirat érkezett. A 60.000 fős lélekszámhoz és az országos 
adatokhoz viszonyítva igen kevésnek számított az egy főre jutó küldemények száma. A források 
tanúsága szerint 1892-ben Hegedűs János volt a postamester, a posta ekkor is még a Hegedűs-féle 
házban, a Posta utcában (ma Deák Ferenc utca) működött. Az évek során fokozatosan egyre növek-
vő forgalmat jelzi, hogy 1896-ban már három bélyegzőt használtak a beérkező és a kimenő külde-
mények kezelésére, a város kérvényezte a levélhordók számának növelését, továbbá egy fiókposta 
felállítását Újvároson. A kérvényezett fiókposta 1898-ban meg is nyílt, mellyel új korszak kezdő-
dött a város postatörténetében, hiszen az addigi egyetlen postahivatal és az első új fiókposta mellett 
15–20 éven belül számos újabb külterületi és városi postaügynökség, fiókposta és postahivatal nyílt 
a város kül- és belterületén. A következőkben ezek történetét tekintjük át.

postahivatalok

1898-ig csak egy postahivatala volt a városnak, de a 19. század végén, a gazdasági és társadalmi 
fejlődéssel párhuzamosan a postai szolgáltatások terén is komoly változások történtek. Az áttekint-
hetőség kedvéért az egyes postahelyek történetét – már amennyire az ma feltárható – külön-külön, 
postahivatalonként, postahelyenként mutatom be.

A következő táblázat azokat a postahivatalokat sorolja fel, amelyek Hódmezővásárhely köz-
igazgatási területén működtek, illetve az 1. számú postahivatalhoz tartoztak (külterületi postaügy-
nökségek, fiókposták). 

Az áttekintő táblázatot követően részletesen bemutatom az egyes postahelyek történetét.

1874. július 21-én Mezőtúron feladott levél elő- és hátlapja
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postahely megnevezése Megnyitás Megszűnés Működésére vonatkozó információk
Hódmezővásárhely 1. �849 1849-től postahivatal, ma is működik

Hódmezővásárhely 2. �898 2003 1898–99-ben fiókposta I.
1900. jan. 1-jétől 2. postahivatal, 2003-ban megszűnt

Hódmezővásárhely 3. 1912 2003 1912-től postahivatal, 2003-ban megszűnt
Hódmezővásárhely 4. 1912 1912-től postahivatal, ma is működik
Hódmezővásárhely 5. 1950 1951 1950-től postaügynökség, 1951-ben megszűnt

Hódmezővásárhely 6. 
Szikáncs

�9�9 1925 1919-től Szikáncs postaügynökség, 1925. ápr. 30-án megszűnt

1951

1951-től Szikáncs fiókposta
1964-től Szikáncs postahivatal
2009-től 2011-ig Szikáncs postapartner
2011. jan. 1-jétől Hódmezővásárhely 6. postahivatal
ma is működik

Hódmezővásárhely 7. �938 2003

1938-tól postaügynökség
1940-től postahivatal
1997-től postapartner
2003-tól ezen a néven megszűnt.  
Új név: Hódmezővásárhely (Újváros) postapartner

Hódmezővásárhely 8. 1955

1955-től Hmvhely-Újváros fiókposta
1959-től Hódmezővásárhely-Újváros fiókposta
Átalakult postahivatallá
2006. júl. 1-jétől 2007. febr. 12-ig költözés miatt zárva volt
ma is működik

Hódmezővásárhely Tesco 2003  2003-tól postahivatal, ma is működik

Hódmezővásárhely (Újváros) 2003  2003-tól postapartner (Hódmezővásárhely 7. posta helyett), 
ma is működik

Batida 1960 �987
1960-tól Batida fiókposta
1972-től Hódmezővásárhely Batida fiókposta
1987-ben megszűnt

Erzsébet 1950 �987
1950-től Erzsébettelek postaügynökség
1951-től Erzsébettelek fiókposta
1973-tól Hódmezővásárhely-Erzsébet fiókposta
1987-ben megszűnt

Gorzsa 1950 1960
1950-től Gorzsa postaügynökség
1951-től Gorzsa fiókposta
1960-ban megszűnt

Kakasszék �938 ~1970-es 
évek végén

1938. júl. 5-től Kakasszékfürdő postaügynökség
1951-től Kakasszékfürdő fiókposta
1970-es években Székkutas Kakasszéki Gyógyintézet fiók-
posta, 1970-es évek végén szűnt meg

Kardoskút 1906  

1906-tól postaügynökség
1951-től postahivatal
2009. nov. 15-től postapartner
2012. júl. 10-től postahivatal
2014-től postaagora (postahivatal és kormánypont is)
ma is működik

Kopáncs �933 �964
1933. júl. 15-től postaügynökség
1940-től postahivatal
1964-ben megszűnt

Kútvölgy 1909 �987

1910-től Kútvölgy postaügynökség
1939-től Kútvölgyi Gyógyintézet postaügynökség
1951-től Kútvölgyi Gyógyintézet fiókposta
1964-től postahivatal
1987-ben megszűnt

Mártély 1907  1907-től postaügynökség
1943. jún. 16-tól postahivatal, ma is működik

Sámson – Vásárhelykutas 
– Székkutas �899  

1899-től Sámson postahivatal
1900-tól Vásárhelykutas postaügynökség
1943. jún. 16-tól Vásárhelykutas postahivatal
1951-től Székkutas postahivatal
ma is működik
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Hódmezővásárhely 1. számú posta

Az 1. számú postahivatal, amint az a 19. századi postatörténet leírásából már kiderült, 1849-ben 
nyílt meg, és egészen 1898-ig egyetlen postahivatalként szolgálta ki a város lakosságát. Az 1898-as 
év nemcsak azért hozott jelentős változást a postai szolgáltatásban, mert megnyílt Újvároson egy új 
fiókposta, hanem azért is, mert az 1. számú postahivatal is új helyet kapott. 1898. október 1-jén a 
postahivatal a Hegedűs-féle postaházból átköltözött a református egyház Ógimnáziumi épületének 
bérelt emeleti helyiségeibe. Itt működött a távírda és a telefonközpont is.  

a Református Ótemplom és az Ógimnázium épülete egy korabeli képeslapon
Kiadó: Posztós Pál 1907 (Makó Imre tulajdona)

1921-ben és 1922-ben a posta évi 6.000 koronáért bérelte a helyiségeket, míg 1922. november 
1-jétől 1925. október 31-éig már évi 60.000 koronát fizetett azokért, valamint a posta főfelügyelő-
jének lakásáért.

Az Ógimnázium épülete2 egyre szűkebbnek bizonyult, nem is volt a Magyar Posta saját tulaj-
dona, így szükségessé vált a hivatal számára megfelelő épület biztosítása. Hosszú évekbe telt, mire 
lezárult az ezzel kapcsolatos egyeztetés. Ez idő alatt felmerült egy teljesen új épület felépíttetése, 
de egy meglévő palota megvásárlása is. A város vezetése új épületegyüttes létrehozását támogatta, 
hiszen az munkát adott volna sok helybelinek, gyarapodott volna általa a város. Ugyanakkor a Pos-
taigazgatóság a lehető legkisebb befektetéssel kívánta megoldani az elhelyezés kérdését. Egy meg-
lévő épület vásárlása és átalakítása pénzügyileg kedvezőbbnek tűnt. 

A postahivatal elhelyezése körüli vita végül lezárult, és a Postaigazgatóság a Postatakarékpénz-
tár épületének megvásárlása mellett döntött, amelyet Müller Miksa tervei alapján 1906-ban adtak 
át, eredetileg bérháznak. 1907-re készült el mellette a Nagytakarék, majd 1909-ben a szecessziós 
épületsort lezáró Görög-palota.

2  Az egykori református Ógimnázium épülete ma az Alföldi Galériának ad helyet.
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A megvásárolt épületet kiürítették, a szükséges átalakításokat elvégezték. 1928. november 2-án 
nyitott meg az új helyén a főposta, ami egészen máig ezen a helyen szolgálja ki a város polgárait. 
Két nappal később, 1928. november 4-én a helyi újság így tudósított az eseményről:

„Székházába költözött a posta. A posta hivatalos helyiségei pénteken végleg elköltöztek a régi 
gimnázium épületéből a postakincstár által megvásárolt volt Nagytakaréki bérpalotába s most már 
ott állnak a közönség rendelkezésére.” (Vásárhelyi Reggeli Újság, 1928. november 4. 5. o.)

Érdemes megfigyelni az újságcikk megfogalmazását: „költözött a posta”. Abban az időben az 
1. számú postahivatal számított „a” postának, még akkor is, ha mellette már számos postahivatal és 
postaügynökség működött a város területén.

A korabeli képeslapok megőrizték számunkra, hogy milyen volt a Takarékpénztári palota köz-
vetlenül a felépítése után, majd hét évvel később, amikor már állt mellette a másik két épület is.

 

a takarékpénztári  
palota  
Még látszik az építke-
zés utáni tereprendezés, 
a Nagytakarék (későbbi 
bank) még nem épült fel 
jobbra mellette. 
Képeslap.
Kiadó: Posztós Pál, 1906

a három palota  
harmonikus  
épületegyüttese  
Balra a későbbi főposta,  
a tér közepén a Kossuth-
szobor, előtte pedig  
a várakozó konflisok. 
Képeslap. 
Kiadó: Róth Antal, 1913
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A postai szolgálatot ellátók korabeli megbecsültségét, társadalmi elismertségét, a köztük felépü-
lő szigorú hierarchiát jól szemlélteti 1938-ból a Vásárhelyi Reggeli Újság cikke, amely egy nyuga-
lomba vonuló postafőtiszt búcsúztatásáról számol be:

„Egy nyugalomba vonuló tisztviselő ünneplése. A vásárhelyi 1. számú postahivatal teljes sze-
mélyzete a kézbesítő teremben gyűlt össze vasárnap, hogy egy kiváló tiszttársától, Harmatta János 
postafőfelügyelőtől vegyen búcsút, ki közel negyven évi közszolgálat után nyugalomba vonult. Az 
ünnepélyt Fehér Alfréd postahivatali igazgató, hivatalvezető nyitotta meg, mély tartalmú beszéd-
ben méltatta Harmatta János hivatali érdemeit, akinél három jellemvonást említett meg: a pontos-
ságot, a lelkiismeretességet és a szerénységet, amellyel kivívta magának felettes hatóságai teljes 
megelégedését és Hódmezővásárhely társadalmának szimpátiáját. Majd búcsúzóul átnyújtotta a 
tisztiszemélyzet értékes ezüst ajándékát. Ezután a postaaltisztek csoportja nevében Cajdán Lajos 
I. o. altiszt helyi elnök vett búcsút kartársai nevében a főtisztviselőtől és szép beszéde után átadta 
az altisztikar ajándékát – ezüstnyelű sétabotot, szimbólumként, hogy az elfáradt test rajta megtá-
maszkodhasson. Orovecz Antal nyug. postaszakaszaltiszt a vásárhelyi nyugdíjas postások nevében 
köszöntötte Harmatta Jánost, végül Harkai Lajos postaellenőr a tisztviselők országos elnökségé-
nek üdvözletét és szerencsekívánatait tolmácsolta szépen felépített beszédében és búcsúzott a nyu-
galomba vonuló főtisztviselőtől a szeretet mélységes megilletődésével.” (Vásárhelyi Reggeli Újság, 
1938. augusztus 2. 3. o.)

A vasútállomáson levélszekrényt helyeztek el, ahol többnyire az utazók adták fel leveleiket, de 
néha a közelben lakók is itt dobták be küldeményeiket. A levélszekrényben feladott leveleket, lapo-
kat az 1. számú postahivatal úgynevezett „Pályaudvari levélszekrényből” bélyegzőjével látták el.

A vasútállomásokon, közvetlenül a postavonatoknál is fel lehetett adni küldeményeket, eze-
ket speciális pályaudvari bélyegzővel bélyegezték le, illetve vasúti mozgóposta bélyegzéssel is 
ellátták.

Hódmezővásárhely 
1. sz. posta épülete 

napjainkban
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Egyes esetekben a postahivatalokban nem ragasztottak postabélyeget a küldeményre, hanem 
egy kifejezetten erre a célra használt „Készpénzzel bérmentesítve” bélyegzővel jelelzték a díj meg-
fizetését. Az idők során több ilyen speciális bélyegző készült, az egyik legritkábban előforduló egy 
kétsoros szövegbélyegző volt a II. világháború végén, melyet az eddigi kutatások alapján valószí-
nűleg csak ideiglenesen használtak.

1945. február 19-én Vásárhelykutasra küldött képeslap  
kétsoros „Hódmezővásárhely 1. posta »Készpénzzel bérmentesítve«”  

szövegbélyegzővel, kiegészítő dátumbélyegzővel

    
az 1. és a 2. számú postahivatal  
egy-egy „KÉSZpÉNZZEL BÉR-
MENtESÍtVE” bélyegzése  
1938-ból (Makó Imre tulajdona)  
és 1965-ből

1941. szeptember 18-án Óbecsére küldött  
tábori postai levelezőlap „HÓDMEZŐVÁSÁR-
HELY 1 pU. SZEKRÉNYBŐL” bélyegzővel

1932. november 8-án feladott levelezőlap  
„HÓDMEZŐVÁSÁRHELY pU.” szövegbélyegző-
vel és „SZEGED-BÉKÉSCSaBa 27” mozgóposta 

bélyegzővel
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A postahivatalnak nemcsak a kézbesítés 
a feladata, hanem ellenőriznie kell a beérke-
ző küldeményeket is. Amennyiben egy kül-
deményen a bélyeg vagy díjjegy nincs ér-
vénytelenítve a feladási postahely bélyegző-
jével, akkor azt az érkezési hivatalban kell 
érvényteleníteni. Mivel nem használhatja a 
saját feladási bélyegzőjét, hiszen akkor úgy 
tűnne, hogy az érkezési helyen adták fel az 
adott küldeményt, ezért az érvénytelenítésre 
egy speciális, úgynevezett „néma” bélyegzőt 
használnak a postahivatalok. Ezen semmilyen 
adat nem szerepel, csak egy kör, két kereszte-
ző vonallal. Egyetlen célja a bélyeg vagy díj-
jegy újrafelhasználhatóságának érvénytele-
nítéssel történő megakadályozása. Ezeknél a 
küldeményeknél csak a cím alapján lehet arra 
következtetni, hogy hol használták a „néma” 
bélyegzőt.

A bejövő küldemények érkeztetésekor a 
lerótt díjat is ellenőrizni kell. Amennyiben a 
küldeményt alulbérmentesítették, azaz nem 
fizették meg a teljes díjat, vagy esetleg elve-
szett a postabélyeg róla, akkor a címzettnek a 
hiányzó díj kétszeresét kell megfizetnie, ezt 
nevezik postai szaknyelven portózásnak. A 
portó összegének megfizetését hosszú ideig 
erre a célra gyártott portóbélyegek felragasz-
tásával jelezte a küldeményen a kézbesítő, 
napjainkra azonban a portóbélyeg használata 
megszűnt, a kétszeres portódíjat azonban díjhiány esetén továbbra is ki kell fizetni.

A Takarékpénztári postapalota felújítása miatt 2005. május 30-ától ideiglenesen ismét az 
Ógimnázium épületében (Alföldi Galéria), annak földszinti részén működött az 1. számú postahi-
vatal. 2006. július 17-én nyitott meg a felújított főposta.

A Hódmezővásárhely 1. számú postahivatal napjainkban is jelentős forgalmat bonyolít le. Az 
idők során a szolgáltatások köre is változott, 2002. november 12-én bekapcsolódott az országos in-
formatikai hálózatba is. Már nem tartozik a feladatok közé a rádiózással kapcsolatos szolgáltatás, 
ugyanakkor például banki és biztosítási ügyeket is intézhetünk a postahivatalban. Az ügyfeleknek 
már nem kell sorban állniuk, hívószámos rendszert vezettek be, a várakozás idejére kényelmesen 
le lehet ülni. A bejáratnál ajándékcikkeket lehet vásárolni, a vitrinekben megtekinthetők a legszebb 
bélyegkiadások is.

Azért a levelek, csomagok, képeslapok, levelezőlapok küldése, csekkek befizetése is fontos 
szolgáltatás maradt, és a postabélyegek sem tűntek el még teljesen a használatból, ahogyan azt az 
alábbi, 2011-ben feladott, úgynevezett „köznapi” levél is bizonyítja (köznapinak nevezzük azokat 
a futott leveleket, amelyeket nem gyűjtői szándékkal adtak fel, bérmentesítésük a postai díj lerová-
sát szolgálják, a valós postai forgalmat dokumentálják).

Hódmezővásárhelyen „néma” bélyegzővel érvényte-
lenített díjjegyes képeslap 1993-ból

Szovjetunióból Hódmezővásárhelyre küldött, 1969. 
július 21-én 3 Ft 40 f összeggel megportózott levél
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 Hódmezővásárhely 2. számú posta

A szegedi kereskedelmi és iparkamara már �893-ban fölterjesztést intézett a kereskedelemügyi 
miniszterhez, hogy egyrészt növeljék a postai tisztviselők létszámát, másrészt, hogy az öt levélhor-
dóból álló személyzetet bővítsék, harmadrészt pedig egy fiókposta felállítását kéri a kamara vagy 
Újvárososon, vagy a vasúti állomáshoz közel eső részen. Ebben az időszakban még levélgyűjtő 
szekrény sem volt a tabáni, a tarjáni, a susáni és az újvárosi részen, pedig az ország ötödik legna-
gyobb városa, a maga 57 ezer körüli lakosságával, megkívánta volna, hogy ne csak egy postahiva-
tala legyen.

Az országos postatörténeti kutatásokból ismert, hogy az 1880-as és 1890-es években létrejött 
néhány fiókposta az ország különböző részein. Kirendeltségként működtek, de saját hivatali bé-
lyegzőt és saját ajánlási ragjegyet használtak. Ilyen fiókposta mindössze 13 városban, azon belül 
20 helyen működött az akkori Nagy-Magyarország területén, tehát igen kevés helyen fordultak elő, 
ráadásul többségük rövid életű volt, 1903-ig mind átalakultak postahivatallá vagy megszűntek. A 
Magyar Bélyegek Monográfiája I. és VI. kötetében részletes információkat lehet találni ezekről a 
speciális fiókpostákról.

A hódmezővásárhelyi fiókposta megnyitását öt év elteltével engedé-
lyezték, így különleges postatörténeti helyszínné vált városunk, egyike 
lett annak a 13 városnak, amely rendelkezett abban az időben fiókpostá-
val. 1898. január 14-én nyílt meg a vasútállomáshoz közel, a Kállay utcán 
(ma Bajcsy-Zsilinszky utca). Ez volt a Hódmezővásárhely 2. számú pos-
tahivatal elődje, ekkor még Hódmezővásárhely fiókposta I. néven. Külön-
leges, ritka bélyegzője alig két évig volt használatban, mivel a fiókposta 
1900. január 1-jétől átalakult 2. számú postahivatallá. 1901-ben távírdával 
és távbeszélő állomással is bővítették a szolgáltatásokat.

 

 
az eddig ismert egyetlen 
ajánlott küldemény  
a „FIÓKpoSta I”  
bélyegzővel,  
1898. szeptember 19.

Egy különleges, tértivevényes küldeményt lehet látni a következő oldalon. A címzett nem fo-
gadta el a levelet, azonban a feladó nevét nem tüntették fel a borítékon, így nem tudták visszajut-
tatni a levelet a feladónak. Ilyen esetekben a helyileg illetékes postahivatal nem tekinthetett bele a 
levél tartalmába, ezért a levelet fel kellett küldeni Budapestre, a Magyar Királyi Posta Tudakozó 
Irodájához. Ott egy bizottság felbontotta a levelet, hogy annak alapján állapítsák meg a feladót. 
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Amennyiben ez sikeresnek bizonyult, akkor a levelet visszaküldték a feladó illetékes főpostájá-
ra, és az visszakézbesítette a levelet. Az itt bemutatott levelet a 2. számú postahivatalnál adták fel 
1938 januárjában – bélyegzője csak átvilágítással látszik a ráragasztott címke alatt. Egy kis, piros 
keretes, fehér alapon zöld szövegű ragjegy jelzi a hátoldalon, hogy „Nem fogadta el. Refuse”, alat-
ta Nagy Bálint posta altiszt kis névbélyegzőjének lenyomata. A ragjegyen francia nyelvű felirat is 
található („Refuse”), mivel a postaszolgálatok nemzetközi nyelve a francia. A levelet az 1. számú 
postahivatalba szállították január 23-án, amint az a hátoldali nagyalakú bélyegzésen látszik. Itt egy 
kis kezelési ragjegyet ragasztottak rá „Térti kezelésre Budapest” szöveggel, majd elküldték Buda-
pestre. A hátoldali bélyegző tanúsága szerint a budapesti 4. számú postahivatalba címnyomozás 
céljából február 6-án érkezett meg a levél. A Tudakozó Irodában 1938. február 7-én bontották fel, 
a hátoldalra ráírták a feladó nevét (özv. Orbán Sándorné, Hódmezővásárhely), majd leragasztották 
speciális, erre a célra nyomtatott szövegű címkével a borítékot: „E kézbesíthetetlen küldemény bur-
kolatán a feladó címét nem jelezték. Ezért bizottságilag felbontotta és lezárta a m. kir. posta tuda-
kozó irodája Budapest.”

A címkéket a hátoldalon a Tudakozó Iroda 1938. február 7-i bélyegzővel lebélyegezte, majd 
visszaküldték a hódmezővásárhelyi 1. számú postahivatalba, ahova egy nappal később, február 8-
án érkezett meg a levél. A posta visszaszállította a feladójának, így fejezte be kalandos útját ez a 
küldemény, amelyet szerencsére feladója megőrzött az utókor számára.

 

a 2. számú postahivatalban feladott cso-
magszállító szelvény 1918-ból az ekkor 

még használatos, bal felső sarokban látha-
tó csomagszállító ragjeggyel (jobbra)

Az 1920-as években a Kállay utcai 
(ma Bajcsy-Zsilinszky utca) Református 
Elemi Leányiskola épületeinek egy részét 
adta bérbe az egyház postahivatal céljá-
ra, ezt nevezték „kispostának”. Később a 
posta a vasútállomásra költözött, az épü-
let még ma is látható.
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2003-ban, a köze-
l i  Hódmezővásárhely 
TESCO posta megnyitá-
sakor fejeződött be a 2. 
számú postahivatal tör-
ténete. 105 év után meg-
szüntették, és végleg 
bezárták.

a 2. számú posta épülete 
napjainkban már  
bezárva áll a 
vasútállomásnál

Hódmezővásárhely 3. számú posta

A 3. számú postahivatalt eredetileg a Teleki és Pálffy utcák találkozásánál tervezték, de 1909-
ben a kereskedelmi miniszter nem engedélyezte annak megnyitását. Erre csak 3 évvel később, 1912-
ben kerülhetett sor egy másik helyen, a Teleki utcai Kónya-telken.

a 3. számú postahivatalban 1916-ban feladott postai küldemény feladóvevénye

Később a Teleki utcáról a Dr. 
Csáky Lajos utcába (ma József Atti-
la utca) költözött, majd 1932-ben a 
postahivatalt a Zsoldos utca és Pálffy 
utca sarkára, a Zsoldos utca 55. szám 
alá, a Koller-házba helyezték át. 

Később innen is elköltözött a 
Kálvin János térre, ahol a paplakban, 
a Lenin utca (ma Andrássy utca) 60. 
szám alatt kapott helyet. 1986. jú-
lius 3-án ismét új helyen nyílt meg, 
az Ormos Ede utca 13. szám alatt. 
2003-ban megszüntették, és végleg 
bezárták.

a 3. számú postahivatalban feladott ajánlott, postabélyeggel 
kiegészített díjjegyes levél 1968-ból
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a Kálvin János tér sarkán, az andrássy utca 
60. szám alatt álló műemléki épületben mű-

ködött a 3. számú postahivatal 1986 júliusáig

 

2003-ig az ormos Ede utcai lakótelep egyik 
épületének földszinti helyiségében működött 

a 3. számú postahivatal

Hódmezővásárhely 4. számú posta

1912-ben létrejött a 4. számú postahivatal is Hódmezővásárhelyen. A telefonkönyvek tanúsága 
szerint 1950-ben a Nádor utca 1. szám alatt működött. Az 1960-as években már a Marx utca (ma 
Pálffy utca) 4. szám alatt üzemelt a „kisposta”. 2005. április 6-án költözött új, jelenlegi helyére, a 
Jókai út 58. szám alá. A postahivatal máig működik, több mint száz éve áll a lakosság szolgálatára.

a 4. sz. postán befizetett csekk  
elismervénye 1943-ból

a 4. sz. posta épülete a Jókai út 58. szám alatt 
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Hódmezővásárhely 5. számú posta

Az 5. számú posta postaügynökségként nyílt meg 1950-ben. Igen rövid életű volt, mindössze 
egy évig állt a lakosság rendelkezésére, 1951-ben megszüntették és végleg bezárt. Rövid működé-
si ideje miatt az itt feladott küldemények rendkívül ritkák, a postahivatalra vonatkozóan alig lehet 
fellelni bármilyen adatot. A Magyar Bélyegek Monográfiája VI. kötetében szerepel a postahivatal 
bélyegzője és annak adatai, de futott levelet, bélyegzést, ajánlási ragjegyet még nem sikerült találni, 
a postaépület egykori helyére sincs utalás az eddig kutatott forrásokban.

Hódmezővásárhely 6. Szikáncs posta

Szikáncs Hódmezővásárhely külterülete, de 
jelenleg Hódmezővásárhely 6. számú postahiva-
tala működik a településen, ezért a városi posta-
hivataloknál kerül bemutatásra.

1919-ben a vasútállomáson nyílt meg az első 
postahely. Megfelelő postamester hiányában (és 
valószínűleg a csekély forgalom miatt is) 1925-
ben bezáratta az igazgatóság, és csak 1951-ben 
nyílt meg ismét. Még ebben az évben hivatalo-
san átalakult fiókpostává, bár még 7 évig posta-
ügynökségi bélyegzőt használt. 

1964-ben a megnövekedett igényekre tekintettel postahivatallá minősítették át. 2009-től 2011-ig 
szerződéses postapartner üzemeltette, majd 2011. 
április 1-jétől ismét a Magyar Posta vette át, és je-
lenleg Hódmezővásárhely 6. – Szikáncs postahi-
vatalként működik.

Az országos levélforgalom egyre jelentősebb 
részét képezik a céges, hivatalos levelek, szám-
lák, amelyeket többnyire tömegesen adnak fel, és 
díjukat egy összegben fizeti ki a cég vagy hiva-
tal. A borítékra rányomtatják, esetleg rábélyegezik 
a „Díjelőleges” vagy a „Díj hitelezve” szöveget, 
ezzel jelzik a bérmentesítés módját. Egy kisebb 
postahivatal havi és éves bevétele nagyban múlik 
azon, hogy mennyi díjelőleges levelet vesz át.

Szikáncs helynévtáblája

az azóta már megszűnt vasútállomáson volt  
hajdan az első postaügynökség

Szikáncs, Fő út 16. a postahivatal épülete 
2013-ban



Hódmezővásárhely postatörténete

179

    
a 6. számú postahivatalban 1990-ben fel-

adott díjelőleges levél 

2005. január 17-én feladott ajánlott, 
tértivevényes, elsőbbségi levél, a vonal-
kódos ajánlási ragjegyen Szikáncs nevé-
ből hiányzik az „N” betű

 

Hódmezővásárhely 7. számú posta

A későbbi 7. számú postahivatal elődjeként a Nádor utca 1. szám alatt már 1938-ban postaügy-
nökség nyílt.

„Új póstaügynökség. Teljesült az újvárosiak régi kívánsága, mert a postakincstár a Nádor u. 1 
számú háznál egy új fiókpostahivatalt állított fel, amely már működését meg is kezdette. Az újvárosi 
postaügynökség éppúgy, mint a többiek, mindenféle értékküldeményt felvesz.” (Vásárhelyi Reggeli 
Újság, 1938. november 18. 3. o.)

Az ügynökség postahivatallá történő átminősítése 1940-ben történt meg, így csak 2 évig hasz-
náltak postaügynökségi bélyegzőt. 

1939. szeptember 15-én Szegedre küldött levél (elő- és hátlap)
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1955-től már téglalap alakú fiókposta bélyegzőt használt „H.M.VÁSÁRHELY-ÚJVÁROS” név-
vel, majd 1959-ben „HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-ÚJVÁROS” fiókposta feliratos körbélyegzőt ka-
pott. Az 1960-as évekre a Kölcsey utca 1/A szám alá, egy magánházba költözött a posta, majd 1978. 
január 16-tól a Kölcsey utca 3. szám alatt működött tovább, egészen 1991. augusztus 1-jéig.

Innen 1992-ben a Széchenyi térre költözött, ahonnan 1997-ben ismét tovább vándorolt, vissza 
a Nádor utcába. 2009. május 4-én ismét új helyen és immár új néven (Hódmezővásárhely Újváros 
Postapartner) nyílt meg a Kölcsey utca 90–92. szám alatt, egy csemege szaküzletben, ahol — vá-
rosunkban jelenleg egyedüliként — szerződéses postapartner üzemelteti.

    

    

    

 

Kölcsey utca 1/a számú ház, itt működött a posta 
1979-ig, Hős Ferenc házában

Kölcsey utca 3. számú ház, Kovács Mihályné  
működtette itt a postát 1979-től 1991-ig

a Széchenyi téren 1992-től 1997-ig Nagy Bálintné 
házában működött a posta

a posta Nádor utcai volt épülete (1997-2009) 

a postapartner 2009-től ebben a csemege szaküz-
letben működik a Kölcsey utca 90–92. szám alatt

2013. október 21-én feladott ajánlott levél, az 
ajánlási ragjegy mutatja, hogy postapartner az 

üzemeltető
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 Hódmezővásárhely 8. számú posta

A 8. számú susáni posta fiókpostaként nyílt meg 1955-ben a Klauzál utca 69. szám alatt. Később 
postahivatallá minősítették át. 2006. június 30-án bezárt és 2007. február 12-ig zárva is maradt a 
költözés miatt, ekkor nyílt meg új helyén, a Klauzál utca 89. szám alatt, ahol jelenleg is üzemel.

 

Hódmezővásárhely tESCo posta

A TESCO Áruházban (Hódtó utca 17–19.) 2003-ban nyílt városunk legfiatalabb postahivatala. 
Viszonylag kis alapterületen igen nagy forgalmat bonyolít le.

Az elsőbbségi jelzéssel feladott küldemények kezelése során minden postahivatalban külön fi-
gyelmet kell arra fordítania a kezelőknek, hogy a lehető leghamarabb eljusson a címzetthez a le-
vél. Amennyiben a napi postazsákok elszállítása után, vagy hétvégén vesznek fel elsőbbségi  

Klauzál utca 69.  
Itt működött a postahivatal 2006-ig

Klauzál utca 89.  
a 8. számú postahivatal jelenlegi épülete

2009. december 18-án feladott ajánlott, elsőbbségi, tértivevényes levél
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küldeményt, akkor erre a célra készített 
ragjeggyel, címkével jelzik, hogy „To-
vábbítási határidő után, vagy munka-
szüneti napon feladott levél”.

A postabélyegek mellett számos 
egyéb módon jelezhetik, hogy a szol-
gáltatások díját kifizette a feladó. Gép 
által nyomtatott öntapadós címkét (úgy-
nevezett IPH címkét) ragaszthatnak rá 
dátummal, összeggel és egyéb adatok-
kal, de közvetlenül a borítékra is nyom-
tathatja egy gép piros tintával ugyan-
ezeket (gépi bérmentesítő bélyegzés).

posták Hódmezővásárhely külterületén

1900-tól egyre sürgetőbbé vált a postai szolgáltatás fejlesztése Hódmezővásárhelyen is. Hason-
lóan az országos változásokhoz, a külterületen élők is elvárták a városi lakosságéval megegyező 
színvonalú ellátást. A város többször kérvényezte a Postaigazgatóságnál külterületi postaügynöksé-
gek felállítását, de a kérvényeket sorra elutasították, ez alól csak Vásárhelykutas volt kivétel, ahol 
már 1900 előtt postahivatal működött. 1901-ben és 1902-ben sem járult hozzá a miniszter, hogy 
Kardoskúton és Mártélyon postaügynökség létesüljön. Csak a tanítók vezette gyűjtő- és kézbesítő-
állomások létrehozását engedélyezték, Kardoskúton pedig gyűjtőládát helyeztek el az állomásnál. 
1907-ben azután végre megnyílhatott a régen várt mártélyi postaügynökség, és ezt követően egyre 
bővültek a külterületi postai szolgáltatások.

A II. világháború után teljesen újra kellett szervezni a magyar köz- és postaigazgatást. Az 1950-
es közigazgatási reform keretében rendezték a megyehatárokat, amely Csongrád megyét, így köz-
vetlenül Hódmezővásárhelyet is érintette. Ekkor szűnt meg Csanád megye, amelynek Torontáli 
(Kiszombori) járását és Központi (Makói) járását Csongrád megyéhez csatolták, kivéve Nagyko-
páncs községet, amely ma Tótkomlós része, így Békés megyéhez tartozik. Kardoskút is ekkor ala-
kult községgé Hódmezővásárhely határából, az újonnan létrejött települést Békés megyéhez csatol-
ták. Csongrád megye székhelye 1950. március 16-án Szentesről Hódmezővásárhelyre került, majd 
1962-ben Szegedre, amely azóta is megyeszékhelye Csongrád megyének. Hódmezővásárhely 1950. 
június 15-én vált Csongrád megye részévé, amikor a törvényhatósági jogú városi jogállás az egész 

a tESCo postán feladott, IpH címkével bérmentesített 
ajánlott, elsőbbségi levél speciális ragjeggyel

a tESCo postán 2009. augusztus 12-én fel-
adott küldemény gépi bérmentesítő bélyeg-

zése, érdekessége a HVHELY rövidítés
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országban megszűnt, így városunkban is. Vásárhelykutas 1950. január 16-i díszközgyűlésén önál-
ló községgé alakult, 1950. augusztus 8-ától új neve Székkutas lett, de továbbra is Csongrád megye 
része maradt.

1950-től átalakultak a postamesterségek, az 1951-es postaigazgatási reformok során pedig a 
postaügynökségeket fiókpostává alakították, továbbá számos új fiókposta nyílt ország szerte. Az 
addigi postaügynökségi bélyegzőket és ajánlási ragjegyeket azonban csak lassan, fokozatosan tud-
ták lecserélni, az újonnan nyílt fiókposták bélyegzői is igen lassan készültek el. Még az 1960-as 
évek elején is előfordultak az országban postaügynökségi bélyegzők és – bár jóval ritkábban – rag-
jegyek is. Voltak olyan fiókposták, amelyek megnyitásuk után viszonylag rövid időn belül bezártak, 
és teljes működésük alatt úgynevezett kisegítő bélyegzőt használtak, mert nem készült el a fiók-
posta bélyegzőjük. A kisegítő bélyegző postahelynevet nem tartalmaz, csak sorszámot és keltezést. 
Gorzsán például 1950-ben jött létre postaügynökség, de egészen 1953-ig kisegítő – számozott – bé-
lyegzőt használt, csak ekkor kapta meg az új fiókposta bélyegzőt.

postai szolgáltatások Hódmezővásárhely külterültén

A külterületi kézbesítés, illetve a postai szolgáltatások biztosítása Hódmezővásárhely külterüle-
tein már a 19. század végétől folyamatos problémaként jelentkezett, és gyakran fordultak elő konf-
liktusok. Volt, amikor városi alkalmazottak kézbesítették a küldeményeket, munkabeszüntetés is 
előfordult. A helyi postahivatal által a városi polgármesteri hivatalnak küldött levél:

„M. kir. posta és távirdahivatal Hódmezővásárhely 1.
A tekintetes polgármesteri hivatalnak, Hódmezővásárhely
A városi külterületi kézbesítők a postai küldemények kézbesítését a mai napon megtagadták. 
Tisztelettel felkérem, szíveskedjék a külterületre szóló levélpostai küldemények sürgős kézbesí-
tése iránt intézkedni.
Hódmezővásárhely 1., 1920. július hó 26-án”
(Hódmezővásárhelyi Levéltár)

Balra: megyehatárok az I. világháború előtt 
Jobbra: az 1950-es megyehatár-rendezés (sötét-
szürke szín jelzi Csongrád megye új területét)
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1929-ben a tanyai tanítók vállalták fel a kézbesítés feladatát, a Vásárhelyi Reggeli Újság is rész-
letesen beszámolt az eseményről:

„Régi óhajtása ez már a vásárhelyi tanyavilágnak, hogy nagy munka idején, vagy télen, mikor 
a közlekedés sok bajjal jár, ne legyen teljesen elzárva a világtól, hanem fontos üzeneteket, leveleket 
kapjon kint is, a legmesszibb határrészen és üzeneteit továbbíttathassa a városba. A város hatósá-
ga a közönség kérésére ilyen irányban több ízben tárgyalt már a postakincstárral s kereste a mó-
dot, mely az ügyet dűlőre juttatná. Más mód nem kínálkozott, csupán csak egy: hogy ha külterületi 
iskolák vezetői vállalják ezt a megbízatást. Az állami tanítókban megvan a jóakarat s mint a tanyai 
kultúra zászlóvivői, ennek a dolognak bajlódását is készséggel vették vállaikra. Dr. Nagy Lajos pos-
tatitkár ez ügyben tegnap Vásárhelyen járt s megjelent a külterületi állami tanítók összejövetelén a 
Mária Valéria utcai iskolában. Megbeszélték a teendőket, s a tanyai állami tanítók a postaközvetí-
tésre a fogadalmat nyomban le is tették. Teljesen önzetlenül, díjtalanul látják el a tanítók a kezelést. 
Tartanak bélyeget is és a városi kézbesítők útján kapják a leveleket, melyeket kézbesítenek s továb-
bítják a tanyai közönség által a városba szánt leveleket. A tanyai posta ügy ezzel egy jelentős lépés-
sel haladt előre.” (Vásárhelyi Reggeli Újság, 1929. október 2. 3. oldal)

Később sorra kiépültek a postaügynökségek: Mártélyon, Kardoskúton, Kútvölgyön, Kopáncson, 
Kakasszékfürdőn, majd az ötvenes és hatvanas években Gorzsán, Erzsébeten és Batidán is. A külte-
rületi kézbesítők speciális, egységes bélyegzőt használtak a kézbesítő jelzésére, amely tartalmazta 
a postahely nevét és számát, illetve a külterületi kezelő sorszámát.

                

Hódmezővásárhely, Kopáncs, Kútvölgyi Gyógyintézet, Mártély és Szikáncs külterületi kezelő 
bélyegzői
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Az 1990-es évekre azonban a fiókposták és kisforgalmú posták többsége megszűnt, kivétel ez 
alól Mártély és Kardoskút település, amelyek időközben önálló községgé alakultak, és postájuk is 
önálló postahivatal lett, illetve Szikáncs, ahol máig működik a posta. 

A kézbesítést viszont a külterületen lévő postahelyek megszűnése után is biztosítani kellett. 
1971-től ezt fokozatosan külterületi támpontos gépkocsi járatokkal oldották meg. Ennek az a lénye-
ge, hogy a külterületeken postaláda-csoportokat (rekeszeket) helyeztek el az úgynevezett támpont-
okon (erre a célra kijelölt, megfelelően megközelíthető helyeken). A kézbesítő postaautóval járja 
be a számára kijelölt külterületeket egy előzetesen kiadott ütemezés szerint. Kezeli a támpontokon 
a küldeményeket, a központokban általában házhoz viszi azokat, de a kövesúttól távol lévő tanyák 
lakóinak támpontos levélszekrénybe kézbesít. Fel is vesz a lakosoktól küldeményeket, pénzbefize-
tést, majd visszatér a szolgáltatást biztosító „anyahivatalhoz”. A külterületi kezelők saját bélyegző-
vel rendelkeznek, de az „anyaposta” ajánlási ragjegyeit használják.

Az országban az első külterületi támpontos kézbesítőjárat 1971 novemberében Kunszentmiklós 
külterületén indult. A Magyar Posta az eseményről alkalmi bélyegzővel és borítékkal emlékezett 
meg. A boríték sematikus rajza jól szemlélteti a szolgáltatás lényegi elemeit (postaautó, megadott 
bejárási útvonalak, illetve postaláda-csoportok, azaz támpontok). 1979. július 4-én Mezőberényben 
már az ország 100. gépkocsis külterületi kezelőjáratát indították el, alkalmi bélyegzővel is felhív-
ták erre a figyelmet.

alkalmi boríték  
és bélyegző:  

„Korszerű külterületi 
kézbesítés megkezdése, 
Kunszentmiklós,  
1971. november 1.”

 

alkalmi bélyegző: 
100. gépkocsi külterületi kezelőjárat 

Mezőberény, 1979. július 4.

Hódmezővásárhelyen a külterületi támpontos kézbesítőjáratokat 1973-ban indították el. Össze-
sen 7 járat működött az azóta eltelt időszak alatt, melyek közül a hetedik, a 6607. számú 2010-ben 
megszűnt. Bélyegzője különleges volt, mert ez a típus jellemzően a mobil postáknál ismert (lásd: 
következő oldalon).
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2009. február 4-én fel-
adott levelezőlap a 6607. 
számú bélyegzővel

2011-ben 33 belterü-
leti és 6 külterületi kéz-
besítő teljesített szolgála-
tot Hódmezővásárhelyen.

A 6 külterületi kézbe-
sítő 2013-ban 945 cím-
helyre kézbesített házhoz, 
és 580 címhelyre tám-
pont útján. Szikáncs bel-
területét nem tartalmaz-
zák ezek a számok, ott 
részmunkaidős belterüle-
ti kézbesítő gondoskodik 
a küldemények címhely-

re juttatásáról. Az előírások szerint külterületen a szilárd burkolatú utak mentén, a bokor tanyák-
nál és a tanyaközpontokban házhoz kézbesítés van. A földutakkal elérhető tanyák egy rekeszt kap-
nak a hozzájuk közel lévő szilárd burkolatú út menti támponton a küldemények kézbesíthetősége 
érdekében.

A már megszűnt 7. számú kézbesítőjárattól eltérően, a többi külterületi kezelő más típusú bé-
lyegzőt használ. A 2. és 3. számú járatok úgynevezett kisegítő, számozott bélyegzőt, a 4., 5. és 6. 
számú járatok pedig külterületi kezelői bélyegzőt, ahol a „KK” jelzés a külterületi kezelőt jelzi. Ér-
dekesség, hogy a 3. számú járat épp a 3-as számozású kisegítő bélyegzőt használja, de a két 3-as 
szám egybeesése valószínűleg véletlen.

       
az 1., 5., és 3. számú külterületi kézbe-
sítőjárat 2013. november 20-i dátumú 
bélyegzői

2013-ban Hódmezővásárhely belterületén öt postahely nyújtja a postai szolgáltatásokat, az 1. 
számú, a 4. számú, a 8. számú, a Hódmezővásárhely TESCO és a Hódmezővásárhely (Újváros) 
posta. Az újvárosi postapartnerként üzemel, a többi önálló postahivatal. 

Hódmezővásárhely jelenlegi külterületén már csak Szikáncson működik posta, a Hódmezővá-
sárhely 6. – Szikáncs posta. Önálló postával rendelkezik Mártély és Székkutas, és az azóta már Bé-
kés megyéhez tartozó Kardoskút is.

Ezen rövid közigazgatási és postaigazgatási áttekintés után következzen a külterületi postahe-
lyek részletes bemutatása.
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Batida
Batidán 1960-ban nyílt fiókposta az Iskola utca 1. szám alatt. Kezdetben Batida volt a postahely 

neve, később Hódmezővásárhely-Batida név szerepelt a bélyegzőjén.

Egészen 1987-ig szolgálta ki a lakosságot, amikor két másik külterületi postahellyel ezt a fiók-
postát is megszüntették.

    

Batida ma is Hódmező- 
vásárhely külterülete

Ebben az épületben kapott helyet 27 évig a postai szolgáltatás Batidán

Batida fiókpostán 1970. január 7-én feladott ajánlott válaszlap  
(büntetés befizetését igazolta, hátoldalán okirati illetékbélyegekkel)
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Erzsébet

1950-ben a Hódmezővásárhelyen létrehozott három új posta egyike Erzsébeten nyílt meg 
Erzsébettelek néven, még postaügynökségként. 1951-ben az összes többi postaügynökséghez ha-
sonlóan fiókpostává alakították, de 1953-ig számozott, kisegítő bélyegzőt használt, mert csak 1953-
ban készült el a saját bélyegzője. 1973-ban új bélyegzőt kapott, Hódmezővásárhely-Erzsébet név-
vel. Egészen 1987-ig működött fiókpostaként, amikor megszüntették, és végleg bezárt.

    

Gorzsa
1950-ben az állami gazdaság egyik irodaépületében nyílt meg a Gorzsa postaügynökség. 1951-

ben központi általános intézkedéssel fiókpostává minősítették, de csak 1953-ban készült el a négy-
szögletes fiókposta-bélyegzője, majd 1959-ben kapta meg az új körbélyegzőjét, amelyet azután 
1960-ig használtak. A kis postahely nem volt hosszú életű, mindössze 10 évig működött, 1960-ban 
bezárták.

Gorzsai filatéliai emléket (levelet, bélyegzést, ajánlási ragjegyet stb.) eddig még nem sikerült 
fellelni.

Erzsébet ma is Hódmezővásárhely  
külterületi része

Ebben az épületben működött 37 éven keresztül  
az erzsébeti posta

Kézbesítő rekeszek a „támponton”,  
Erzsébeten, a hajdani posta épülete előtt

Erzsébettelek fiókpostán 1970. december 14-én 
feladott ajánlott levél
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Kardoskút

Kardoskúton 1901-ben még csak gyűjtőládák kihelyezését engedélyezte a kereskedelmi minisz-
ter, de 1906-ban már postaügynökség nyílt a vasútállomás épületében, amely a Hódmezővásárhely 
1. számú postahivatalhoz tartozott. 1945-ben a Vasút 481 alá (ma Árpád sor 14.) költözött. 1950-ben, 
a megyehatárok rendezésekor Kardoskút Békés megyéhez került. Ezzel szinte egy időben – 1951-
ben – postahivatallá alakították át, így közvetlen kapcsolata megszűnt a hódmezővásárhelyi főpos-
tával. 1964. május 9-én került mostani helyére, a Március 15. tér 4. szám alá, ahol 2009. november 
15-től postapartneri szerződéssel működött tovább. 2012-ben a postapartner felmondta a szerződést, 
ezért 2012. július 10-től ismét a Magyar Posta saját dolgozója üzemelteti. A tervek szerint 2014 áp-
rilisától posta-agoraként fog működni, azaz postai és kormányponti funkciókat egyaránt ellát majd.

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Kardoskút vasútállomás napjainkban, ezen  
a helyen működött Kardoskút első postája

Vasút 481 (ma Árpád sor 14.),  
évtizedekig itt volt a posta

1943. augusztus 31-i pos-
taügynökségi bélyegzés

1964 óta ebben az épületben található a postahivatal

Egy 2013-ban kelt  
ajánlási ragjegy (jobbra)
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Kakasszék
A Kakasszéken működő szanatórium, 

gyógyhely élénk forgalma megkívánta a 
kényelmesebb postai szolgáltatásokat is. A 
Postaigazgatóság elismerte a jogos igénye-
ket, Endrey Béla polgármester 1938-ban egy 
hirdetményben tájékoztatta a lakosságot az 
új postaügynökség megnyitásáról a Vásárhe-
lyi Reggeli Újság hasábjain.

„Hirdetmény. Értesítem a város közönsé-
gét, hogy a szegedi m. kir. Postaigazgató-
ság Hódmezővásárhely thj. város külterület-
éhez tartozó Kakasszékfürdő elnevezéssel el-
látott lakott helyen 1938. évi július hó 5-én 
új postaügynökséget nyitott, amely ügynök-
ség a vasútállomáson és Kakasszékfürdő te-
lepén fog kézbesítéseket végezni. Az ügynök-
ség időszakos, vagyis évenként május 1-től 
október 31-ig van üzemben. A postaügynök-
ség minden tekintetben a Hódmezővásárhely 
1. sz. postahivatalhoz tartozik.
Hódmezővásárhely, 1938. évi július hó 11-
én.” (Vásárhelyi Reggeli Újság 1938. au-
gusztus 6. 4. oldal)

A posta helye nem a szanatórium épüle-
tében volt, hanem a Júlia-fürdő területén. A 
postaügynökség az 1951-es átszervezések 

után fiókposta lett, de új bélyegzője csak 1958-ban készült el. 1977-ben már „Székkutas Kakasszéki 
Gyógyintézet” néven működött, tehát már Székkutashoz tartozott. Valamikor az 1970-es évek vé-
gén szűnt meg. Hajdani épületeit teljesen elbontották, helyükön ma már csak gyep és liget van.

Napjainkban munkanapokon Székkutasról jár ki postaautó, 9:05-kor érkezik, elvégzi a kézbesí-
tést, felveszi az esetleges küldeményeket, pénzbefizetéseket, és megy tovább. Kakasszékfürdő tehát 
a fiókposta megszűnése óta már Székkutashoz tartozik.

Egy kalandos utat be-
járt bírósági tértivevény 
1957-ből: „Elköltözött” jel-
zéssel elküldték Oroshá-
zára, onnan tovább küld-
ték Kakasszékre, míg vé-
gül „Ismeretlen” jelzés-
sel visszaküldték a Városi 
Bíróságra.

1943. augusztus 14-én, Kakasszékfürdőn feladott ké-
peslap elő- és hátlapja
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Kopáncs

Kopáncson 1933-ban nyílt postaügynökség, Endrey Béla polgármester hirdetményben tette 
közzé a hírt a Vásárhelyi Reggeli Újságban.

„Július 10-én megnyílik a kopáncsi postaügynökség. A postakincstár a Kopáncson tartott hely-
színi szemle után hozzájárult a kopáncsi postaügynökség felállításához. Az új postaügynökség júli-
us 10-én nyílik meg, vezetője Szilas Sándor, a volt Láda-féle vendéglő tulajdonosa lesz, aki ingyen 
bocsát rendelkezésre hivatalos helyiséget vendéglőjében. A megállapodás értelmében az érkező 
postát a reggeli vonatok adják le, míg a feladott küldemények továbbítása az esti vonatokkal törté-
nik.” (Vásárhelyi Reggeli Újság, 1933. július 2. 5. oldal)

A postaügynökséget végül július 15-én nyitották meg. Szilas Sán-
dor vendéglője a vasútvonal mellett, a kopáncsi állomáshoz közel állt, 
így egyszerű volt feladni és fogadni a postát. A vendéglő épületében 
nemcsak a posta kapott helyet, hanem a postáskisasszony szolgála-
ti lakása is. Három kézbesítő végezte a küldemények kihordását (Gál 
Pál, 90 éves helyi lakos visszaemlékezései alapján). 1940-ben postahi-
vatallá minősítették át, majd 1964-ben megszüntették, és az út két ol-
dalán helyeztek el támpontokat kézbesítő rekeszekkel. A 47-es számú 
főút algyői Tisza-híd és Hódmezővásárhely közötti szakaszának négy 
sávra történő bővítésekor a vendéglő épületét lebontották, ma már csak 
az itt elhelyezett kézbesítő rekeszek jelzik a 30 évig működő, egykori 
kopáncsi postahivatalt.

„Székkutas Kakasszéki Gyógyint. Fp” bélyegzős 
levél 1977-ből (Makó Imre tulajdona)

Kézbesítő rekeszek Kakasszéken  
napjainkban

1939. december 14-i posta-
ügynökségi bélyegző  

(röviddel a postahivatallá 
minősítés előtt)

Balra: 
a Szilas-féle vendéglő 
helyén elhelyezett tám-
pont kézbesítő rekeszei 
napjainkban

 
Jobbra: 

a 47-es út túloldalán 
elhelyezett kézbesítő 

rekeszek
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Kútvölgy

A város megkeresésére az Alföld-Fiumei Vasúttársaság igazgatósága 1883 októberében Kútvölgy 
néven le- és felszálló állomást nyitott a Hódmezővásárhely Sámson vasúti szakaszon. 1909-ben Kút-
völgy postaügynökség néven nyílt meg az első postahely a vasútállomás mögött található épületben, 
amely ma lakóház. 1939-ben Kútvölgyi Gyógyintézet postaügynökségre változott a neve. 

1951-től fiókpostává alakult, mint 
minden más postaügynökség, de csak 
1956-ban készült el az új bélyegzője. A 
téglalap alakú bélyegzőnek az érdekes-
sége, hogy a szakirodalomban nem volt 
nyoma a létezésének. A Csongrád Me-
gyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Le-
véltára munkatársainak segítségével si-
került fellelni, ráadásul, mint kiderült, 
Magyarországon ez az egyetlen olyan 

téglalap alakú fiókposta bélyegző, amelyen a postahely neve kétsoros! Rendkívüli filatéliai kincset 
sikerült tehát felkutatni.

Az ügynökséget 1964-ben postahivatallá minősítették át, majd 23 évvel később, 1987-ben 
megszüntették.

Napjainkban két helyen van támpontos külterületi kézbesítés: a már bezárt gyógyintézet előtt és 
a Dózsa György út 22. szám alatti élelmiszerbolt előtt. A postaautó előbb kihordja a küldeményeket 
Kútvölgy belterületén, majd az élelmiszerbolt mellett megáll, kiosztja a támpont rekeszeibe a leve-
leket, kiszolgálja az ott várakozókat, majd megy tovább a volt gyógyintézet előtti támponthoz.

1934. július 28-án Budapesten feladott levél Kútvölgyre  
címezve, 29-i postaügynökségi érkezési bélyegzővel

  
Kútvölgyi 

Gyógyintézet 
postaügynök-
ségi bélyegző 

1942-ből

a kopáncsi csárda 
épülete 
az 1980-as években
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Balra:  
bírósági tértivevény részlet  
a különleges, téglalap alakú kétso-
ros szövegű fiókposta bélyegzővel 
(1956)
 

Jobbra:  
kör alakú  

fiókposta bélyegző  
bírósági tértivevényen

(1960) 

Balra:
1969. március 28-án feladott levél  
postahivatali bélyegzővel

Fent: Kútvölgy napjainkban is  
Hódmezővásárhely külterülete 

Jobbra: a napjainkra már bezárt Kútvölgyi 
Gyógyintézet előtti támpont kézbesítő-rekeszei

Lent: 
a vasútállomás mögötti épület, amelyen 

még ma is látszik a poSta felirat helye, 
itt működött a kútvölgyi posta 77 évig
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Mártély

Az első postahely postaügynökségként nyílt meg a község területén 1907-ben. Két évvel később 
elkezdődött a kis postaügynökség kálváriája. A Magyar Posta és Távirda Igazgatóság az 1909. jú-
lius 30-án keltezett 95072/909 számú körözvényében 1909. július 31-ével bezárólag ideiglenesen 
beszüntette a postaügynökség működését. Hódmezővásárhely Tanácsa ez ellen a következő levéllel 
tiltakozott a Magyar Királyi Posta és Távirda Igazgatóságnál 1909. augusztus 7-én:

„Mély tisztelettel kérjük, hogy ezen tervbe vett ideiglenes megszüntetéstől elállni méltóztassék, 
mert Mártélyon ma már oly sűrű a népesség, hogy a tanyák utcát képezve, azok lakosai községsze-
rű életet élnek s így föltétlenül szükségük van a posta ügynökség szakadatlan fenntartására s annak 
már ideiglenes beszüntetése is a közönség érdekeit érinti. Ennek elkerülhetése végett tisztelettel kér-
jük, hogy a mártélyi posta ügynökség haladéktalan felállítása iránt intézkedni méltóztassék.”

A Postaigazgatóság a következő levélben indokolta döntését:

„Folyó hó 7-én kelt 11143 számú átiratára értesítem, hogy a mártélyi postaügynökséget kényte-
len voltam ideiglenesen beszüntetni, mert a volt postaügynök, aki állásáról lemondott, a postaügy-
nökséget nem volt hajlandó tovább kezelni s az újonnan kinevezett postaügynök pedig még nem érti 
a kezelést, tehát az ügynökség nem volt neki átadható.

Mihelyt az új ügynök a kezelést elsajátítja, ami előreláthatólag rövid időn belül megtörténik – a 
postaügynökség megnyitása iránt intézkedni fogok.”

A postaügynökség zárva maradt, és 1910. január 11-én a következő levelet kapta a Városi Ta-
nács a Postaigazgatóságtól:

„1909 évi augusztus 7-én tartott üléséből a tek. tanács 11143/09 szám alatt azzal az átiratával 
fordult hozzám, hogy az ideiglenesen megszüntetett mártélyi postaügynökséget, tekintettel az ottani 
lakosság fontos érdekeire, mielőbb nyissam meg újra.

Ennek az óhajnak eleget akarván tenni, azóta már két ottani lakost is kineveztem ügynökké, még 
pedig Bitai Pál jegykiadóőrt és Nagy György József szatócs és kovácsmestert. Mielőtt azonban ál-
lásukat elfoglalták volna, mindkettő lemondott.

Minthogy pedig újabb pályázó hiányában az ügynöki állást betölteni nem tudom, addig míg al-
kalmas egyén nem jelentkezik, az ügynökséget sem nyithatom meg.

Ha tehát az ottani lakosságnak tényleg érdeke az, hogy Mártélyon postaügynökség működjék, 
kérem a tek. tanácsot, hasson oda, hogy alkalmas és megbízható egyének pályázati kérvényüket mi-
előbb beadják.

Az ügynök naponkint 2 órát tart hivatalos órát, s évi díjazása 180 korona munkajutalék és 120 
korona szállítási átalány, készpénzbiztosítékot 100 koronát kell letennie, de ezt lefizetheti részle-
tekben is. Bővebb felvilágosítással szolgál egyébként a hódmezővásárhelyi 1. számú pt. hivatal 
főnöke.”

Ennek a levélnek különösen érdekes az utolsó bekezdése, hiszen pontosan leírta a legfontosabb 
tudnivalókat a postaügynök állására vonatkozóan. A Postaigazgatóság 1910. március 4-én sürgető 
levelet küldött a Városi Tanácsnak, mivel mindaddig nem érkezett be pályázat a postaügynöki állás-
ra. Ennek hatására a város 1910. március 16-án hirdetményt jelentetett meg, miszerint „felhívatnak 
mindazok, akik a mártélyi külterületi részen felállítandó postaügynökség kezelését elvállalni haj-
landók, hogy ez iránt a jegyzői hivatalnál jelentkezzenek”. 1910 áprilisa során a város két jelentke-
ző pályázatát is megküldte a Postaigazgatóságnak. 
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1910. augusztus 1-jén azután hirdetményben tájékoztatja a Magyar Királyi Posta és Távirda 
Igazgatóság a lakosságot, hogy ismét megnyílik a postaügynökség:

„A Hódmezővásárhely városához tartozó Mártély pusztán, az ideiglenesen megszüntetett postai 
ügynökség f. é. augusztus hó 16-án ismét életbe lép. Az ügynökség bárhova szóló levélposta külde-
mények, továbbá csak a belföldre, Ausztriába, a megszállott tartományokba, vagy Németországba 
szóló 1000 korona értéket meg nem haladó pénz és csomagküldemények felvételével, továbbításával, 
leadásával és utalvány nemkülönben postatakarékpénztári ügyletek közvetítésével van megbízva.

A postai ügynökségnél cheque és postatakarékbetét csak 1000 korona erejéig eszközölhető.
A postai ügynökség kézbesítési köre a közelében levő tanyákra terjed ki.
A postai ügynökség leszámolás, ellenőrzés és felügyelet tekintetében a Hódmezővásárhely 1. sz. 

postahivatalhoz tartozik s a 4312/4321 és 4326/4313 sz. vonatokban közlekedő 102. sz. kalauzpos-
tákkal van összekötve.”

Ez a hirdetmény különösen érdekes, mivel egészen pontosan leír minden működési feltételt, a 
vonatszámokat, az értékkorlátozásokat stb. Sajnos, nem derül ki belőle, hogy ki lett a postaügynök, 
az áprilisban felterjesztett Juhász Ernő és Faludy Kálmán közül valamelyik pályázó, vagy valaki 
más. A hirdetménynek van egy másolata is a fellelt levelezésben, amelyen augusztus 16-át kijaví-
tották augusztus 17-re. Valószínűleg ez lehetett az újranyitás tényleges dátuma.

Nem sokáig volt azonban nyugalom a kis postaügynökség háza táján, mert 1912. február 28-án 
a következő levelet küldte a Postaigazgatóság a Városi Tanácsnak:

„A mártélyi postaügynökséget, mely a közelmúltban megüresedett, tekintettel csekély jövedéki 
bevételére, a községből a vasútállomásra szándékozom áthelyezni.

Az ügynökséget csak abban az esetben tarthatnám meg a községben, ha az érdekeltség illetve a 
város a szállítást az ügynökség és a vasútállomás között meghatározatlan időre saját költségére és 
veszélyére vállalhatná.

Felkérem ennélfogva szíveskedjék sürgősen értesíteni, hogy az ügynökségnek a pályaudvarra 
való kihelyezése ellen nem forogna-e fenn akadály, vagy ha igen, a szállítást az érdekeltség illetve 
a város vállalná-e bizonytalan időre a saját költségére és veszélyére.”

A Városi Tanács válasza erre az volt, hogy a város részéről nem gördít akadályt az áthelyezés 
elé, a szállítást saját költségére és veszélyére nem tudja vállalni. Így került a postaügynökség a 
vasútállomásra.

A mártélyi postaügynökségnek volt egy postatörténeti érdekessége. A postaügynökség bélyeg-
zője elveszett, vagy megsérült, ezért új bélyegzőt igényelt és kapott. Annak érdekében, hogy az új 
bélyegzőt meg lehessen különböztetni a 
régitől, a bélyegző két szélére egy-egy 

„A” betűt véstek, amely igen ritkán for-
dul elő a postaügynökségi bélyegzők-
nél. Ezt az „A” betűvel kiegészített bé-
lyegzőt 1920-tól 1936-ig használták.

Kékesszürke postaügynökségi bé-
lyegzés 1931. február 19-i feladású kül-
deményen, a bélyegző két szélén halvá-
nyan látható az „a” betű (jobbra)
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Balra: 1933. december 15-i feladóvevény, az „a” betűk tisztán látszanak

1943-ban, a II. világháború kellős közepén nagyot lépett előre a 
mártélyi postaszolgáltatás. 1943. június 23-án a következő hírt jelentet-
te be a polgármester-helyettes a Vásárhelyi Reggeli Újság hasábjain:

„A Mártélyon működő postaügynökségnek postamesteri hivatallá 
alakítása. A szegedi m. kir. Postaigazgatóság átirata alapján értesítem 
városunk közönségét, hogy a postaigazgatóság Hódmezővásárhelyhez 
tartozó Mártélyon a vasútállomáson működő postaügynökséget 1943 
évi június 16-tól távbeszélővel egyesített postamesteri hivatallá alakí-
totta át. A postahivatal kézbesítő köre a megszűnő postaügynökség eddi-
gi kézbesítő kerületére terjed ki. Hódmezővásárhely 1943 június 10. Dr. 
Beretzk s. k. polgármesterhelyettes” (Vásárhelyi Reggeli Újság, 1943. 
június 23. 2. oldal)

Az önálló postamesterség létrehozásával Mártély postai szolgáltatása függetlenné vált a Hód-
mezővásárhely 1. számú postahivataltól.

   

Székkutas – Vásárhelykutas

Vásárhelykutas Hódmezővásárhely külterülete volt, de már egész korán, a vasútvonal kiépítése 
után, 1899. január 6-án saját postahivatalt kapott, Sámson néven. A település 1951-ben önálló köz-
séggé vált Székkutas néven, postája is ezen a néven működik napjainkig. Mivel a kezdetektől önál-
ló postahivatala volt – tehát nem postaügynöksége –, ezért postájának története bizonyos mértékig 
függetlennek tekinthető. Közigazgatásilag azonban egészen 1951-ig Hódmezővásárhelyhez tarto-
zott, ezért nem választható el városunk postatörténetétől.

Az első posta 1899-ben Sámson vasútállomáson jött létre. 1900 júniusában Sámson postaállo-
mást Vásárhely-Kutasra nevezték át. 1938-ban a község akkori központjába, a Puszta 889 szám alá 
(ma Alkotmány utca 2.) költözött a postahivatal, Nagy Sándor szíjgyártómester házába. A posta az 
1970-es évek második felében a Vásárhelyi utca 14. szám alatt felépített, új épületben kapott helyet, 
ahol jelenleg is működik.

a mostani vasútállomás-épület helyén lehetett 
1912-től a postaügynökség

Mártély, Fő utca 82.  
Napjainkban itt működik a posta
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A II. világháború utáni időszak számos szükségmegoldást követelt meg a postásoktól is. Mi-
vel a szolgáltatások csak lassan álltak helyre, az elveszett vagy megsemmisült bélyegzőket is csak 
lassan tudták pótolni. 1945 végén valószínűleg a hiányzó hely-kelet-bélyegzőt helyettesítették 
Vásárhelykutason ideiglenesen egy szövegbélyegzővel és külön dátumbélyegzővel, amint az egy 
1945 decemberében feladott levélen is jól megfigyelhető, amelyet a Magyar Vöröskereszt Hadifo-
goly Kutató Irodájának címeztek. Az egyre gyorsuló infláció miatt úgynevezett kisegítő bélyegeket 
használtak (60 pengő felülnyomás a 18 filléres bélyegen).

A bélyegzők beállításába néha hiba csúszott, így érdekes ellentmondások keletkeztek. Egy bíró-
sági tértivevényen például, azon túl, hogy szép külterületi kezelői lila bélyegző van rajta, az is el-
gondolkodtató, hogy van rajta középen egy 1954NOV 25 dátumbélyegző, míg a jobb oldalán 1954 
XII. 26 12 szerepel, azaz december 26. Az egyik bélyegzőt tévesen állították be, hogy melyiket, azt 
ma már nem lehet megállapítani.

Bírósági irat tértivevény 1954-ből érdekes dátumbélyegzésekkel és külterületi kezelői bélyegzéssel

    

a vasútállomás még Vásárhelykutas né-
ven.  1951 előtt itt volt az első posta 

a székkutasi vasútállomás 2013-ban
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    az 1942-es nagy árvíz idején készült fényképek a postahivatal, Nagy Sándor háza előtt  

 

 

 

    

 

1935. december 31-én, szilveszterkor feladott újévi képeslap koronás, órajelzéses 
Vásárhelykutas bélyegzővel (Tornyai János Múzeum)

Székkutas, Vásárhelyi út 14–16. 
Itt működik jelenleg a postahivatal

1945. december 22-én Vásárhelykutason  
feladott levél
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Érdekességek a hódmezővásárhelyi postatörténet világából

A postahelyek ismertetése után szeretnék néhány érdekes adattal szolgálni a posták mindennap-
jairól, illetve filatéliai érdekességeiről.

1929-ben, az 1. számú postahivatal Hódi Pál utca 2. alá történő költözése után, a főposta hiva-
talvezetője, Sípos Lajos szükségesnek érezte, hogy részletesen tájékoztassa a lakosságot a postai 
szolgáltatásokról, ezért a Vásárhelyi Reggeli Újságban a következő írást tette közzé:

„Tudnivalók a posta-, távirda-, távbeszélő- és rádiószolgálatról. 
A vásárhelyi posta főnöksége a következők figyelembe vételére hívja fel a közönséget:

1., A küldemények feladásánál alkalmazkodjunk a postahivatal szolgálati beosztásához és a pos-
tai indításokhoz. (Erre szolgáló kimutatás a postahivatalban ki van függesztve.)

2., Csoportos csomagokat célszerű este 5 óra 20 percig postára adni, hogy azok még aznap 
továbbíttassanak.

3., Külterületen lakók a tanyai kézbesítők által átadott „értesítő és elismervényt” az aláírásuk 
és személyazonosságuk igazolása végett Kóti Mihály közigazgatási őrmesterrel (városháza pince) 
mindig igazoltassák.

4., A levelek címzésére nagy hangsúlyt helyezzünk s annak hátoldalán a feladó pontos címét 
ajánlatos felírni.

5., Nyomtatvány- és áruminta-küldeményekben személyes jellegű írásbeli közleményt elhelyezni 
tilos, mert 20-szoros bírság jár utána.

6., Ha a küldemény kézbesítéséről igazolás szükséges, úgy kérjünk a feladás alkalmával 
tértivevényt.

7., 100 darab levélre vagy nyomtatványra már nem kell bélyeget ragasztani, mert azokat a posta 
készpénz-fizetés ellenében is felveszi.

8., Vidéken lévő követelés behajtását is – postai megbízás útján – vállalja a posta. Erre szolgáló 
űrlapot és felvilágosítást a postahivatal ad.

9., Csomagok szállítását és házhoz kézbesítését a posta végzi leggyorsabban, esetleges sérülé-
sért, elveszésért teljes kártérítést fizet.

10., Nem kell várni a levélhordásra, mert minden reggel már 8 órától este 9 óráig bármikor 
megkapja a leveleit, ha postafiókot bérel havi 2 pengőért.

11., Postai meghatalmazás csak akkor érvényes, ha azt a levélhordó, vagy kir. közjegyző előtt ál-
lítjuk ki. Űrlap minden levélhordónál és a hivatalban is kapható.

12., Távbeszélő kagylót a beszélgetés végeztével okvetlenül helyére kell akasztani, mert máskü-
lönben nemcsak hogy fel nem hívható, hanem mivel lámpája a központban égve marad – a felesle-
ges áramfogyasztást megakadályozandó – készüléke kikapcsoltatik s így az előfizető sem hívhatja 
fel a központot.

13., Minden távbeszélő előfizető táviratait feladhatja távbeszélő útján és érkezett táviratait is 
bemondják távbeszélőn, ha ezt írásban kéri a hivataltól s a díjak utólagos kiegyenlítésére kötelezi 
magát.
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14. A távbeszélő állomás havi díja 12 pengő. Ügyeinek gyors elintézése ma már minden modern 
embernek fontos és az egy napra eső 40 fillér díj gazdagon kamatozik, ha a távbeszélő állomás be-
rendezését kérjük.

15., Napi 8 fillérért szórakozhat, művelődhet s taníthat, ha rádiót szerez be.

16., Rádiókészüléket csak engedély alapján lehet felszerelni. Engedély nélküli felszerelés magas 
pénzbüntetést, a készülék elkobzását és elzárást von maga után. Engedély iránti kérvényűrlap min-
den levélhordótól kapható.

17., Rádiókészüléket csak annak szabad előállítania és forgalomba hozni, akinek erre miniszteri 
engedélye van. Ne kössünk üzletet kontárokkal, mert felfedezés esetén két hónapi elzárás és pénz-
büntetés jár utána. Amatőrök saját céljaikra készüléket összerakhatnak s felszerelhetnek.

18., Ha valaki rádiókészülékét eladja, elajándékozza, vagy az engedélyéről lemondani óhajt, 
mindezt saját érdekében előzetesen a postahivatalnál jelentse be.

19., Aki rádió-orvhallgatót feljelent, 5 pengő tettenérési jutalékban részesül.

Sípos Lajos 

pfőfel. hiv. vezető.“

(Vásárhelyi Reggeli Újság, 1929. január 25. 5. oldal)

Amint a fenti felsorolásból is kiderül, a posta nyújtotta a rádió-, a távírdai és a telefonszolgálta-
tásokat is. A táviratküldés a morzejelek használatával és a vezetékes távirat-továbbítás bevezetésé-
vel terjedt el rohamosan. A táviratküldés kiépítése szorosan összekapcsolódott a telefonhálózat ki-
alakításával, de kezdetben a távírdai és a postai szolgáltatások elkülönültek, csak 1890-től vette át 
teljes egészében a táviratok kézbesítését a Magyar Királyi Posta.

  

1942. augusztus 8-án  
orosházára küldött dísztávirat

1880. május 16-án kelt nyugta 
a távirati díj  befizetésének igazolására 

„M.K. tÁVIRDa ÁLLoMÁS 
H.M.VÁSÁRHELY” 

bélyegzéssel
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A postaigazgatás a postai kezelésben alkalmi bélyegzőkkel ünnepli a kiemelkedő eseményeket. 
Hódmezővásárhely első alkalmi bélyegzőjét 1938-ban használták, a Szentjobb Országjárása alkal-
mából. Az azóta eltelt időszakban közel 100 további alkalmi bélyegző emlékeztetett országos vagy 
helyi jelentőségű eseményekre.

1938. június 27-i alkalmi bélyegzős takarékpénztári levél  
a Szentjobb országjárása hódmezővásárhelyi állomása tiszteletére

A kézbesítők egy időben kis gumibélyegzővel rendelkeztek, amelyen a saját nevük állt. A 
tértivevényeken, szállítóleveleken, egyéb iratokon jelezniük kellett a kézbesítő nevét, és a gumibé-
lyegző meggyorsította a munkájukat. Az ötvenes és hatvanas évek több ezer bírósági tértivevényét 
átnézve és feldolgozva ezeket az aláírás-bélyegzőket, képet lehet alkotni az akkori kézbesítőkről 
(nevük, körzetük, kézbesítésük időtartama, a küldemények számossága). Emlékükre és tiszteletük-
re álljanak itt betűrendben a gyakoribb, fellelt aláírás-bélyegzők:
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A bélyegzők változatosságából arra lehet következtetni, hogy nem volt egységes, előírt formá-
tum, lehet, hogy minden kézbesítő maga készíttette el a bélyegzőjét. Vajon gondoltak-e arra annak 
idején, hogy a postatörténet kutatóinak is segítenek a jól olvasható aláírás-bélyegzők használatá-
val? Valószínűleg nem, mégis érdekes adalékkal szolgáltak, köszönet érte, és nevük is fennmaradt 
az utókor számára.

A postaigazgatás számos nyomtatványt használ a belső elszámolásokhoz, a napi szolgáltatások, 
ügymenet adminisztrálásához. Ezeket nevezik belkezelési és postaszolgálati nyomtatványoknak. 
Ezen nyomtatványok többsége ritkán kerül magángyűjtői kézbe, pedig gyakran igen különleges fi-
latéliai értéket hordoznak mind a bélyegzők és a felhasznált postabélyegek, mind a postaigazgatás-
sal kapcsolatos információk tekintetében.

A postahivatalok egymás közötti jelzéseit 
szolgálja például a díjhiány-jelentés, melyet 
az érkezési postahivatal küld meg a feladó hi-
vatalnak, amennyiben a beérkezett küldemény 
díja nem felel meg a díjszabásnak, azaz alul-
bérmentesített. A feladó hivatal munkatársa az 
összeget megpróbálja beszedni a feladótól, ha 
ez nem sikerül, akkor saját magának kell azt 
kifizetnie. Ráragasztja a díjhiány-jelentésre a 
hiányzó összegnek megfelelő értékű postabé-
lyeget, és visszaküldi az érkezési hivatalba.

 
Balra: egy korona-inflációs postai belkezelési 
nyomtatvány 194.200 Korona összértékű 
postabélyeggel 
1924. november 24-i dátummal



Hódmezővásárhely postatörténete

203

    
1991. április 11-i postaszolgálati „Díjhiányjelentés” Hódmezővásárhelyről Martonvásárra, 

egy 7,6 kg súlyú csomag teljes díja, 74 Ft hiányzott

A továbbiakban néhány különleges utat befutott levélen keresztül ismerhetjük meg a filatélia 
szépségeit, összefonódását a történelemmel vagy épp a mindennapok apró eseményeivel.

1929 és 1934 között négy repülőgépversenyre került sor (1929, 1930, 1932, 1934), melyek 
közül az utolsót 1934. augusztus 28-tól szeptember 16-ig Varsóban, Lengyelországban rendezték 
meg. A verseny több kategóriában zajlott, a legnagyobb érdeklődésre számot tartó versenyszám a 
záró szám, az Európa feletti rally volt, amely Varsóból indult és oda is érkezett vissza. A követke-
ző állomásokat érintette: Varsó–Königsberg–Berlin–Köln–Brüsszel–Párizs–Bordeaux–Pau–Mad-
rid–Sevilla–Casablanca–Meknes–Sidi Bel Abbes–Algiers–Biskra–Tunis–Palermo–Nápoly–Róma–
Rimini–Zágráb–Bécs–Brno–Prága–Katowice–Lwów–Wilno–Varsó. A rally mezőnye 1934. szep-
tember 14-én ért Lwówba, a képen látható levelet valamelyik repülőgép kapitánya, Feliks Serbenski 
küldte Dr. Grünfeld Sándornak Hódmezővásárhelyre. A levélen 3 db, a verseny tiszteletére felül-
nyomott, 1933-as kiadású 30 Gr címletű bélyeg található (az előző évi, 1933-as repülőverseny len-
gyel győzteseit, Zwirko és Wigura pilótákat ábrázolja), mellette egy db, szintén Challenge 1934 
felülnyomású, 1925-ben kiadott 20 Gr címletű bélyeg, illetve a hátlapon egy 20 Gr címletű, felül-
nyomás nélküli forgalmi bélyeg. A bélyegeket a repülőverseny alkalmi bélyegzőjével érvénytele-
nítette a lwówi posta. A levelet utca és házszám nélkül is ki tudta kézbesíteni a Hódmezővásárhely 
1. számú postahivatal.

1934. szeptember 14-én Lwówban feladott, Hódmezővásárhelyre küldött ajánlott levél (elő- és hátlap)
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1939. január 6-án Beller Gyuláné igen meglepődhetett Hódmezővásárhelyen, amikor kinyitot-
ta a postás által hozott levelet, ugyanis a debreceni királyi közjegyző eltévesztette a nevet és címet. 
Beller Gyuláné kézzel gondosan ráírta a hátoldalra, hogy „Hason név miatt felbontottam, tartalma 
nem engem illet.”, még a céges bélyegzőjét is ráütötte, és másnap visszaadta a postásnak. A köz-
jegyző levele valószínűleg tartalmazhatta a helyes nevet és címet, így elküldték Csongrádra, Beller 
Péternének, aki január 8-án meg is kapta.

  
A 20. század első felében nagy hangsúlyt he-

lyeztek a minőségre, a megjelenésre, így a céges 
számlák, levélpapírok, borítékok grafikailag szé-
pen megkomponált kis képzőművészeti alkotá-
sok voltak. A II. világháború ott hagyta nyomait 
ezeken a leveleken is, mivel bevezették a cenzú-
rát, azaz felbontották és ellenőrizték a küldemé-
nyeket. Speciális, erre a célra készített szalaggal 
ragasztották vissza, és külön bélyegzővel, néha 
kézi feljegyzésekkel is jelezték a cenzúrázás té-
nyét. A Kokron József és fiai Kötszövöttárugyár 
nagyhírű, neves cége volt Hódmezővásárhely-
nek, kiterjedt levelezést folytatott, céges fej-
léccel ellátott borítékokon, melyeket alaposan 
elcsúnyított a cenzúraszalag. Az államosítások 
során a Kokron Kötszövöttárugyár utódja lett a 
Hódiköt.

A levéltári kutatások során számos bírósági tértivevény került elő, melyeket az egyéb iratokkal 
együtt őriznek. Némelyikük számtalan postai feljegyzést, érdekességet tartalmaz. 1957-ben például 
feladott egy tértivevényes levelet a Hódmezővásárhely Városi Bíróság egy tanyai címre. A kézbe-
sítő ráírta kézzel, hogy a „A megadott cím alatt ismeretlen.”, egy „Ismeretlen. Inconnu.” ragjegyet 
is ragasztottak rá, és visszaküldték a bíróságnak, amint a „vissza” felirat és a nyíl is jelzi. Különle-
gessége ennek a levélnek az is, hogy úgynevezett „Bianco” ragjegy található rajta, azaz nincs a rag-
jegyre nyomtatva a postahivatal neve, bélyegzővel és kézzel egészítette ki a felvevő.

1939. január 5-én Debrecenben feladott, Csongrádra utánküldött levél

Kokron József és Fiai Kötszövöttárugyár  
1940. január 11-én feladott céges levele
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a Hódmezővásárhely Városi Bíróság 1957. október 30-án feladott, ajánlott tértivevényes levele

Az itt bemutatott érdekességek reprezentálják a postai szolgáltatások sokszínűségét, egyes ese-
tekben különlegességét, gyűjtői ritkaságait. Mindezek csupán kiragadott példák arra, hogy mennyi 
adalékkal szolgálhatnak a filatéliai gyűjtemények darabjai a posta- és a helytörténeti kutatásokhoz.

Utószó

A távközlést, rádiózást napjainkban már nem a Magyar Posta szolgáltatja, de a csomagokat, le-
veleket, képes- és levelezőlapokat, táviratokat ma is a Magyar Posta juttatja el a címzettekhez. Igaz, 
a hajdani monopolhelyzet megszűnt, egyre több területen alakul ki tényleges versenyhelyzet, így 
például a tömeges céges levelek (számlák, értesítések) terén vagy a csomagszállításnál. 

Az Internet elterjedése és a mobiltelefonok használata ugyanakkor drasztikusan lecsökkentet-
te a levélforgalmat. A postabélyegek a bevezetésükkor, az 1800-as évek közepén rendkívül prakti-
kusnak bizonyultak, használatukkal felgyorsult az ügyintézés. A rohanó tempójú, elektronizált 21. 
században azonban a postabélyegek már inkább lassítják, nehezítik a postai munkát. A díjelőleges 
küldemények, a géppel nyomtatott etikettek vagy a gépi bérmentesítés egyszerűbb, gyorsabb, te-
hát sokkal inkább megfelelnek az elvárásoknak. Hogy közben elveszett a postabélyegek nyújtotta 
szépség, az elegancia, a „békebeli” nyugalom? Ez bizony igaz. Az etikettek fehér alapon fekete tin-
tával nyomtatott kis értékjegyek, díszítő elemet nem tartalmaznak, siváran és józanul, csak gyakor-
lati szempontoknak felelnek meg. A postabélyegre gyakran mondjuk, hogy az ország névjegye. Hát, 
eltűnik lassan ez a névjegyünk, helyébe lép a racionalitás, a „sallangmentes” célszerűség. 

A postabélyeggel, nyomtatott díjjeggyel ellátott küldeményeket esztétikai élmény gyűjteni, 
a modern filatélia bélyegmentes darabjait már többnyire csak az elszánt postatörténeti kutatók 
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tanulmányozzák, és már csak a rendszerezés, dokumentálás, a tévnyomatok és különlegességek fel-
fedezése jelent élményt. 

Úgy tűnik, hogy a postabélyeg napjainkban inkább marketing célokat szolgál, az alkalmi bélye-
gek kiadása pedig a gyűjtői igények kielégítésére törekszik. A lecsökkent levélforgalom és a gépe-
sítés mellett ez valószínűleg szükségszerű változás, de egyúttal el is tűnik valami, ami másfél év-
századig a mindennapjaink része volt. A postabélyegek alkonyán talán még nem késtünk el, hogy 
részletesen feltárjuk és közzétegyük városunk postatörténetét.

Amellett, hogy ez a tanulmány összefoglalót kívánt adni Hódmezővásárhely postahivatalainak 
múltjáról, érdekességeiről, a szerzőnek az is célja volt, hogy felhívja a kedves olvasók figyelmét a 
levelek, küldemények megőrzésére, figyelmes vizsgálatára, hiszen mindegyik a régmúlt és a jelen 
postatörténetének egy-egy darabja. Az lenne a cél, hogy a levelek borítékjai, a levelezőlapok, a ké-
peslapok, a feladóvevények, a postai szolgáltatások kézzel fogható emlékei ne semmisüljenek meg. 
Ha a küldemények még értő, gondos gyűjtői kezekbe is kerülnek, akkor sikerült tennünk valamit 
azért, hogy megőrizzük ezt az örökségünket.

Ebben a reményben kíván sok nagyszerű filatéliai és postatörténeti felfedezést a szerző.

Illusztrációk jegyzéke 
(lelőhely, tulajdonjog)

Fotók
Baté Szilveszter: Vásárhelykutas vasútállomás 1951-ben, postaépület az 1942-es nagy árvíz 
idején  (198. o.)
Csányi Viktor: MÁV emléktábla (166. o.), Hmv. 1. sz. posta (171. o.), 2. sz. posta (176. o.), 
3. sz. posta, két kép (177. o.), 4. sz. posta (177. o.), Szikáncs, két kép (178. o.), 6. sz posta, 
Szikáncs (178. o.), 7. sz. posta, jelenleg postapartner, öt kép (180. o.), 8. sz posta, két kép (181. 
o.), Batida, két kép (187. o.), Erzsébet, három kép (188. o.), Kardoskút, három kép (189. o.), 
Kakasszék (191. o.), Kopáncs, két kép (191. o.), Kútvölgy, három kép (193. o.), Mártély, két kép 
(196. o.), Székkutas vasútállomás 2013-ban (197. o.), Székkutas posta (198. o.), 
Hódmezővásárhelyi Levéltár: Kopáncsi csárda épülete (192. o.)
postamúzeum: Magyar Kir. Posta címertáblája (165. o.)

Képeslapok
Makó Imre: Tisza szálloda 1906 (164. o.), Ó-templom és a posta 1907 (169. o.), Takarékpénz-
tári palota 1906 (170. o.), Hódmező-Vásárhely, madártávlat 1913 (170. o.)

Helytörténeti iratok, dokumentumok
A hivatkozott iratok, dokumentumok a Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Levél-
tárában találhatók.

Filatéliai dokumentumok
A filatéliai dokumentumok – ahol nincs más feltüntetve – a szerző tulajdonában vannak.


