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Szitás Istvánné

„HALLAS” PoStAáLLomáStóL Az „IPoStáIG”

Posta a 17-18. században

A posta története az emberiség kultúrtöténetének fontos fejezete. Az igény a hírek távolba tör-
ténő eljuttatására legalább olyan régi, mint maga az emberi nyelv. A módszer, az eszköz, amivel 
a hírek továbbítása történt, mindig az adott kor technikai fejlettségének függvénye volt. A kocsi, az 
elektromosság, a távíró-, a távbeszélő-berendezés, a robbanómotorok, az informatika, mind-mind 
elősegítette a posta fejlődését. A posta pedig a kezdetektől napjainkig elősegíti (fejletlenségével 
esetenként gátolja) az ország gazdasági fejlődését, az emberek egymás közötti kapcsolatát.

A posták kezdetben kizárólag az államok uralkodóinak céljait szolgálták. A lakossági igény kiszol-
gálására csupán a 18. században váltak alkalmassá. A postaügy az uralkodók legfőbb jogai közé 
tartozott. Aki a 17. és 18. században annak kiváltságai ellen vétett, azt a legtöbb európai államban 
az udvari posta törvényszéke letartóztathatta, elítélhette (cum Derogatione omnium Instantiarum). 

Az európai posták kiváltságait és kizárólagos jogait a 18. század közepéről egy régi postai mű 
(Hecht József: „Einleitung zur Universal Europaeischen Post Recht”, Pozsony 1749) így foglalta 
össze:

1) A posta törvény mindenkire nézve egyenlően kötelező.
2) A posta szolgálatában állók a posta ügyekben a postai törvényhozás alá tartoznak, miért is 

más törvényhatóság idézése és végzése nemcsak semmisnek nyilváníttatik, hanem az törvénysér-
tésnek is vétetik.

3) A posta épületek és állomások, a postai tárgyak és szerelvények megőrzésére szolgáló színek 
és raktárak, postai jószágok és szerek, úgyszintén a postautak a legtágabb kiváltságok és szabadal-
makkal láttatnak el, és éppen olyan szent és sérthetetleneknek tekintendők, mint a városi, tengeri 
kikötők, erődök, tanácsházak, sőt akár az uralkodó fejedelem palotája. Ennek bizonyságául a posta-
hivatali és posta-állomási épületekre az uralkodó fejedelem czímere kiakasztandó, a postalegények 
szolgálati idejök alatt szintoly színekből viseljék a posta-síp, zsinór és ruházatot, minőt az uralkodó 
fejedelem udvari cselédsége visel. 

4) A postának útközben rablók általi megtámadtatása, vagy elveszése esetén, köteles mindenki 
- kinek erről bármi módon tudomása van - azt a hatóságnak jelenteni, mely esetben haladéktalanul 
katonaság, sőt szükség esetén a falvak lakosságának felhasználásával is, - az elfogatása és kiirtására 
nézve minden elkövetendő.

5) A posta-személyzet, hogy éjjel és nappal szolgálatának kötelességszerűen eleget tehessen, 
mindennemű lefoglalás, vám-, út- és hídpénz, adó, gyámság, őrség, sánczépítés és katonai beszál-
lásolás alól (mindazon országokban, hol a nyilvános postajárat berendezve van) felmentetik.

6) A posta állomási épületek az úttól ne essenek félre. A postamestereknek a lovak, takarmány 
és egyéb postai szükségletek beszerzésénél minden alkalommal elvitázhatalan elsőség adatik, sőt 

- ha már egy vagy más fél által hasonló adás-vételi alku köttetett volna is, a postamesterek a felpénz 
visszaadásával az alku szerinti érték kifizetése mellett azok tulajdonosaivá lesznek, ha a nyilvános 
posta szolgálat azt igényli.

7) A posta-síp jelre a posta-úton minden utazó és könnyű jármű kitérni, a teherkocsi megállni, 
a menetben levő katonai csapat pedig utat engedni köteleztetik, míg a posta keresztül halad. 
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8) A posta-legény szolgálatteljesítés közben polgári ügyben le nem tartóztatható, ha azonban 
bűnügyben elfogatnék, köteles az elöljáróság egy megbízható embert a posta továbbításának czél-
jából a legközelebbi lóváltó-állomásig kirendelni.

9) Ha a posta-legények a nyilvános posta továbbítása alkalmával - előre nem látható szerencsét-
lenség következtében - az úton lovaiktól megfosztatnak, vagy a lovak használhatatlanokká lesznek, 
szabadságukban áll bármely, az úton vagy mezőn található lovakat lefoglalni, kifogni és a legköze-
lebbi váltó állomásig a posta továbbítására felhasználni. Hogyha pedig a posta-legény szerencsét-
lenség áldozatául esett volna, kötelessége bármely legelébb érkezett utazónak az elmaradt postát 
a legközelebbi helység vagy faluig kísérni, onnan pedig az ottani földesúr, bíró, vagy elöljáróság 
köteleztetik a postának a legelső postaállomásig leendő továbbítását haladéktalanul előmozdítani.

10) A posta-szolga és posta-legényeket szolgálati működés és a postajárat közben feltartóztatni, 
őket túlhajtani, azoknak ruházata, a posta-síp és zsinórral visszaélni, őket zavarba hozni vagy nekik 
kárt okozni - a legközelebbi polgári vagy katonai hatóság általi letartóztatás, pénzbírság vagy testi 
büntetés terhe alatt tiltatik.

11) A közügy és a közönségnek 
érdekében lévén, hogy a postajára-
tok a rendes időben megérkezzenek, 
illetőleg a rendes kiszabott érkezési 
idők megtartassanak, ennélfogva 
felhatalmaztatnak a posta-legények, 
hogy a nedves időben a mély és rossz 
állapotban lévő utakat kikerülve (hol 
feltartóztatva és akadályozva lenné-
nek) a mező és rétekre – a kerítések és 
akadályok áttörésével – kitérhessenek 
és jobb utat kereshessenek. Ha ezáltal 
a földbirtokosok károsodva lennének, 
ezen kárt maguknak tulajdonítsák, mi-
vel kötelességük lett volna az országos 

és postai pátensek értelmében, ily rossz utakat használható állapotba helyezni és fenntartani.
12) Zárt helyeken, melyeken a posta keresztül megy és melyek ki nem kerülhetők, az érkező 

rendes postáknál (ha az érkezési óra ösmeretes) a kapuk a posta-síp jelre minden tétovázás nélkül 
kinyitandók. Kötelességévé tétetik a hatóság és parancsnoknak az iránt intézkedni, hogy a kulcsok 
elhozásával sok idő el ne vesztegessék, nehogy a postajárat ez által késedelmet szenvedjen a köz-
ügy kárára. Azon várak és erődökben pedig, melyek éjjel zárva tartanak, az éjjeli záróra után érkező 
posta, egy a kapu felett vastag sodronyból alkalmazott készülék segítségével az őrségi tiszthez, 
s onnan a hatósághoz juttatandó. 

13) Mindezen előjogok és kiváltságok a helyi körülményekhez képest a vízi posta járatokra is 
kiterjesztetnek, miért is a posták bizonyos órákban a tengeri kikötőkbe is behatolhatnak. 1 

A „posta-intézet” kezdetben csak a levelek és kisebb szállítmányok továbbításával foglalkozott. 
A postamesterek a levelek viteldíjából maguk is részesültek, és a postamesterséget örökségképpen 
hagyták hátra családjuknak. A korabeli posta fejlődésének leginkább két akadálya volt. Egyik az 
utak elhanyagolt állapota, a másik, hogy a postajog gyakorlását magánemberek kezébe adták. 2

A postaállomások élén álló postamesterek postalegényeikkel gondoskodtak a küldemények bizton-
ságos továbbításáról. A postajárat érkezésének-indulásának igazolására kiállították az ún. óralevelet. 

Postakocsi a 18. században
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Kinevezésük életfogytig szóló, a családban örökölhető, igen megbecsült foglalkozás volt. 
A kincstártól kapott jövedelmüket kiegészítette a magánküldemények és a személyszállítás díja. 
III. Károly a postát - nemzetgazdasági jelentőségét felismerve - 1722. július 1-jétől összes országá-
ban - így Magyarországon is - állami kezelés alá vette. Ezzel a posta a közigazgatás egyik fontos 
ága lett. Az 1722. évi Postapátens alapján a viteldíj felét a feladó, felét a címzett fizette (félportós 
rendszer). A felvevőhivatal a kézbesítéskor fizetendő összeget a levél címoldalára jegyezte fel. 
1817-től a feladóra bízták, hogy kifizeti-e a teljes viteldíjat (ezt Franco feljegyzés vagy bélyegző és 
a címoldal átlós áthúzása jelezte), vagy a címzettre hagyja (Portó feljegyzés vagy bélyegző). 
A viteldíjat meghatározta a küldemény súlya – ezt „lat”-ban (1 lat = 17,5 g) mérték, valamint a cím-
zettig megteendő postamérföldek száma (1 postamérföld = 7585 m). Többletdíjat kellett fizetni az 
ajánlott levelekért (ezt Recomandirt bélyegző vagy kézírás és Nota bene - Ne felejtsd el! - felirat 
jelezte) és a tértivevényes küldeményekért (ennek jelzése az Erga recepisse felirat). Magánembe-
rek főként pénzküldeményeiket továbbították ilyen módon. Hivatalból díjmentesség illette meg az 
állami és egyházi hivatalok és a királyi udvar levelezéseit. A hivatalból megillető díjmentességet 
a feladó jegyezte fel a levél címoldalának bal alsó részére. (Ex offo, Hivatalból, In stricte offosis = 
szigorúan hivatalból felirat). A díjmentes levelek hátoldalán gyakran feltüntették a kifizetettnek vett 
szállítási díjat és a küldemény súlyát, mert a postamester eszerint kapott térítést a kincstártól. A sür-
gős leveleket Est, vagy Estafette felirat jelezte, díjáért alkalmanként meg kellett alkudni. A díj teljes 
egészében a postamestert, vagy a magánfutárt illette. 
A levélpapírt borítékformára kellett összehajtogatni, 
így vette át a posta.

III. Károlyt halála (1740) után leánya, Mária Te-
rézia követte a trónon. 1748. december 14-én kiadott 
17 pontból álló Postarendszabályában foglalta össze 
az akkori postai tevékenység, szervezet és szolgál-
tatás tennivalóit: a postamesterek, a postakezelők 
és postaszállítók kötelességeit. A befejező részben 
felhívta a vezetőket a postaszabályzat betartására, a 
szabálytalanságok azonnali jelentésére, a rendbontók 
szállításból történő kizárására és hatóságnál való fel-
jelentésére. 3

Halas postaállomás létrejötte és az első postamester

Magyarország területén a XIII-XVI. század jellemző hírvivői a marhakereskedésből élő mészá-
ros céh tagjai voltak. A városi hatóságok tudták, merre indulnak, mely vidékre tartanak a mészá-
rosaik, és ha volt hivatalos postájuk, rájuk bízták. A köznép is hozzájuk fordult, ha küldenivalója 
volt. S mert meg is fizették a szállítást, a mészárosoknak a posta pompás mellékjövedelmet jelentett. 
„…Halason mészáros céh nem volt, mert a mészárszéket a város monopóliumként kezelte válasz-
tott székbíró felügyeletével, így a póstázás kötelezettsége úgy a magyar, mint a török hatóságok 
parancsára a városi tanács kötelessége volt. Több fennmaradt okmány szerint karóbahúzás terhe 
alatt még háborús időkben is köteles volt a bíró jó postázókat és kémeket tartani és a pontos híreket 
közölni. Ez a postaszolgálat azonban rendszertelen, s többnyire az útlevelet kérő fuvarosok köteles-
sége volt, s az útjokba eső községek előljáróságai útján bonyolították le. Abban az időben minden 

Bélyegblokk mária terézia postarendelete 
megjelenésének 250. évfordulójára (1998)
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községházán szakácsnőket és konyhát tartottak, 
s kölcsönösen megvendégelték a községek az 
átútazó hatósági kiküldötteket, így a póstásokat 
is…” 4

A XVI-XVII. században a leveleket több-
nyire utazók, futárok, vándorlegények továbbí-
tották. A XVIII. században viszont már kiépült 
a rendszeres postahálózat. 5 

Az 1788-ban kiadott - az osztrák császári és 
királyi postavonalakat bemutató - postatérké-
pen a Duna-Tisza közén hatalmas fehér folt lát-
ható. Ebben az időben Pest megye déli részén 
és Bács-Bodrog vármegyében csak néhány 
postahivatal működött. A Kiskunságot a pos-
tavonalak elkerülték „…Az 1700-as években 
Halas utolsó postája Buda volt. A Jászkun-ke-
rületek hatósága hetenként egyszer lovas póstát 
indított a kerületbeli városok és falvak érintésével. 
A póstás egy körútért egy rénes forintot kapott, 
télen ötven dénárral többet…6

1749-ben indított a királyi posta Buda-Sze-
ged-Temesvár között postakocsi járatot. Ekkor 
Halas utolsó postája Félegyháza lett…7 

1789-ben II. József, a kalapos király 
felállíttatta a Pest-Pétervárad kocsiposta vo-
nalat, mely érintette Kunszentmiklóst, Sza-
badszállást, Izsákot, Soltvadkertet, Halast, 
Mélykutat, Szabadkát, Csantavért, Verbászt 
és Újvidéket. Az említett helységekben pos-
ta- és lóváltó állomások voltak: delizsánsz 
közlekedett hetente egyszer. 8 

Ekkor kezdte meg működését Halason az 
első postaállomás a postamester lakóházánál, 
amely a mai Szilády Áron utca 9-11. számú 
helyen állt. A két utcára nyíló tágas udvar 
alkalmas volt a lóváltás lebonyolítására. 9

Halas topográfiai leírása 1797-ből így 
jellemzi Halas és a posta kapcsolatát: „Ezen 
Város a Pesti és Pétervári postaútnak közepin 
vagyon, és Pest felől Vadkert helységből 
1 Statiorul jön Halasra a posta, az hol az uta-
zóknak Szükségekre, ezen útban az Város-
nak alkalmas Vendégfogadója vagyon mint 

Postaút a Duna-tisza közén 1788-ban
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szinte a Városban benn is, innen 
pedig megy a posta Mélykútra 1 1/2 
Statiora”. 

A postakocsi útvonala a mai Köz-
társaság utca - Petőfi utca - Tó utca 
vonalában haladt, majd a tó mellett 
kanyarodott a mélykúti útra. Ké-
sőbb áthelyezték a szőlők közé 
az Alsó hídon át, nagyjából a mai 
Kopolyai út vonalára. Az Alsó híd 
a mai Szász Károly utca végén,       
a Dong-éri csatorna hídja környé-
kén volt. Kezdetben csak a szőlők-
be járást szolgálta, éjszakára a hidat 
lezárták. A szőlőskertek védelme 
érdekében a Tanács szigorúan őrkö-
dött, hogy „a szőlőkbe vezető hidat 
ország útjának ne használják”. Ez 
nem lehetett könnyű, mert a várost 
nyugatról övező Halastón átkelni 
hosszú ideig csak itt, vagy észak, il-
letve dél felé, több kilométerrel hosz-
szabb út megtételével lehetett. A híd 
egyébként fontos tájékozódási pont 
is volt, mert a tőle északra fekvő te-
rületeket az „alsó híd feletti”, a déli-
eket „alsó híd alatti” kifejezésekkel 
különböztették meg. Idővel csak az 

„alsó” ill. „felső” jelzők maradtak. 
A külterületi helységnevekben ma is léteznek. 

1803-tól a postakocsi már hetente kétszer, csütörtökön és vasárnap indult Pestről. Levélen és 
csomagon kívül utasokat is szállított. A vontatásra a postaállomásokon kötelező volt állandóan 4-6 
pihent lovat készenlétben tartani. Ennek költsége a lakosságot terhelte. A városi tanács, hogy a la-
kosokat mentesítse e teher alól, megegyezett a postamesterrel, hogy a várostól keletre nem messze 
eső ún. Postakert, és a nyugatra eső Kobozi síkon lévő, összesen 30 hold területű kaszáló, az ún. 
Posta-kaszáló használata fejében ő maga állítsa ki a szükséges előfogatokat. Az egykori postaka-
száló helye ma a Gubodi út közepe táján keletre elterülő lapos terület. A postakert (az 1864. évi 
térképen is szerepel) a korábbi városi kertészet területén volt. Helyén ma a KISZ-lakótelep épületei 
állnak. 10

Postamesteri tisztséget 1791-ig kizárólag nemesek tölthettek be. 1789-től pénzbiztosíték letéte-
le is kötelező volt. A megfelelő vagyoni helyzet mellett az alkalmasság feltétele volt az állammal 
szemben tanúsított szolgálatkészség, az aktivitás és feddhetetlen erkölcs, valamint a latin és a né-
met nyelv ismerete. 

Postaút Halas-Vadkert-Izsák helységeken át 
(Balla Antal 1793)
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A fennmaradt korabeli posta-kezelői eskü szövege hűen tükrözi az uralkodó által a postai sze-
mélyzettől elvárt magatartást:

„Én ... ezennel esküszöm a mindenható Istenre, s hűségemre és hitemre fogadom, hogy dicsősé-
gesen uralkodó felséges … ausztriai császárnak, Magyar- és Csehország Királyának, valamint leg-
kegyelmesebb urunknak, fejedelmünknek örökkön híve maradok, a reám bízott … posta kezelést, 
tisztséget, a legfelsőbb közhivatal szolgálatát szabályszerűleg s az utasítások értelmében híven és 
szorgalmasan viszem, a postahivatalra bízott e legfelsőbb szolgálatot illető szerekre, nyalábokra és 
bármivel terhelt levelekre az e részbeni rendelvények szerint a leggondosabban fogok felügyelni, 
a közönség iránt mindenkor teljes illedelemmel viseltetni, a hivatal ügyeiben titkokat szükséges 
hallgatagsággal meg fogom tartani, a leveleket illető feleknek feltartóztatás nélkül kezökhöz juttatom, 
a levelekért nagyobb váltságot, mint amennyi a vitelbér lajstromba meg van szabva, nem követe-
lendek, sem valami szín alatt nem zsarolok ki, az átadandó leveleket avatatlan személyeknek elő 
nem mutatom, azokat bemutatni nem engedem, sem alkalmat nem nyújtandok arra, hogy egyik 
a másiknak a levelezését kitudhassa. A posta menetét teljes szorgalommal előmozdítom, az ezen 
postahivatalnak bevett jövedelmeiről lelkiismeretesen adok számot s a pénzt a főpénztárba bekül-
dendem. A legfelsőbb határozat nélkül szabad levelezést nem engedek, ily szabadságot önügyem-
ben sem fogok bitorolni. A nagyméltóságú Magyar Királyi Helytartótanács, mint az ország posta-
intézete kormányzószéke s a kerületi posta főtisztség, mint elöljáróságom iránt úgyszintén az illető 
postamester, mint közvetlen uram iránt mindenkor tartozó tisztelettel és engedelmességgel fogok 
viseltetni, a hozzám intézendő felsőbb rendeleteket, utasításokat a posta főtisztségi intézkedéseket 
híven hajtandom végre, minden veszélyes törekvéseket, s mind azt, ami a posta intézet ügyének 
ártalmára lehetne, kellőképpen kikerülendem és feljelentendem és tisztségem e kötelezettségének 
teljesítésében semmi módon nem engedem magam gátoltatni. Végtére esküszöm, hogy semmi bár-
milyen néven nevezendő titkos társulatnak sem a hazában, sem külföldön tagja nem vagyok, 
s magamat ily szövetségbe bevonatni nem engedem, Isten engem úgy segítsen.” 11

Halas első postamestere nemes Péter Ferenc (1757. júli-
us 30-1821. február 5.), a város legtehetősebb embere volt. 
Halason született, alsó iskoláit is itt végezte. Bécsben tanult 
jogot, majd 1776-1778 között gyakornoki éveit töltötte. 
Jelentős birtokán gazdálkodott, mellette különböző hivatalo-
kat viselt. Halason hosszú évekig szenátor volt. 1783-tól Kis-
kun-kerületi esküdt. 1789-1807 között postamester. 1795-től 
nádori táblabíró. 1812-ben megkapta a királyi udvarnok cí-
met. 1795-ben és 1812-ben a nádornál, 1814-ben a császárnál 
járt audiencián. 1814-1819 között írta a Péter családkönyvet, 
a családjáról és életéről szóló magyar nyelvű visszaemléke-
zést. Síremléke a régi református temető 1990-ben felállított 
sírkőkertjében látható. A temető egyetlen latin nyelvű sírfeli-
rata magyarul így hangzik: „Itt nyugszik Péter Ferenc királyi 
kamarás, a Jász és Kun kerületek nádori, Bács és Csongrád 
megyék törvényszéki táblabírája, az Alsóbaranyai és Bácsi 
egyházak főgondnoka, aki a hitéhez és Istenhez hűségesen, 
hazája szeretetében, a közösség szolgálatában, feleségével, 

Tóth Judittal töltött 40 évi boldog házasság után, 64 éves korában, 1821 február 5-én elhunyt.” 12

nemes Péter Ferenc képmása (1779)
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Postamesterek a Szekér családból (1809-1902)

A postamesteri címet 1809-ben Szekér András nyerte el. A következő 93 év alatt a család három 
nemzedéke követte egymást a postamesterségben. Szekér Andrástól fia, Szekér Sándor (1788-
1860) vette át a tisztséget. Síremléke a régi református temető 22. táblájában található. Felirata: „Itt 
nyugszik id. Szekér Sándor kir. postamester életének 72-dik évében 1860. Mártius 31-dik napján 
elpihent teteme”. Ifjabb Szekér Sándor (1826-1902) okleveles mérnök volt a családból a harmadik, 
egyben utolsó postamester. Az ő síremléke a régi református temető 53. táblájában található.

A Szekér család munkásságának idején az ország életében és a posta keretein belül korábban 
elképzelhetetlen fejlődés következett be. Az 1830-as években korszerűsítették a postakezelés 
szabályait. Ekkor tették kötelezővé a levélgyűjtő szekrények felállítását, valamint a levelek házhoz-
kézbesítését. A házhoz-kézbesítés csak a helybeli levelekre vonatkozott, a környező településeken 
lakók, mint korábban mindenki, a postán érdeklődött, hogy érkezett-e levele. A házhoz-kézbesítést 
szívesen vállalták a postalegények, hiszen annak díjából (1-2 ezüst krajcár) ők is részesedtek.    
A kézbesíthetetlen, vagy a címzett által át nem vett leveleket három hónapig őrizték (az átvétel meg-
tagadásának okát a címzett saját kezével és aláírásával köteles volt feljegyezni magára a levélre), 
majd visszaküldték az indító állomásra, ahol kifüggesztett hirdetményben tudósították a közönséget 
az átveendő levelekről (később ezek jegyzékét a hírlapokban is közzétették). A megmaradtakat egy 
hónap múlva a kerületi postaprefektúrákon keresztül Bécsbe küldték megsemmisítésre, elégetésre. 1830-
tól a feladó rendelkezhetett úgy is, hogy levelét postán maradóként (poste restante) kezeljék. 13

A magyarországi postaszervezet a levélforgalomban a 18. század ötvenes éveitől kezdett a kül-
deményeken bélyegzőlenyomatot alkalmazni. Korábban a feladás helyét kézírással tüntették fel.  
A korai bélyegzők ún. sorbélyegzők voltak: két fa-, vagy fémléc közé különálló betűket raktak be, 
és csavarral összeszorították. Halas első ismert 
postai bélyegzője keretvonal nélküli sorbélyeg-
ző volt. Két változatban készült: „HALLAS” 
és „v HALLAS” (v=von , német szó, Halasról 
származó) felirattal. A bélyegző lenyomata kizá-
rólag a bélyegelőtti leveleken fordult elő. 14 

Ugyancsak „HALLAS” felirattal készült bélyegzőt használtak 1839-1849 
között, de ez már körbélyegző volt, stilizált pálmaleveles (palmettás) dí-
szítéssel, közepén a dátum cserélhető betétszámmal, tört alakban szerepelt.                 
A nevezőben az aktuális hónap, a számlálóban a nap. Az évszámot ekkor még 
nem jelölték. Ez a bélyegzés bélyegelőtti leveleken és osztrák kibocsátású bé-
lyegeken fordult elő.

1848-ban függetlenné vált a magyar postaigazgatás. Klauzál Gábor minisz-
ter első intézkedései között rendelkezett a levéltitok védelméről, csökkentette 
a levéldíjakat. A postai kifejezések nyelve magyar lett: Recommandirt helyett 
Ajánlott, Franco helyett Bérmentve kifejezést kezdtek használni. Rendelet született a magyar nyel-
vű bélyegzők és magyar címerrel ellátott pecsétnyomók használatáról. Az 1848. évi III. törvénycikk 
értelmében a postamestereknek, helyetteseiknek és ellenőreiknek a magyar alkotmányra kellett 
felesküdni.

Halas postaállomás első ismert bélyegzője 

Halasi 
postabélyegző

1839-1849
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Felmerült a feladáskor megfizetett postai díj igazolására - 
angol mintára - a postajegy (postabélyeg) bevezetésének terve 
is. Than Mór festőművész bélyegtervét a Bélyegmúzeum őrzi. 
A rajzot már a gyártáshoz készítették elő, de a szabadságharc 
bukása miatt kiadására mégsem kerülhetett sor. 15

Halason 1849-től 1902-ig használták 
a következő – a helynevet már magyar 
nyelven jelölő - bélyegzőt. A bélyegzés 
osztrák kibocsátású bélyegeken nem 
fordult elő.

A szabadságharc leverése után a füg-
getlen magyar közigazgatás megszű-
nésével a postai hivatalos nyelv ismét 
a német lett, az állami intézményekbe 
osztrák hivatalnokokat ültettek. Hala-
son nem történt változás a postamester személyében. 

A Magyarországon 1850-ben bevezetett postabélyeg a posta levélre ragasztott elismervénye 
- nyugtája - volt, amely igazolta a küldemény postai díjának kifizetését, egyben jelezte annak 
nagyságát is. Ausztria és Magyarország területén is az osztrák posta bélyegeit használták. Ma már 
csak a felvételkor alkalmazott bélyegzőlenyomat alapján dönthető el, hogy magyar vagy osztrák 
területen kezelték-e a küldeményt. 1817-től egészen 1842-ig hétzónás díjrendszer volt érvényben. 
1842-től kétzónás díjrendszert vezettek be: 10 mérföldig 6, azon túl 12 krajcáros díjjal. Az 1848-as 
forradalom és szabadságharc idején háromzónás rendszerre tértek át: 10 mérföldig 2 krajcár, 10 és 
20 mérföld között 6 krajcár, azon túl 10 krajcár lett a - legfeljebb fél lat súlyú - levelek díja. 1849. 
május 31-e után a viteldíjak 3, 6 és 9 krajcárra módosultak. 16

1853-ban megépült a Cegléd-Szeged vasútvonal, a postaküldemények szállítását a vasút vette át. 
1854-ben a Pest-Szeged és a Pest-Pétervárad (újvidéki) kocsiposta járatokat megszüntették. Ugyan-
ekkor megszervezték a Kistelek-Kiskunmajsa-Mélykút-Baja közötti kocsiposta vonalat hetente 
kétszeri járattal. 1856. áprilisában a halasi posta elosztó postahivatal lett, Kisszállás, Szabadka, 
Keczel és Soltvadkert felé is indított járatokat. Szekér Sándor postamester postaigazgató címet 
kapott. 17

1859-től bevezették a levelek expressz kézbesítését, 1860-tól a csomagok utánvételes kezelését.  
Erre az időre esett a betyárvilág „aranykora” is. A vármegyék által üldözött rablók a megszerezhető 
pénz reményében valóságos háborút folytattak a postajáratok ellen. Nem kímélték sem a postások, 
sem a kísérő katonák, de még az utasok életét sem. 1863. május 2-án Bogár Imre és bandája 
a halasi határban megtámadta a postakocsit, lelőtte a bakról a kísérő katonát, de a kocsisnak sikerült 
elmenekülni. 18 

A szabadságharc leverése utáni történelmi körülmények 1867-re vezettek el oda, hogy Magyar-
ország államisága a kiegyezéssel és I. Ferenc József magyar királlyá koronázásával helyreállt. 
Az 1867. évi kiegyezési tárgyalások során, hosszas alkudozások eredményeként a magyar posta 
igazgatása ismét a magyar kormány kezébe kerülhetett. Bár a posta nyelve magyar lett, a megma-
radt  németajkú postamesterek kedvéért a posta hivatalos lapját még tíz éven keresztül két nyelven 
jelentették meg.

than mór bélyegterve (1848)

Halas postabélyegző
1849-1902
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1867-től 1886-ig használatban volt „HALAS” helynévvel olyan körbé-
lyegző is, amely háromsoros dátumjelzést tartalmazott. 19 

1867. május 1-jén a Magyar Posta önállóvá vált ugyan, de mivel nem 
volt lehetősége magyarországi bélyeggyártásra, az új bélyegeket továbbra is 
Ausztriától kellett megrendelnie. 1867-1871 között az osztrák és a magyar 
posta ugyanazt használta osztrák, illetve magyar bélyegként. Az 1867-es bé-
lyegek 3-25 karjcáros bélyegeinek színével egyező díjjegyes (bélyegbenyomásos) 
borítékok is készültek, többféle hajtóka-formával és zárópecséttel. A 2 krajcáros 
bélyegképpel - a világon elsőként - 1869. október 1-jén a Monarchia területén 

„levelezési lap”-okat (Correspondenz karte) adtak ki. A Magyarországon kia-
dott magyar és német nyelvű levelezési lapokra egyaránt a magyar, míg az Ausztriában kiadottakra 
az osztrák címert nyomtatták. Dr. Emanuel Hermann - a Bécsújhelyi Katonai Akadémia közgaz-
dasági docensének - ötlete egyszerűbbé és olcsóbbá tette a levelezést. Hamar közkedveltté vált és 

1867. május 1-jétől tíz éven át két nyelven jelentek meg a postai rendeletek

Halas bélyegzője 
1867-1886 között
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rövid időn belül elterjedt Európa számos országában, sőt a többi kontinensen is. 20

A Magyar Állami Nyomda 1870-ben történt megalakulásával nyílt lehetőség magyar bélyegek 
és bélyeges értékcikkek hazai gyártására. A terveztetés már 1869-ben megindult, mivel a bélyegeket 
1871. január 1-jével kívánták megjelentetni. A bírálók azonban az értékcikk mintapéldányát nem 
tartották megfelelőnek, ezért a levélbélyegek, valamint a díjjegyes (bélyegbenyomásos) borítékok 
megjelentetését nem engedélyezték. A próbaképpen előállított kb. 8 millió darabot megsemmisítet-

ték. A legsúlyosabb kifogás 
az uralkodó arcát borító 
foltok („himlőhelyek”) miatt 
merült fel. A bélyegekből a 
véletlen folytán néhány da-
rab mégis fennmaradt. Ezek 
tekinthetők tulajdonképpen 
az első hazai előállítású bé-
lyegeinknek. A jóváhagyott 
új kiadás hivatalosan május 
1-jével került forgalomba. 
Nyár elején helyezték üzem-
be az Állami Nyomdában 
azt a réznyomó gépparkot, 
mellyel a korábbi kőnyoma-
túnál sokkal esztétikusabb 
bélyegeket tudtak előállítani. 
Első bélyegeink az uralkodó 
képmásával készültek. 

Fent: az első levelelzőlap (balra magyar, jobbra német nyelven)

Balra: emlékbélyegzés a levelezőlap megjelenésének 100. évfordulója 
alkalmából (Bécs, 1969)

Az első magyar postabélyegek (1871)
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1874-től kerültek forgalomba a levélborítékot ábrázoló „MAGYAR KIR. POSTA” feliratú ún. 
„színesszámú krajcáros” bélyegek. 1888-ig csupán 5 féle címlet létezett, 1888-tól a címletek száma 
14-re emelkedett, az össznévérték a korábbi 40 krajcárról 580 krajcárra emelkedett.  A változta-
tást a levélposta, kocsiposta és a távírda egyesítése miatt megnövekedett bélyegigény indokolta. 21

Halas város már 1868-ban bejelentette igényét napi postajáratra, de megvalósítására egészen 
1882. december 5-éig, a Budapest-Szabadka vasútvonal üzembe helyezéséig nem került sor.

A halasi posta melletti távíróforgalom 1884. május 1-jei megindításához a város 500 forinttal já-
rult hozzá. A távírószolgálatot korábban a vasútállomás látta el. „A város már tíz évvel a vasútépítés 
előtt kérte a Kiskőrösig kiépített távírdavonal meghosszabbítását, de a Temesvári Postaigazgatóság 
Bajával kívánta Halast összekötni. Feltételként 4000 forint hozzájárulást és egy távírótiszt teljes 
ellátását kérte. Ezt a város nem volt hajlandó teljesíteni.” 22

1886-ban a Fő utcában (ma Köztársaság utca), Árvay Lajos boltjának a falán helyezték el a város 
első utcai levélgyűjtő szekrényét. 23 (Kép a következő oldalon!)

Levélboríték rajzú bélyegek (1874)

Halasi feladóvevény, 1880. február 22.
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1886. január elsejétől 
önálló jogi személyi-
séggel, állami keze-
lés és jótállás alatt 
álló pénzintézetként 
megkezdte működé-

sét a Magyar Királyi Postatakarékpénztár. A posták által 
végzett közvetítő szolgálat hamar közkedveltté vált, és 
rendkívüli forgalmat hozott. A szolgáltatások köre 1887-
től csekk-közvetítési teendővel bővült. 24

A tevékenységbe bekapcsolódott kiskunhalasi postát 
1886. február 1-jével kincstári kezelésbe vették. 1888. 
március 1-jétől azonban ismét postamesteri hivatal lett, 
és maradt egészen 1928-ig. 25 

1888-ban megindult a távírda- és postatiszt-képzés. Tantárgyai: postatakarékpénztár, számvitel, 
kémia, gép- és kapcsolástan, távírda- és távbeszélő szolgálat, posta-távírda berendezések.

  A postakezelésben 1891-től a korábbi tételes nyilvántartás helyett engedélyezték a sommás 
kezelést, valamint elrendelték az indigó használatát. 1894-ben a Kereskedelmi Minisztériumon 

Képeslap a város első utcai levélgyűjtő szekrényével

Fent: a Magyar királyi Postatakarékpénztár címertáblája 
a postahivatalokon
Balra: takarékossági tízparancsolat a posta-takarékbetét-
könyv hátsó borítóján
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belül külön Posta- és Távírda-Vezérigazgatóságot hoztak létre, amely mind a belső igazgatást, mind 
a nemzetközi postai kapcsolatokat önálló hatáskörrel intézte. Ebben az időben a Magyar Posta min-
den szempontból nyugat-európai színvonalra fejlődött. 

1888-1894 között a halasi posta forgaloma dinamikusan emelkedett:

Év 1888 1894

Jövedéki bevétel 7431 frt 9379 frt

Évdíj 1450 frt 1820 frt

Irodai díj 180 frt 220 frt

Kézbesítési díj 288 frt 300 frt

Szállítási díj 500 frt 500 frt

A halasi postamester által alkalmazott kiadók száma is tükrözi a feladatok szaporodását. Posta-
kiadó volt 1888-ban: Müller Sz. Papp Ilona, 1894-ben: Mildschütz Adolfina és Nagy Mária., 1896-
ban: Mildschütz Adolfina, Nagy Mária és Nagy Róza.

1897-től 1902-ig halasi postán a magyar postaigazgatás második legnagyobb típuscsoportjába 
tartozó bélyegzőt használták. Az évet, hónapot és napot feltüntető számok és betűk kézzel cserél-
hetők voltak. A napszak jelölésére „N” nappali (reggel 6 órától este 6 óráig) és „E” éjszakai (este 
6 órátó reggel 6 óráig) jezés is felkerült. A bélyegző ára a betétekkel együtt 8 frt 60 kr volt.

A betétszámos bélyegzők a kellő szilárdság hiányában viszonylag hamar elromlottak, lenyo-
matuk elmosódott, sok esetben olvashatatlan volt. Ennek kiküszöbölésére a nagyobb forgalmú 
postamesteri és az összes kincstári hivatal részére acélból készült, kerékrendszeres hely- és kelet-
bélyegzők használatba vételét rendelték el. Ezek a bélyegzők már darabonként 19 frt 50 kr-ba ke-
rültek. Több bélyegző használata esetére A, B, C stb. ellenőrző betűjellel való megkülönböztetést 
is bevezették, hogy a bélyegző használatával történő visszaélés esetén utólag behatárolható legyen, 
kinek az őrizetében lévő bélyegzővel követték el. 

A tiszta olvasható lenyomat biztosítására elrendelték a kopott vésetű 
bélyegzők kiélesítését, illetve mélyebbre vésését. Külön utasítás jelent 
meg a bélyegzők tisztántartására és kellő alkalmazására vonatkozóan: 

„Minthogy hiányos betűzés (bélyegzés - a szerk.) nem származik ki-
zárólag a postaközegek hanyagságából, hanem inkább azon körülmény 
következése, hogy a postahivatalok nem ismerik a betűzésre szükséges 
eszközök tisztántartásának módját, a következő utasítás adatik ki:

1. A bélyegzőket mindennap meg kell tisztítani és pedig a következő 
módon: a bélyegző betűs lapjára kőolajat kell csöppenteni a czélból, 
hogy az a betűk és számok közötti hézagokba száradt port, festéket és 
foszlányokat feloldja, s miután ez megtörtént, a bélyegzőt külön e czélra tartott kefével meg kell 
kefélni úgy, hogy minden maradék, mely az előbbi kezelésből visszamaradt, eltávolíttassék.

1897-1902
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2. Hogy a betűzésre használt festék a festékpárnán meg ne sűrűsödjék és így a betűzést meg ne 
nehezítse és a bélyegzőket be ne piszkolja, szükséges, hogy a festékpárna felső része középminő-
ségű posztóval legyen bevonva. A festékpárna felszínére öntessék naponkint nehány csepp festék, 
mely festék kefével egyenletesen dörzsöltessék el…” 26

A Szekér-család utolsó 
postamestere ifjabb Sze-
kér Sándor okleveles 
mérnök volt, aki 50 évet 
töltött postai szolgálat-
ban. 1896-ban a Magyar 
Királyi Postamesterek 
és Kiadók Millenni-
umi Emlékalbumának 
kiadásához az ország 
postásaitól fényképet 
kértek be. Egyedül a ha-
lasi postamester küldött 
olyan felvételt, amelyen 
együtt látható hivata-
lának alkalmazottaival. 
Sajnos, életrajzi adatokat 
nem közöltek magukról.

1896-ban megkezdték a gép-
rendszerű levélszekrények haszná-
latát, a távirat-kézbesítés gyorsítá-
sára kerékpárt kaptak a kézbesítők.

A postaigazgatóság 1898-ban 
kérte a város vezetésétől az utcák 
elnevezését. A lakóházakat már 
1786-ban az első kataszteri felmé-
rés alkalmával sorszámmal látták 
el. Ekkor 1039 lakóház volt Ha-
lason. Az ingatlanok pontosítása 
kezdetben a hivatalos iratokban 
is a tulajdonos nevével, később 
a tized számával (a város területe 
előbb négy, majd hat tizedre volt 
felosztva), és a közvetlen szom-
szédok megnevezésével történt. 
1850. március 4-én császári pá-
tens rendelte el a lakóházak meg-
számozását, az utcák elnevezését Kiskunhalas belterülete tizedekre osztva (1821)
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és az utcasarkokon névtáblák elhelyezését. A házakat az első tizedben megkezdve folyamatosan 
emelkedően számozták. A házszám és a tizedszám elég pontos útbaigazítást nyújtott, tulajdonkép-
pen nem is hiányzott az utcanév. 27 

Hogy milyen címzés alapján lehetett akkoriban tájékozódni, kitűnik a Halasi Újságban megjelent 
korabeli ingatlanhirdetésből: „Legifj. Práger József a III. tizedben 925. számú ház....”A város első 
utcanév-tervezetét Ledényi Ferenc városi mérnök készítette. A hivatalos névadás azonban csak 
1898-ban történt meg, amelyről a helyi lap ekképpen tudósított: „Megdöbbentő eset történt a héten 
városunkban. - A helybeli postahivatal ugyanis egy miniszteri rendeletre hivatkozva, arra kérte át-
iratilag a rendőrkapitányi hivatalt, hogy a város utcáinak és tereinek neveit vele hivatalosan közölje. 
- A városházánál majd hanyatt estek erre a különös kívánságra.”  A névadás azonban ezután rövid 
időn belül megtörtént. A bizottság munkáját a helyi lap „keresztényi kultúrmisszió”-ként értékel-
te.28

1900. január elsejétől új pénzrendszert vezettek be. A krajcárt a fillér, a forintot a korona váltotta 
fel 1:2 átszámítási aránnyal, azaz 1 krajcár 2 fillért, 1 forint 2 koronát ért. (1 korona = 100 fillér, 
1 régi krajcár = 2 új fillér) Az áttérés a postabélyegeknél és a díjjegyes értékcikkeknél is új címletek 
kibocsátását tette szükségessé. Az átszámítással szeptember 30-áig tartó türelmi időn belül lehető-
ség volt a régi krajcáros és az új filléres címletű bélyegek vegyes használatára. 29

Szekér Sándor és kiadói bizonyára jót mulattak a Posta és távíró évkönyv 1901. évi számában 
megjelent anekdotán:

A halasi posta 
Bessenyei Ferencztől

Korunk átka az idegesség. Azt mondják, hogy ennek a veszedelmes betegségnek az elterjedé-
séhez nagyban hozzájárult a posták és távírdák fejlődése. Elhiszem, mert ismerek magamon kívül 
néhány tuczat embert, a kinek a reggelije sem esik jól, de le se tud hozzá ülni, hogy ha a postás 
a megszokott rendes időben nem hozza az ujságokat.

Édes jó istenem! Milyen áldott jó állapotok között éltek az öregeink. Hogy ha Kecskeméten 
deczember havában leégett vagy nyolczvan ház, biz annak a hírét a szomszéd Halas városában csak 
a jövő évi márczius havában tudtuk meg, a mikor a kecskeméti csizmadiák a tavaszi vásárra jöttek. 
No volt is kérdezősködés, hogy melyik utczában ütött ki tűz? Nem égett-e le a Sárközy, Szeless, 
Hajós, Tormássy stb. atyafiak közül valakinek a háza! Dehogy égett, dehogy égett, hiszen akkor 
csak írtak volna levelet, hiszen van Halason posta, az pedig csak kézbesítette volna.

Hát hiszen írhattak biz azok, de az meg már nem volt ám bizonyos, hogy a halasi posta kézbe-
sítette volna a levelet!

Nem kézbesítette volna? Kérdi most a fegyelmi eljárás damoklesi kardja alatt álló postahivatal-
nok, vagy kézbesítő.

De nem ám, mert akkoriban és nem egyszer, hanem nagyon gyakran megtörtént, hogy az adresz-
száltaknak a levelei, kivált, hogy ha kissé terjedelmesebbek voltak, a kuczkóba kerültek és pedig 
oda kerültek azért, hogy a tejes köcsögöket letakarják velök. A jó vaskos levelek igen jó médiumok 
voltak erre s bizony azok alól fölözték le a tejfölt és azok alól töltögették ki a túrónak való megaludt 
tejet. Minthogy pedig a postamesteréknél minden nap fejtek és a köcsögöket minden nap új köcsö-
gök váltották föl, hát bizony néha heteken keresztül szolgáltak azok a levelek köcsögfödőkként s 
némelyik csak akkor került le, mikor valami fuvarostól izent a levélíró a czímzettnek, hogy miért 
nem válaszol már a levelére.
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Na hát olyan idők és viszonyok között nem is igen lephette meg az idegesség az embereket. 
Azóta a postahivataloknak ezrei és ezrei keletkeztek és bámulatos, de egyszersmind dicsérendő 
dolog is, hogy ma kevesebb a panasz a postahivatalokra, mint hajdan, a mikor csak a városokban 
voltak postahivatalok. 

Az igaz, hogy most nem is rakják a tejes köcsgökre, mert ha tennék, hát majd be is szüntetné 
Szalay Péter ő méltósága a postai tejcsarnokot. (Posta és távíró évkönyv 1901)

A köztiszteletben álló postamestert halála után Kiskun-Halas Helyi Értesítője meghatóan bú-
csúztatta:

„A jó öreg postamesterünk, id. Szekér Sándor e hó (1902. szeptember) 9-én 76 éves korában 
meghalt. Vele egyike költözött el azoknak a kötelességtudó, régi alakoknak, akik választott hiva-
tásukban egész életen át szívesen kitartanak. Mérnöki oklevele volt ugyan, de hajlamát követve 
inkább átvette apjától a halasi postahivatalt. És vezette azt félszázadon át, nyomon kísérve itt azt a 
mesés átalakulást, fejlődést, melyen a forgalom és a postaszolgálat ez idő alatt végigment. Kezdve a 
patriarkális időtől, amikor az utcák csendjében messzehangzó, ábrándos dallamú kürt jelezte heten-
ként kétszer (Majsa és Mélykút felé) közlekedő postakordé indulását-érkezését, mely szép csendes 
tempóban szállította a borítéktalan, becsületes nagy árkusból összehajtott, tél-túl spanyolviaszkkal 
beragasztott, nem bélyeggel, hanem távolság szerint változó készpénzgarasokkal bérmentett né-
hány levelet, melyek között elvétve akadt egy-egy receficés (mai nevezet szerint ajánlott), egészen 
a mai fejlődésig, amikor a napjában hatszor berobogó vonat ontja és viszi a levelek, utalványok, 
csomagok, hírlapok és – anzikszkártyák (képes levelezőlapok) ezreit, - amikor a berregő gép vég-
telen szalagra szaporán kopogja az egymást érő sürgönyöket és amikor a lázas munkába bele-bele-
csilingel a fránya-csuda telefon. A jó öreg évek óta bénult tagokkal és világtalanul a munkában részt 
nem vehetett ugyan - mégis élete végéig érdeklődő figyelemmel kísérte ezt a fejlődést, s gyakran 
láthattuk őt karosszékében ülve, amint egyik-másik postáskisasszonykával referáltatta magának az 
újabb, meg újabb posta rendeleteket...”

Szekér Sándor valóban nagy idők tanúja lehetett, hiszen a XIX. században, melyet szinte végig-
élt, forrt a társadalom, a műszaki találmányok sokasága jött létre, melyeket a magyar posta sok más 
országot megelőzve vett használatba.

Halas utolsó postamestere (1902-1928)

Halas utolsó postamestere 1902-től 1928-ig Kutsera Vince volt. Személyéről, tevékenységéről 
sajnos, nemigen maradt ránk dokumentum.

1902-ben az ország településneveit 
törzskönyvbe foglalták. Ettől kezdve 
a város neve hivatalosan Kiskunhalas 
lett. A postának is új bélyegzőket kel-
lett készíttetni Kiskunhalas felirattal. 
A bélyegzőkön a korona kétféle ábrá-
zolással látható: öblösen és egyenes 
talppal. A dátum-rész korszerű kerék-
rendszerű.

Kiskunhalas postabélyegző kétféle koronaábrázolással
(a jobb oldali reprodukció Balogh József kéziratából
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1903-tól vezették be az elégtelenül bérmentesített, vagy pótdíjas küldemények hiányzó díjá-
nak a címzettől való beszedését elősegítő portóbélyeget. A kibocsátott 9 címlet névértéke: 1 fillér-
től 100 fillérig terjedt. 1900 és 1916 között a postai díjak gyakorlatilag nem változtak, de az első 
világháborúval az inflációs folyamatok már elkezdődtek. 30

Az 1909. évi Magyar Posta, Távírda- és Távbeszélő statisztikai évkönyvben fellelhető adatok 
szerint a kiskunhalasi postahivatal a Budapesti Posta- és Távírdaigazgatósági kerülethez tartozott. 
További adatai:

A távbeszélő megnyílt: 1909. január 19-én (A közvetlen bekapcsoláskor 6 előfizető volt.)
Osztályba sorolása: I.o., ellenőrzése alá tartozik 1 postaügynökség.
Külterülete: 20, levélgyűjtő szekrények száma 9, értékcikk elárusítók száma 17.
Távbeszélő központ: 1, nyilvános állomás: 1, előfizetői állomás 27., mellékállomás: 1
Személyzet: 6 fő tiszti és 12 fő szolga, küldönc, kézbesítő (ezek közül 1 fő a távírdánál, 1 fő 
a távbeszélőnél).      
Fenntartott járat: helyben kocsijárat napi 1 / 5-ször, gyalogjárat napi 1 / 2-szer
Kocsik száma 1. Lovak száma 1.
Postát vasúttal indít napi 7 alkalommal, érkeztet napi 7 alkalommal
Napi érkezett zárlat: 9. Napi indított zárlat: 10
Kézbesítő kerületek száma 4. Kézbesítés száma naponta 3
Távíró vonal: 3. Távbeszélő vonal: 1. Távírda írógép: 2. Távbeszélő készülék: 29

Forgalmi adatok

Levél Ajánlott
Csomag
és pénz távirat

Posta-
utalvány

Felvett 303 992 15 030 26 220 8976 23 137

Érkezett 416208 16 663 25 959 11 305 29 256

Átmenő nincs adat 113 490 4 373 nincs adat

Díjköteles nyilvános telefon-beszélgetés: távolsági 1423 db, helyi 12 db
Telefon előfizetők egymás közötti forgalma: 59130 db helyi beszélgetés
A hivatal éves jövedéki bevétele: 59 477 korona (ebből távíró 7460, távbeszélő 4479 korona)

A postamester járandóságai 1928-ban:

Fenntartási átalány                   21438 korona
Szállítási átalány                        2208 korona
Kézbesítési átalány                    4224 korona
Kocsijavítási átalány                 67,20 korona
Faluzó levélhordó átalány       230,40 korona
Kézikocsi átalány                      14,40 korona 31
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Az 1900-as évek elején a posta a Fő utca-Posta utca sarkán működött (mai Szilády Áron utca-
Posta utca). Ez volt a kiskunhalasi posta második helyszíne. Arra vonatkozólag, hogy mikor került 
ide, nem rendelkezünk dokumentumokkal. Feltehetőleg akkor, amikor a Szekér család átvette a 
postát. Az alábbi térkép 1932-ben készült, látható rajta a posta és a postakert helye is.

A Szekér Sándort 1902-ben felváltó postamester, Kutsera Vince személyéről és munkásságáról 
szóló dokumentumok a háborúk és a posta költözködései során elkallódtak. Nem volt irigylésre 
méltó helyzetben, hiszen az első világháború, az 1919-es események és román megszállás köze-
pette végezte felelősségteljes munkáját.

1914 augusztusától a mozgósítások miatt a postaalkalmazottak nem mehettek szabadságra, 
munkaidejük napi 16-18 órát tett ki. A háború után a posta kifosztva állt, a műszaki berendezések 
használhatatlan állapotban maradtak.

 A halashoz tartozó külterületi lakosság postai ellátására a Postaigazgatóság postaügynökségeket 
állított fel. Elsőként Pirtó vasútállomáson 1916-tól 1919-ig működött postaügynökség. 

A halasi posta működése 1919-ben a forradalmi események, majd az augusztus 6-ától november 
16-áig tartó román megszállás miatt több hónapon keresztül szünetelt, és csak november 20-án 
indult újra. 32

1921. július 1-jével megszűnt a korábban a hatóságok, hivatalok, közintézmények részére 
biztosított díjmentesség. A világháborút követő gazdasági hanyatlás a pénz értékének folyamatos 
romlásához vezetett, ami a postai díjak és a bélyegek névértékének folyamatos emelkedését okozta 
Az infláció miatt 1920 és 1925 között 16 alkalommal emelkedett a tarifa: a távolsági levél díja 60 
fillérről 2000 koronára nőtt. Az 1920-as évek közepére az infláció lefékeződött, az elértéktelenedett 
koronát 1926-ban a pengő-fillér váltotta fel. Az átszámítás: 8 fillér = 1.000,- korona, vagyis 1 pengő 

= 12.500,- korona. 
1926-ban már több vasútállomáson létesítettek postaügynökséget: Pirtón, Gőbölyjáráson, Tajón 

és Fehértó állomáson. 

Várostérkép 1932-ben, készítette Nagy Szeder István (részlet)
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1927-től a posta bélyegzőiben az év, hónap, nap jelzése mellett már 24-órás órajelzést is 
alkalmaztak.

1927-ben kiadták az első kezelési szabályzatot. A „Postakezelési Utasítás” több mint 500 oldal 
terjedelemben a szolgálat ellátásának és a felelősség szabályainak ismertetésén túl VIII fejezetben 
mindenre kiterjedő részletes szabályozást ad a felvételi, az indító, a szállító, az átvevő, a kicserélő, 
a leadó és a különleges szolgálatok ellátásáról, rendellenességek kezeléséről, ellenőrzési teendők-
ről. A csomagfelvétel és kézbesítés egyszerűsítésére bevezették a ragszámos, feladóvevényes szál-
lítólevelek használatát. A kincstári és postamesteri személyzet irányítási ismereteinek fejlesztésére 
tervszerű szakképzést és továbbképzést vezettek be. 

A kincstári postahivatal (1928-tól)

A Postai Rendeletek Tára 1928. évi 26. számában hirdették ki a postahivatal május 1-jei kincstári 
kezelésbe vételét, valamint azt, hogy a posta vezetésével dr. Komlós Balázs postafőtisztet bízák meg.

Az áthelyezettek névsorában találjuk az első kincstári személyzet felét. „A m. kir. postaszemély-
zet körében 1928. évi április havában előfordult változások (a számok az alkalmazottak rangszámát 

A halasi posta első „kincstári személyzete” (1928. szeptember 30.)
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jelentik). Áthelyeztettek: Csipő Ambrus I. o. tiszt 65. Nagykőrösről, Bornemissza Imre I. o. tiszt 
196 Budapestről, Árvai Kálmán segédellenőr 155. Kecskemétről, Vargha László segédellenőr 304. 
Budapestről, Gyenizse Sándor segédtsizt 16. Budapestről, Pesti Géza segédtiszt 163. Kecskemétről, 
Grósz Zsófia segédtisztnő 441. Budapestről, özv. szőke Istvánné kezelőnő 219. Budapestről, Király 
Péter II. o. altiszt 559. Miskolcról, Bóka Mátyás II. o. altiszt 928. Kaposvárról és Deák Antal II. o. 
altiszt 1474. Budapestről Kiskunhalasra.”

A vasúti szállítás általánossá 
válásával az állomáson egyre több 
rakodási, őrzési feladat hárult a 
postásokra. A feladat megkönnyí-
tésére a  Posta-vezérigazgatóság 
1928-ban építtetett egy 5x5 m-es 
raktárhelyiséget az állomás épü-
lete mellé. A beruházás költsége 
1968 pengő volt. 

1929-től a tanyai iskolák tanítói láttak el postaügynöki feladatot. Postagyűjtő állomás volt: Alsó-
szállás, Bodoglár I, Bogárzó, Felsőszállás, Fűzes, Gőbölyjárás II., Rekettye, Zsana I., Zsana II. tanyai 
iskoláknál. Közönséges és ajánlott leveleket, valamint 20 pengő összegig a postautalványokat 
lehetett feladni. 33 

Azokban a községekben, amelyekben nem működött postahivatal, a faluzó levélhordó nyújtotta 
a postai szolgáltatást. Ez mai fogalmaink szerint olyan kézbesítő- és gyűjtőjárat volt, amely a köz-
ség területére szóló küldeményeket kézbesítette, a feladni kívánt küldeményeket pedig összegyűj-
tötte. A faluzó levélhordó járat 5 kg súlyig a csomagokat, 100 korona értékig az érték- és pénzkül-

Fent: hivatalos levél 
a csomagraktár költségeinek 
biztosításáról 

Balra: a csomagraktár tervrajza
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deményeket is kézbesítette. 
1934 tavaszától Fehértó és 
Vármegyehatár körüli tanyavi-
dékre Kiskunhalasról napon-
ta járt ki faluzó levélhordó. 

A korabeli szolgálati sza-
bályzat szerint postai szol-
gálatba csak azok léphettek,  
akik a kereskedelemi és 
közlekedésügyi minisztéri-
umhoz, vagy a m. kir. Posta-
vezérigazgatósághoz okirati 
bélyeggel ellátott kérvényt 
nyújtottak be, okiratokkal 
igazolták, hogy magyar 
állampolgárok, betöltötték 
vagy nem haladták még túl 
a törvény által előírt életkort 
(általában 18-25, igazolvá-
nyos katonáknál 37, tűzhar-
cosoknál 45 év), testalkatuk 
és egészségi állapotuk a kért 
állással járó hivatali teendők 
ellátását zavartalanul bizto-
sítja, az állásra előírt iskolai 
vagy egyéb előképzettséget 
megszerezték, erkölcsi 
szempontból kifogástalanok. 
(1939 augusztusától azt is 
igazolni kellett, hogy mind 
a pályázó, mind a szülei 
keresztény hitfelekezet tag-
jaiként születtek, büntetőjogi jogkövetkezmények terhével írásban is ki kellett jelenteni, hogy 
a jelentkezőt a törvény értelmében nem lehet zsidónak tekinteni.) 

A forgalmi tisztviselők kezdő munkaköre a forgalmi díjnoki állás volt. Forgalmi díjnoknak havi 
díjazással és szabályszerű lakáspénzzel általában csak olyan folyamodókat vettek fel, akik 25 éves-
nél nem idősebbek, legalább gimnáziumi, felső reáliskolai, felsőkereskedelmi iskolai bizonyítványt 
vagy tanítói oklevelet szerzetek. Postai alkalmazottak gyermekeit előnyben részesítették. A felvétel 
előtt az érdekelteknek bizottság előtt képességi vizsgát kellett tenniük idegrendszeri, emlékezőte-
hetség-beli, felvilágosítási készség-beli és egyéb képességükről. Az alkalmasnak talált pályázókat 
gyakorlati képzés céljából elsősorban vidéki kincstári postahivatalokhoz osztották be, ahová saját 
költségükön kellett utazniuk. Budapesten működő hivatalokhoz az újonnan felvett forgalmi díjno-
kokat rendszerint nem osztották be, mert a tanfolyam hallgatásához szükséges gyakorlati ismerete-
ket vidéki hivataloknál kellett megszerezniük. Azokat a forgalmi díjnokokat, akik a posta szolgálatában 
használhatónak bizonyultak, a következő év szeptemberében postatisztképző tanfolyamra rendelték be. 

Térkép Kiskunhalas megyei város közigazgatási területéről 
(Vármegyehatár megjelölés a JÁNOSHALMA felirat alatt látható)
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A tanfolyam elvégzése után a létszámviszonyok által korlátozott mértékben gyakornokokká, 
majd – ha a költségvetésben rendszeresített létszám engedte – a XI. fizetési osztályba ideiglenes 
minőségű II. osztályú postatisztekké nevezték ki őket. Rangsorukat a postatisztképző tanfolyam 
elvégzése után, az alap- és szakvizsga együttes eredménye alapján állapították meg. 

A műszaki segédszemélyzeti állások közül a II. o. vonafelvigyázói és a kocsikezelői állások, az 
altiszti állások és a kisegítő szolgai állások az 1931. évi III. t.c. értelmében fenntartott állások vol-
tak: a megüresedett állások egyharmada az igazolványosok, egyharmada a hadirokkantak, a vitézi 
rend tagjai és a tűzharcosok számára volt fenntartva, egyharmada pedig szabad rendelkezésre állt. 
A megüresedett állások fenntartott kétharmadát pályázat útján lehetett elnyerni. A szabad harmad 
pályázat nélkül is betölthető volt, de előnyt élveztek a postaalkalmazottak katonaviselt gyermekei. 
Vonalfelvigyázó csak az lehetett, akinek legalább négy középiskolai végzettsége volt, és a vizsgabi-
zottság előtt sikeres vonalfelvigyázói vizsgát tett. 

Azt a hivatali címet, amelyet a postaalkalmazott hivatali működése során és a társadalmi életben 
használhatott, a legutolsó kinevezési okirata határozta meg. Más cím használata (például: levélhor-
dó, kézbesítő, osztályvezető stb.) tilos volt. Aki őt meg nem illető címet használt, kihágást követett 
el, feljelentés esetén címbitorlásért el is ítélhették. A cím egyúttal kifejezője volt az alkalmazottól 
megkívánt legalacsonyabb iskolai előképzettségnek, a státusnak, amelybe az alkalmazott tartozott, 
s annak a fizetési osztálynak vagy csoportnak, amelybe az illető tartozott. A M. kir. Posta tisztviselői 
közül azokat, akik a III., IV. és V. fizetési osztályba tartoztak, a „méltóságos”, akik a VI. és VII. fize-
tési osztályba tartoztak a „nagyságos”, a többieket pedig a „tekintetes” cím illette meg. A kinevezett 
kezelők és kezelőnők az úr, illetve úrnő címzést kapták. A vitézi címmel rendelkezőket bármelyik 
állásban a „nemzetes úr” cím illette meg. Nyugalmazottak a nyugdíjazást megelőző tényleges szol-
gálatuk alatt viselt címet használhatták „nyugalmazott” (röviden: ny. vagy nyug.) jelzéssel. 

A fizetést, amelyre az alkalmazottaknak joguk volt, törvény állapította meg. A tisztviselők fize-
tési osztályokba, más alkalmazottak pedig fizetési csoportokba tartoztak. Egy-egy fizetési osztály 
vagy csoport több fokozatból állt. Azonos fizetési osztály magasabb fokozatába 3 éves várakozási 
idő után kerültek át. Magasabb fizetési osztályba kerülni pedig kinevezéssel lehetett. Büntetés 
alacsonyabb fizetési osztályba kerüléssel járt. A fizetést és az esetleges pótlékokat előleges havi 
részletekben fizették ki. Az alkalmazottakat a havi fizetésen kívül megillette még lakáspénz, családi 
pótlék, személyi pótlék, hadipótlék, korpótlék és Budapesten a közlekedési segély. A lakáspénz az 
alkalmazott rangjától, szolgálati beosztásának helyétől és attól függően változott, hogy az alkalma-
zott hány családi pótlékra volt jogosult. 

A települések 6 különböző lakáspénzosztályba tartoztak. Kiskunhalas az V. osztályba tartozott. 
A családi pótlékot az 1912. évi XXXV. tc. rendszeresítette. Családi pótlék az alkalmazottaknak 
feleségük után is járt, ha közös háztartásban, egy fedél alatt éltek, és a feleség nem részesült nyug-
ellátásban, nem volt önálló keresete. A családi pótlék mértéke az eltartottak számán kívül függött 
az alkalmazott fizetési besorolásától is. Nyugdíjalapba is beszámító korpótlékot azok a tisztviselők 
kaptak, akik fizetési osztályuk legmagasabb fokozatában 3 évet eltöltöttek. Mértéke a fizetési osz-
tálytól függött. Nyelvpótlékot a szolgálat ellátásánál ténylegesen használt idegen nyelv után fizettek 
a nyelvvizsga eredményétől függően a munkajutalék 5-20 %-ának megfelelő összegben. Értékcikk-
árusító jutalék a felek részére eladott vagy a kezelésnél a díjak lerovására felhasznált értékcikkek 
után, továbbá a becserélt, elrontott értékcikkek után, valamint az államadóssági kötvények bevál-
tott szelvényei után járt. Portójutalék címen a kirótt portó összegének 5 %-a járt. Hiánylati jutalék 
címén a téves díjazások és egyéb díjhiányok megállapítását végző felülvizsgáló részére a feltárt 
díjhiány 20 %-a járt. A felsoroltak együtt képezték az üzemi jutalékot, melynek összegét havonta az 
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előző hónap forgalma alapján számították, és fizették ki az alkalmazottaknak. Pénzkezelési átalány 
az utalvány- és csomagkézbesítőknek járt. Kiküldetés esetén az alkalmazottat megillető napidíj 
mértéke a fizetési besorolástól függően változó összegű volt. 

Átköltözködési illetmény járt annak, akit szolgálati érdekből más állomáshelyre helyeztek át. 
Ilyen címen jogosult volt az utazási költség, szállítási díj térítésére, átköltözködési átalányra. Uta-
zási költségként térítették az alkalmazott és családtagjai, valamint rangjától függően egy vagy két  
cselédje tényleges utazási költségét. Szállítási költségként a szállítás tényleges díjával együtt egyéb 
költségeket (csomagolás, biztosítás, útközi élelmezés, hordár költségeit stb.) is térítettek.

Évi rendes szabadság abban az esetben járt, ha a szolgálati viszonyok engedték. Az évi szabad-
ságot az alkalmazott iskolai végzettsége, életkora, szolgálati ideje, állása és esetleges megbízatása 
szerint állapították meg. A főiskolát végzetteknek 12, az érettségizetteknek 8, a középiskolát vég-
zetteknek 6, postaaltiszteknek és műszaki segédszemélyzetnek 4 nap járt. Ehhez jött még az életkor 
szerint 20 éves korig 2, 30 éves korig 4, 40 éves korig 6, 50 éves korig 8 és 50 éven felül 10 nap, 
szolgálati idő szerint 5 évi szolgálatig 2, 10 évi szolgálatig 4, 20 évi szolgálatig 6, 30 évi szolgálatig 
8 és 30 évi szolgálaton felül 10 nap. A betöltött állás szerint az V-VI. fizetési osztályban további10, 
a VII-VIII. fizetési osztályban 8, a IX-XI-ikben 6, gyakornok, kezelőnő, forgalmi díjnok, szakaltiszt 
és kinevezett műszaki személyzet esetében 4, egyéb alkalmazottnál 2 nap további szabadság járt. 
Az így kiszámított szabadságidőhöz abban az esetben, ha az érdekelt a szabadságot szeptembertől 
május hó végéig vette ki, további 3 napot kellett adni. A nyári hónapokban a szabadságot elsősorban 
az iskolába járó gyerekes, családos alkalmazottak igényelhették. 34

Az 1995. január 2-án 90. születésnapját ünneplő Nagy Béla - a leghosszabb életkort megélt ha-
lasi postás - életútja huszadik század eleji tipikus postás sors. 1905. 
január 2-án Budapesten született. Édesapja korai halála után Cegléd-
re költöztek. Ott járt elemi iskolába, amikor kitört az I. világháború. 
Az 5. osztály után nem tanulhatott tovább, mert az iskolában kórházat 
rendeztek be. Tizenhárom évesen került először kapcsolatba a postai 
munkával. Fél évig távirat-kézbesítőként dolgozott a ceglédi postán. 
Édesanyja 1928 őszén Budapesten felkereste a postavezérigazgatót, 
és tekintettel arra, hogy az édesapa is postás volt, kérte, vegyék fel 
a fiút. 1929 májusában értesítették, hogy június 1-jén jelentkezzen 
szolgálattételre a kiskunhalasi postán.  Egyedül jött Halasra. Előbb 
az Alkotmány, később a Zrínyi utcában bérlakásban élt. Fél évig 
távirat-kézbesítőként dolgozott, utána csomagfelvevő volt egy évig. 
Ezt követően egyesített kézbesítői szolgálat következett egy évig a 
Tabánban. Abban az időben egy nap kétszer kellett kézbesíteni. Ké-
sőbb járatkísérőként lovas postakocsival szállította a küldeményeket 
a posta és a vasútállomás között. Közben szaktanfolyamot végzett jó eredménnyel. Ekkoriban 
indítottak Kiskunhalas és Baja között vasúti mozgópostát, annak a kezelője lett. Postai rangja 
ideiglenes havibéres kisegítő szolga volt. A hivatalvezető, dr. Komlós Balázs erkölcsi és anyagi 
felelősséget vállalt a munkájáért. Ezt a munkát öt évig végezte, s még nem volt fölesküdött postás! 
1935-ben nevezték ki II. osztályú altisztnek. Egy év múlva véglegesítették. 1943-ban SAS-behívót 
kapott, mely szerint Marosvásárhelyen kellett jelentkeznie. Először ott is mozgópostai szolgálatra 
osztották be, majd többféle beosztásban 3 hónapig szolgált. Egészségi állapotára - gyomorbeteg 
volt - és kiskorú gyermekeire való tekintettel, kérelmére visszahelyezték Kiskunhalasra. A postai 

Nagy Béla
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munka mellet a város sportéletében birkózóként vett részt. Később nyugdíjazásáig ő volt a postahi-
vatal SZB- titkára. Személyét Vincze Ferenc, a város akkori tanácselnöke is nagyra becsülte. Abban 
az időben, amikor még a tartós fogyasztási-cikkek (bútor, gázpalack, motorkerékpár) korlátozott 
mennyisége miatt a vásárlás rászorultság alapján, engedélyhez kötötten történt, gyakran kikérte a 
lakosságot legjobban ismerő postások véleményét is egy-egy döntés előtt. Nagy Béla ebben is kor-
rekt partner volt. Kilencven évesen még szellemileg friss, minden iránt érdeklődő ember volt.     

1930-ban a városi távbeszélő hálózatot 300 kapcsolási számra bővítették, ugyanakkor a tarifaeme-
lés hatására az előfizetők száma 120-ról 85-re csökkent.

Pecho Gusztáv, aki 1930-31-ben forgalmi díjnokként töltötte gyakornoki idejét a kiskunhalasi 
postán, 1989. július 15-én írt levelében így emlékezett vissza a harmincas évek elejére:

„A posta a Szilády Áron utca és a Kőhíd (ma Posta) utca sarkán volt. Az önkéntesi katonaéveimet 
is 1932-33-ban Halason töltöttem el, a Sóstói úton levő akkori kerékpáros laktanyában. Állítom, hogy 
életem 4 legszebb évét Halason töltöttem. Fiatal voltam, társaságbeli pesti fiatalember, aki bejáratos 
volt a baráti házakba és a lányos házakhoz. Abban az időben még egy csendes, vidéki városka volt 
Halas, nagy tanyavilággal, gazdag földbirtokosokkal. Ipara csak a Schneider Ignác és Fia Baromfi és 
Hűtőház volt. Ez a csendes kis városka egy nagy család volt. Polgármestertől lefele a postai vagy az 
adóhivatali díjnokig egy nagy baráti kört alkotott. Így érthető, ha én most, 80 évesen bizonyos nosz-
talgiával gondolok az ottani szép napokra. Szeretettel gondolok a volt postás kollégákra…. A főnök 
dr. Komlós Balázs volt. Beosztott tisztségviselők: Árvay Kálmán, Vargha László, Zelei József, Czoll 
István, Gyenizse Balázs, Pászthy Sándor, Kárász Gergely, Czakó Józsefné, Grósz Erzsébet, Lober 
Mária, Wicha Teréz, Pohánka Borbála. A két vonalfevigyázó Burghardt  és Vass volt. A kocsiposta 
csomagkézbesítő Boka László volt. …A Tv-ben többször is láttam, hogy az eltelt közel 60 év alatt 
teljesen átalakult Kiskunhalas, ahol én már nem is találnám a régi kedves utcákat, házakat, ahol jártam, 
a régi Kaszinót, Református Kört, Katolikus Legényegyletet, Iparos Kört stb., a szórakozóhelyeket, 
ahol fiatalon oly sok báli éjszakát és színi előadásokat tartottunk és rendeztünk.”

Az évek során a posta forgalma és létszáma annyira megnövekedett, hogy a régi épület már nem 
felelt meg, ezért a Postaigazgatóság és a Gazdasági Bank új postaépület felépítésében állapodott 
meg. 1932 tavaszára 150.000,- pengő költséggel, közel egyéves munkával, Kozma Lajos budapesti 
építész tervei alapján felépült az új Postapalota. 

A helyi sajtó tudósításaiból nyomon követhető a beruházás menete. A Szegedi Postaigazgatóság, 
a Halasi Kereskedelmi Bank Rt. és a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank közötti megállapodás értel-
mében a város központjában, a Gazdasági Bank épületének északi oldalához építették hozzá a posta 
új épületét. A kivitelezést helyi vállalkozásokra bízták. Az ingatlan tulajdonosa a Halasi Gazdasági 
Bank Rt. volt, amellyel a M. kir. Kincstár képviseletében a szegedi M. kir. Postaigazgatóság  bérleti 
szerződést kötött. A szerződésből idézünk:

„1. A Halasi Gazdasági Bank Rt. bérbeadja a m. kir. kincstárnak a posta, távírda és távbeszé-
lő céljaira a Kiskunhalas városában, a Horthy Miklós téren fekvő, a 19 számú telekkönyvi be-
tétben A+1 sor 1800 hr.sz. alatt foglalt ... házban és azzal összefüggően és annak folytatásaként 
felépítendő kétemeletes épületben levő s jelen szerződés kiegészítő részét képező tervrajzon 
1-13 számmal jelölt összes földszinti hivatali és I-X számmal jelölt összes emeleti lakóhe-
lyiségeket tartozékaikkal és a hozzájuk tartozó pince, padlás és udvar használatával együtt 
Ezerkilencszázharminckettő (1932) évi május hó 1. napjától Ezerkilencszáznegyvenhét (1947) 
évi április hó 30. napjáig, azaz tizenöt (15) évre, illetve ezen idő leteltével a bérszerződésnek 
a 10. pontban foglalt feltételek értelmében hallgatólag való meghosszabbítása tartamára évi 
Nyolcezer (8000) Pengő lakbérért. 
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2. Bérbeadó köteles a bérbeadott helyiségeket a szerződéshez fűzött tervrajz szerint, valamint a 
szerződés 7. pontja értelmében felépítve, illetve átalakítva és felszerelve, esetleg a m. kir. államépí-

tészeti hivatal közbenjárásával leltár mellett 1932. évi március hó 1-én lakható jó állapotban átadni, 
azokat a szerződés egész tartama alatt jókarban tartani és a helyiségek úgy külső, mint belső ré-
szében a használat vagy elemi csapások által okozott, valamint a hiányos építkezésből, avagy nem 
megfelelő anyagok felhasználásából származó romlásokat saját költségén kijavíttatni, a szabadba 
nyíló ajtókat erős vasredőnnyel ellátni, anélkül azonban, hogy a bérleti viszony megszűntével akár 
az előbbi állapotba való visszahelyezést kívánhatná, akár a felszerelések és átalakítások folytán fel-
merült költségekért a kincstártól bármi címen kárpótlást követelhetne. 

(...)
5. Bérbeadó köteles a folytonos használat következtében megromlott ajtókat, ablakokat, falakat, 

kályhákat és padlókat, nemkülönben a háztetőt és a levezetőcsatornákat kijavíttani, esetleg 
a háztetőt, ha ez elkerülhetelenül szükséges egészen újból fedetni, azonkívül ha a bérlő kívánja, az 
összes helyiségeket lealább öt évenként, azokat, pedig, amelyekben éjjeli szolgálat van, a szükség-
hez képest négy évenként újonnan kifesteni, valamint az ablakrámákat, ajtókat és korlátokat is, ha 
ez utóbbiak a bérbeadó tulajdonát képezik, újból mázoltatni. E köteleség nem teljesítése esetén 
a bérlő kincstár a szükséges javítási stb. munkálatokat az erre vonatkozó felszólításban kitűzött 
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határidő elteltével bérbeadó terhére saját belátása szerint foganatosíthatja és felmerülő költségeket 
a legközelebb esedékes házbérből levonhatja.  Bérbeadó azonban nem tartozik viselni és fizetni oly 
hiányok és károk helyreállításából vagy kijavításából felmerülő költségeket, melyek a fentebb fel-
soroltak kivételével a lakbérszabályok értelmében a bérbevevő terhére esnek, különösen pedig nem 
ama károk helyreállításának költségeit, melyeket a bérbevevő kincstár alkalmazottjai szándékosan 
okoznak, vagy amelyek ezek hanyagsága folytán származnak.

6. Bérbeadó semmiféle kifogást nem tesz a hivatal és a szolgálat érdekében szükséges cím 
– vagy hirdetménytábláknak, távírda és távbeszélő fali tartóvasaknak, valamint mindennemű tető-
tartó szerkezeteknek és a levélszekrényeknek a házra való alkalmazása, nemkülönben a távírda és 
a távbeszélő vezetékeknek a hivatali helyiségekbe való elhelyezése ellen, a szerződés lejárta után 
azonban ezeket az 1888. évi XXXI. t.c.-ben biztosított jogok alapján fenntartandók kivételével 
a kincstár saját költségén fogja eltávolítai és ennek folytán származott rongálódásokat helyreállí-
tani. Éppen úgy nem lehet kifogása a háztulajdonosnak az ellen, hogy a közönség a hivatalba sza-
badon be- és kijárjon és hogy a postakocsik a ház udvarán a szükséghez képest bármely időtájban 
közlekedjenek, ugyanott a postaküldemények fel- és lerakását, valamint a kocsik mosását és kené-
sét végezhessék, úgyszintén nem emelhet kifogást, ha a bérbevevő az emeleti helyiségeket lakás 
céljára részben vagy egészben albérbe adja. A földszinti helyiségeket a bérbeadó hozzájárulásával 
a bérbevevő szintén jogosult részben vagy egészben albérletbe adni. 

7. Bérbeadó köteles a bérbeadott helyiségeket az alábbi módon felépíteni, felszerelni és azokban 
a következő átalakításokat saját költségén végrehajtani:

a./ Az új épületben a földszinti helyiségek magassága legalább 4 méter.
b./ A főpénztár betörés és tűzmentesen építendő.
c./ A távíró és távbeszélő helyiség 2 felülvilágítóval s a közönség részére fenntartott hely felé 

úgy ez, mint a műszerész szoba és a kézbesítők szobája Luxferrel építendő. A távíró és távbeszélő 
teremben a belső elválasztó falak üvegből, a nagyteremben a rovatoló fülke a közönség felől és 
a csomagraktárban az elválasztó falak a mennyezetig érő erős 4 cm nyílású sodronyhálóval készí-
tendők.                   

d./ A közönség részére fenntartott helyek és a WC-k márványmozaikkal, a raktárhelyiségek 
acélbeton, vagy asphalt burkolattal, a kézbesítők szobája hajópadlóval, a többi helyiség tölgyfa-
parketta burkolattal, vagy linóleummal látandók el.

e./ A közönség részére fenntartott helyekre a bejáró ajtók 100-100 cm széles és 220 cm magas, 
ingó szárnyakkal, védett üvegfalakkal és önműködő záró szerkezettel, kilincs helyett gombbal fel-
szerelve készítendők.

f./ Az összes ajtók Wertheim, vagy kellő biztonságot nyújtó más, jobb szerkezetű zárakkal sze-
relendők fel.

g./ A távíró és távbeszélő céljára a telepkamra és akkumulátorok részére asphalt padozatú, szel-
lős és jól megvilágított, legalább 20 m2 alapterületű, vasajtóval elzárható száraz betonpince építen-
dő a távbeszélő helyiség alatt az utca felől kezdődően. 

h./ A villanyvilágításhoz a vezetékeket, a tető, a karos és az asztali lámpákhoz a kapcsolókat, 
connektorokat a postaigazgatóság által kijelölendő helyeken a bérbeadó szerelteti, de a lámpák 
beszerzése és azok felszerelése a bérbevevő kötelessége.

i./ A vízvezetéket és a mosdókat a postaigazgatóság által kijelölt helyen, számban és méretben 
a bérbeadó saját költségén készítteti.

j./ A bérbevevő kiköti, hogy hogy az esetben, ha az építkezés megkezdése előtt a bérlendő helyiségek 
beosztásában, felszerelésében stb. bármi oknál fogva változás lenne szükséges, a bérbeadó 
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az építést, szerelést stb. az utólag magadott új terveknek, illetve módosításoknak megfelelően külön 
költség felszámítása nélkül köteles végeztetni. – A módosítás azonban a főfalak elhelyezését és az 
ezeken levő nyílásokat nem érintheti. –

k./ Bérbeadó kötelezi magát, hogy az udvarnak az épület előtti részét akkora területen, mely a 
kocsik kényelmes bejárásához és megfordulásához, valamint a rakodáshoz és a mosáshoz szüksé-
ges, kikövezteti. 

l./ A bérbeadó a hivatal és a hivatalfőnök részére elkülönített, megfelelő nagyságú fa és szénpin-
cét bocsájt rendelkezésre.

m./ A bérbeadó az összes helyiségeket tartozik megfelelő fűtőképességű, hazai szénfűtésre is 
alkalmas kályhákkal ellátni, a főnöki lakás konyháját takaréktűzhellyel, a fürdőszobát teljes beren-
dezéssel felszerelni. 

8. Bérbeadó felhatalmazza a bérbevevő kincstárt képviselő s z e g e d i postaigazgatóságot, hogy 
a kibérelt házban a bérlet tartama alatt szükségesnek mutatkozó átalakításokat, falak lebontását 
vagy áthelyezését, amennyiben ez az egész épület veszélyeztetése nélkül lehetséges, saját költségén 
eszközölhesse, úgy azonban, hogy az átalakítás magát az épületet határoló főfalak biztonságát ne 
veszélyeztesse. A bérlet lejárta után, ha a tulajdonos az épületnek a szerződéshez fűzött tervrajznak 
megfelelő állapotba való visszahelyezését kívánná, a kincstár tartozik azt saját költségén teljesíteni. 

9. A bérbevevő kincstár köteles az 1. pontban megállapított 8000 pengő házbért előleges negyed-
évi részletekben minden év február, május, augusztus és november havának 5-éig a bérbeadónak 
vagy meghatalmazottjának a m. kir. posta pénzkezelésre érvényes szabályok szerint a nyugilleték 
levonásával kifizetni. 

10. Bérbeadó háztulajdonos részéről a bérlet csak a kikötött 15 évi időtartam lejárta előtt egy 
évvel mondható fel. A bérbevevő kincstár ellenben a bérletet 1943 évi május hó elsejétől kezdve 
tizenöt napon belül évről évre bármikor felmondhatja, miáltal a bérszerződés hatálya a felmondásra 
rendelt 15 napi határidő első napjától számított egy év elteltével megszűnik. Ha a kincstár részéről 
a bérlet időtartamán belül felmondás nem történik, akkor mindkét szerződő fél csak 1946 évi május 
hó elsejétől tizenötödiké-
ig mondhatja fel egy évre 
a szerződést, ha pedig 
felmondás egyik részről 
sem történnék, a bérszer-
ződés egy-egy további 
évre érvényben marad 
mindaddig, míg azt egy 
évvel a lejárat előtt a 
szerződő felek valame-
lyike fel nem mondja. 
Ha azonban a bérbeadó 
a szerződésben elvállalt 
kötelezettségek bárme-
lyikének eleget nem ten-
ne, a kincstárnak jogában 
áll a szerződést bármikor 
minden felmondás nélkül 
is felbontani. (...)”35 Aláírások a szerződés végén
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A postahivatal földszintjének tervrajza (1931)

A Halasi Gazdasági Bank épülete 1930 körül, a posta megépítése előtt
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Az 1932. május 1-jei átköltözés után Kiskunhalas Helyi Értesítője így mutatta be az új postát: 

Tökéletesen fővárosi nívójú az új halasi posta
Körséta az új postapalotában…

… Amint a tágas előterembe lép az ember, azonnal az az első gondolat fogja meg, hogy nagyvárosi 
postahivatalba lépett be, talán legközelebb úgy jelölhetnénk meg, hogy a halasi postához csak a bpesti 
72-es irányító postahivatal hasonlít. Szebb, modernebb, jóval célszerűbb még a budapesti főpostánál is. 

A Halasi Gazdasági Bank és Postapalota épülete az 1932-es átépítés után

A Postapalota éa a Halasi Gazdasági Bank épületének homlokzati terve
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Az előteremből nagyon modern csapóajtó vezet a postai küldemények feladó szobájába. Tágas, 
világos terem, nagyon sokan elférnek benne a közönség soraiból anélkül, hogy azt bárki is észre-
venné, vagy sokallhatná.  

A tisztviselők ellipszis alakban ülnek körben és simán, zökkenő nélkül minden zavar kiküszöbö-
lésével bonyolíthatják le a halasi postahivatal egyre növekvő forgalmát. Az épület másik kapuján 
közelíthetik meg a postafiókokat, és így azok, akik küldeményeiket postafiókban kapják, semmi 
zavart, tolongást nem okoznak a feladáshoz jelentkező közönségnek és megfordítva. 

Külön modern alapon berendezve áll a posztján a távíró és telefon terem, külön szép termet 
kaptak a postai kézbesítő altisztek és külön nagy terem áll a csomagok számára...

Dr. Komlós Balázs hivatalvezető így nyilatkozott: Az új postának egyik legfőbb erénye modern-
sége mellett az, hogy közel kerültek hozzá a hivatalok, a kereskedelem, a vállalatok, tehát azok, 
akik leggyakrabban igénybe veszik... A posta kényelmes és nagy az új helyen, mondhatnám, hogy 
maga a küldemények felvevőhelye csaknem akkora, mint a régi posta egész helyisége. Azon-
kívül a régi posta zsúfolt épület volt, nyomott volt a levegője, nem volt nappal sem meg a kellő 
világítása, szellőztetése is csak nagy kínnal történhetett, úgyhogy egészségügyi szempontból is 
óriási jelentősége van az új postapalotának. … pompás világítású ívlámpák működnek. Modern, 
teljesen elkülönített mellékhelyiségek is vannak… nagyszerű kályhák… vízvezeték is van. Elmon-
dotta még a halasi postafőnök, hogy ha még húsz telefon-előfizetővel szaporodik a halasi telefon-
előfizetők száma, lámpásos hívóval szerelik fel a telefonközpontot… ez annyit jelent, hogy ha a 
telefonszámot hívó fél a kagylót felveszi, a központban kigyullad a megfelelő szám, amely rendszer 
könnyebbséget jelent a közönség számára és ugyanakkor a telefonközpontos kezelőnek is előnyö-

sebb. Ezekkel ismertette a postafőnök 
a hivatalt és a magunk részéről még 
azt a boszorkányos gyorsaságot említ-
jük meg, amellyel a posta átköltözött. 
Este hatig még a régi helyiségben 
működött, hat óra két perckor pedig az 
új helyiségben… Ez a… gyorsaság… 
jellemzi a nagyszerű posta tisztviselő 
kart és a tehetséges főnök ügyességét 
és rátermettségét.” 36

A kiskunhalasi posta működési fel-
tételei sem korábban, sem a későbbi 
időkben meg sem közelítették az 1932-
es évet követő néhány esztendőét.

1934 tavaszától Fehértó és a Vármegyehatár körüli tanyavidékre Kiskunhalasról már naponta 
járt ki faluzó levélhordó.37

A postahivatal vezetésével 1935. április 25-ével Schmidt Árpádot bízta meg a Postaigazgatóság. 
Schmidt Árpád 1889. szeptember 19-én Torontál vármegye Perjános községében született. 1908-
ban felső kereskedelmi iskolai érettségi vizsgát tett Temesváron. Ugyanezen év szeptember 1-jétől 
a zsombolyai postahivatalnál mint gyakornokjelölt tett hivatali esküt. 1911-12-ben a volt cs. és kir. 
29. Gyalogezrednél teljesített katonai szolgálatot. 1928-ban kötött házasságából 1930-ban Róbert 
nevű fiúgyermeke született. 1936-ban nevét Sényeire magyarosíttatta. Lakása a postaépület emele-
tén lévő háromszobás szolgálati lakás volt.

dr. Komlós Balázs családja körében 1935-ben
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A kiskunhalasi posta személyzete 1940-ben 15 tisztviselő és 23 
altiszt volt. Nevüket egy korabeli névjegyzékből idézzük fel:

 Hivatalvezető: Sényei Árpád felügyelő. Beosztottak: Csobánczi 
István I. oszt. tiszt, Kárász Gergely II. oszt. tiszt, Árvay Kálmán 
ellenőr, Vargha László ellenőr, Gyenizse Sándor segédellenőr, Varga 
Elek forgalmi gyakornok, Grósz Erzsébet kezelőnő, Czakó Józsefné 
kezelőnő, Bobik Elemér forgalmi díjnok, Radich-Ollé Aurél forgal-
mi díjnok, Rigó Béla dr. forgalmi díjnok, Kovács István forgalmi 
díjnok, Vékony Emma díjnok, Solymári Jolán díjnok, Bóka Mátyás 
II. oszt.szakaltiszt, Tóth Sándor I. oszt. altiszt, Horváth István II. oszt. 
altiszt, Gergye Pál II. oszt. altiszt, Fekete György II. oszt. altiszt, Soós 
Antal II. oszt. altiszt, Hatházi Kázmér II. oszt. altiszt, Balázs Péter II. 
oszt. altiszt, Maglódi Pál II. oszt. altiszt, Nagy Béla II. oszt. altiszt, vi-
téz Jenei Gergely II. oszt. altiszt, Tömöri József II. oszt. altiszt, Vekerdi Károly II. oszt. altiszt, Czi-
bulya Sándor II. oszt. altiszt, Madácsi János II. oszt. altiszt, Karádi Gyula II. oszt. altiszt, Lengyel 
József kisegítő szolga, Gyulavári József kisegítő szolga, Gudmon Albert I. oszt. vonalfelvigyázó, 
Keményvári Mihály I. oszt. vonalfelvigyázó, Zelenák György I. oszt. vonalfelvigyázó, Vass József 
I. oszt. vonalfelvigyázó, Fábián Gábor II. oszt. vonalfelvigyázó.

1940-ben postügynökség működött a következő helyeken: 
• „Gőbölyjárás” MÁV állomáson, ellátott területe Balota és Gőbölyjárás egészen, Alsószállás 

és Fűzes részben.
• „Harka” MÁV állomáson, ellátott területe: Harka (Prónay-falva) részben.
• Pirtói Gazdakörnél, ellátott területe: Felsőkistelek és Pirtó részben. 

Faluzó postaszolgálat működött: Bodoglár északi felén hetenként három napon, Fehértói nya-
ralótelepen és Dudoli-szőlőkben (Fehértó), valamint Sóstói nyaraló-telepen június 16-szeptember 
15 között. 

A postaügynökségek és a faluzó postaszolgálat által el nem látott külterületi címhelyeken nyolc 
kézbesítőjárásban heti két alkalommal kézbesítettek levél-küldeményeket, utalványokat, csomag-
szállító-leveleket.

Levélküldemények felvételét végezték a tanítók minden elemi iskolánál, az áthaladó mozgópos-
ta kocsik minden MÁV állomáson, továbbá levélgyűjtő szekrények 
voltak a Fűzesi iskolánál, Gőbölyjárás, Harka, Pirtó és Tajó MÁV-ál-
lomáson, valamint a Pirtói Gazdakörnél.38

1941-től a posta bélyegzőin kétjegyű évszám, római számos hónap, 
arab számos nap és óra jelzés látható. A bélyegzőket a második világ-
háború után koronakivéséssel használták.

1941. április elején Horthy Miklós kormányzó parancsára a magyar 
honvédség elfoglalta a délvidéket, bevonult Szabadkára. Sényei Ár-
pádot a Szegedi Postaigazgatóság ideiglenesen megbízta Szabadka 1. sz. postahivatal vezetésével, 
1942. január 30-ával pedig hivatalosan is áthelyezte. A visszacsatolt területek postai és távközlési 
szolgálatának szervezésében és ellátásában való kifogástalan működéséért a honvédelmi igazgatás 
1941-ben elismerésben részesítette. A II. világháború végén visszatért, de addig nem léphetett szol-
gálatba, amíg a helyi igazoló-bizottság igazoltnak nem minősítette. Az eljárás elhúzódott, családja 
megélhetéséért aggódva a következő kérelemmel fordult a postaigazgatósághoz: „Alulírott tiszte-
lettel kérem, igazolási eljárás előtt soron kívül szolgálatba állítani szíveskedjék. Kérésemet azzal 

Sényei árpád
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indokolom, hogy annak idején a trianoni határokon túl lévő állomáshelyemet, Szabadkát a fennál-
lott rendeletnek megfelelően és a helyi hatóságok utasítására is kellett elhagynom. Én akkor az el-
menekült hivatali személyzetet Budapestre kísértem azzal a szándékkal, hogy Szabadkára nyomban 
visszatérek. Ismételt kísérletek, illetve útnak indulások ellenére azonban ez sem akkor, de későbben 
sem sikerült. Szabadkára visszatérni azért is kívántam, mert a hivatali személyzet szeretett, 
a közönséggel szemben tanúsított és politikai magatartásomnál fogva is mitől sem kellett tartanom. 
Vagyonom, jövedelmem nincsen. Magamat és családomat szolgálatba állás nélkül fenntartani nem 
tudom. Ismételten kérem, hogy soron kívül szolgálatba állítani szíveskedjék.
Szeged, 1945. évi április hó 30-án 

Sényei Árpád posta főfelügyelő”

Közben a Postai Rendeletek Tárában 1945. ok-
tóber 4-i keltezéssel pályázati felhívás jelent meg 
hivatalvezetői állások betöltésére, többek között Kis-
kunhalasra vonatkozóan is. A pályáztatás okaként „az 
állás megüresedését” jelölték meg.

A kiskunhalasi igazoló bizottság több mint egy 
év után, 1946. május 16-án hozta meg határozatát: 

„Sényei Árpádot, …igazoltnak jelentjük ki”. Aláírás: 
a bizottság elnöke és másik öt személy, plusz Kiskun-
halas Megyei Város feliratú bélyegző.

A postaigazgatóság 1946. szeptember 11-ével bízta 
meg újra a postahivatal vezetésével - figyelmen kívül 
hagyva, hogy a polgármester előtt már április 1-jén 
letette a hivatali esküt:

„Én Sényei Árpád esküszöm a mindentudó és 
mindenható Istenre, hogy a Magyar Köztársasághoz 
és annak alkotmányához hű leszek, Magyarország 
törvényeit, törvényes szokásait és a kormány rendele-
teit megtartom, hivatali elöljáróimnak engedelmeske-

dem, a hivatali titkot megőrzöm és 
hivatali kötelességeimet pontosan, 
lelkiismeretesen, a nép érdekeinek 
szem előtt tartásával teljesítem. Is-
ten engem úgy segéljen!”   

Fent:  Sényei árpád
igazoló lapja (1946)

Jobbra: 
Sényei árpád 

eskütételéről készült 
jegyzőkönyv (1946)
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A második világháborút követően a pengő romlása egyre rohamosabb lett. A postai díjak is 
gyorsan követték a változásokat. 1945. május 1-jétől 1946. július 11-éig 24 díjszabás váltotta egy-
mást. 1946. július 12-étől július 31-éig 6 naponként változott a tarifa. A forint bevezetésekor (1946. 
augusztus 1-jén) a pénzek átszámítása a következő volt: 1 forint = 4 x 1029  = 2 x 108 adópengő. 
Az új bélyegek nem mindenütt álltak azonnal rendelkezésre, ezért az első napokban gyakori volt 
a készpénzzel bérmenetesített kezelés. A forint-filléres értékű bélyegek időbeli korlátozás nélkül 
felhasználhatók voltak postai bérmentesítésre. Az új pénznem évtizedekre stabilizálta a postai díj-
szabást.39  

Sényei Árpád 1948 szeptember végén 40 év beszámítható szolgálati idővel vonult nyugállo-
mányba. Nyugellátásként korábbi keresete 100 %-a illette meg.

Az állami postahivatal

A kiskunhalasi posta 1954-ig Baja körzeti posta irányítása alá tartozott. A körzet a déli határtól 
észak felé Kunszentmiklósig terjedt. 

Baja körzeti posta egykori létszámkönyvéből pontosan ismerjük, kik dolgoztak 1951-53-
ban a kiskunhalasi postahivatalban (a dolgozók beosztására vonatkozó rövidítés nem mindenkinél 
vehető ki, ahol olvashatatlan, (?) jelet tettünk az alábbi névsorban):

Balázs Péter kézbesítő
Balázs Piri Kálmán kézbesítő
Bánóczki László kézbesítő
Barcsik György kézbesítő
Banga Sándor kézbesítő
Bajusz Erzsébet fiókposta vezető
Becze Balázs kezelő
Benedek Károly kezelő
Boros Gyevi Mihály kezelő
Bogdán Józsefné havibéres alkalmazott
Csajkás Klára segédellenőr
Dömel Ödön segédellenőr
Faragó Ferenc kezelő
Farkas Lajosné kezelő
Gáspár István felügyelő
Geiger István felügyelő
Gergye Pál kezelő
Gulyás Mihályi Emma (?)
Godó András kezelő
Godó Gábor kezelő
Gömböcs József kezelő
Gyöngyösi Mihály felügyelő
Gyulavári József kezelő
Jenovai István kezelő
Jenei Gergely kezelő

Harnóczi József  (?)
Károly Lajos (?)
Keresztúri Gábor kezelő
Kiss László kezelő
Kovács V. Sándor kezelő
Lakos Pál kezelő
Lengyel János (?)
Lukácsi László segédellenőr
Lukácsi Lászlóné segédellenőr
Mihályi Jánosné segédellenőr
Kovács Etelka segédellenőr
Keményvári Róza segédellenőr
Kiss Lászlóné segédellenőr
Kmetovics Mihály felügyelő
Maglódi Pál kezelő
Madácsi János kezelő
Mucsi Ferenc segédellenőr
Nagy Béla kezelő
Nagy Elek kezelő
Ifj. Nagy Elek kezelő
Németh Vince kezelő
Nagy V. Sándor kezelő
Nagy Cirok István kezelő
Oláh István kezelő
Orbán Ferenc felügyelő
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1951. október 1-jével a posta besorolása V. osztályúra módosult, 1952-től már hivatalvezető-
helyettes munkakört is engedélyezett az igazgatóság. Mihályi Jánosné lett a helyettes, aki borász 
férjét követve 1954-ben Szerencsre költözött. Őt Lux Márta követte, aki korábban a körzeti posta 
rendszeres helyetteseként kishivatal-vezetőket helyettesített. Madarasi lakosként külön engedély 
nélkül tartózkodhatott a határsávba tartozó településeken, így az ottani postavezetők helyettesítésé-
re a legmegfelelőbb adottságokkal rendelkezett. 

A postahivatal első női vezetője 1952. július 1-től 1955. február 1-jéig Tóth Ilona volt. Ő koráb-
ban Bácsalmáson főpénztárosként, majd Kiskunmajsán hivatalvezetőként dolgozott. A kiskunhalasi 
hivatalvezetők közül ő vette igénybe utoljára a postához tartozó háromszobás szolgálati lakást.

1954-ben olyan mértékű átalakítást végeztek a postán, hogy az épületet ki kellett üríteni. A ki-
szolgálás a 48-as Kör épületében  ideiglenesen berendezett postán folytatódott. Mivel ott trezor nem 
volt, a nagybani értékcikkárus naponként vitte át a szükséges értékcikket. Az átalakítással a posta 
biztonsági helyezte is javult. A rovatoló-helyiségbe trezort és a levélirányítástól elválasztó rácsfalat 
építettek. A vezetői iroda a bejárat mellől az épület északi végébe, az utcai ablakok mellett lévő 
ügyfélszolgálati munkahelyek a terem belső oldalára, a telefonközpont pedig az emeletre került. 
A beruházás során a korszerűtlen LB (helyi telepes) központ helyett 500 előfizetői állomás bekap-
csolására alkalmas CB (központi telepes) távbeszélő főközpontot szereltek fel. A műszaki dolgozók 
vezetője Bús László lett (és volt 1966-ig), a telefonkezelők a postahivatal létszámába tartoztak.

A felújított posta ismét nagyon szép lett, de Tóth Ilona megelégelve az ÁVH lankadatlan érdek-
lődését, áthelyezését kérte Kiskunhalasról.40 Távozása után 1955. november 1-jétől Sági János lett 
a hivatal vezetője. Sági János korábban Kecelen és Kelebián dolgozott hivatalvezetőként. Halason 
a posta melletti emeletes épületben (a MABI palotában) lakott pedagógus feleségével és gyerme-
keivel. A működése alatt tartott szemlék a hivatal működését rendszerint közepesre minősítették. 
Kivétel az 1959-ben és 1962-ben elért négyes minősítés. Helyettese, Lux Márta 1962. április 26-
ával Kiskunfélegyházára került hivatalvezetői beosztásba. Az új vezetőhelyettes a Kiskunmajsáról 
áthelyezett  Takács Gábor lett.

1956 októberében, a szovjet csapatok bevonulásakor a távbeszélő központban az éjszakai ke-
zelő Hofmeiszter Ottóné kisgyermekes édesanya volt. A szomszédos települések központosaitól 
már hallott az ottani eseményekről. Tisztában volt a telefonközpont stratégiai jelentőségével, ezért 
az elnémuló vonalak számával arányosan nőtt az aggodalma. A fegyelem azonban szolgálati helyén 
tartotta. Miután rájött, hogy a műszakiak valamennyien eltávoztak, már csak az ajtózárban és a vé-
dőrácsban bízhatott. Telefonon kérte a hivatalvezetőt, hogy jöjjön át, mert nagyon fél. Ő családjára, 
gyermekeire való tekintettel nem akart kockáztatni. Lakásából és a telefonközpont ablakából is 

Péli István kezelő
Puskás Lajos kezelő
Rabi József kezelő
Rabi István kezelő
Sós Antal kezelő
Szalai Sándor kezelő
Szimon Sándor kezelő
Szakál Károly kezelő
Schmidt Adalbert fiókposta vezető
Ifj. Tallér Lajos kezelő
Tallér Lajos kezelő

Tanács Erzsébet fiókposta vezető
Ifj. Tóth István kezelő
Tegzes Imre kezelő
Tarnóczi Imre kezelő
Varga Margit kezelő
Váczi László kezelő
Varga Bálint kezelő
Varga László Sándor kezelő
Vonya Lajos (?)
Varga Elek (?) 
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jól látható volt a postával 
szemközti téren az épü-
letre irányított löveggel 
várakozó harckocsi. 

A telefonközpontot 
ellenállás nélkül elfoglal-
ták, miután az ajtó rácsáról 
a laktot és az ajtó zárját 
puskatussal leverték. 
A rémült kezelőnőt a kap-
csolótáblától a fal mellé 
parancsolták. A kapcso-
lózsinórokat kirángatták, 
a folyó beszélgetéseket 
megszakították. A kezelőnőt 
nem bántották, de kihall-
gatásra autóval a határ-
őrlaktanyába szállították. 
Kihallgatóit érdeklő infor-
mációkkal nem tudott szolgálni, még aznap szabadon engedték. A félelem és a kiszolgáltatottság 
érzését sokáig nem tudta feldolgozni.41

1964-ben a távbeszélő központ kapacitása 600 kapcsolási számra bővült.
Sági János 1965-ben bekövetkezett nyugdíjazása után a hivatalt rövid ideig rendszeres helyette-

sítő, Hetyei Sándor, majd Szente Márk (későbbi bácsalmási postavezető) irányította. Az új vezető 
november végétől Homoki János lett. Ő nagyon hamar, 1966. április 5-én tragikus körülmények 
között elhunyt (kedvesének féltékeny katonatiszt férje mindkettőjüket lelőtte, majd végzett saját 
magával is). A váratlanul kialakult helyzetben átmenetileg Takács Gáborra hárult a posta vezetése.

A motorizáció évei

A Szegedi Postaigazgatóság 1966. június 2-ától Novok Rostás Sándor kiskőrösi hivatalvezetőt 
helyezte át Kiskunhalasra. Lakást a Semmelweis téren biztosítottak számára. Határozott fellépés-
ével rövid idő alatt olyan eredményesen összefogta és irányította a kol-
lektívát, hogy már az első hivatali szemle négyesre minősítette a hivatal 
működését. Az eredmény az itt eltöltött következő 19 év alatt sem romlott. 
Igen jó kapcsolatot épített ki az önkormányzattal, a társadalmi szerve-
zetekkel és a lakossággal. Kezdetben meg kellett küzdenie a korábbi 
gyakorlatban gyökerező és a beleszólási jogot tévesen értelmező párt- és 
a szakszervezeti titkárok hatalmi törekvéseivel. Miután azonban megis-
merték indítékait, látták szakértelmét és az elért eredményeket, tudomásul 
vették, és elfogadták döntéseit. A halasi évek alatt négy vezető-helyet-
tessel dolgozott együtt: Takács Gáborral, Kovács Ferencnével, Tóth D. 
Ernővel és Szitás Istvánnéval. 

Szovjet harckocsi a bank- és postaépület sarkánál (1956)

Novok Rostás Sándor
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A kor szellemének megfelelően a postánál is súlyponti kérdés volt akkoriban a munkaverseny-
mozgalom. Egyéni és kollektív formák mellett a brigádmozgalom működésének a dokumentálása 
igen nagy jelentőséggel bírt. A posta szakmai munkájának értékelésekor mindig figyelembe vették 
az e téren tapasztalt aktív vagy passzív hozzáállást. Éppen ezért volt olyan időszak, amikor egyi-
dejűleg 9 brigád működött a kiskunhalasi postán. A tagok azonos munkaterületen dolgoztak, a 
vállalások többsége a hivatal részére központilag meghatározott bevételi terv teljesítéséről, hírlap-
előfizetés-gyűjtésről, kulturális és sport rendezvényeken, társadalmi munkában történő részvételről, 
egymás munkájának segítéséről szóltak. A brigádnaplók vezetésének ellenőrzése is hivatalvezetői 
feladat volt. Az egyéni munkaverseny-mozgalom többnyire a szakmai elméleti vetélkedőkön való 
részvételt jelentette. A kitüntetések odaítéléséről az „üzemi négyszög” (szakmai vezető, szakszerve-
zeti titkár, párt- és KISZ-titkár) döntött. Évente általában 3 – 4 fő kaphatott „Kiváló Dolgozó”, 1-2 fő 

„Szakma Ifjú Mestere” kitüntető oklevelet és vele járó pénzjutalmat. Novok Rostás Sándor vezetése 
alatt a hivatal kollektívája sorozatban nyerte el a munkaverseny-mozgalom kitüntető címeit: 1966-
ban és 1967-ben „Kiváló Hivatal”, 1968-ban, 1969-ben, 1970-ben „Élüzem”, 1971-ben „A Szocia-
lista Munka Hivatala”, 1972-ben, 1975-ben „Élüzem”, 1978-ban „Kiváló Hivatal” kitüntetést kapott. 
Novok Rostás Sándor postavezető a Munka Érdemrend ezüst fokozata kitüntetésben részesült.

Bár a Magyar Posta a világon első-
ként állított üzembe postai célra gépko-
csikat, Kiskunhalason 1967-ig lófogatú 
kocsi végezte a helyi szállítást és 
a csomagkézbesítést. A kariolkocsi 
szép zöld színét a hivatal dolgozói 
rendszeres festéssel biztosították. 
Csomagokat a zárható raktéren kívül, 
a kocsi tetején is lehetett szállítani. 

Szalai László a Halasi Hírek hasáb-
jain búcsúztatta a nyugdíjba vonuló, 
végtelenül békés természetű postás 
pacikat: „Tizennégy évig állt Robi és 
Tóni a kiskunhalasi postahivatal szol-
gálatában: télen, nyáron, éjjel, nappal 
felváltva húzták a postazsákokkal, cso-
magokkal megrakott batárt, amíg most 

július végével mindketten „nyugdíjba” mentek. A Szegedi Postaigazgatóság ugyanis augusztus 
1-től két „Framo”-típusú gépkocsival ajándékozta meg a kiskunhalasi postahivatalt. 

Szomorú szívvel vált meg a két hajtó, Szabó Józsi bácsi és Ádám Péter kedvenc lovaitól, ám 
annál érthetőbb örömmel fogadták a posta dolgozói a változást. A gépjárművek beállítása ugyanis 
nemcsak a postazárlatok vasútra történő szállítását gyorsítja meg, hanem a csomagok kézbesítését is. 

Nagyon időszerű volt a nagy forgalmú halasi posta gépesítése, s ezért köszönet illeti a Szegedi 
Postaigazgatóságot. Robi és Tóni távozásával azonban egy megszokott és kedves kép lett a múlté. 
A dübörgő batárok is múzeumba kerülnek. 

Józsi bácsi azonban fiatal társával, Péterrel, nem került „talonba”. A gyeplő helyett más beosz-
tást kaptak, ám új dolgozó sem került helyükre, mivel Bor Kálmán és Kiss R. Sándor már jóval 
előbb felkészültek a gépkocsivezetésre. A postáscsalád tehát változatlanul együtt maradt. A posta-
kürt-emblémás gépkocsikat Halas város lakossága bizonyára szeretettel fogadja.”

A kis kariolkocsi rajza 
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Szalai László 1911. július 4-én Zomborban született, nyolcan 
voltak testvérek. Apja molnár, anyja varrónő volt. Laci bácsi 1929. 
március 12-én Jánoshalmán kisegítőként kezdte postai szolgálatát. 
1938-ban Szilice postahivatal vezetésével bízták meg, 1939-ben pedig 
áthelyezték Ajnácskőre. 1940-42-ben katonai szolgálatot teljesített, 
utána Ófutakon lett hivatalvezető. Ismét behívták katonának, majd 
fogságba esett. Hazatérése után előbb Jánoshalmára, röviddel utána 
Katymárra helyezték. 1947-ben Soltvadkert postahivatal vezetésével 
bízták meg. Rövid ideig MEHIV (Megyei Hírlap Hivatal) szervező 
volt, majd áthelyezték Kiskunhalas postahivatalhoz, ahol különböző 
munkaköröket töltött be. Szakmai munkája mellett aktív közéleti 
tevékenységet is folytatott, 13 éven keresztül volt a 28. sz. vá-
lasztókörzet tanácstagja. Szakszervezeti tisztségviselőként történt 
korábbi fellépései miatt helyi ellenőri munkakörnél magasabb beosztásba soha nem kerülhetett. 
Rajongott a sportért, évtizedeken keresztül volt a Halasi Hírek munkatársa. Szakszervezeti agitprop 
felelősként egyedülállóan új megoldást kezdeményezett. Erről a Posta című szaklapban közölt II. 
helyezést elért pályázati munkájából értesült a világ: 

Kultúrházasságból” született…

„Néhány éve joggal állapította meg a kiskunhalasi postások szakszervezeti bizottsága, hogy 
művelődési otthon nélkül megoldhatatlan a helyi postás dolgozók megfelelő kulturális élete, to-
vábbképzése, szórakozása. Annak idején - hivatalunk szűkös elhelyezése miatt - ilyesmire nem is 
gondolhattunk. Rendezvényeinkkel, valamint a postások gyermekei számára tartott alkalmi ünnep-
ségeinkkel a kézbesítő terembe szorultunk, miután ott befejeződött a gyakran késő estébe nyúló 
elszámolás. Ez semmiképpen sem volt kedvező megoldás. Próbálkoztunk mással. Hat éve meg-
egyeztünk a Községgazdálkodási Vállalattal, engedjen át néhányat az épület udvarán levő fa- és 
széntároló kamrákból, hogy ott társadalmi munkában kultúrszobát létesíthessünk. Fel is építettünk 
egy helyiséget, de arról kiderült, hogy télen fűthetetlen, különben is a tető áteresztette az esővizet. 

Így kísérleteztünk kezdetben, akkor még vajmi kevés sikerrel. Problémánk megoldásához se 
pénzünk, sem egyéb feltételeink nem voltak meg. S ma mégis gyönyörű kultúrteremmel rendelke-
zünk, amelyben televízió és könyvtár várja dolgozóinkat. Hogyan jutottunk el idáig - ezt szeretném 
írásomban elmondani. Mindenünk, amink van, tulajdonképpen egy szerencsés „házasság” gyü-
mölcse. De hogy minden világos legyen, először vissza kell pillantanom „az esküvőt megelőző 
udvarlás” történetére. 

Az elmúlt nyáron a kétemeletes háztömb, amelynek főbérlője postahivatalunk és a távbeszélő 
főközpont, kívül-belül új köntöst kapott. A munkákat a Községgazdálkodási Vállalat Javító Rész-
lege végezte. Minthogy a szűk udvarban nem tudtak felvonulási területet létesíteni, szakszervezeti 
bizottságunktól elkérték és megkapták – az anyag és munkaeszközök tárolására – az említett, más 
célra használhatatlan, pusztulásra kárhoztatott termet. Amikor a tatarozás a vége felé közeledett, 
egy napon beszédbe elegyedtem a munkacsoport vezetőjével. Ő tette szóvá, milyen kár ezért 
a helyiségért itt, a város szívében. 

- Ha valaki rendbe hozná, csinos kis kultúrotthont lehetne belőle varázsolni - mondotta. 
- Mi is gondoltunk erre - válaszoltam -, de sajnos nincs rá keretünk.
- Ha mi ilyennel rendelkeznénk - jelentette ki erre -, a rendbe hozása csak fillérekbe kerülne. 

Szalai László
(a fotó 1989-ben készült)
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S mennyire ránk férne! Nálunk a vállalatnál egy piciny irodahelyiségben van a Tv készülék, a teli 
könyvtárszekrény, s ott tartjuk az szb-értekezleteket is, de úgy, hogy fele a folyosón áll. 

Ezzel beszélgetésünk abba is maradt, de bennem motoszkálni kezdett egy gondolat, s napokig 
nem hagyott nyugton. Néhány nap múlva beszéltem is az szb titkárunkkal. Másnap összeült a ve-
zetőség: mindenkinek tetszett az ötlet. Alig vártam, hogy a Községgazdálkodási Vállalat (KGV) il-
letékeseivel felvegyük a kapcsolatot. Erre is sor került. Vázoltam elgondolásunkat múltkori beszél-
gető partneremnek, a munkacsapat-vezetőnek és a KGV műszaki osztályvezetőjének: mit kellene 
tenni, hogy mindkét üzem szakszervezete kultúrotthonnal rendelkezzék. Mi tagadás, először kissé 
csodálkozva néztek rám, azután hümmögni kezdtek. Másnap pedig felhívott Mucsi János, a KGV 
igazgatója: milyen feltételek mellett tárgyalhatnánk egymással? 

Így jött létre a postás szb és a KGV szb közötti „kultúrházasság”. Egyezségünk értelmében, 
amelyet „időtlen időkig szóló érvénnyel” írásba is foglaltunk, a következők történtek: 

A KGV saját erőből rendbe hozta a termet, új padlózatot kapott, modern belső festést, a bejárat-
hoz kettős ajtó került, rendbe hozták a tetőszerkezetet, kirekesztve egyszer s mindenkorra az esőlét. 
Amikor a terem „esküvőre kész” ünnepi díszbe öltözött, áthozták a KGV Munkácsy tv-készülékét. 
Szűcs Imre postai vonalfevigyázó társadalmi munkában szerelte fel hozzá az antennát. Átkerült a 
könyvtár is a KGV szűk irodahelyiségéből. Úgyszintén e vállalattól 20 szék. Az üzem dolgozói és 
családtagjaik ennek fejében hozzánk járnak és a postás dolgozókkal együtt művelődnek, szórakoz-
nak. (A nyitás napjaiban már együtt szurkoltuk végig a labdarúgó VB-t.) Itt tartjuk mi és a KGV 
is a vállalati rendezvényeket, üléseket, termelési tanácskozásokat. Az időpontokat mindig előre 
egyeztetjük, s eddig még egyik fél sem gördített akadályt a másik programja elé. Hogy milyen von-
zó a mi kis kultúrotthonunk, azt mutatja az is, hogy a háztömbben működő OTP időnként szintén 
elkéri és igénybe veszi. Meg kell még említenem, hogy Fodor Istvántól, a Szegedi Postaigazgatóság 
vezetőjétől „nászajándékul” szőnyegeket kaptunk, Szantner György, szakszervezetünk megyei bi-
zottságának titkára pedig a tüzelő beszerzésében segített. 

Szívesen látott vendégei kultúrotthonunknak – a postás és a KGV dolgozókon, fiatalokon kívül 
– a város nyugdíjasai, szakmájuktól, egykori foglalkozásuktól függetlenül. Szombat estéken, vasár-
nap és munkaszüneti napokon gondtalanul töltik itt idejüket: tv-nézéssel, sakkal, dominóval, römi- 
és ulti csatákkal. Második otthonra találhattak ők is nálunk, minden hozzájárulás nélkül. 

Megyeszerte híre ment azóta ennek a „kultúrházasságnak”, mint példának arra, hogyan lehet 
szakmaközi összefogással, kölcsönös megértéssel és segíteni akarással leküzdeni az objektív 
nehézségeket. Ha valamelyik hivatalos látogatónak errefelé vezet az útja, soha nem mulasztja el 
kultúrotthonunk megtekintését. 

Több, mint két évtizede dolgozom a szakszervezeti mozgalomban, de ennek az ötletnek a meg-
valósítása, a kiskunhalasi postások művelődési otthonának megteremtése az eddigiek közül min-
denkor a legszebb emlékem marad. Munkatársaimmal már szinte előre örülünk annak, néhány év 
múlva nyugdíjasokként is milyen jól érezzük majd magunkat a mi erőfeszítéseinkből létrejött és 
remekül működő otthonban.”

Szalai László 1972. március 31-én vonult nyugdíjba. Nyugdíjazása nem jelentett teljes visz-
szavonulást a pályától, hiszen felesége, Mancika a kiskunhalasi, lánya, Lenke, pedig a jánoshalmi 
postán dolgozott. Míg egészsége engedte, a Szakszervezetek Szakmaközi Bizottságának nyugdíjas 
klubját vezette. Rögös, küzdelmes – egyszerűségével és emberségével példát adó – életút végére 
tett pontot 1991. január 22-én a halál. A Halasi Tükör hasábjain Horváth Róbert  a lap munkatársa-
ként búcsúztatta.
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 „Nyolcvan éves korában meghalt Szalai László, a helyi újság egyik meghatározó alakja. …A Ha-
lasi Hírek egyik alapító tagja volt. Írásaival hetente ezrek figyelmét és kíváncsiságát keltette fel. Az 
általa megalakított Halasi Búvár sorozat a hatvanas-hetvenes években rendre felszínre hozta akkori 
közéletünk fonákságait. A napi gondok-bajok feltárása mellett a másik kedvenc területe a sport. 
A város sportéletének jelentős alakja volt. A városi Asztalitenisz Szövetség elnökeként, majd a lab-
darúgó szakosztály vezetőjeként segédkezett a halasi sport fellendülésén. A városi sport megyei 
tudósítójaként több mint ezer tudósítása jelent meg a Petőfi Népében. Miként az újságíráshoz, mun-
kahelyéhez is hűséges maradt. Nyugdíjba vonulásáig egyetlen munkahelye volt, a posta. A négy éve 
megalakult Halasi Tükör munkájában betegsége miatt már nemigen vett részt, tanácsaival azonban 
segítette szárnypróbálkozásainkat.  Halálával a helyi újságírás egyik legjelentősebb személyiségét 
vesztettük el. Örökre búcsúzunk tőled Laci bácsi, ahogy az olvasó ismert Téged, a Búvár.”

Emlékére a város évenként rendez „Szalai László asztalitenisz versenyt”.

1972-ben a Szegedi Szállítási Üzem kirendeltségeként 
postagarázs létesült Kiskunhalason. Vezetésével Bor Kálmán 
garázsmestert bízták meg. A folyamatosan átalakuló külterü-
leti szolgáltatás kapcsán, a kiskunhalasi autókon kívül a kör-
nyező posták gépjármű ügyeiért is felelős lett. A postagarázs 
első telephelye a Kossuth utcán, a Kuruc szobor közelében 
volt. Helyén ma már lakótelep áll. Az önálló telephely felállí-
tását indokolta a postaforgalmi és műszaki ágazatot kiszolgáló, 
gyarapodó járműpark (NYSA, ROBUR, BARKAS) őrzésé-
nek és karbantartásának szükségessége. Az ingatlanon volt 
a körzetmesterség telephelye is.

A külterületi kézbesítést az 1950-es évektől kezdve 10  ke-
rékpáros kézbesítő látta el. 1968-ban a külterületi kézbesítők 
a következők voltak: 1. Szőke Mihály, 2. Bandzsal András, 

3. Laj Sándor, 4. Tóbiás 
László, 5. Godó János, 
6. Árvai Imre, 7. Kovács 
V. Sándor, 8. Szőke 
Imre, 9. Szélpál István, 
10. Rickert Antal. Tóbiás László és családja életében a posta 
különös jelentőséggel bírt. A szakma szeretetét adta örökül 
több generációnak. Felesége egészen nyugdíjazásáig hírlap-
kézbesítő volt, lánya hírlapfelelős, majd kiosztó-leszámoló, 
unokája pedig postanet-kezelő a kiskunhalasi postán.

A külterületi kézbesítés embertelen munkakörülményeit 
1973-ban új rendszerű kezelés váltotta fel.  A lakosság tájé-
koztatására Szalai László a Halasi Hírekben részletes útmuta-
tással szolgált: „Október 1-jén indul első ízben körútjára 
3 postai gépkocsi a város külterületeire, hogy munkanapon-
ként naponta közlekedő kézbesítők az útvonalak mentén, 

Bor Kálmán gépkocsivezető,
 későbbi garázsvezető (1967)

Tóbiás László a feleségével, 
lányával és unokájával
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a címzetteknek a legalkalmasabb helyeken, összesen 68 telephelyen állomásozva kézbesítsék a kül-
deményeket. A külterületeken lakók előzetes felmérés alapján az elmúlt héten névre szóló részletes 
tájékoztatót kaptak, melyben a posta közölte azt a telephelyet és a kézbesítők ott-tartózkodási idejét, 
ahol elsejétől a nyugdíj és gyermekgondozási utalványok kifizetése, postai küldemények, csomagok 
kézbesítése, továbbá postai értékcikkek, lottó stb. árusítása és küldemények, csomagok felvétele is 
a helyszínen történik. Minden tanyaház, illetve család rendelkezésére áll egy sorszámmal ellátott 
LEVÉLSZEKRÉNY – ennek sorszáma az értesítésekben szerepel -, melyből az abba behelyezett 
küldeményeket, hírlapokat és értesítőket a rendelkezésre bocsátott kulccsal a rekesz tulajdonosa, 
vagy családtagja bármikor kiveheti. Példaként a telephely és levélszekrény megjelölésére: Vincze 
Imréné, Rekettye 64. szám alatti lakos a Gubodi út kereszteződésénél, Felsőöregszőlők 112. szá-
mú tanyánál találja a postaautót 9.25-9.35 közötti időben, postaládájának száma 1746 lesz és a 4. 

számú kulcsot kapja. Arra kéri a posta az érintett lakosságot, 
hogy levélszekrényszámukat közöljék mindazokkal, akik-
kel levelezési összeköttetésben állnak, az előző példát véve: 
Vincze Imréné 6400 Kiskunhalas K-1746. Ez esetben akkor is 
pontos lesz a kézbesítés, ha a címből a tanyaszám és elnevezés 
(Rekettye 64) kimarad, mert a címben levő szám megegyezik 
a kulcson lévő fémlapon és a levélszekrény előoldalán látható 
számmal. Az új rendszerű kézbesítés előnye – függetlenül az 
időjárási viszonyoktól – a küldemények, hírlapok, csomagok 
eljuttatása a címzettekhez. Az új kézbesítési rendszer bizton-
ságot, idő és fáradság megtakarítást jelent a külterületen élő 
lakosságnak és ezzel a városi lakossággal azonos postai ellá-
tásban részesülnek.”

Az első támpontos kézbesítők Nemes János, Ternyák László és Savanya István voltak. A tám-
pontos kézbesítés a feltételezésekkel ellentétben nem jelentett túlzott eltávolodást a lakosságtól. 
A magukra hagyott idős, tanyai embereknek sokszor továbbra is az egyetlen biztos pont a menet-
rendszerűen érkező postás. Az is előfordult, hogy a külterületi kezelő életet mentett, mint ifj. Farkas 
Sándor, aki 2001-ben ennek köszönhetően vált méltóvá az Év Postása kitüntető cím viselésére. 

1973 a Magyar Posta életében az automatizált 
feldolgozás alapjául szolgáló irányítószám beve-
zetésének éve is volt. Az irányítószám a kézi le-
vélirányítást is egyszerűsítette, hiszen a szabályo-
san megcímzett leveleket postaföldrajzi ismeretek 
nélkül is könnyen lehetett szortírozni.   

1973-tól a postaszállítási hálózat reformjának 
eredményeként Kiskunhalas a 64-es irányítási te-
rület (6400-6499 postai irányítószámú települések 
tartoznak ide) feldolgozópontja lett. A postaanyag 
terítését és összegyűjtését a korábbi MÁV és 
VOLÁN közvetítők helyett két postai jegyzékelő-

járatra tették át (642-es és 644-es számú). A 643-as és 641-es jegyzékelő-járat felállításával a von-
záskörzetben a postaszállítást teljes egészében postai gépjárművek vették át. 

A támpont rendszerű külterületi 
kézbesítés 1973-ban kiadott portó-

bélyegen

Az irányítószám bevezetését megörökítő 
postabélyeg (1973)
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1975. január elsejével Kiskunhalas posta osztályba sorolása VI. osztályra változott. A nyitva 
tartási idő a következőképpen alakult:

Postaszolgálat „C” hétfőtől péntekig     08.00-21.00
                                      szombaton                 08.00-14.00
                                      munkaszüneti nap     08.00-12.00
Távbeszélő szolgálat „N” folytonos
Távirat kézbesítés                                        07.00-20.00

A Postaigazgatóság megbízásából a hivatalról álta-
lános helyzetfelmérés és elemzés készült. Megállapí-
tásai komoly problémára hívták fel a figyelmet: 

„…A posta összesen 450 m2 alapterületet használ, 
mely a szükséges alapterületnek alig fele. … Az épület 
udvara és kapubejárata szűk, ennélfogva a járatok in-
dítása és fogadása komoly problémát jelent. Szükséges a hivatal bővítése, illetőleg új helyen való 
elhelyezése. Erre vonatkozóan részletes adatokat az 5. Postaforgalmi Osztály által 15.241/1975. 
szám alatt folyó évben készített „Kiskunhalas postahivatal bővítésének, új postahivatal létesítésé-
nek általános és részletes postaforgalmi tervezési irányelvei” tartalmazza... 

A kezelési részben kialakított valamennyi munkahely be van ültetve, így még szükség esetén 
sincs lehetőség felvevő munkahely szaporítására…A fiókbérlők száma 73, a zárható fiókok száma 
azonban csak 69…A feldolgozás helyisége  terület szempontjából a követelményeknek nem felel 
meg, szűk, zsúfolt, az udvarba beállni nem lehet... A főpénztár igen kicsi, zsúfolt, sötét /napközben 
is mesterséges világítást tesz szükségessé… A vezetésnek komoly gondot jelent a gazdászati 
anyagok tárolása. Ugyanis területhiány miatt gazdászati raktár nincs kialakítva, így a különböző 
anyagok, felszerelések különböző helyeken /folyosón, szekrényekben/ kerültek elhelyezésre… 
a probléma megnyugtató rendezésére jelenleg a hivatalnak nincs lehetősége, az várhatóan csak a hi-
vatal bővítése, illetőleg új hivatal építése esetén lesz megoldható.” 

Fent: távirda
Jobbra:  távbeszélő kapcsolóterem



A kiskunhalasi posta története

52

1976. május 31-ével vonult nyugdíjba Horváth Lajosné (szül. 
Tóth Gizella) távbeszélő díjelszámoló. Életútját érdemes felidézni, 
mert jellemzően mutatja be a 20. századi női postaalkalmazottak 
helyzetét! 

Tóth Gizella négy polgárit végzett, majd jelentkezett a postához. 
1942. szeptember 23-án értesítették, hogy ideiglenesen felvételt 
nyert. 1943. február 15-étől május 8-áig postakiadói tanfolyamot 
végzett. A sikeres alapvizsga után az előírt postakezelési gyakor-
latot szeptember 23-áig Magyarbánhegyesen végezte. Szeptember 
24-én dícséretes eredménnyel tette le a postakiadói szakvizsgát. Ezt 
követően több állomáshelyen teljesített szolgálatot: év végéig Ma-
gyarbánhegyesen, fél évig Szeghalmon, negyedévig Mezőhegyesen, 
1944. október 13-ától 1945. február 10-éig Rákosszentmihályon, 
majd másfél évig ismét Magyarbánhegyesen. 1949. november 24-én 

Mélykúton tette le a hivatali 
esküt. Mélykúton kötött há-
zasságot Horváth Lajossal. 
1969-ben Kiskunhalasra 
költöztek. Munkáját két 
ízben „Kiváló Dolgozó” 
kitüntetéssel ismerte el a pos-
taigazgatóság. 

Nyugdíjba vonulása 
után jövedelemkiegészí-
tés-képpen még dolgozott 
a Magyar Nemzeti Banknál, 
majd a könyvtárban. A pos-
ta és a távközlés szétválását 
követően mint nyugdíjas 

választhatott, hogy melyik utód-
vállalat nyugdíjasának tekinti 
magát. Bár a távközlési részen 
dolgozott, magát mindig postás-
nak tekintette. A postás nyugdí-
jasok évenkénti összejövetelének 
állandó résztvevője volt. 

 

Fent: A munkatársak gratuláló 
távirata tóth Gizella és Horváth 
Lajos esküvője alkalmából (1948)

Horváth Lajosné eskütételének jegyzőkönyve (1949)

tóth Gizella
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1977-ben az OTP fiók a Bokányi Dezső utcában elkészült új épületbe települt át. Megüresedett 
régi helyét a posta vehette használatba. Az átalakítási munkák eredményeként a kézbesítő-terem 
alapterülete megduplázódott, a hírlapcsoport is létszámának megfelelő helyhez jutott. A főnöki 
iroda szintén az új területre került. A felvételi teremben a korábbi egyenes vonalban elhelyezkedő 
munkahelyek számát „L” alakú elrendezéssel további kettővel szaporították. Végre jutott helyiség 
a gazdászati raktárnak is. A felvételi részleget osztállyá szervezték, vezetője a korábbi helyi ellenőr,  
Paczolay Gáborné lett. 
Az 1979. november 30-án az üzembe 
helyezett Vidék-2 tipusú ARF-102-es 
konténer központtal a helyi beszélgetések 
kézi kapcsolását a gépi kapcsolás váltotta 
fel. Az új berendezés már a beszélgetések 
időtartamát is mérte. A kapcsolási számok 
3-ról 5 jegyűre változtak. A főközpont ve-
zetője jelenleg is Daday Zoltán.

1983. december 16-án a Szabadkai 
úton új postaműszaki állomást avattak. 
Üzemeltetője a Posta Gépjármű Szállítási 
Üzem helyi körzeti garázsa lett. Az ünne-
pélyes átadáson a Magyar Posta központ-
jától Juhari Istvánné postaszolgáltatási 
igazgató, dr. Asztalos Ferenc, a Postaszakosztály vezetője, Molnár Sándor szállítási ügyosztályve-
zető, a Szállítási ügyosztály illetékes dolgozói, a Városi Tanács elnöke, a pártbizottság képviselője, 
a kivitelező KUNÉP Vállalat vezetője és dolgozói, a Szegedi Postaigazgatóságtól a gazdasági és 
társadalmi szervezetek vezetői és képviselői vettek részt. 

Az igazgató ünnepi beszédében elmondta: „A beruházás a kitűzött határidőnél fél évvel koráb-
ban befejeződött. Az új telephely építését elsősorban az tette szükségessé, hogy a régi Kossuth utcai 
telephely szűk, elavult és korszerűtlen volt. Az építést elősegítette és meggyorsította, hogy a helyi 
tanács az egész környéket, vele együtt a posta épületeit is kisajátította. A tervezés során felmerült 
és ma már bebizonyosodott: minden szempontból célszerű és hasznos kezdeményezés volt, hogy 
komplex műszaki telephely kerüljön felépítésre. Az igazgatóság területén ez az első olyan telephely, 
ahol a Gépjármű Szállítási Üzem, Hálózatépítő Üzem, Magasépítési Üzem és Körzetmesterség 
helyi kirendeltsége egy helyen van. Ilyen jellegű megoldás még posta-szinten is kevés van. E mód-
szer megvalósítása lényegesen csökkentette a beruházási költségeket.” 

A Városi Tanács elnöke, Tánczos Sándor méltatta a posta szerepét a városban, és elégedettségét 
fejezte ki a posta tevékenységével és szolgáltatásaival szemben. A beruházásról szólva kiemelte, 
hogy nemcsak a postának, hanem Kiskunhalas városának is nagy jelentőségű esemény ez a nap. 
Bízva a posta szolgáltatásainak további fejlődésében sikert és jó munkát kívánt valamennyi postás 
dolgozónak.”  (Forrás: Postás Híradó, a Szegedi Postaigazgatóság lapja.)

1983-ban a Magyar Posta kivált a közlekedési tárcából és Magyar Posta Központja néven önálló 
főhatósággá szerveződött.

1985-ben a távbeszélőközpont 2 konténeres ARF-102 GV-re módosult. Kapacitása 2000-re bő-
vült, a kapcsolási számok első két jegye 11-ről 21-re  és 22-re változott.

Konténer-központ
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A posta bélyegzői egyre kevesebb díszítéssel 
készültek, az óra jelzése is megszűnt. 

A „FŐNÖK”, Novok Rostás Sándor 1985-ben 
családjával együtt Kecskemétre költözött, ahol a 
nyugdíjazás miatt megüresedett megyei postave-
zetői állás betöltésével bízta meg az igazgatóság. 

Az 1985. szeptember 23-25-én megtartott  
szemlével egyidejűleg a hivatalvezetői munka-
kört igazgatósági közvetítéssel Szitás Istvánné 
vette át. A postamesteri időket nem számítva, 

Kiskunhalas posta 
történetében Szitás Istvánné volt az első olyan vezető, aki nem vi-
dékről érkezett a munkakör betöltésére. A kiskunhalasi Szilády Áron 
Gimnáziumban érettségizett. A Szegeden elvégzett segédtiszti tanfo-
lyam után kishivataloknál volt rendszeres helyettesítő. Házasságkö-
tése után a kiskunhalasi postánál töltött be különböző munkaköröket. 
Felsőfokú végzettséget a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki 
Főiskola Postaüzemi szakán szerzett. Kinevezésekor 13 évi postai 
munkaviszonnyal rendelkezett. Helyettese Paczolay Gáborné lett, 
akitől az osztályvezetői munkakört Árvai Mihályné vette át.

A posta nyitva tartása ebben az időben: hétfőtől péntekig 08.00-
19.00, szombaton 08.00-12.00, vasárnap zárva.

Kiskunhalas körzeti posta

1986. március 1-jével a Magyar Posta újjászervezte a körzeti postahivatali rendszert. Kis-
kunhalas körzetbe tartozik a 64-es irányítási terület 21 kispostája. 
A körzeti posta feladata a kis- és középpostákkal kapcsolatos mun-
kaügyi tevékenység ellátása és a rendszeres helyettesítők irányítása. 
A körzeti ügyek felelőse Gyurcsek Lászlóné lett. (A körzet térképváz-
lata a következő oldalon!)

A telefonközpont 1987. december 29-én 77-es körzetszámmal bekap-
csolódott a belföldi távhívásba. 

Az 1987. november 24-27. között tartott hivatali szemle idején ismét 
(sorrendben a negyedik) nagy átalakítási munka folyt. Az aktuális hely-
zetet a szemlekönyvi bejegyzés is megörökítette: „…A főpénztár már 
az új helyen üzemel, de a pénzfelvételi munkahelyek az egyesített fel-
vételi munkahelyekkel összezsúfoltan helyezkednek el. A felvétel 
a belső átalakítás befejezése után kerül a helyére. A főpénztárban 

a pénztárszolgálatot a réginél jobb körülmények között végzik a dolgozók. A gépesítés nem teljesen 
kielégítő, szükség lenne egy bankjegy-kötegelő gép beállítására. A bankjegyszámláló gép az ellenőr-
zést megelőző napon meghibásodott. …Az igazgatóság területén lévő városok közül Kiskunhalason 
a legtöbb az egy postahivatalra eső lakosok száma: 31.130 fő. A hivatal épületében huzamos idő óta 
folyó korszerűsítési munkák jelentős mértékben zavarják a közönség-szolgálatot, ennek ellenére 
a kiszolgálás színvonala jó.” 

Bélyegzőlenyomat 1987-1988-ból

Szitás Istvánné

Gyurcsek Lászlóné
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Az átalakítás eredményeként 
a hivatalvezetés, a munkaügy 
és a gazdászat az első emeletre 
került. Takarékossági szempont-
ból sem akkor, sem később nem 
készült az emeleti és a földszinti 
üzemi területet összekötő belső 
lépcső. A közlekedés évszaktól, 
időjárástól függetlenül ma is 
a társasház lakóival közös hasz-
nálatú lépcsőházon és az udvaron 
keresztül történik. A földszinti 
bérlemény teljes alapterülete 
a közönség kiszolgálását bizto-
sítja.  Az eredeti alaprajz meg-
tartásával a főbejárattól jobbra és 
balra két különálló felvételi terem 
jött létre, a kezelőablakok száma 
15-re szaporodott. A postafiókok 
száma a közönségtérbe beállított 
további három mobil fiókbérlő 
szekrénnyel  350-re emelkedett.

Az átalakítás során korsze-
rűsítették a fűtést is. A korábbi 
28 olajkályhát vezetékes gázzal 
üzemelő központi fűtés váltotta 
fel. A szerelés a téli hónapokban 

zajlott. Az épület régi 
kéményei a gázfűtésre 
alkalmatlanok voltak. 
A béléscsöveket nem le-
hetett a kürtőn leengedni, 
ezért a falakat oldalról 
kivésték. A munkahe-
lyek és a dolgozók feje 
fölött por- és koromfel-
hő úszott, de a kiszolgá-
lás „zavartalanul” folyt. 
A februári hidegben az 
ideiglenes fűtést palac-
kos mobil konvektorok-
kal úgy-ahogy sikerült 
megoldani.

Kiskunhalas posta körzete

A postaépület az 1980-as években
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1989. októberében a halasi 
postaállomás felállításának 200. 
évfordulóját ünnepelték a posta 
dolgozói. Ünnepi megemlé-
kezést, postatörténeti kiállítást 
rendeztek. 

   

Az Ópusztaszerről kölcsönzött 
„vörös postakocsi” segített fel-
idézni a régi korok hangulatát. 

A rendezvény meghívója

A megnyitó
álló sor balról jobbra: 

Tóth D. Ernőné, 
Hrabovszky Mátyásné, 

Oraveczné Tóth Tünde,  
dr. Somogyvári Jánosné, 

Oravecz István, 
dr. Lénárd László, 

dr. Balla Ferenc, Pajor Kálmán, 
Somogyi Antal, Lovas Béláné, 

Szitás Istvánné, Nagy Szeder István. 
Ülnek: H. Béres Erzsébet, 

Vincze Ferenc

Delizsánsz a postaépület előtt
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Nagy Szeder István nyugalmazott 
mérnök, helytörténeti kutató kiállítást 
rendezett, ennek tablóiról ismerhették 
meg a postai szolgáltatás múltját és 
a halasi posta történetét a posta dolgozói 
és az érdeklődő halasiak.

1989. december 1-jén a kiskunhalasi Városi Könyv-
tárban nyilvános előadást rendeztek a halasi postaál-
lomás megnyitásának 200. évfordulójáról és a posta 
történetéről. A rendezvényen Nagy Szeder István 
tartott előadást a halasi posta múltjáról.

Fent: Nagy Szeder István bemutatja a kiállítást

Balra: Szekér Sándor egykori postamester szép-
unokája táviratban köszöntötte a posta dolgozóit

Meghívó a Halasi Téka rendezvényére

Nagy Szeder István előadást tart a halasi posta 
történetéről



A kiskunhalasi posta története

58

1990. január 1-jével az addig egységes Magyar Posta szétvált, és Magyar Posta Vállalat, Magyar 
Távközlési Vállalat, valamint Magyar Műsorszóró Vállalat néven három, egymástól független utódvál-
lalat jött létre.  A távbeszélőkezelők a távközlési vállalathoz kerültek, ezért a halasi posta létszáma 
20 fővel csökkent.

 A Magyar Posta egyszemélyes állami tulajdonban levő részvénytársasággá alakult. A minőségi 
munkavégzés mellett egyre nagyobb hangsúlyt helyezett a piaci szemléletre, az önfenntartó nyere-
séges gazdálkodásra.

1991-ben hírlapszolgálat területén különválasztották az előfizetéses terjesztést az árusítástól. 
A hírlapárusítást 8 postai árus (hivatali árus és kézbesítők) és 12 postán kívüli árushely (bolt, iskola) 
végezte. A Szegedi Postaigazgatóság által alapított, hírlapkereskedelemmel foglalkozó Délhír Rt. 

létrejöttével a postai hírlapárusítás megszűnt, a pavilonok és az árusok 
a Délhír-hez kerültek. A korábban hírlapot árusító kézbesítők árustevé-
kenysége megszűnt. Az előfizetett lapok kézbesítését 12 hírlapkézbesítő 
és 3 külterületi kezelő látta el. A napilapok kézbesítése belterületen 10:00 
órára fejeződött be.

1992. január 1-jétől állandó használatra kapott a kiskunhalasi posta az 
új kibocsátású bélyegek megjelenésének napján használható, úgyneve-
zett „elsőnapi” bélyegzőt. Ezt megelőzően csak alkalomszerűen - 1960-
ban és 1964-ben a halasi csipke bélyegsorok megjelenésekor - használha-
tott ilyen bélyegzőt a halasi posta. 

1992. március 8-án az egész várost felzaklató, de különösen a postai dolgozókat megdöbbentő 
bűncselekmény történt. A nem túl hosszú postai pályafutással rendelkező Patik András rovatoló a 
szabadsága alatt egy saját maga által készített kulccsal beszökött az épületbe. A női WC-ben meg-
bújva várta az alkalmas időpontot, amikor reményei szerint a szolgálatban lévő kollégája elhagyja 
munkahelyét. Mivel ezt rejtekhelyéről nem észlelte, éjfél körül akcióba lépett. Fejére húzott gáz-
álarcban megtámadta Rickert Antal rovatolót, aki meglepetését és ijedtségét legyőzve szembeszállt 
a nála jóval nagyobb és erősebb, felismerhetetlenre maszkírozott alakkal. A percekig tartó dulako-
dás végén a támadó a szerencsétlen összevert embert a fali trezorba tuszkolta, s igyekezett rázárni 
az ajtót. Ezt sikerült Rickert Antalnak megakadályoznia, de azt nem, hogy Patik a nehéz kezelő-
asztallal eltorlaszolja a kijáratot, és a hajnali szállításra előkészített készpénzellátmány tartalmú 
zsákokat magához vegye, majd az udvari ajtót saját kulcsával nyitva és zárva angolosan távozzon. 

A bezárt rovatoló kétségbeesett kiáltozására az emeleti lakók figyeltek fel, akik értesítették 
a rendőrséget. A gépezet beindult. A bűnügyi technikusok, nyomozók, mindenki gőzerővel dolgozott 
az akkortájt legnagyobb összegű postarablás elkövetőjének felderítésén. Az elkövetés körülménye 
akkora helyismeretről árulkodott, hogy a posta dolgozóinak mindegyikét kihallgatták, „alibiztet-
ték”. Patik András volt az egyetlen, aki a rablás idejére a hollétét nem tudta igazolni, ezért előzetes 
letartóztatásba került.    

A bűncselekmény elkövetését először tagadta, s annyira bízott ravaszságában, hogy még 
a hazugságvizsgálat elvégzésébe is beleegyezett. Ezen bukott meg. A nyomozók a friss információ 
birtokában Imrehegy külterületén elásva megtalálták a pénz egy részét, majd a megtört rabló a bizo-
nyítékok terhe alatt enyhébb ítélet reményében bevallotta a másik rejtekhelyet is. Az elrabolt pénz 
70.000,- Ft kivételével előkerült.  A bűnügyben a Kecskeméti Bíróság hozott ítéletet. Első fokon 
nyolc évi fegyházra ítélte az elkövetőt, de fellebbezés után a Legfelsőbb Bíróság 1994-ben öt és fél 
évre mérsékelte a büntetést. Patik András nem tanult a történtekből, mert rövid idővel szabadulása 

Elsőnapi bélyegző (1992)
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után a déli zöldhatár-szakaszon gépjármű-csempészés közben a határőrökkel tűzharcba keveredve 
életét vesztette. 

Az 1992. évi XLV. törvényben előírt ellátási kötelezettség teljesítésére 1994-ben a Kanizsa téren Kis-
kunhalas 2 néven új posta kezdte meg működését. A régi posta neve Kiskunhalas 1-re változott.

Kiskunhalas 1 posta tevékenységére jellemző 
néhány adat: 1994-ben az igazgatóság által el-
rendelt kereskedelmi árusítás teljesítményével a 
régióban az első helyen állt. A szakképzettségi 
arány jobb volt, mint az igazgatóság többi nagy-
postájánál. A vezetők mindegyike felsőfokú 
végzettségű volt. „A kinevezett új osztályvezető 
(Apátiné Csorba Erzsébet) személye, szakmai fel-
készültsége kedvezően érintette a felvételnél vég-
zett munkát… a jelentkező igények kielégítésénél 
a fegyelmezett, szabályszerű, ügyfélcentrikus 
magatartás a meghatározó…” 42

A megyei lapkiadó vállalat új tulajdonosa 1994. január 1-jével felmondta a Petőfi Népe postai 
kézbesítésére vonatkozó szerződést. Ezzel a postai dolgozók által kézbesített napilapok mennyisége 
egyik napról a másikra 60 %-kal csökkent. A drasztikus teljesítmény-csökkenés miatt a hírlapkéz-
besítők létszámát először a korábbinak a fe-lére, majd harmadára kellett csökkenteni. A járáshossz 
ezzel összefüggésben először a duplájára, majd a háromszorosára növekedett. 2002-ben 5 hírlap-
kézbesítő járás fed le akkora belterületet, mint 17 egyesített belterületi kézbesítő összes járása.

1993. január elsejétől hírlap-összesítő-hivatali feladatként 2 hírlapfelelős a saját állományon 
kívül még 18 kisposta és 4 középposta előfizetői hírlapelszámolásait készítette. 1996. szeptember 
1-jével ezt a tevékenységet Baja 1 posta vette át. 

1996-ban a felügyeleti ellenőrzés megállapította: „…Kiskunhalas 1. sz. posta a postaküldemé-
nyek feladási forgalmának és az ügyfelek által igénybe vehető szolgáltatások körének tekintetében 
meghatározó szerepet tölt be.  …Gondot okoz, hogy a gépkocsik a posta udvarára behajtani nem 
tudnak, a kezelés nem ott folyik.”

Az elsőnapi bélyegzésen kívül a kiskunhalasi posta minden évben végez alkalmi bélyegzést 
is. A bélyeggyűjtés iránti érdeklődés felkeltésére a Városi Bélyeggyűjtő Kör részvételével több bé-
lyegbemutató készült, melyeket a közönségtérben a nyitvatartási idő alatt bárki megtekinthetett. 

Képek Kiskunhalas 2 postáról

Tóthné Fülöp Éva postavezető 
és Dusnoki Erika felvelvő
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1997-ben a Postamúzeum „A Magyar 
Posta a millenniumtól a millecentennáriu-
mig”, 2001-ben a Bélyegmúzeum „1100 év 
története bélyegeken” című vándor-kiállítá-
sa nyújtott maradandó élményt a kiskun-
halasiaknak. 

1998-ban a Budapesti Postaigazgatóság és 
a Szegedi Postaigazgatóság ellenőrzési osz-
tályai tapasztalatcsere céljából kölcsönösen 
egymás egy-egy kijelölt postájánál tartottak 
hivatalszemlét. Budapesten Rákospalota 1, a szegedi régióban Kiskunhalas 1 postára esett a választás. 
A bizottság háromnapi átfogó ellenőrzés után a munkahelyi légkört kiválóra, a szakmai és egyéb terü-
letek munkájának eredményességét 83 %-ra értékelte.

Évtizedek óta fennálló gond volt a szállító-feldolgozó tevékenységet sújtó zsúfoltság, a kapubejárat 
alkalmatlansága miatt a járati gépkocsik nyílt utcai kezelése. A hajnali órákban a gépkocsik és kéziko-

csik zaja miatt egyre több kifogás merült fel 
a szomszédban lakók körében. A probléma 
orvoslására az igazgatóság - a távközlés külön-
válása miatt a Szabadkai úti műszaki telephe-
lyen megüresedett helyiségek átalakításával 
- levél- és csomagfeldolgozó részleget alakított 
ki. 1999. január 1-jétől a forgalmi létszám 
harmada az új telephelyen, a posta épületétől 
2 km távolságban végzi a munkáját. A tavaszi 
menetrendváltozás időpontjával a vasúti szál-
lítás is megszűnt, feladatát a 064. számú, saját 
fenntartású közúti közvetítő járat vette át.

A 21. századba lépve a kiskunhalasi 
posta dolgozói számára egyre inkább nyil-

vánvalóvá válik, hogy a múlttól elszakadni nem lehet. Ami 1932-ben fővárosi nívójú volt, az az 
ezredfordulóra elöregedett, korszerűtlenné vált, fenntartása egyre költségesebb. A megyében 
és a régióban gyönyörű új posták épültek, Halas nem kapott megfelelő támogatást. 

1999-ig közlekedett Bu-Ki 65. mozgóposta 

Balra: Gyimeisné dr. Etsedy Sarolta posta-
igazgató, Szitás Istvánné postavezető 
és Kovács Gergelyné postamúzeum-igazgató 
az 1997-es kiállítás megnyitóján

Jobbra: 
a 2001-es kiállítás megnyitóján

Molnár György, a bélyeggyűjtő kör elnöke, 
Széllné Tóth Ibolya postaigazgató, Boldizsár 
Attiláné, a postaigazgatóság munkatársa és 

Szitás Istvánné postavezető
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Azonos mennyiségű munka elvégzéséhez 
a halasi postásoknak többszörös erőfeszítése 
szükséges, mint a technológiai szempontból 
célszerűen kialakított új posták dolgozóinak. 
A létszám megállapításánál a munkakörülmé-
nyeket nem, csak az elvégzett munka mennyi-
ségét veszik alapul. A szolgáltatás minőségét 
nem befolyásolja az épület beázása, a hulló 
vakolat, a lakókkal közös használatú, állandóan 
nyitott és szűk udvar, a hiányzó öltöző, a nyári 
fullasztó hőség a klimatizálatlan, zsúfolt ter-
mekben. A mozgáskorlátozottak szempontjából 
jogos elvárás, az épületbe történő akadálytalan 
bejutás még 2003-ban sem biztosított. Mind-
ezek ismertek a beruházási források kezelői előtt is. 

2001. október 9-én, a Postai Világnapon ifj. Farkas 
Sándor kiskunhalasi külterületi kezelő a Magyar 
Posta Rt. történetében hetedikként vehette át Bu-
dapesten „Az Év Postása” kitüntetést. Férfi szabó 
szakmáját elhagyva, édesapja példáját követve 1991-
ben lépett postai szolgálatba. Támpontos külterületi 
kézbesítő lett. Szerette az autót, a szabad természetet, 
és örült, hogy emberekkel találkozik. A tanyavilág-
ban sok idős ember számára biztosabb kapaszkodó a 
postás, mint a távolra szakadt családtag. Sándor két 
idős beteg ember életét mentette meg. A Halas TV 
szerkesztő-riportere, Vadkerti Mónika a Sándorról 
készült film forgatása után a következő levelet írta a 

posta vezetőjéhez: „A forgatás alkalmával több 
idős emberrel volt szerencsém beszélni, akik 
egybehangzóan nagyon pozitív véleménnyel 
voltak Farkas Sándorról. Sokuknak a postás 
mindennapi látogatása az egyetlen kapcsolat 
a külvilággal, tudják, rá mindig számíthatnak, 
munkáját pontosan és lelkiismeretesen végzi. 
Ifj. Farkas Sándor azon munkavállalók közül 
való, akik munkájukat szeretettel és becsülettel 
végzik. Az Év Postása elismerés véleményem 
szerint a legjobb helyre és az arra legméltóbb 
emberhez került. A Halas Televízió munka-
társai nevében gratulálok Farkas Sándornak, 
a Magyar Postának pedig sok Sándorhoz ha-
sonló munkatársat kívánok.”

A posta szűk udvara

ifj. Farkas Sándor

A Postás újság cikke az életmentő postásról
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Az Integrált Posta
 
Kiskunhalas 1 posta 2003. május 9-én az országos hálózat 161. láncszemeként bekapcsolódott 

az IPH (integrált postahálózat) rendszerbe. Az új technológia a posta minden ügyfélkapcsolattal 
rendelkező- és háttér-munkahelyét számítógépes hálózatba fogja össze, s egyúttal az országos háló-
zatba is bekapcsolja. Az országos hálózathoz on-line módon kapcsolt postákat iPostá-nak nevezik.

Hogy a rendszer elindulhasson, az épületben teljesen új elektromos hálózatot kellett kiépíteni. 
Alkalmatlanságuk miatt a korábbi kezelőasztalokat lecserélték. A dolgozók az új technológiából 
elméleti és gyakorlati képzést kaptak. A telepítési határidő többszöri csúszása miatt a már üzemelő 
környékbeli postákhoz is átjárhattak megfigyelni és kipróbálni az új kezelést. 

Május 9-én, pénteken a műszakiak felszerelték, tesztelték, majd átadták üzemeltetésre a 24 
számítógépet és a hozzátartozó perifériákat: ADM Speedy Readert (OCR karakterek és vonalkód 
képének olvasására és értékelésére: csekk, utalvány, értékpapír, levél, minipakk és csomagkísérő 
levél rendszerbe viteléhez), Olivetti PR4 csekknyomtatót (utalványok, értékpapírok, feladóvevények, 
táviratok, távmásolatok, nyugta és számla nyomtatására), OKI ML 3320 mátrix nyomtatót (kézbesítő 
okiratok, leszámolások, zárlatkísérő okiratok, csoportos feladási jegyzékek, számadás nyomtatására), 
Miki PS612 levélmérleget (levélküldemények és 2 kg-ig egyéb küldemények súlyának megállapítá-
sára 1 g mérési pontossággal), Olivetti Lyra POS terminált (a teljes kártyás tranzakciók lebonyolí-
tására, OTP takarékbetétkönyvek, későbbiekben lakossági folyószámlákhoz kapcsolódó tranzakciók 
kezelésére), Axiohm Blaster etikett-nyomtatót (direkt termo nyomtatással és önleválasztóval működő 
etikett-nyomtató a készpénzzel lerótt feladási díjak összegének, a felvétel helyének, idejének és a fel-
vevő személyének jelzésére). A csomagfelvevő munkahelynél MIKI CMA 112-60 csomagmérleget 
60 kg méréshatárig 10 g mérési pontossággal, a rovatoló és kiosztó munkahelyeknél Denso kézi vonalkód 
olvasót, ami 1,5 m vezetékével mobil vonalkódolvasó eszköz. A postavezető számítógépéhez OKIPA-
GE 10E laser nyomtatót telepítettek, a különböző listák, jelentések minőségi nyomtatásához. 

A rendszer telepítésének napján a posta a szokásosnál korábban, 16:00 órakor bezárt, hogy a szüksé-
ges leltárak és adatrögzítések a szombati éles üzemkezdéshez időben elkészüljenek. Már éjfél körül járt 
az idő, amikor a központi programletöltés sikeresen befejeződött. Másnap minden kezelőablak kinyitott, 
hogy a lehető legtöbben kipróbálhassák, gyakorolhassák az új kezelést. Megnyugtató érzés volt, hogy 
minden kezelő mellé jutott „háttértámogató” (oktatótiszt vagy saját postáján már gyakorlatot szerzett 
dolgozó), akik a halasiakat átsegítették az első napok buktatóin. Szerencsés volt a szombati kezdés, mert 
a félnapi forgalom lebonyolítása is legalább annyi energiát igényelt, mint máskor az egész napi. Az első 

napok, hetek folytonos munkaszervezéssel teltek, mert 
csak a gyakorlatban bizonyosodott be, hogy a tapasz-
talat nélkül megtervezett munkarendek működnek-e, 
vagy javításra szorulnak. Méhes Margit kecskeméti 
oktatótiszt és Pópity János igazgatósági összekötő 
segítsége és hibaelhárítási rutinja nélkül az első napok 
elviselhetetlenek lettek volna.  A „támogatás” egy hete 
alatt sikerült minden dolgozónak annyi rutint szerez-
nie, hogy a későbbiekben már többé-kevésbé önállóan 

is boldogult. Néhányan (főleg a fiatalabbak) igen gyorsan ráhangolódtak az új rendszerre. A külső támo-
gatók távozása után már egymást segítve sikerült úrrá lenni a problémákon.

2003. május 12-étől a posta új nyitva tartási időre tért át: hétfőtől péntekig 08.00 -18.00, szom-
baton 08.00-12.00-ig van nyitva, vasárnap zárva.

Az első, IPH-val nyomtatott bérmentesítési jegy
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Az indulás napjától megvalósult a „minden szolgáltatást egy helyen” elv, ami hozzájárult 
a többszörös sorban állás csökkentéséhez. Minden kezelőablaknál lehetőség van utalvány és levél 
feladására, bankkártyával történő készpénzfelvételre, értékcikk, telefonkártya és sorsjegy vásárlá-
sára. Továbbra is kijelölt ablaknál történik az értékpapír kezelés, a fiókbérletre érkezett és a letéti 
küldemények kézbesítése, a csomag- feladás és kézbesítés, valamint a hírlapárusítás. 

Az új rendszer indulásakor a Szabadkai úti feldolgozóhelyen továbbra is hagyományos kezelés 
maradt, mivel az eredeti tervtől eltérően nem építették ki a postával a hálózati összeköttetést. Átmeneti 
megoldásként a csomagkézbesítők a kézbesítendő küldeményeket a feldolgozóhelyen vették át, majd 
a kézbesítés megkezdése előtt adatrögzítésre és a kézbesítő lista elkészítésére a hivatalnál jelentkeztek. 
Leszámolásuk szintén a hivatalban történt. Ez a felemás rendszer július 7-én a feldolgozóhely IPH-rend-
szerbe állításával megszűnt. A csomagkézbesítők kiosztása és leszámolása helyben történik. A nem 
kézbesített csomagokat leszámolás előtt a kézbesítők Kiskunhalas 1 postának, mint  „idegen postának” 
adják át letéti kezelésre. A feldolgozóhely nemcsak kiosztást és leszámolást, de „6403 Kiskunhalas, 
GSZÜ csomagkirendeltség” elnevezéssel önálló napi és havi pénzforgalmi számadást is készít.

Kiskunhalas 1 postán az IPH-technológia II. fázisának bevezetése 2003. július 26-án történt. 
A szombati pénztárzárás után vasárnap reggelre elkészült a központi program-letöltés. Vasárnap 
elkészült a teljes értékcikk-készlet kezelőnkénti, cikkszámonkénti rögzítése, az összes maradvány 
küldemény adatának rendszerbe történő rögzítése, majd az addig manuálisan vezetett kézbesítő 
naplókon a visszaellenőrzés, a rendszerben a lejárati idők aktualizálása, betéti okiratok és kötvé-
nyek teljes leltára és adatrögzítése. 

Ezzel megszűnt a kézi naplózás, nyilvántartás, mérleg-készítés. További könnyítést jelentett, 
hogy október 1-jétől megszűnt a rendszerből kinyomtatott napi számadás manuális másolása és 
továbbítása. A napi számadás adatait a rendszer elektronikus úton továbbítja. Az elszámolások 
alapbizonylatai mellett már csak a napi főösszesítő egy kitöltött, aláírt példányát kell továbbítani 
a Posta Elszámoló Központjába. 

A dolgozók a telepítés után néhány hónap alatt megszokták és megszerették a korszerű tech-
nológiát. Az esetenként előforduló sorbanállást már nem a kezelők ismereteinek hiánya okozza, 
hanem az eszközök (bizonylat-nyomtatók, etikett-nyomtatók) viszonylag lassú működése. Ettől 
a kellemetlenségtől eltekintve a leszámolás, a készletek ellenőrzése és a számadások elkészítése 
a korábbiaknál összehasonlíthatatlanul egyszerűbb, biztonságosabb. 

A rendszer legnagyobb hiányossága, hogy nem rendelkezik szünetmentes áramforással. Az előfor-
dult, egymást követő áramszünetek után a teljes újraindítás időigényes volt, előfordult, hogy adatok 
vesztek el, ezért minden ilyen esetben fokozott ellenőrzés és az igénybevevők messzemenő türelme 
szükséges. Az OCR olvasó érzékeny a rázkódásra, ezért a hagyományos fém keletbélyegzőket köny-
nyen kezelhető önfestékező bélyegzőkre kellett cserélni. Az új bélyegzők a helynév, a dátum és az 
ellenőrző betűjelezés mellett a szolgáltató Magyar Posta (MPRT) elnevezését is tartalmazzák. 

 

Néhány új önfestékezős bélyegző lenyomata
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Hivatali szemle bejegyzés 1871-1872-ből
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Kiskunhalasi bélyegzők a Postamúzeum gyűjteményében

Iratbélyegző Pecsétnyomó

Fém keletbélyegző Kalapácsos keletbélyegző



A kiskunhalasi posta története

69

A kiskunhalasi posta bélyegzői 1946-2000 között

Iratbélyegzők a postavezetők aláírásával

          1946-1989                             1946-1990                        1993-1997                      1999-től

Balra: 
Lukácsi László aláírása

Jobbra: 
Tóth Ilona aláírása

Balra:
Sági János 
aláírása

Balra:
Novok Rostás Sándor
aláírása

Balra:
Szitás Istvánné
aláírása
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A kiskunhalasi posta átal használt alkalmi bélyegzők

1964. február 28.
A második halasi csipke-bélyegsor 
kibocsátása alkalmából

1970. február 8.
„Hazánk felszabadulásának 25.
és Lenin születésének
100. évfordulója alkalmából”
rendezett bélyegkiállítás
alkalmi bélyegzője

1971. augusztus 20.
100 éves a magyar bélyeg című
kiállítás (Kiskunhalas, 
thorma János múzeum)

1980. november 7.
Bács-Kiskun megyei bélyegkiállítás
alkalmából
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A kiskunhalasi posta átal használt alkalmi bélyegzők

1987. október 19.
75 éves 

a Kiskunhalas-Kiskunmajsa
vasútvonal

1987. október 30.
150 éve született 

Szilády áron

1988. július 2.
24-a Landa Amika

Ferjovista
Renkontigó
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A kiskunhalasi posta átal használt alkalmi bélyegzők

1989. október 6.
200 éves a kiskunhalasi posta

1993. augusztus 20.
Halasi Hetek

1994. augusztus 20.
II. Halasi Hetek

1995. augusztus 20.
III. Halasi Hetek
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A kiskunhalasi posta átal használt alkalmi bélyegzők

1996. július 12.
150 éves a magyar vasút

1996. augusztus 20.
IV. Halasi Hetek

1997. augusztus 20.
V. Halasi Hetek

1998. augusztus 20.
VI. Halasi Hetek

1998. szeptember 12.
I. Csipke Világkiállítás

Kiskunhalas
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A kiskunhalasi posta átal használt alkalmi bélyegzők

1999. augusztus 11.
teljes napfogyatkozás

2000. május 6.
II. Nemzetközi Csipkekiállítás

2000. augusztus 19.
millenniumi Halasi Hetek

2001. május 5.
Millenniumi Nemzetközi Csipke-
kiállítás
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A kiskunhalasi posta átal használt alkalmi bélyegzők

2001. szeptember 15.
Európa tanács által

adományozott
Európa-díj Becsületzászló

átadása 
Kiskunhalas városnak

2002. május 3.
100 éves a halasi csipke

2002. május 4.
Nemzetközi Csipkekiállítás

2002. szeptember 22.
Európai Autómentes Nap

2003. május 3.
IV. Nemzetközi Csipkekiállítás és 

Flamand Csipkembemutató
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Gépi reklámbélyegzések

A Papíripari Vállalat kiskunhalasi gyáregységének reklámbélyegzője

Gépi reklámbélyegzés az I. Csipke Világkiállítás alkalmából (1998)
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Üdvözlő levél Tóth Istvánné országgyűlési képviselőtől (1990)
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Meghívó „A magyar posta a millenniumtól a millecentenáriumig” című kiállításra (1997)
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A II. Nemzetközi Csipkekiállítás emléklapja 
a kiállítás védnökének, Kazuo Nukazawa japán nagykövetnek a dedikációjával

és alkalmi bélyegzéssel
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Alkalmi posta

Semmelweis tér, 2000. augusztus 19.  - Csorba Ferencné, Bakosné Vincze Éva

Bethlen Gábor tér, 2002. szeptember 22. - Binszki Katalin, Bakosné Vincze Éva
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Kiskunhalas posta (2000)

Támpontkézbesítők Niva gépkocsijai a postaépület előtt

Felvételi terem II.Felvételi terem I.
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Nyugdíjastalálkozó

Goczol Jánosné, Gyenes Józsefné, Lehoczki Istvánné, Ternyák Lászlóné, 
Dudás Sándorné, Szvetnik Balázsné, (a háttérben Szalai Sándor)

Godó János, Ternyák László, Szőke Zs. Mihály, Szalai László, Nagy Béla, Paczolay Gáborné, 
Kádár Lajos, Kiss László, Jegyes Molnár István, Tarnóczi Imre, id. Laj Sándor
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A posta dolgozói (2003)

Kézbesítők

Első sor: Varga Sándor (6109), Sinka Gábor (6601), Huszta Vencel (6113), Orvaczné Tóth Tünde 
(ellenőr), Agócs István (6102), Kertész Zoltán (6116), Kovács Benő (6112). második sor: Kuklis 
Pál (6107), id Farkas Sándor (6602), ifj Farkas Sándor (6603), Bak László (6115), Erdélyi Gábor 
(6117), Németh Zoltán (helyettes), Czirka Mihály (6103), Földes Krisztián (helyettes), Kertész 
József (6105). Harmadik sor: Lőszter József (6114), Károly István (6108), Szabó Jenő (6110), 
Kovács Szabolcs (6101), Mészáros Gábor (6106), Dávid István (6111), Rébék István 6104), Gulyás 
Róbert (helyettes).
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A posta dolgozói (2003)

Feldolgozók

Első sor: Rickert Antal (ellenőr), Vida Ferencné (gazdasági ügyintéző), Kissné Gábor Andrea 
(munkairányító), Paczolay Gáborné (postavezető helyettes), Törteli Éva (munkairányító), Bódog 
Imréné (takarító), Nagy Tóth József (rovatoló). második sor: Oravecz István (rovatoló), Simoko-
vics Mihály (járatkísérő), Retkes Károly (leszámoló), Vincze Róbert (rovatoló), Farkas Illés (rova-
toló), Tóth Sándor (rovatoló), Nagy Pál (csomagraktáros), Czibolya Lajos (csomagraktáros), Hideg 
Ernő (járatkísérő). Harmadik sor: Szemesi Sándor (rovatoló), Nagy Imre (járatkísérő), Flaisz 
Károly (járatkísérő), Bódog Zsolt (rovatoló), Árvai József (járatkísérő), Árvai Benő (járatkísérő), 
Rajmond László (járatkísérő), Kis Béla (rovatoló), Locskai Gábor (járatkísérő)
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A posta dolgozói (2003)

Felvétel I

Első sor: Árvai Mihályné (ellenőr), Takács Lajosné (kiosztó-leszámoló), Kovács Istvánné (hivatali 
helyettes), Apátiné Csorba Erzsébet (osztályvezető), Bakosné Vincze Éva postanet ügyfélszolgálati 
ügyintéző), Mészárosné Palcsik Rózsa (hírlapfelelős), Horváth Erika (postanet ügyfélszolgálati 
ügyintéző). második sor: Nagy Tóth Zsuzsanna (levélirányító), Monda Lajosné (leszámoló), 
Szűcsné Garas Tímea (postahelyi kézbesítő), Kovács Magdolna (pénzforgalmi ügyintéző), Dóra 
Károly (csomagfelvevő), Dóráné Hazai Anikó (nagybani értékcikkárus), Turcsikné Györgye Hanal-
ka (postanet ügyfélszolgálati ügyintéző), Vajasdi Nagy Edina (pénzforgalmi ügyintéző), Kalmárné 
Makai Márta (ügyfélszolgálati ügyintéző)
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A posta dolgozói (2003)

Felvétel II

Első sor: Gárgyán Imréné (pénzforgalmi üi), Takács Krisztina (hivatali helyettes), Szitás Istvánné 
(postavezető), Földesné Ambrus Szilvia (pénzforgalmi ügyintéző), Brucker Katalin (pénzforgalmi 
üi), dr Somogyvári Jánosné (pénzforgalmi ügyintéző). második sor: Fejesné Tegzes Zsófia (ki-
osztó-leszámoló), Csorba Ferencné (rovatoló), Ruskó Imre (csomagfelvevő), Varga Polyák Tünde 
(főpénztáros), Kovácsné Tóth Marianna (pénzforgalmi ügyintéző), Bánfi Zoltánné (főpénztáros). 
Harmadik sor: Árvai Józsefné (küldeményfelvevő), Gerendás Szilvia (pénzforgalmi ügyintéző), 
Binszki Katalin (postanet ügyfélszolgálati ügyintéző), Fejes Zsófia (hivatali helyettes), Rokolya 
Andrea (küldeményfelvevő)
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A posta dolgozói (2003)

Hírlapkézbesítők, takarítók

Első sor: Katona Jánosné (hírlapkézbesítő), 
Antóni Katalin (hírlapkézbesítő), Németh 
Józsefné (takarító), Ótott Józsefné (takarító). 
második sor: Krizsán János (hírlapkézbesítő), 
Vas László (hírlapkézbesítő), Szűrös Lajos Má-
tyás (hírlapkézbesítő)

Szitás Istvánné postavezető és ifj. Farkas Sándor 
külterületi támpontos kézbesítő, aki az Év postása lett 2001-ben
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A körzetbeli posták dolgozói

Első sor: Kiss Lászlóné (Kisszállás), Valkai Sándorné (Zsana), Tóth László területi igazgató, Bé-
kési Jánosné (Kunfehértó), Gáy József területi biztos, Fodorné Sebők Andrea (Pirtó), Krizsák 
Károlyné (Borota), Schauer Gyuláné (Rém). második sor: Mészáros Mariann (Harkakötöny), 
Kovács Katalin (Tataháza), Horváth Zoltánné (rendszeres helyettes), Uricska Józsefné (Kiskun-
halas KSZB titkár), Németh Nelli (rendszeres helyettes), Horti Jánosné (Borota), Kis Mihályné 
(Kelebia), Simon Csabáné (Madaras), Kovács Éva (Csikéria), Molnár Péter (Kunbaja), Zámbó 
Zsolt (rendszeres helyettes). Harmadik sor: Barcsik Attiláné (Balotaszállás), Benke Andrásné 
(Kéleshalom), Baksa Gyuláné (Bácsborsód), Tóth Ferenc (kézbesítő helyettes), Rapcsák József 
(Katymár), Magyar Gabriella (rendszeres helyettes), Horváth Mária (Bácsbokod), Kmetovityné 
Fehér Rózsa (rendszeres helyettes)


