
ÁGASEGYHÁZA POSTA TÖRTÉNETE 
 
 
Előzmények, településtörténet 
 
Ágasegyháza község nevét arra vezetik vissza, hogy az itt lakóknak az Árpád-korban kicsi, 
vesszővázas, sárral tapasztott és ágasfával díszített templomuk volt (az „egyház” szó a temp-
lomra utal).  
 
Az Árpád-korban kunok birtokolták a területet, ezt bizonyítja a település 1353-ból származó 
első írásos említése is. A korabeli kun település nyomait egy mocsaras, vizes rétekkel körül-
vett szigeten találták meg. Az ott élő nép az idők folyamán kis falut alakított ki a szigeten, és 
kicsinyke templomot épített magának.  
 
A tatárjárás alatt a falu elpusztult, templomát lerombolták, az itt élők elmenekültek, a terület 
lakatlan puszta lett. Később újratelepült, de a török hódoltság alatt teljesen elpusztult, ismét 
pusztává változott.  
 
A török kiűzése után Kecskemét város szerezte meg Ágasegyháza puszta jelentős részét, amit 
legelőként hasznosítottak. A puszta még az 1800-as években is jórészt lakatlan volt.  
 
„Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben” című könyvsorozat Magyarország II. 
című kötetében, a pusztákról szóló részben 1891-ben Hoitsy Pál írta erről a vidékről a követ-
kezőket:  
 

„A budapest-czeglédi vasút-vonaltól le egészen Kis-Kőrösig, Halasig mintegy 2600 
négyszögkilométernyi területen puszta pusztát ér. Nagyobb terület, mint sok megye. Az 
egész országnak legnagyobb pusztasága ez. Pótharaszt, Dános, Mike-Buda, Vatya, 
Vacs, Hernád, Bene, Lajos, Adacs, Baracs, Peszér, Sarlósár, Balázs, Ágasegyháza, 
Ballószeg, Köncsög, Szent-Imre, Orgovány, Páhi, Bócsa, Kaskantyú, Bugacz, stb. egy 
összefüggő nagy pusztaságot képeznek, melyet sehol sem zavar meg falu. De ezen a 
nagy területen a legtöbb pusztának ma is megvan a romba dőlt temploma. […]A pusz-
ták leginkább a tatár és török dúlások idején keletkeztek. Legtöbb a mohácsi vész után. 
Midőn a török 1529-ben feljött egész Buda alá, s azután a Duna-Tisza közén is átvo-
nult, fölégetett minden útjába eső falut, melyet nem védett senki, s tehát nem kellett 
ostromolni; rabszíjra fűzte a lakosság javát, világgá űzte a többit, s lakatlanná tette a 
vidéket. Azóta e falvak nagy része nem épült föl e mai napig, s innen van, hogy a leg-
főbb és legterjedelmesebb puszták ma is a Duna-Tisza közén fekszenek.” 

 
A 19. század végén szőlő és gyümölcstelepítés céljából Ágasegyháza puszta egy részét kipar-
cellázták, és kiosztották Kecskemét város lakói között. Egyre többen költöztek ide. Létrejöt-
tek a tanyák, majd a tanyaközpont.  
 
A település 1952. február 22-én vált önálló községgé. Régebben elérhető volt a Fülöpszállás–
Kecskemét-vasútvonalon is, de azon 2007-ben megszűnt a közlekedés. 
 
A község 2018. január 1-jén 1837 lakost számlált.  
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Postautak kiépülése a Duna-Tisza közén  
 
Postaút létesítéséhez jó közlekedési adottságok, télen-nyáron járható utak szükségesek. A 
Kiskunság e tekintetben évszázadokig mostoha helyzetben volt.  
 
A török hódoltság előtt, majd pedig annak másfél évszázada alatt a Duna-Tisza közén sehol 
nem volt állandó, rendszeres postajárat. A török szultán küldöncei a vízjárta, nádas, mocsaras, 
buckás, olykor életveszélyes vidéken át Szegedről Budára nem merték személyesen hozni-
vinni a porta hivatalos leveleit. Kedvezmények fejében inkább a szegedi mészáros céhre bíz-
ták azokat. A szegedi marhakereskedők jól ismerték a két nagy folyó közti terepet, így a 
„mészárosposta” biztonsággal továbbította a törökök leveleit (és ha igény volt rá, a lakosság 
üzeneteit, küldeményeit is).  

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

Postaút a Duna-Tisza közén csak a törökök kiszorítása és a Habsburg hatalom visszatérése 
után létesült. A terület felszabadítása 1687-ben fejeződött be. Kilenc évvel később, 1696-ban I. 
Lipót császár parancsára nyílt meg Buda–Kecskemét–Félegyháza–Szeged között az első – és 
a Duna-Tisza közén további 90 évig egyetlen – postaút.  

Ágasegyházát ez a postaút nem érintette.  

A Kiskunság középső és nyugati részének települései – ahová Ágasegyháza is tartozott – még 
közel száz évig postaútvonal nélkül élték napjaikat. Halasnak például sokáig Buda volt az 
„utolsó postája”, vagyis a Halasra címzett levelek Budán várták, hogy értük jöjjön valaki. A 
Jászkun kerületek hatósága hetente egyszer indított lovas postát a városok és nagyobb telepü-
lések érintésével.  

Tény, hogy ezen a vidéken igen komoly erőfeszítést igényelt volna állandó útvonalak kitűzése, 
télen-nyáron járható állapotban tartása, lóváltó-állomások és postamesterségek felállítása.  

Útvonalak léteztek ugyan, de még a Buda–Kecskemét–Szeged postaút is csak egyszerű földút 
volt, ami esős időben sok helyen járhatatlanná vált. A postakocsi sokszor kénytelen volt az út 
helyett a mezőn közlekedni, kerülőket tenni, hogy tovább tudjon haladni. A Kiskunságban a 
kiáradó folyók, a mocsaras, ingoványos talaj vagy éppen a vándorló homokbuckák nehezítet-
ték a közlekedést. Erről tanúskodik a következő leírás, ami az 1780-as évek első feléből szár-
mazik:  

„Szabadszállásról Kecskemétre az országút a mocsáron át vezet. A falunál lévő tölté-
sek rossz idő esetén állandóan javításra szorulnak az öt, rajta lévő híddal egyetemben. 
Az út a homokbuckákon keresztül nagyon fáradságos. […] Az országút maradék sza-
kasza, mint ezen a vidéken általában, nagyon jó száraz időben és nagyon rossz esős 
időben.” 

Eközben az osztrák fennhatóság alatt lévő, kedvezőbb útviszonyokkal rendelkező nyugati és 
északi országrészben 1752-től már nemcsak levélposta-járatok, hanem menetrend szerint in-
duló személyszállító delizsánszok is közlekedtek utasokkal és csomagokkal. 1780 körül a 
posta már pénzküldeményeket és hírlapokat is szállított. A Buda–Kecskemét–Szeged–
Temesvár postajárat hetenként kétszer közlekedett. 
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A Kiskunságot középtájon, észak-déli irányban átszelő postaút végül II. József rendeletére 
nyílt meg Buda és Zimony között 1788-ban. Az útvonal Budáról kiindulva, Soroksár, 
Laczháza, Kun Szent Miklós, Szabad Szállás, Izsák, Vadkert, Halas, Mélykút, Szabadka, 
Pétervárad érintésével érte el Zimonyt. Ez az út először csak hadi célokat szolgált. Azért állí-
tották fel, hogy rövidebb idő alatt térhessenek vissza Bécsbe azok a dunai hajósok, akik a dél-
vidéken a törökök ellen háborút viselő hadsereg utánpótlását szállították. Kezdetben hetenként 
egyszer járt személyszállító delizsánsz ezen az útvonalon. Természetesen ehhez az útba eső 
nagyobb településeken lóváltó-állomásokra volt szükség, és postamesterségek is nyíltak. 
Mindezt 1789-től már a lakosság is igénybe vehette.  

De Ágasegyházát még ez a postaút sem érintette.  
 
Burkolt országutat a Duna-Tisza közén egészen az 1890-es évekig nem építettek. A vidék 
postaútjainak „minőségét” jól mutatja Jókai Mór egyik levelének részlete, amit 1853-ban tett 
alföldi utazásáról írt, amikor gyorskocsival igyekezett elérni úti célját:  
 

„[…]gyorsszekér – érts magadnak egy gyékényes társzekeret, melyet kilenc ló húz, s 
mely mellett öt-hat ember ballag; – ezen emberek az utazók, kiket a gyorsszekér visz, s 
kik közül a férfiaknak megengedtetik ott, ahol igen nagy sár van, kiszállhatni a szekér-
ből, s gyalog előre mehetni. […] Az egész úton nem találtunk más szekeret, mint a 
szembejövő gyorskocsit, s egy gyapjúszállító szekeret a vízbe fordulva. — Mit csinál-
nak itt kentek? — kérdé kalauzunk a szekerestől. – Nem látja kend, hogy rákot fogunk? 
– felelte az egyik. Magyar ember még a bajban sem veszti el a humorát. […]"  

 
Betyárvilág, postarablások 

A postaforgalom növekedése, különösen a pénzszállítás viszont magára vonta az alföldi be-
tyárok és rablók figyelmét. Elszaporodtak a postarablások. Ezért 1820-tól a postai értékek 
megvédésére elrendelték, hogy a postakocsikat fegyveres őrök kísérjék.  

A postarablások leginkább az 1860-as években szaporodtak el a Dél-Alföldön. Ahol vasútvo-
nal nyílt, ott a posta felhasználta azt a távolsági postaanyag szállítására, hiszen a vasút nem-
csak biztonságosabb volt, mint a könnyen megtámadható lovas kocsik, hanem gyorsabb is. 
Igaz, a betyárok és a rablók nemcsak a lovas postakocsikat, de olykor még a postavonatot is 
megpróbálták kirabolni. 
 
Ágasegyháza puszta a Kecskemét-Izsák közti egykori postaút közelében terült el. Ezen a kör-
nyéken is történt postarablás az 1860-as az években.  
 
A Kiskunhalasi Értesítő írta meg 1929-ben, hogy a fülöpszállás-kerekegyházi új út földmun-
kálatai közben hét ember csontvázára bukkantak az árkot ásó útépítők. Rögtön találgatások 
indultak arról, hogyan került az a hét ember az út árkába. Az út régóta közlekedési útjuk volt a 
Kecskemét felé igyekvő szabadszállásiaknak, és távolabbról is erre jártak Kecskemétre. Ezen 
haladtak a postajáratok is, amelyek pénz- és személyszállítást is bonyolítottak. 1929-ben éltek 
még olyan öregek, akik emlékeztek azokra az időkre, amikor Bogár Imre betyárjai a balázsi 
buckák közt az 1860-as években elfogtak egy postakocsit, aminek hajtóját, utasait, fegyveres 
kísérőit lemészárolták, a kocsit pedig kifosztották. Ennek a rablótámadásnak az áldozatait, 
pontosabban az áldozatok csontjait találták meg 1929-ben az útépítők a Balázs puszta terüle-
tén útépítés közben.  
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Erre a történetre egy korábbi újságban is ráakadtunk. 1897-ben a Vadász és Verseny Lap 
munkatársa Szabadszálláson és környékén gyűjtött adatokat, visszaemlékezéseket a Bogár-
féle betyárbandáról és a postarablásukról. A lap 1897. december 23-i számában megjelent 
írásában a szerző 1862-re datálja Bogár Imre betyárcsapatának postakocsi elleni támadását, 
amiről egyebek közt a következőket írja:  
 

„[…] a Kolontó körül heves puskatüzelést nyeltek el a nádasok, s másnap híre járt, 
hogy az Izsákról Kecskemétre menő kariol-póstát kirabolták, a kísérő három 
lovaskatonát lelőtték és tízezer forintot elraboltak a Bogarak!”  
 

A tűzpárbajban a lovaskatonák golyójától négy betyár súlyosan megsebesült, köztük a banda-
vezér Bogár Imre és a két fia is, akik elmenekültek ugyan a zsákmányolt pénzzel, de nem ju-
tottak messzire: a mellkasukat ért lövések miatt Pusztaszentimre (a mai Soltszentimre) határá-
ban mindhárman a homokbuckák közt lelték halálukat. A negyedik sebesült betyár túlélte: a 
vállába fúródott golyót a szabadszállási orvossal távolíttatták el.  

Az izsáki postakocsi kirablása nem egyedi eset volt a Duna-Tisza közén. 1864 áprilisában a 
kalocsai, 1865. szeptember 19-én ismét a Kecskemét-Kalocsa között járó, 1868-ban újra az 
izsáki és az ágasegyházi pusztán közlekedő pénzes postajáratot rabolták ki, újabb gyilkossá-
gok árán. Rózsa Sándor bandája pedig 1868-ban Kistelek közelében felszedte a síneket, úgy 
kényszerítette megállásra a vonatot, bár a betyárokat a vonatot védő katonák golyózápora vé-
gül megfutamította. 1868-ban be is szüntették a pénzszállítást Szeged–Kecskemét–Kalocsa 
között, mert ezen a vonalon rövid idő alatt 9 postarablást követtek el.  
 
Ebben az időszakban Ágasegyháza pusztának még nem volt postája.  
 
 
Ágasegyháza és a távíró 
 

Az 1800-as évek közepén a hazai vasúthálózat építésével párhuzamosan megindult a vezeté-
kes hírközlés fejlődése is, előbb a távíró, majd a telefon megjelenésével.  

A távíró és a posta kezdetben külön szervezetként működött. A vasútvonalak mentén a vasút-
társaságok építettek ki távíróvonalakat, és rendeztek be távírdákat.  

Az ország első távíróvonalát 1850-ben építették ki Bécs és Buda között, majd 1853-ban meg-
hosszabbították Pesttől Szegedig. A következő évtizedekben Pest-Pilis-Solt-Kiskun várme-
gyén keresztül több távíróvonal létesült, távíróállomások kezdtek működni, kezdetben csak 
vasútállomásokon, később postahivatalokban is.  

A gyorsabb hírközlés, így a távíró iránt egyre nagyobb igény mutatkozott ezen a vidéken is, 
például a gazdálkodók körében. 1880. március 1-jén az országgyűlés ülésén az egyik képvise-
lő így érvelt a távírdai hálózat kiterjesztése érdekében:  

„T. ház! A t. földmívelés-, ipar- és kereskedelmi minister úr még a mai napig sem 
egyesítette a postát a távírdával, már pedig t. ház, én azt hiszem, hogy az a két intéz-
mény oly ikertestvér, a mely két intézménynek egy kézbe való összpontosítása a dolog 
természetéből folyó, annyival inkább, mert úgy emlékszem, hogy ennek valósítását 
évekkel ezelőtt az országgyűlés már határozattá is emelte. Méltóztassék megnézni a 
budapest-bajai vasút távírda-vonalát. Ez a távírda-vonal nagy költséggel tartatik fenn, 
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de azért a soroksári, irsai és taksonyi parasztnak nincs módja táviratozni, mert az a 
távírda mai napig Budapest, Laczháza, Szent-Miklós és azután ha jól emlékszem, Sza-
badszállást érinti csak; a posták csak minden két mértföldnyire vannak felállítva, pe-
dig miért ne lehetne minden postahivatalnál távírda-állomást is berendezni, hol a pos-
ta-expeditor 50–60 frtért elvégezhetné a távírda teendőit is.” 

 
Szabadszálláson 1870-től volt távíró-szolgáltatás, miután Pest és Zombor között kiépült a 
távíróvonal, amibe bekapcsolták Kun Szent Miklóst, Szabadszállást, Izsákot, Kisköröst, Kalo-
csát és Baját is. 

Baross Gábor miniszter előterjesztésére, az uralkodó jóváhagyásával 1887-ben fogadta el az 
országgyűlés a távírószolgálat postával való általános egyesítését.  
 
Ágasegyházára a távíró akkor jutott el, amikor 1895-ben Kecskemét–Fülöpszállás között 
megépült a helyiérdekű vasút, amit október 10-én helyeztek üzembe. Ez Kecskemétet és kör-
nyékét kötötte össze a budapest-fiumei vasútvonallal. Állomásai a következők voltak: Kecs-
kemét, Kecskemét alsó p. u., Korhánköz, Beretvástelep, Helvéczia, Ballószeg, Köncsög, 
Ágasegyháza, Ágasegyházi tanyák, Agárdytelep, Izsák, Uzovicstelep, Fülöpszállás-kitérő és 
a végállomás, Fülöpszállás. A forgalmat elsősorban mezőgazdasági termékek, főleg gabona és 
a gyümölcsök szállítása jellemezte, de távolsági postaanyag-szállításra is használták ezt a 
vasútvonalat.  
 
A vasúti pálya mellett távíróvonalat húztak ki, és az állomásokat bekapcsolták a távíró- szol-
gáltatásba. Az erről szóló közlemény 1895. december 14-én jelent meg a PTR-ben:  

„A kecskemét–fülöpszállási helyi érdekű vasútnak Pest-Pilis-Solt-Kiskun  vármegyé-
ben fekvő Rávágy, Ballószeg, Helvétia, Köncsög, Kerekegyháza,   Ágasegyháza és 
Izsák állomásait állami és magántáviratok kezelésére  felhatalmaztam, mely  minőség-
ben,  korlátolt nappali  szolgálattal,   működésüket   folyó  évi  október hó  27-én  kez-
dették  meg. Ezen  állomások a  m.  kir.  államvasutak  szegedi üzletvezetősége alá tar-
toznak és ellenőrzés, illetve távirataik közvetítése  végett  a  kecskeméti  m.  kir.  posta- 
és  távirdahivatalhoz  osztattak  be.” 

A távírdákat tehát a Kecskemét-Fülöpszállás vasútvonal állomásain helyezték el, és az állam-
vasutak területi (szegedi) üzletvezetősége alá rendelték, csak az ellenőrzésüket és távirataik 
közvetítését bízták a kecskeméti posta- és távírdahivatalra. Mindez azért érdekes, mert a tá-
vírdák már 1887-88-ban betagozódtak a posta szervezetébe. Igaz, ez a helyiérdekű vasút 
olyan kisebb településeket érintett, amelyeknek a többségében ekkor még nem volt posta.  

Ahogyan Ágasegyházának sem. A vasútállomással azonban lett távírdája – hamarabb, mint 
postája… 

Ezen a vasúti távíróvonalon egyébként később néhány módosítás történt: 1897-ben megszün-
tették a Ballószeg és Köncsög távírdát, 1904. december 31-től pedig felmentették az állami és 
magántáviratok kezelésének kötelezettsége alól a kerekegyházi vasúti távírdát.  
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Postaügynökség Ágasegyházán 
 
Ágasegyházán végül 1909-ben nyílt postaügynökség a vasútállomáson.  
 

A település postájának történetéről a Magyar Királyi Posta által kiadott hivatalos köz-
lönyökben – vagyis a Postai és Távírdai Rendeletek Tárában – találtunk hiteles infor-
mációkat (a továbbiakban erre a forrásra PTR-ként hivatkozunk). A PTR közleményei 
és korabeli újságcikkek segítségével igyekszünk felvázolni a helyi működésének fon-
tosabb eseményeit. A források meglehetősen hiányosak, így teljes és részletes leírást 
nem tudunk adni a helyi posta történetéről. Részletesebb feltárása és megírása a köz-
ség múltjával foglalkozó helytörténeti kutatókra vár.  

 
A PTR 1909. december 22-i számának 552. oldalán egy lista található az alábbi címmel: „Új 
postai ügynökségek a magyar postaterületen a következő helyeken léptek életbe”. A betűrend-
ben történő elrendezés  jóvoltából Ágasegyháza a lista elején található: 
 

 
 
Az Ágasegyháza helynév után látható p. u. vasúti (pályaudvari) postaügynökséget jelent.  
 
A PTR 1924. november 3-án a postahelyek forgalomköri változásai közt tette közzé a hírt, 
miszerint az ágasegyházi pályaudvari postaügynökséget áthelyezték Ágasegyháza településre. 
(A „puszta” szó nemcsak lakatlan, de lakott helyet is jelentett akkoriban.) 
 

 
 
 
Telefon 
 
Puskás Tivadar magyar mérnök ötlete alapján és a személyes közreműködésével épültek meg 
a világon az első telefonközpontok: 1877-ben Bostonban, 1878-ban pedig Párizsban. 1879-
ben hazatért, és öccsével, Puskás Ferenc hadmérnökkel megkezdte telefonközpontok építését 
a monarchia területén: a Puskás-fivérek 1881-ben Budapesten és Temesváron, 1883-ban Sze-
geden, 1884-ben Aradon adtak át telefonközpontot és hálózatot magánvállakozásban. 
 
Az 1890-es évek elején Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében is megkezdődött a távbeszélő 
hálózat kiépítése, elsőként a nagyobb városokban. Kecskeméten 1894-ben indult el a telefon-
szolgáltatás, a vármegye többi városában pedig 1900 után. 1930-ra a vármegyében már a járá-
si székhelyek és a nagyobb községek is be voltak kapcsolva a távbeszélő-hálózatba. 
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Ágasegyházán, a postaügynökségnél 1933-ban helyeztek üzembe telefonközpontot.  
 
1933. október 27-én ugyanis megjelent a PTR-ben, hogy a Kecskemét közigazgatási területé-
hez tartozó Ágasegyháza postaügynökség forgalomkörében változás állt be. Ágasegyháza „L” 
jelű szolgálati besorolással telefonközpontot kapott. Az „L” besorolás azt jelentette, hogy a 
telefonközpont nappali szolgálatot látott el, hétfőtől szombatig 8-16 óra, vasárnap pedig 8-10 
óra között. Ugyanezt az információt olvashatjuk ki a következő, 1934. április 20-i keltezésű 
PTR-ben megjelent táblázat rubrikáiból is:  
 

 
 
 
Növekvő területi feladatok, postahivatallá alakulás 
 
1933-ban a közigazgatásilag Kecskeméthez tartozó Ágasegyházi tanyák vasúti megállóhely (v. 
mh.) utolsó postája és utolsó távírdája is Ágasegyháza község postaügynöksége lett.  
 
1938. augusztusától az ágasegyházi postaügynökség lett a Kecskemét közigazgatási területé-
hez tartozó Galambház vasúti megállóhely (v. mh.) utolsó postája és utolsó távírdája is.  
 
1939-ben nagy változás állt be az ágasegyházi posta szervezeti besorolásában: a PTR október 
7-i számában megjelent a következő közlemény:  
 

„Ágasegyháza postaügynökségnek postahivatallá való átalakítása. Ágasegyháza táv-
beszélővel egyesített postaügynökség 1939. október 1-én IV. osztályú postahivatallá 
alakíttatott át.[…] Budapest, 1939. évi október hó 4-én.” 

 
1940. április 1-jétől Kecskemét 1. posta helyett Ágasegyháza lett Fülöpháza postaügynökség 
ellenőrző hivatala.  
 
1941. április 25-én a PTR-ben pályázati hirdetmény jelent meg a szomszédos Fülöpháza pos-
taügynöki állomásra. Ebből megtudhatjuk azt is, hogy a fülöpházi postaügynökségnek gyalo-
gos küldönccel naponta egyszer Ágasegyháza postára kellett beszállítania a postaanyagot. 
Valószínűleg nem sikerült azonban megfelelő pályázót találni Fülöpházára, mert az ottani 
ügynökség működését novemberig ideiglenesen szüneteltette a Magyar Királyi Posta. Ez idő 
alatt Ágasegyháza volt Fülöpháza utolsó postája. Ezt az átmeneti rendelkezést a PTR 1941. 
november 7-én megjelent számában oldották fel. 
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1943-ban ideiglenesen ismét szüneteltetni kényszerült a Magyar Királyi Posta Fülöpházán a 
postaügynökséget, erről a PTR. 1943. június 18-i számában jelent meg információ. Fülöpháza 
utolsó postájának szerepét ekkor ismét Ágasegyháza postája látta el.  
 
A PTR-ben legközelebb 1948. augusztus 1-jei dátummal találtunk közlést arról, hogy 
Fülöpházánál törölték az ideiglenes szüneteltetést, valamint azt, hogy utolsó postája 
Ágasegyháza, ugyanis ekkor Fülöpházának önálló, telefonközponttal is rendelkező postája lett.  
 
 
Az ágasegyházi postahivatal 1948 után 
 
1948-ban átalakult a Magyar Posta. A Királyi Posta elnevezés és a Postai Rendeletek Tára 
megszűnt. A postamesterségeket beolvasztották az állami posta egységes szervezetébe, a na-
gyobb forgalmúakat postahivatalként, a kisebbeket fiókpostaként. A korábban vállalkozói 
jogviszonyban működő postamesterekből hivatalvezető vagy fiókposta-vezető lett. Ez történt 
Ágasegyházán is.  

Sajnos, az ezt követő évtizedekből meglehetősen hiányosak az ágasegyházi postáról elérhető 
dokumentumok, információforrások. A megyei napilapban és más forrásokban azonban sike-
rült találnunk néhány hírt, információt, cikket. Ezeket vesszük sorra a következőkben.  

A Petőfi Népe című napilap 1965. február 21-i száma „A puszta kivirágzott” címmel cikkben 
mutatta be Ágasegyháza 20 éves fejlődését. Ebből idézünk néhány részletet. Megismerhetjük 
belőle a község 1945 utáni fejlődésének néhány mozzanatát. És említik a cikkben az új posta-
épület elkészültét is. 

 

Petőfi Népe, 1965-02-21.  
 
A puszta kivirágzott  
 
»Sárga, sivár homokdombok, ahol az izzó ég szürke és alacsonyabb, mint máshol... A 
bucka a szenvedések iskolája, a türelem próbája... És mégis: hogy szeretjük, hogy félt-
jük, milyen büszkék vagyunk erre a szegényes földre. Ez a bátorság, a remény — min-
den!« Jó néhány évtizede így vallott erről a tájról — s a tájnak — alföldi szépprózánk 
egyik mestere.  
És első pillantásra ma is egyik fő jellegzetessége Ágasegyházának és környékének az 
egyenetlen, hepehupás terepalakulás. […]  
Az itt élők állandó harcban álltak a szinte hasznavehetetlen homokkal, s szerencsés 
volt közülük, aki a laposabb részeken egy-két hold földet vásárolhatott, méginkább, ha 
azon sikerült szőlőt telepítenie. A lakosság zöme napszámos, vagy máshol részre arató 
volt. A mostoha körülmények miatt alig egykét középbirtok alakult csak ki. 
Valódi községgé csak néhány éve vált Ágasegyháza. Hiszen amint Ugi Rácz László, a 
tanács vb elnöke, meg Jávorcsik Ferenc községi párttitkár elmondják, az 1944. no-
vember 1-én ideérkezett szovjet csapatokat csak néhány házból álló település fogadta. 
[…] 
A tízezer hold kiterjedésű, 2300 lakosú községben az újonnan épült lakóházak száma 
jóval a száz felett van. Hogy a telekvásárlási és az építkezési kedv mennyire fellendült, 
mutatja, hogy ez év augusztus közepéig újabb 60 házhely kimérésére kerül sor. A két-
harmad részt ma is tanyákon élő lakosságot mindinkább a községbe csábítják a műve-
lődési lehetőségek, a civilizáltabb életkörülmények.  
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Félmillió forint költséggel villamosították a község belterületét; újjávarázsolták a ros-
kadozó félben levő művelődési házat, korszerűbbé tették a piactér berendezéseit, be-
tonutakat, járdákat építettek.  
S mindebben példamutató módon benne van a lakosság aprajának-nagyjának a 
kezemunkája is. Az elmúlt évben végzett társadalmi munkák értéke 84 ezer forintot tesz 
ki.  
Külön fejezetet érdemelnek a község történetében az új középületek: a posta, az orvosi 
rendelő és szolgálati lakás, az iparcikkcsarnok, s a földművesszövetkezet étterme, 
amely a megyében bárhol megállná a helyét. A felszabadulás előtti kettő helyett ma öt 
általános iskolát, illetve óvodát látogat a több mint félezer gyermek, s ezzel arányosan 
több a nevelők, s a részükre épített lakások száma is. […] 
 

1973 nagy újdonsága volt az irányítószámok bevezetése január 1-jétől. A Petőfi Népe 1972. 
december 28-i számában közzétették a postai irányítószámok Bács-Kiskun megyei jegyzékét. 
Ágasegyháza a 6076-os irányítószámot kapta.   

 
A Petőfi Népe 1986. június 4-i száma arról tudósította olvasóit, hogy Bács-Kiskun megye 
országgyűlési képviselőcsoportja a postai és hírközlési szolgáltatások megyei helyzetével fog-
lalkozott. Bár a cikk nem Ágasegyházáról szól, szívesen idézzük, mert az utókor megismerhe-
ti belőle, miként működött a 20. század hetvenes éveinek elején a posta ebben az óriási kiter-
jedésű megyében. A cikk végén említik Ágasegyházát is. 
 

Petőfi Népe, 1986-06-04. 
 

A MEGYEI KÉPVISELŐCSOPORT NAPIRENDJÉN  
 
A postai szolgáltatás és hírközlés helyzete és fejlesztése  
 
Stílusosan a kecskeméti posta épületében tartotta soros ülését az országgyűlési képvi-
selők megyei csoportja kedden délelőtt. A megbeszélésen megjelent és felszólalt 
Romány Pál, a megyei pártbizottság első titkára, Tóth Illés államtitkár, a Magyar Pos-
ta elnöke. Miskó Istvánnak, a megyei képviselőcsoport vezetőjének megnyitója után 
Tóth Illés egészítette ki dr. Rózsa Istvánnak, a Szegedi Postaigazgatóság Vezetőjének 
írásos tájékoztatóját.  
Mint az előterjesztésből kitűnt, a megyében 121 postahivatal és 10 fiókposta elégíti ki 
az igényeket. Az elmúlt évben e hivatalok több mint 22 millió levelet, 319 ezernél több 
csomagot vettek fel, s az általuk kezelt pénz értéke megközelítette az 50 milliárd forin-
tot. A posta által kezelt takarékbetét-állomány 2 milliárd 303 millió forint volt. A fel-
vett és az érkező postai küldemények szállítása részben vasúton, részben közúton tör-
ténik; a fővárosba, illetve vissza az anyagot két postavonat, a megyében 19 gépkocsi 
szállítja, 16 községbe Volán-járat viszi a küldeményeket. A megyében kézbesített és 
árusított hírlapok példányszáma elérte az 55,9 millió darabot. A kézbesítéssel 82 hír-
lapkézbesítő, 298 belterületi kézbesítő és 108 külterületi kezelő foglalkozik, naponta 97 
ezer napilapot kézbesítve.  
A VI. ötéves tervidőszakban az elavult, nem folytonos szolgálatot teljesítő LB-
központok közül huszonkettő szűnt meg CB-központ-telepítés vagy automatizálás útján. 
Az automatizálási szint 1985. év végére 68 százalékra emelkedett. Kiemelkedő beruhá-
zás volt a kecskeméti gyűjtő-gócközpont korszerűsítése, illetve a körzet egy részének 
automatizálása. E tervciklusban 178 nyilvános állomást telepítettek. A góckörzetben 
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automatizálták Lászlófalvát, Lakiteleket, Tiszaalpárt, Nyáriőrincet, Kerekegyházát és 
Tiszakécskét, illetve Városföldet, Hetényegyházát és Helvéciát. Üzembe helyezték 
Kecskeméten, a Széchenyivárosban az ezer vonalas mobilközpontot. Hasonló közpon-
tot helyeztek üzembe Kiskunhalason és Kiskunfélegyházán, OB-központot pedig Bács-
almáson, Kecelen, Madarason, Mélykúton, Nagybaracskán, Tompán, Hajóson és Já-
noshalmán, összesen 2440 vonallal. Egységes hálózatba kapcsolva hasznosíthatják a 
folytonos távbeszélő előnyeit Szeremle, Bátmonostor, Vaskút, Csátalja, Dávod és 
Bodoglár előfizetői.  
A VII. ötéves tervben új postahivatal épül Bugacon, Izsákon, Császártöltésen, Borotán, 
Dunaszentbenedeken, Garán, Kömpöcön, Kunszálláson, Ladánybenén, Miskén, 
Petőfiszálláson, Szeremlén. Korszerűsítik a Kecskemét 1. számú, a Kiskunfélegyháza 1. 
számú, a szabadszállási, a kiskunhalasi, a dunapataji, a lajosmizsei, a tassi posta épü-
leteit. Ezek a beruházások részben tanácsi forrásból, részben a Magyar Posta által 
biztosított, illetve saját erőből valósulnak meg.  
A távbeszélő-hálózatban igen jelentős fejlesztést terveznek. Az LB-központok számát 
28-cal csökkentik és automata központra cserélnek 8 kézi kezelésű CB-központot is. Az 
automatizálási szint a jelenlegi 68-ról 81,2 százalékra emelkedik. A kecskeméti köz-
pontot ötször 200 ívponttal bővítik, ezzel lehetővé válik Baja gócközpont fogadása, s 
javul a forgalomáteresztő képesség. Automata, ezer állomásos központot kap Izsák, 
Kunszentmiklós, Lajosmizse. Jakabszálláson és Bugacon 200-as, Petőfiszálláson és 
Pálmonostorán 90-es központot telepítenek, s hálózatösszevonás folytán 
Szalkszentmárton, Kunadacs és Gátér is részesül az automatizálás előnyeiből.  
Kiskőrösön és körzetében a kötvényjegyzés segítségével a városban 2000 helyi és há-
romszor 200-as ívpontú helyközi automata távbeszélőközpont létesül, ezt jövőre adják 
át. Soltvadkerten és Kecelen 1000, Akasztón, Fülöpszálláson, Császártöltésen 400, 
Csengődön, Páhiban, Bócsán és Tázláron 200 állomáskapacitású automata távbeszé-
lőközpont készül. Az első kötvényjegyzők Kiskőrösön jövőre, a góckörzetben lakók pe-
dig 1988-ban kapnak telefont.  
Kiskunhalason két mozgatható távbeszélőközpont üzemel, itt az előfizetők jövő év ele-
jén kapcsolódhatnak be az országos távhívóhálózatba. Kiskunmajsán 1000-es mobil-
központot telepítenek, s körzetében a hálózatösszevonással korszerű telefonszolgálta-
tást kap Szank, Jászszentlászló, Kömpöc. Bácsalmáson a tervidőszakban ezer vonalas 
központot építenek, ehhez kapcsolódik majd Mátételke és Tataháza is.  
A további fejlesztések ügyében igen élénk vita alakult ki a képviselők és a posta vezetői 
között. Megállapodás nem született, csupán abban egyeztek meg, hogy június 6-án a 
megyei tanács, illetve a Magyar Posta vezetői további tárgyaláson egyeztetik a fejlesz-
tési elképzeléseket, valamint az anyagi lehetőségeket. Pénteken tehát a következő hely-
ségek ügyében kell dönteniük: Helvécia, Ballószög, Kadafalva, Ágasegyháza, 
Orgovány, illetve Baja gócközpont, Bácsalmás körzetében Kunbaja, Bácsszőlős, 
Csikéria, illetve Kunbaracs és Ladánybene.  
A megyei képviselőcsoport ülése Miskó István zárszavával fejeződött be.  
G. G. 

 

1992. szeptember 25-étől a kecskeméti 76-os körzet településein, köztük Ágasegyházán is 
átálltak a hatjegyű telefonszámok használatára a távközlésben.  

1993 év végével megszűnt a Petőfi Népe postai terjesztése, megalakult a megyei lapkiadó 
saját kézbesítő hálózata. A terjesztést, kézbesítést a kiadó területi ügynökségei szervezték. 
Ágasegyháza a kecskeméti ügynökségi körzethez tartozott.  
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1998-ban Ágasegyháza posta is bekapcsolódott a postai telefax-szolgáltatásba. A telefax-
hálózat megyei fejlesztéséről szól a Petőfi Népe alábbi cikke, benne mint újonnan bekapcsolt 
postát, említik Ágasegyházát is.  

 

Petőfi Népe, 1998-10-29. 
 
Újabb települések a postai telefaxhálózatban  
 
A hagyományos táviratforgalom 1988-tól tapasztalható csökkenésével párhuzamosan 
folyamatosan fejleszti telefax-hálózatát a Magyar Posta.  
1998 őszére újabb kistelepüléseket kapcsolt be a nyilvános telefaxhálózatba, annak 
érdekében, hogy javítsa a lakosság postai ellátását.  
Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyében összesen 156-ról 190-re emelkedett azon 
posták száma, ahonnan telefaxon adhatnak fel táviratot, levelet vagy más sürgős do-
kumentumokat a faxkészülékkel nem rendelkező helyi lakosok, intézmények és vállal-
kozások.  
Ha a címzett nem rendelkezik faxkészülékkel, a távmásolat a legközelebbi postáról ha-
gyományos módon jut el a rendeltetési helyére. Ma már a felvett táviratok döntő há-
nyadát is telefaxon továbbítják a posták. A posta ügyfelei jelenleg tízféle díszlap közül 
válogathatnak, ha a régi dísztávirat helyett faxon küldik üdvözletüket távol élő rokona-
iknak, ismerőseiknek. A forgalmi adatok azt mutatják, hogy a lakosság egyre növekvő 
mértékben veszi igénybe a postákon elérhető nyilvános telefax-szolgáltatást.  
Bács-Kiskun megyében az idei fejlesztésnek köszönhetően a korábbi 64-gyel szemben 
13 újabb településen látták el a helyi postát telefaxkészülékkel. Az érintett községek: 
Ágasegyháza, Bácsborsód, Borota, Bócsa, Dávod, Érsekcsanád, Gara, Helvécia, 
Jakabszállás, Kunadacs, Kunbaja, Kunszállás és Orgovány. 

 

A Petőfi Népe 2002-ben és 2003-ban egész oldalon mutatta be Ágasegyházát. Mindkét cikk-
ben beszélgetett az újságíró Ádám Józsefné polgármester asszonnyal, aki 1968-70 között  
postai dolgozó, illetve vezető volt. A cikkben közzétették fényképét és néhány életrajzi adatát:  
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Összeállította: Lovászi József (DAPTA) 

 

Források:  

Postai és Távírdai Rendeletek Tára (PRT) 1867-1948 

Eperjessy Kálmán: Bács-Kiskun, illetve Bács-Bodrog megye a II. József kori 
Országleírásban. In. Bács-Kiskun megye múltjából 2. A késői feudalizmus kora (Kecske-
mét, 1979) 

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

Hoitsy Pál: A pusztákról. In.: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben, Magyar-
ország II. 1891  

Főrendiházi irományok, 1892. XV. kötet 677-742. sz.  

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

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

Kiskunhalas Helyi Értesítője 1929 

Kiskunhalasi Lapok 1932 

Vadász és Verseny Lap 1897 

Petőfi Népe megyei napilap 

 

 

 

 


