
TATAHÁZA POSTA TÖRTÉNETE 
 

Tataháza község 
 
Tataháza a Duna-Tisza közén, a bácskai löszháton fekszik, Bácsalmástól 6 km-re. Lakossága 
2018-ban 1151 fő volt. Vasút nem érinti, viszont keresztül halad rajta az 55-ös számú főút.  

A falu ősét Thad-nak hívták, későbbi iratokban Tótháza néven szerepelt. A törökök 1580-ban 
35, 1590-ben pedig 29 adóköteles házat írtak össze itt. A községet ekkoriban rácok lakták, 
akik 1598-ban Esztergom vidékére költöztek. A település elnéptelenedett. 1662-ben Tataháza 
pusztának írták a nevét.  

Száz évvel később ez a környék a Grassalkovich család birtoka volt. 1764-ben gróf 
Grassalkovich Antal újratelepítette Tataházát Pest környéki és kiskunsági magyarokkal. A 
betelepülők 3-5 évre adómentességet kaptak. 1770-ben már 110 család lakott itt 89 házban. A 
lakosok többsége mezőgazdaságból és állattartásból élt. A falu 1860-ban a földek 
megvásárlásával kiváltotta magát a kegyúri fennhatóság alól. A település fejlődésnek indult. 
1900-ban már 355 házban 1814 lakos lakta, ebből 1762 fő volt magyar, 27 német, 16 délszláv 
és 9 fő egyéb nemzetiségű.  

 

A postahálózat kiépülése a Duna-Tisza közén 
 

A török hódoltság alatt Tataháza a szegedi szandzsákhoz, azon belül a bajai körzethez 
tartozott. Rendszeres postajárat ekkoriban a Duna-Tisza közén sehol sem volt. A szultán 
levélfutárai a vízjárta, nádas, mocsaras, sok helyütt úttalan és veszélyes vidéken át Szegedről 
Budára nem merték személyesen hordani a török porta hivatalos leveleit. Kedvezmények 
fejében inkább a szegedi mészáros céhre bízták azokat. A céh marhakereskedői jobban 
ismerték a terepet, így a „mészárosposta” nagyobb biztonsággal hozta-vitte a török udvar 
leveleit (és persze ha volt, a lakossági küldeményeket is).  

Eközben a Habsburgok által uralt nyugati és északi országrészben már 1526-tól állandó 
levélposta járt Bécs és Pozsony között. Ez volt Magyarország legelső rendszeres postajárata, 
amit több felvidéki postaút megnyitása követett. 

A Duna-Tisza közén az első állandó postaútvonal csak a törökök kiszorítása és a Habsburg 
hatalom visszatérése után létesült. A Duna–Tisza közének felszabadítása 1687-ben fejeződött 
be. Kilenc évvel később, 1696-ban nyílt meg az első – és további bő 90 évig egyetlen – 
postaút, amikor I. Lipót császár parancsára kocsiposta-útvonal létesült Buda–Kecskemét–
Félegyháza-Szeged között. A kiskunsági és a bácskai települések többsége még közel száz 
évig postaút nélkül élte napjait. Halasnak például sokáig Buda volt az „utolsó postája”. 
Tataházához legközelebb Szegeden és Baján működött postaállomás (Szegeden 1696-tól, 
Baján 1697-től).  

Az alföldi területeken igen nagy erőfeszítést igényelt az állandó közlekedési útvonalak 
kitűzése, járhatóvá tétele, lóváltó-állomások felállítása és postamesterségek szervezése. 
Útvonal létezett ugyan, de az út csak a puszta föld volt, ami esős időben szinte járhatatlanná 
változott. A postakocsi sokszor kénytelen volt a mezőn közlekedni, hogy tovább tudjon 
haladni. A Kiskunság és Bácska területén a kiáradó folyók, a mocsaras, ingoványos talaj vagy 



éppen a kiskunsági vándorló homokbuckák nehezítették a közlekedést. Erről tanúskodik a 
következő leírás, ami az 1780-as évek első feléből származik: „Szabadszállásról Kecskemétre 
az országút a mocsáron át vezet. A falunál lévő töltések rossz idő esetén állandóan javításra 
szorulnak az öt, rajta lévő híddal egyetemben. Az út a homokbuckákon keresztül nagyon 
fáradságos. […] Az országút maradék szakasza, mint ezen a vidéken általában, nagyon jó 
száraz időben és nagyon rossz esős időben.” 

Közben a kedvezőbb adottságokkal rendelkező, osztrák fennhatóság alatti vidékeken a 
postautakon 1752-től már nemcsak levélposta-járatok, hanem személyszállító delizsánszok is 
közlekedtek utasokkal és csomagokkal. 1780 körül a posta már pénzküldeményeket és 
hírlapokat is szállított. A Buda–Kecskemét-Szeged-Temesvár postajárat már hetenként 
kétszer közlekedett. 

A Kiskunságot és Bácskát észak-déli irányban átszelő – Tataházát megközelítő – postaút II. 
József rendeletére 1788-ban létesült Buda és Zimony között: Budáról kiindulva, Soroksár, 
Laczháza, Kun Szent Miklós, Szabad Szállás, Izsák, Vadkert, Halas, Mélykút, Szabadka, 
Pétervárad érintésével érte el Zimonyt. Ez a postaút először csak hadi célokat szolgált. Azért 
állították fel, hogy a török ellen délvidéken háborút viselő hadsereg utánpótlását szállító 
hajósok rövidebb idő alatt térhessenek vissza Bécsbe. Az útvonalon hetenként egyszer 
közlekedett személyszállító delizsánsz-járat. Ehhez az útvonalba eső nagyobb településeken 
lóváltó-állomások kellettek és postamesterségek is nyíltak. A postaállomásokat 1789-től már a 
lakosság is igénybe vehette.  

Ám Tataházát közvetlenül még ez a postaút sem érintette. Viszont a községhez legközelebb 
eső postahely már nem Baján vagy Szegeden, hanem sokkal közelebb, 1789-től Mélykúton, 
1856-tól pedig Bács-Almáson volt. 1789-től valószínűleg Mélykút volt Tataháza „utolsó 
postája” (tehát kézbesítő helye).  

1802-ben Bács megyét összevonták déli szomszédjával, Bodrog vár megyével, így született 
meg Bács-Bodrog vármegye, aminek székhelye Zombor lett. Az összevont vármegyében a 
négy legnagyobb város Baja, Szabadka, Újvidék és Zombor volt. Közülük csak Baja tartozik 
a mai Magyarország területéhez. A bajai posta akkoriban a bácskai postaközlekedés 
középpontja volt, mivel Baja volt korábban Bács vármegye székhelye, így ide küldték a 
hivatalos rendeleteket, és innen továbbították vagy kézbesítették azokat a környékbeli 
településekre. A távíró a kincstár kezelésében 1858-ban nyílt meg Baján. A telefonhálózatba 
1892-ben kapcsolódott be a város 30 előfizetővel. 

1853-ban nyílt meg a Bácskán át Péterváradig vezetett távíróvonal. 1855-ben megépült a 
Baját Szabadkával összekötő vasútvonal is, ami érintette a Tataházától mindössze 6 km-re 
lévő Bács-Almást. 1856-ban Bács-Almáson vasútállomás és postaügynökség nyílt. A 
vasútvonal mentén távíróvonalat építettek ki, és Bács-Almást 1871-ben mellékállomásként, 
korlátozott nappali szolgálattal bekapcsolták a távíróhálózatba. 1885-ben a bács-almási 
vasútállomást állami és magántáviratok  kezelésére is felhatalmazták, működését január 8-án 
kezdte meg. Ettől fogva – dokumentálhatóan – Bács-Almás lett Tataháza „utolsó távírdája” és 
egyben „utolsó postája” is (vagyis a táviratok és levelek kézbesítését ellátó legközelebbi 
postahely).  

1867-ben az osztrák császári postából kivált a magyarországi postahálózat, és önálló nemzeti 
szolgáltatóként megalakult a Magyar Királyi Posta. Az ezt követő évtizedben sok új postát 
nyitottak. Ekkor került sor Tataházára is.  

 

 



Postamesterség Tataházán  
 

Tataházán a Magyar Királyi Posta a kiegyezés után 12 évvel, 1879-ben nyitott 
postamesterséget. A postamesterség történetéről fontos információkat találunk a Magyar 
Királyi Posta hivatalos közlönyeiben, a Postai és Távírdai Rendeletek Tárában (a 
továbbiakban PTR-ként hivatkozunk erre a fontos forrásra). 

1878. szeptember 8-án a PTR-ben pályázatot tettek közzé Tataháza postamesteri állomásra. 
A hirdetmény szerint a fizetendő biztosíték 100 forint, évi járandóság 150 forint fizetés és 40 
forint irodai átalány volt. A postamesterség magánvállalkozásnak számított, és legtöbbször 
családon belül örökölhető volt.  

1879. február 24-én a PTR közzétette, hogy új postahivatal nyílt Tataházán, Bács-Bodrog 
vármegyében, a postaszállítást a Mélykút és Bácsalmás között közlekedő „küldönczkocsi” 
biztosítja.  

Az 1879. március 4-én megjelent PTR-ben olvasható, hogy Tataháza község utolsó postája 
Bácsalmás helyett ekkortól Tataháza lett (mivel most már volt helyben postahivatal).  

Az 1879. április 4-én megjelent hivatalos közlemény szerint „postamesterré kineveztetett … 
a temesvári kerületben Deák István Tataházára”. Az új postamesterség tehát ekkor a 
temesvári postaigazgatósághoz tartozott.  

Nem találtunk a PTR-ben információt arról, hogy Deák István meddig volt postamester, de az 
biztos, hogy 1890-ben váltás történt a postamesterség élén. 1890. augusztus 22-én ugyanis a 
PTR-ben újra pályázat jelent meg a tataházai postamesteri posztra a következő szöveggel: 
[Pályázat]„Postamesteri állásra tiszti szerződés mellett: […]Tataházán (Bács-Bodrog 
vármegye), a kinevezendő postamester által leteendő készpénzbiztosíték 100 frt; járandóság: 
150 frt évdíj, 40 frt irodai és 12 frt kézbesítési és utólagosan meghatározandó szállítási 
átalány, melyért a kinevezendő postamester köteles lesz a 6 km távolságra fekvő Almásra 
naponként egyszer közlekedő gyalogküldöncz járatot fenntartani.”  

Érdekesek a postamesteri pályázat feltételei: „Pályázhatnak azok, kik a szabályszerű életkort 
(férfiak legalább 20 és nők legalább 18 év) elérték, feddhetetlen előéletűek s a szükséges 
szakképzettséggel már bírnak, vagy ennek hiányában legalább a polgári, vagy ezzel 
egyenrangú más iskola sikeres bevégzését kimutatják. Előnyben részesülnek oly pályázók, kik 
vagyonnal bírnak, illetve a kik a fentírt készpénzbiztosítékon felül a kincstárnak még más 
óvadékot, pl. ingatlan vagyonra lehetőleg első helyen, saját költségükön bekebelezendő s 
meghatározott összegre szóló jelzálogjogban, vagy óvadékképes értékpapírokból, esetleg 
gyümölcsözőleg elhelyezett készpénzből álló tőkében önerejükből, vagy mások által nyújtani 
képesek s ezt kérvényükben okmányilag nevezetesen ingatlannál a hiteles telekjegyzőkönyvi 
kivonattal és becslevéllel igazolják.”  

A pályázatokat 1890. szeptember 10-ig kellett a temesvári posta- és távírdaigazgatósághoz 
beküldeni. A pályázat sikeres volt, ugyanis az 1890. december 7-én megjelent PTR-ben arról 
olvashatunk, hogy a temesvári kerületben Tataházára postamesternek kinevezték Török 
Ilonát.  

Nem tudjuk, mi történhetett az újdonsült postamesterrel, ugyanis bő fél év múlva, 1891. 
június 13-án a PTR-ben felsoroltak néhány olyan postát, aminek a működését ideiglenesen 
beszüntették. Köztük szerepelt Tataháza is. A helyzet év végére oldódott meg, ugyanis 1891. 
november 7-én a PTR-ben megjelent, hogy Tataházára postamesternek kinevezték Kancsár 
Ilonát, 1892. január 15-én pedig közzétették, hogy „az ideiglenesen beszüntetve volt 
postahivatalok” közül Tataháza „ismét életbe lépett”.  



Ezt követően sokáig nincs Tataházát érintő hír a Postai Rendeletek Tárában. Ezért nem tudjuk, 
hogy Kancsár Ilona meddig töltötte be a postamesteri posztot.  

A PTR 1894. évi számainak összesített névmutatójában viszont feltűnik Salacz Katalin neve. 
Bár a mutatóban szereplő oldalszámon nem található a személyét érintő közlemény, 
feltételezzük, hogy ebben az évben nevezték ki postamesternek. Az viszont tény, hogy 1914. 
január 22-én a PTR-ben megjelent személyzeti híreknél Salacz Katalin tataházai postamester 
neve szerepel az elhunyt postamesterek névsorában. Csak feltételezzük, de valószínű, hogy 
Salacz Katalin 1894-től 1914-ig volt postamester.  

Halála után nem kellett sokáig várni az új postamester kinevezésére. 1914. március 23-án a 
PTR-ben hírül adták, hogy Tataházára postamesternek kinevezték Salacz Máriát. A családi 
név egyezőségéből arra következtethetünk, hogy a postamesterség családon belül maradt.  

Időközben a telefon megjelenésével és a távbeszélő-hálózatok kiépítésével nagyot fejlődött és 
felgyorsult a távolsági kommunikáció. A magyar Puskás Tivadar ötlete alapján és 
közreműködésével valósultak meg a világon az első telefonközpontok: 1877-ben Bostonban, 
1878-ban Párizsban. 1879-ben hazatért, és öccsével, Puskás Ferenccel megkezdte a monarchia 
területén a telefonközpontok felépítését: 1881-ben Budapesten, 1883-ban Szegeden adtak át 
telefonközpontot és hálózatot.  

Bács-Bodrog vármegyében az első távbeszélőközpont 1892-ben kezdte meg működését. 
1893-ban már a vármegye négy törvényhatósági városának (Bajának, Szabadkának, 
Újvidéknek és Zombornak) volt telefonközpontja és hálózata. Baján 1894-ben 36 előfizető 
volt.  

Tataházát 1913. október 4-én kapcsolták be a távbeszélő-hálózatba, ekkor vált a községben 
elérhetővé a telefonszolgáltatás. Mindez még Salacz Katalin postamesteri időszakára esett.  

1914-ben kitört az első világháború. Az 1914. július 26-ai PTR-ben Tataháza is szerepel 
azoknak a postahivataloknak a listájában, amelyeket részleges hadi mozgósítás esetére 
kizártak a csomagforgalomból, vagyis nem vehettek fel csomagot, feltehetően a hadiállapot 
miatt bizonytalanná vált szállítási körülmények miatt. A háború végén a déli országrészt 
idegen csapatok foglalták el.  

A trianoni határok miatt a temesvári postaigazgatóság szerepét a Dél-Alföldön átvette az 1920 
őszén felállított szegedi postaigazgatóság. Ennek megfelelően 1921. május 18-án a PTR 
aktuális számában megjelent, hogy Tataháza postahivatala az V. igazgatósági kerülethez 
tartozik, aminek székhelye Szeged. A tataházai postamesterségnek a készpénzt Bajára kellett 
beszolgáltatnia, és onnan kérhetett készpénzellátmányt. A felsorolás jegyzet rovatában ez 
olvasható Tataházára vonatkozóan: „megszállva”. 

A PTR 1922. július 3-i számában olvashatjuk, hogy Salacz Mária tataházai postamester 
„állásáról lemondott”. A folyamatos működés érdekében rövid időn belül kinevezték az új 
postamestert. Az 1922. augusztus 9-i PTR-ben olvasható, hogy Debreczy Matild délvidékről 
menekült omlódi postamestert helyezték át Tataházára (őt később Debreczeni Matild néven 
találjuk a hivatalos postai közlönyben és a postás évkönyvek névsorában. 

1928. június 20-án közli a PTR egyes posták forgalomköri változásai között, hogy Mátételke, 
Irénszállás, Öregszállás és Újmajor utolsó távírdája ezentúl Tataháza. Ekkor tehát a község 
postáját az országos távíróhálózatba is bekapcsolták, és feladata lett a környező kisebb 
települések és lakott helyek, majorságok távírdai ellátása.  

Hasonló forgalomköri változás olvasható a PTR 1935. április 19-i számában: Irénszállás 
utolsó postája Mátételke, utolsó távírdája pedig Tataháza lett (mivel postahely nyílt 
Mátételkén, de az távírószolgáltatást nem nyújtott). Ugyanebben az évben megváltozott a 



postaanyag szállítása is: Tataházára ezen túl a Baja-Kelebia gépkocsijárattal történik a 
postaszállítás – közli a PTR szeptember 7-i száma. 

Az 1935-1948 közti évekből a PTR-ben Tataházára vonatkozó adat sajnos nem található. Nem 
tudjuk, hogyan vészelte át a postamesterség a második világháborút.  

 

Tataháza postája 1945 után 
 
1948-49-ben a Magyar Királyi Posta, s vele együtt a Postai Rendeletek Tára is megszűnt. A 
postamesterségeket beolvasztották az egységes állami postaszervezetbe, a nagyobb 
forgalmúakat postahivatalként, a kisebbeket fiókpostaként. A postamesterekből 
alkalmazottként foglalkoztatott hivatalvezető vagy fiókposta-vezető lett. Így történt ez 
Tataházán is.  

Sajnos, a tataházai postáról az ezt követő évtizedekből nagyon hiányosak a rendelkezésünkre 
álló források. A Bács-Kiskun megyei napilapokban (kezdetben Népújság, később Petőfi Népe) 
azonban ráakadtunk a tataházai postát érintő információkra.  

1961. augusztus 16-án a Bács-Kiskun Megyei Népújságban „Amíg elfogy kilenc 
lottószelvény” címmel, „Kapcsolom Mátételkét!” alcímmel riport jelent meg. A cikk a 
tataházai Knoska Jánosról szól, aki nemcsak postahivatalvezető volt akkor, hanem a falu 
fiataljaiból műkedvelő színjátszó-csoportot szervezett, amivel szép sikereket értek el, a 
postavezető pedig kedvelt és népszerű tagja volt a faluközösségnek. A cikkíró postamesternek 
nevezi őt, pedig 1948-tól már nem voltak postamesterségek és így postamesterek sem. Ez a 
titulus azonban a közbeszédben még hosszú évtizedekig fennmaradt.  

Érdemes a cikk teljes szövegét elolvasni, mert érzékletes képet fest az akkori postai 
tevékenységről és Knoska János egyéniségéről, közéleti munkájáról:  

„A postamester, ez a szemüveges, ízes beszédű, örökké kedélyes, testes ember leveszi 
fejéről a telefonközpont fejhallgatóját, hosszút csenget a hívott félnek, majd megnyugtatóan 
beleszól még egyszer a hallgatóba: — Csengetem kérem. 

Véletlenül vetődtünk ide a tataházi postára. S míg a postahivatal üvegfalán túl 
letelepedünk a szívesen kínált székre, s miközben alig több mint negyedóra alatt elfogyott 
kilenc lottószelvény, két hatvan filléres bélyeg, elintéződött egy pénzfeladás, érmék, a 
kedves kis falunak életéből, titkaiból tudunk meg jó néhányat. 

No nem igazi titkokról, van itt szó, inkább egy izgalmas és érdekes, kívülről talán nem 
túlságosan látványosnak tűnő fejlődésről, amelyben a tataházi fiatalok és Knoska János, ez 
a kedves, áldozatkész, munkára mindig hajlandó ember a főszereplő. 

Amikor ide került, senki nem gondolt a tataházai fiatalok gondjaival, vágyaival, 
törekvéseivel. Valahogy mintha beletörődtek volna az emberek abba, hogy Tataháza 
elszigetelten él a világtól. Vasútállomása sincs, az autóbusz csak kétszer áll meg a főtéren 
naponta. Arról is alig szállingózik le egy-egy ember, néhányon kapaszkodnak fel rá ügyes-
bajos dolgaikat intézni akaró tataháziak. 

Pedig fiatalember és lány jó néhány akad itt Tataházán. S amikor Knoska János jó 
érzékkel bekopogtatott a Petőfi Tsz irodájába, egy olyan szövetkezet ifjúságot nevelő 
gondjaiból vállalt részt a maga jószántából, amely tagjai sorában számlálhatta a tataházi 
ifjúság jó 70—80 százalékát. Knoska János született műkedvelő-színész. Szereti a színpadi 
játékot, élvezi az előadás pezsgő izgalmát. Mire vállalkozhatott hát? Színjátszó csoportot 



alakított, egy kedves, jelentéktelen operettet tanultak be kezdetnek, bizonyságául a 
fiatalokkal való foglalkozás nem hiábavaló voltának. 

Aztán ahogy az évek múltak, az is kiderült, milyen hallatlan energiák, a lelkesedés milyen 
melengető áramlata szabadult fel a tataházi fiatalok lelkéből. A színjátszó csoport együtt 
maradt, ma is együtt van. Igaz, néhány leány fejét bekötötték azóta. Az iskolásokból is 
felcseperedtek jó páran, s most büszkén vallják magukat a színjátszó együttes tagjának. 

Mi tartotta őket össze? A szeretet, a gondoskodás áradása, amely nemcsak Knoska János 
személyéből sugárzott feléjük, hanem a szövetkezeti, a községi vezetők részéről is. A 
büszkeség nem oktalan dolog, hiszen azóta ez a kedves kis együttes országos elsőséget 
vívott ki magának a KISZ seregszemléjén. Maga Komócsin Zoltán adta át nekik a hatezer 
forintos jutalmat megtestesítő televíziót és hanglemezeket. Ez májusban volt, a darab, ami 
olyan nagy sikerrel szerepelt a közönség, no meg a hozzá szakmai szempontból értő zsűri 
előtt, Darvas József drámája, a Kormos ég volt. Augusztus 20-ára Tabi László bűbájos 
vígjátékát, a Különleges világnapot próbálják nagy szorgalommal. 

Az egymás nevelésének összetartó kapcsolatai, szálai mellett az is egybekovácsolja ezt a 
közösséget, hogy minden esztendőben közösen vállalkoznak országjárásra. Abból a 
jövedelemből, amit előadásaikról félretettek. Legelőször Pesten voltak, utána a Duna-
kanyar erdőségeiben, hegyei között bolyongtak, két napot töltöttek Nagyvillámon, a 
menedékházban, voltak színházban, rótták a főváros neonfényes utcáit, gazdagodtak 
szépségekben, tapasztalatokban. Tavaly is kirándulást tettek, s biztos, hogy jövőre is. Az 
útimarsall, segítőtárs, Knoska János, a „postás bácsi”, így hívja a fiatalság. Pedig higgyék 
el, nem ez az egyetlen gondja Knoska Jánosnak, hogy „műkedvelő” nevelői tudását 
csiszolgassa. 

Hát ’bizony; amikor a felsőfokú postástovábbképzés tart, fél háromkor kelek. Tudják 
milyen szép akkor a falu? — mondja nevetve. És milyen csend van! Ilyenkor esik legjobban 
a tanulás! 

No, de nem jobb lenne aludni? 

Aludjon, akinek nincsen dolga. Az én életbeosztásom engem tökéletesen kielégít. 

Biztosan így van, ahogy a „postás bácsi” mondja. Aki egyszer belekóstolt, maga is tudja, 
milyen szép, embereket, felnövekvő fiatalokat, csillogó szemű lányokat és fiúkat terelgetni 
az élet ösvényein, hogy mindenre szomjas szívük és eszük a jó és nemes felé vonzódjék és 
megértse, hogy csak közösen, az erőket összetéve lehet boldogulni az életben. 

Csáky Lajos 

1967. március 12-én hosszú cikk foglalkozott a Megyei Népújságban Tataháza lakosságának 
életével, gazdasági helyzetével, „Életformaváltás Tataházán” címmel. A tudósításból csak a 
helyi postát érintő rövid részletet idézzük:  

„Hogyan él Tataháza parasztsága 1967 korai tavaszán? [...] Nem számítva most a 
nyugdíjasokat, 486 család dolgozik a Petőfi Tsz-ben. A fogalmazás célzatos — valóban 
családokról van szó; — tavaly, a földjáradékkal együtt kiosztott közel 12 millióból 636-an 
részeltek. [...]Mire fordítják jövedelmüket a tataházi tsz-gazdák? Először is — 
takarékoskodnak. A postán több mint kétmillió forint értékű takarékbetétet tartanak nyilván. 
[...]” 

 

 



1969. április 13-án a Néplap rövidhír-rovatában a Bács-Kiskun megyében zajló postaépület-
felújítási programmal kapcsolatban megemlítik Tataházát is:  

„– A postaházak korszerűsítési programjának megvalósítása során az idén tizenegy posta 
épületét újítják fel a megyében. A nemesnádudvari, a tataházi, a csikériai, a garai és a 
bajai 1-es postahivatalt először, további hat postát pedig már másodszor újítanak fel.” 
 

1984. május 30-án a Megyei Néplapban cikk jelent meg a kitüntetett bácsalmási 
postahivatalról, amiben a nyilatkozó postavezető elmondta a munkájukról, hogy „[…]  
szakmailag és néhány szolgáltatással segítik hét település — Csikéria, Bácsszőlős, Kunbaja, 
Tataháza, Mátételke, Madaras és Katymár — postahivatalainak a munkáját.” 

1988. augusztus 12-én a Petőfi Népe című megyei lapban „Tovább bővül a telefonhálózat” 
címmel jelent meg hír, ami Kunszentmiklós és Tass mellett Tataházát is említi:  

„[…]Kunszállás még egy ideig nem lesz távhívható, de már az idén új automata központot 
kap, vagyis az előfizetők tárcsázással a kézi kapcsolás kiiktatásával léphetnek érintkezésbe 
egymással. Sajnos a megye déli részén még korántsem ilyen jó a telefonhelyzet. Ám a 
gondok átmeneti enyhítésére Bácsalmáson ezresre cserélték ki a korábbi háromszázas kézi 
kapcsolású központot, s ugyanebbe a hálózatba kötötték be Tataházát és Mátételkét.[…]” 

 

Összeállította: Lovászi József 

 

Források:  

Postai és Távírdai Rendeletek Tára, 1867-1948 

Magyarország vármegyéi. Bács-Bodrog vármegye I. kötet 1909. 

Magyarország vármegyéi és városai. Bács-bodrog vármegye II. kötet. Ipar, kereskedelem, 
hitelügy, közlekedésügy. Írta: Haraszthy Lajos [1910] Posta, távíró, távbeszélő. Közutak. 
Vasút.  

Balla Antal: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye térképe 1793 

Fő Posták Járása Magyar, Tót és Horvát Országon által [1848] 

Gönczy Pál: Bács-Bodrog vármegye térképe [1893] 

A postautak kialakulása. In: Bács-Kiskun megyei utak. KPM Kecskeméti Közúti 
Igazgatóság, Kecskemét 1977. 

Bács-Kiskun Megyei Népújság 

Petőfi Népe megyei napilap 

 



POSTAMESTEREK TATAHÁZÁN 
 
Postamesterség nyílt: 1879. február 
Működése ideiglenesen szünetelt: 1891. jún. – 1892. jan. 
Távbeszélő-hálózatba bekapcsolva: 1914. október 4. 
Távíróhálózatba bekapcsolva: 1928 
Postamesterség az állami postaszervezetbe beolvadt: 1948 
 
POSTAMESTEREK 

1879 – 1890  Deák István (Kinevezését lásd: PTR 1879-04-04. szám 74. oldal) 

1890 – 1891  Török Ilona (Kinevezését lásd: PTR 1890-12-07. szám 328. oldal) 

1891 – 1894 (?) Kancsár Ilona (Kinevezését lásd: PTR 1891-11-07. szám 267. oldal) 

1894 (?) – 1914 Salacz Katalin (Neve szerepel a PTR 1894. évi névmutatójában. Neve 
megjelent a Közlekedési szaknaptár 1913. évi kiadásában. Halálának 
hírét közzétették: PTR 1914-01-22. száma 30. oldalon) 

1914 – 1922 Salacz Mária (Kinevezését lásd: PTR 1914-03-23. szám 94. oldal. 
Neve postamesterként megtalálható a Közlekedési Szaknaptár 1913, 
1914 évi kiadásaiban. 1922-ben „állásáról lemondott”, lásd: PTR 1922-
07-03. szám 204. oldalon 

1922 – 1936 Debreczy [Debreczeny?] Matild (Korábban Omlódon volt 
postamester, menekültként Tataházára helyezték át postamesternek, 
lásd: PTR 1922-08-09. szám 266. oldalon. 1930-35 között a 
Közlekedési Szaknaptárakban Debreczeni Matild néven szerepelt, 
mint Tataháza postamestere.) 

1936 – (?) Varga Erzsébet (1936-tól 1944-ig tataházi postamesterként szerepel a 
neve a Közlekedési Szaknaptárakban. Szolgálatának záró évszámát 
nem ismerjük.) 

 (?) – 1948 – (?) Mészáros Sándorné (1948-ban Tataháza postamestereként szerepel a 
neve a Postás Útmutatóban. Kinevezésének kezdő és záró évét nem 
találtuk meg.)  

HIVATALVEZETŐK, POSTAVEZETŐK 

1956-1965 Knoska János (1961-ben portrécikk jelent meg róla a megyei lapban) 

1965-1972 Karchesz László és neje 

1972-1981 Galicz Istvánné  

1981-2016 Kovács Katalin  

2016- jelenleg is  Waitz Kitti   

 



Összeállította: Lovászi József és Verók István 
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