Csanytelek posta története

Megyesi Józsefné
Csanytelek Posta története
A postaszolgálat kezdete Csanyteleken
II. József rendelkezései alapján 1790-től Buda–Ócsa–Örkény–Kecskemét–Félegyháza–Péteri–
Kistelek–Szatymaz–Szeged–Temesvárra csütörtökön és szombaton fél 6-kor indult postakocsi, így
Kistelekre Buda felől pénteken és vasárnap este érkezett. Mivel a postakocsi éjjel nem közlekedett,
Kisteleken éjszakázott, ahol volt szálláshely. Az 1780-ban kiadott „Buda és Pesti Posta Rendtartás”
többek között ezt írja: „Tsötörtökön és szombaton mind a többi Posták elindulnak Szeged és Temesvár felé Szabenig … hétfőn és tsötörtökön visszafordulnak…” 
Ebben az időben alakultak ki az úgynevezett levélszedő helyek. A levélszedő helyeken (kincstári birtok, községi elöljáróság) gyűjtötték össze a leveleket, innen lovas küldönccel vagy gyalogosan
hetenként kétszer a felügyelő postamegállóhoz küldték. Itt leadták a gyűjtött-, és átvették a kézbesítendő leveleket. Kistelek megállónál adták le Kömpöcpuszta, Csengelepuszta, dóci uradalom, baksi
uradalom, Felsőpusztaszer, valamint Csany község leveleit. Bélteki Jolánka, kecskeméti egyházi
segítőnővér családi jegyzeteiben említi egyik ősét, aki az 1850-es években küldönc volt Kistelek,
pusztaszeri major és Csany között. Bélteki Antal (1820–1886) a Pallavicini uradalom csősze volt a
pusztaszeri majorban, „kinek szép és rendkívül futós lova volt”. 
Csongrád vármegye 1870.42.tc alapján Csany a Tiszán inneni járáshoz tartozott, melynek székhelye Kistelek volt. A vármegye székhelye ekkor Szegvár volt. Csongrád vármegye 1881-ben
Csanyt közigazgatásilag a csongrádi járáshoz csatolta.
1881 őszén hivatalos levélváltás zajlott a csanyi postahivatal felállítása ügyében a budapesti
Postaigazgatóság, az alispáni hivatal, a járási hivatal és Csany község előljárósága között. A csanyi
elöljáróság iktatókönyvében 2967/1881 szám alatt „Csany községben felállítandó posta” tárgyú
irat került bejegyzésre. A posta létesítését a Magyar Királyi Postaigazgatóság kezdeményezte
Budapestről.
„9527/1881 m. kir. Postaigazgatóság Budapest
Csongrád megye tekintetes alispáni hivatalának
Szegvár Csongrád m.
Csany községben – azon esetben, ha a postai forgalom erre nézve elég jelentékenynek mutatkoznék a kisteleki, vagy csongrádi posta hivatallal összekötendő kir. postahivatalt szándékozom
életbe léptetni. Hivatalos tisztelettel megkeresem ennélfogva a tekintetes hivatalt, hogy nevezett
község népességi közgazdászati állapotára, valamint a közigazgatási érdekeire való tekintettel
a posta hivatal felállítására és összeköttetése iránt becses nézetét velem közölni, s egy úttal az
esetleg felállítandó posta hivatal kézbesítési kerületébe beosztandó községeket pusztát vagy majorokat megnevezni sziveskedjék.
Bp. 1881. szeptember 10.
Czóbel [?] Lipót sk. A másolat hiteléül Kóka Imre h. kiadó”
Majoros István: A kisteleki posta története. In. Kistelek története, Szeged 1991. 617. o.
Majoros 617. o.
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Levél a megyei alispántól a járási szolgabírónak:
„5108/1881 Csongrád megye alispánjától
Tekintetes Csemegi Antal szolgabíró Úrnak
Csongrádon
A budapesti m. kir. posta igazgatóságnak a Csany községben létesítendő kir. posta hivatal tárgyában f. hó 10-én 9527 sz. a. hozzám intézett megkeresése hiteles másolatát % alatt ide mellékleve azon felhívással adom ki Tekintetes szolgabíró Úrnak, miszerint Csany község meghallgatása mellett tegyen ide jelentést az iránt, hogy a nevezett község posta hivatal felállítását men�nyiben teszik szükségessé, és hogy a posta járat mely szomszédos királyi posta hivatallal lenne kapcsolatba hozandó végre hogy az esetleg felállítandó posta hivatal kézbesítési kerületébe
mely községek puszták vagy majorságok lennének bekapcsolhatók.
Szegvár, 1881. szept. 20.
Stammer Sándor alispán” 
A szolgabíró válaszlevelének irattári példánya:
„2967/1881
Nagyságos Stammer Sándor Kir. tanácsos alispán Úr 
Szegvár
Nagyságodnak folyó évi szeptember 20-án 5108 szám alatt kelt meghagyásában aziránt lettem
felhíva: miszerint a budapesti m. kir. postaigazgatóságnak 9527/ sz. átirata alapján Csany községben létesítendő kir. postahivatal tárgyában Csany község meghallgatása mellett jelentést tegyek az iránt, hogy a nevezett község viszonyai posta hivatal felállítását mennyiben teszik szükségessé, s hogy a postajárat mely szomszédos királyi postahivatallal lenne kapcsolatba hozandó
a végre, hogy az esetleg fel állítandó posta hivatal kézbesítési kerületébe mely községek puszták
vagy majorságok lennének beosztandók?
Ezen felhívás folytán van szerencsém jelentésemet a következőkben előterjeszteni.
Csany községben a jelenlegi viszonyokat tekintetbe véve úgy az állam, mint a közösség érdekében egy királyi postahivatal felállítása illetve életbe léptetését szükségesnek véleményezem,
minthogy Csanyon egy állami m. kir. dohánybeváltó hivatal van, és 1882 évi jan. 1-től egy
szakasz m. kir. csendőrség fog elhelyeztetni. Csany s hozzá tartozó Fehértó és Felgyő puszták
a legutóbbi népszámlálás alkalmával 2500 lelket számlált abból 8 kereskedő, 47 kézmű iparos van, róm. kath. plébánia hivatala ott székel. Gróf Károlyi György és Alajos uraknak örökváltsági pénzt kezelő ispánja Felgyőn van Gróf Károlyi Sándor alföldi uradalmának központi
tisztartósága pénztára 1882. január 1-től az uraság székhelye lesz – Továbbá van engedélyezett
s igen látogatott heti vásárja. A község a határain három gőzmalom azúval [?] oly körülmény
mely a postahivatal fel nem állítását akadályozná, nem létezik. Minden esetben biztosíttatik az
állam, hogy a kiadások kedvezőleg fognak fedeztetni, minthogy a postai forgalom daczára annak, hogy a mai nap csak is Csongrádról tudja, mindazonáltal igen elénk a mi rendes posta hivatal felállításával mindinkább fokozódna. A felállítandó postahivatal melyik szomszédos postahivatallal lenne összekötendő nézetem szerint a Csanytól 13 3/10 kilométer távolságra fekvő Csongrádi postahivatallal ha bár ha Kistelekkel köttetnék össze a közlekedés gyorsabban
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kültethető [?], de tekintve, hogy távolságra is hosszabb útja van, mert 19 km-re fekszik s tekintve, hogy útja igen nagy pusztákon vezetne keresztül közbiztonság tekintetből ezen összeköttetés
nem ajánlható...
(… területe is közbiztonság megháborítása egy esetben sem fordult elő mindazonáltal az előre nem látható következményeknél fogva látom czélszerűnek a fenti előbb említett összeköttetés
keresztülvitelét.)
A postahivatal kézbesítési kerületében czélszerű vonala Csany község fehértó felgyő puszták Síróhegy kertészség Mindszent községhez tartozó tömörkényi tanyák Baksi Tömörkényi és Új majorokat s végre Tömörkényi szöllőket bevezetni s minthogy nagyságod felhívásában ezen községektől az iránt ugyan a tervbe vett postahivatal kézbesítési kerületében leendő beosztást kapnake vagy nem? írásbeli nyilatkozatok bevétele iránt felhívattam azokat van szerencsém mellékelve
azon megjegyzés mellett bemutatni miszerint Mindszent község részéről a tömörkényi tanyákra
nézve nyilatkozat be nem érkezvén az pótlólag fog felterjesztetni.”
Mindszent nyilatkozatának be nem érkezése miatt, a szolgabíró sürgetésére válaszolt Csany
jegyzője, Pap Ödön az alábbi levélben:
„965/1881 Csany községből
Tekintetes szolgabíró Úr!
F.é. dec. 4 2967 sz. sürgetésére van szerencsénk tisztelettel jelenteni, miszerint a posta ügyben
Mindszent község elöljárósága Tömörkényre nézve nyilatkozatát még eddig sem küldte meg
mely nyilatkozatának megküldését mai napon megsürgettük.
Sövényháza Felgyő és Fehértó községek nyilatkozatát van szerencsénk ezennel beterjeszteni.
Csanyon 1881 dec. 7
az elöljáróság távollétében
Pap Ödön jegyző”
Végre megérkezett a válasz Mindszentről is:
„2445/1881 a község…
elöljáróságának Csanyon 
Vonatkozással a f. évi Nov. hó 22-én kelt 965/1881 sza. megkeresésére az abban érintett ügyre
nézve képviselő testületi közgyűlésünknek 123/81 fsza. határozatát hiteles kivonatban a kívánt
nyilatkozatként ide mellékelve van szerencsénk tisztelettel megküldeni.
Mindszent, 1881. dec.10.
Pap Ákos jegyző Martony Antal bíró”
Több adatot nem sikerült fellelni a levéltárban arra vonatkozóan, hogy mikor nyitották meg a
postát és ki lett az első postamester.
A korabeli szabályok szerint „... a postamesteri állásokat pályázat útján tölthették be. A hirdetmény a hivatalos lapban és a községházán lett közzétéve. Községi jegyzők és néptanítók kisebb
forgalmú postahivatalokhoz kinevezhetők, ha felettesük engedélyét kieszközlik és magukat kötelezik,
hogy távollétük alatt a rájuk bízott postahivatal munkáját a kezelésbe beavatott hitvestársuk vagy
18. évet betöltött családtagjuk végzi. A jegyző kinevezéséhez a megye főispánjának beleegyezése
szükséges. Jegyzők általában akkor neveztettek ki, ha más jelentkező nem volt. A postamesterség
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örökösödési joggal rendelkezett. A főispán igazolta erkölcsi magaviseletét, vagyoni állását, megbízhatóságát és egyéb észrevételét. A postamesteri álláshoz a postakezelés előzetes elsajátítása
nem kívántatik meg. Az igazgatóság a kinevezett postamestereket amennyire csak lehet és az anyagi
körülményeik megengedik állomáshelyükön postakiadóval avattatja be új hivataluk teendőibe.” 

Postamesterek és postavezetők
Adatot nem találtunk rá, de a fentiekből kiindulva elképzelhető, hogy Pap Ödön lehetett az első
postamester. Forgó István Csanytelek története a kezdetektől... című könyve szerint 1874-, 1885és 1887-ben Pap Ödön a jegyző, aki a postahivatal létesítése körüli levelezésben is aláíró volt.
A község iktatókönyvében 89/1889 számon, „Postamester elhalálozásának azonnali bejelentése” címszó szerepel, de név nem. Az első biztos adat, hogy az 1914. évi Közlekedési Szaknaptár
szerint 1913-ban özvegy Pap Ödönné volt a postamester. Feltételezzük, hogy férje halála után vette
át a postamesteri teendőket. Erre azonban bizonyíték eddig nem került elő.
Megfelelő források híján a későbbi postamesterek, hivatalvezetők névsorát is csak hiányosan lehet összeállítani. Egymás utáni folyamatos adatok 1962-től állnak rendelkezésünkre.
Kezdő dátum

Záró dátum

Postamester / hivatalvezető / postavezető

n.a. (nincs adat)

1913

Pap Ödönné

1914

1925

n.a.

1926. jan. 29.

1945

Csépe Emília (férjhez menetel után Tóth Józsefné)

1946

n.a.

Dojcsák Borbála

1948. január

1948. szeptember

Hantzmann Ferenc

1948. szeptember

n.a.

Hantzmann Ferencné

n.a.

1963

Kerti Elvira (férjhez menetel után dr. Ábrahám
Andorné)

1963

1968. aug. 31.

Magdács Jánosné

1968. szept. 1.

1971. június

Pálnok Mária Sarolta (férjhez menetel után
Megyesi Józsefné)

1971. június

1971. nov. 23.

több rendszeres helyettes *

1971. nov. 25.

1975. aug. 25.

Pálnok Lenke*

1975. aug. 26.

1976. okt. 10.

László Kókai Erzsébet*

1976. okt. 11.

2005. jan. 9.

Megyesi Józsefné

2005. jan. 10.

jelenleg is

Nagypál Mónika

*amíg Megyesi Józsefné gyes-en volt




Közlekedési Szaknaptár 1914. 182. o.
Forgó István: Csanytelek története a kezdetektől... „Európai Csanytelekért” Közalapítvány. Szeged, 2005.
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Postaépület
Ahogy az első postamesterről nincs pontos tudomásunk, az sem ismert, hogy hol kezdte működését az első postahivatal.
Tóth Józsefné postamestersége idején, 1962-ig a Kossuth utca 7. szám alatti magánházban működött a posta.
A Szegedi Postaigazgatóság 1962. évi beszámolójában ez olvasható: „Csanytelek: a hivatal düledező magánépületben volt bérlet útján elhelyezve. Tetőzete beomlással fenyegetett, életveszélyessé nyilvánítása folyamatban volt. A közvetlen életveszélyes hivatalok között első helyen szerepelt. Az
új építéshez a Tanács díjmentes telken kívül 50000 Ft-tal járult hozzá.”
A posta új épülete a Szent
László utca 3. szám alatt épült
fel.
Az épületben négy helyiség
volt: közönségtér, felvétel, csomagraktár, távbeszélőfülke. A
felvételi helyiségben kapott helyet a három kézbesítő asztala is.
Szép új világos épület volt ez,
de a ’70-es években már szűknek
bizonyult, mert öt kézbesítőasztalt már nem lehetett elhelyezni,
és a megnövekedett pénzforgalomnak is kevés volt a nagyalakú vasláda. A postahivatal forgalma és létszáma indokolttá tette a bővítést.

Postaépület az 1978-as átépítés után. Reggel indulnak a kézbesítők: Bakai János, Törköly Mihály, Jaksa István, Bálint Mihály.

1978-ban a postát átköltöztették a szemben lévő általános
iskola portásfülkéjébe és folyosójára. Szeptemberben már
az átépített, kézbesítőszobával, irattárral, mosdóval és WCvel kibővített postára lehetett
visszaköltözni.
A posta ma (2014) is ebben
az épületben működik.

A posta épülete napjainkban
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Szállítás, biztonság
Az 1800-as évekre dr. Módos Elemér így emlékezik: „Ebben az időben nevezetes postarablások előfordultak. Rózsa Sándor sem kímélte a postát. Péteri és Félegyháza között is volt egy rablási
kísérlete. 1868-ban Szeged környékén 7 postarablás történt, melyeknél több postakocsi és postakísérő esett áldozatul a postai pénzeken kívül.” 10
Az előljáróság iktatókönyvében többször előfordul „Postafedezet kirendelése” címszó, és a címzett a csendőrség. A csongrádi járási szolgabíró 1881. december 31-én kelt levele is erről szólt, melyet a Kisteleken, Csanyon, Csongrádon állomásozó csendőrségnek írt: „…a postai fedezetről gondoskodjék és e tekintetben azonnal érintkezzék …[olvashatatlan név]…. a Csongrád m. kir. postamesterrel, hogy a postai közlekedés, mely mai napon délután Félegyházára és Szentesre is közlekedni fog, fedezet hiányában késedelmet ne szenvedjen.” 11
Csanytelekre a postaanyag szállítása feltehetően
Csongrádról történt, lovas
kocsival. Szólik Sándorné
(Borda Ilona) visszaemlékezése szerint a kocsis a dédnagyapja, Vincze József volt,
aki a Rávágyi iskola úton lakott. Őt Bakó János követte.12
Később bevezették a menetrendszerű MÁVAUT13 autóbuszjáratokon történő postaszállítást. Az autóbusz-megállótól gyalogjárat szállította kézikocsin a zárlatot a
postahivatalba.
A csanyi posta közvetítő
is volt az 1950-es években 1957–58-ból fennmaradt „postaszállítási (fuvarozási) szerződés” szerint. A tömörkényi zárlatot a csanyteleki zárlattal autóbusz szállította Csanytelekre. Ezt a zárlatot
lovas kocsi vitte Tömörkényre, ugyanakkor hozta a tömörkényen előző nap felvett küldeményeket
tartalmazó zárlatot. Ez akkor szűnt meg, amikor Tömörkénynek előnyösebb járati összeköttetése
lett a Kiskunfélegyháza–Tömörkény autóbusz járaton. A fuvarozási szerződés szigorú kikötéseket
tartalmazott a titoktartásról, postai kezelésről, anyagi felelősségről, a szerződés megszegésének következményeiről, a kocsi és a ló jól- és tisztántartásáról, vízhatlan ponyva biztosításáról, a járműre
erős csavarokkal tartósan rögzített vaspántos láda elhelyezéséről, melyet lakattal zárni lehet (mindezt a fogatos saját költségén).
A MÁVAUT-, később VOLÁN-autóbuszos postaanyag-szállítás Csanyteleken az 1970-es
évek végén megszűnt. A megnövekedett készpénzforgalom miatt szinte másnaponként kellett postai kísérő a zárlat szállításához, mert a szállított anyag értéke meghaladta az 500.000 Ft-ot.
Majoros 618. o.
CSML SZL
12
Bakó János unokája, Dékmárné Bali Eszter visszaemlékezése alapján.
13
MÁVAUT Autóbuszközlekedési Nemzeti Vállalat, 1948-ban hozták létre.
10
11
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Az autóbuszon nem volt vezetőfülke, a zsákokat, csomagokat az utastérben a vezető mögötti ülésen helyezték el. Az autóbuszok ekkor döntően már kalauz nélkül közlekedtek, a buszvezető
felelt az átvett zárlatért. A Rendőrségtől igénybevett fegyveres kíséret csak a posta és a buszmegálló között erősítette a zárlat biztonságos szállítását. Ezek a körülmények tették szükségessé saját,
postai gépkocsi járatok bevezetését. 1979. április 5-től elindult a Csongrád–Csanytelek–Tömörkény–Felgyő 664-es közvetítőjárat,14 melyet később a Kiskunfélegyháza–Pálmonostora–Tömörkény–Csanytelek járat követett. Jelenleg a Szegedről kiinduló terítő-gyűjtőjárat szállítja a zárlatot.

Távbeszélő szolgálat
1899-ben kezdődött a távbeszélő, 1915-ben
a távíró szolgálat. 1945-ben 6 távbeszélő előfizető volt: dr. Ábrahám Andor, Községi elöljáróság, Magyar Kommunista Párt, Németh István,
Rendőrség, Rozencweig Lajos.
Az előfizetők LB típusú telefonközponthoz
csatlakoztak. Ez a szolgáltatás a következő 40
év alatt nem fejlődött sokat, 1985-ben 19 közületi, 11 magán, 1 szolgálati és 1 nyilvános állomás volt a központba kötve.
Kettő, úgynevezett felfűzős áramkörön bonyolódott a forgalom, Baks–Csanytelek–Csongrád és Tömörkény–Csanytelek–Felgyő–Csongrád viszonylaton naponta 8-tól 16-ig, vasárnap
8-tól 10-ig. Később a vasárnapi szolgálat megszűnt, majd bevezetésre került a szabad szombat. 1996 után bővítették a központot, de ez csak
egy-két új előfizető bekapcsolását tette lehetővé.
A kezelői távhívás bevezetésével rövidült a várakozási idő.

Az LB-központ és Megyesi Krisztina,
a postavezető akkor öt éves kislánya, 1976-ban
(Krisztina ma Tömörkény posta dolgozója)

Kézbesítés
Csanytelek területe és lakosságának száma amiatt is változott, hogy 1888-tól 1946-ig Felgyő
Csanytelekhez, Síróhegy, Dögállás, Dilitor, Sík, Oláhállás, Dongérhát 1934-ig Sövényházához15
tartozott.16
Az 1940-es években a kézbesítést egy altiszt (kézbesítő), és egy faluzó levélhordó (mai szóval: külterületi kezelő) látta el. A hírlapszolgálat bevezetése és a megnövekedett levélforgalom, valamint a külterületi
adottságok (nagy kiterjedésű laza beépítettségű település) miatt növelni kellett a kézbesítők létszámát.
14 Postaügyi Értesítő 1979. 12. sz.
15
Ma Ópusztaszer.
16
Forgó István: Csanytelek története a kezdetektől... Szeged, 2005. 126–127. o.
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Jelenleg (2014-ben) egy belterületi kézbesítő és három hagyományos külterületi kezelő látja el
a szolgálatot. Az 1970-es években nagy volt a fluktuáció, több mint 30 munkavállaló próbálkozott
a kézbesítői munkakör ellátásával, kevés sikerrel. 1980-tól állandósult a létszám.
A dolgozók közül talán a Törköly-házaspárt emelném ki. Törköly Mihály 1971–2001 között
dolgozott a postánál kézbesítőként. Valamennyi járásban teljesített szolgálatot. Többször volt kiváló dolgozó, kapott Elnöki Elismerést, 2001-ben Vezérigazgatói Dicséretet. Törköly Mihályné 1981től 2003-ig dolgozott belterületi kézbesítőként. 1994-ben a Csongrád megyei Hírlap előfizető-gyűjtésében elért megyei első helyezése jutalmául kétszemélyes tunéziai utazást nyert.
Őszinte tisztelettel és megbecsüléssel gondolok azokra a munkatársaimra, akik munkájukkal nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Csanytelek posta mindig jó minősítést kapott: Biczók
Józsefné, Blaskó Attila, Bori Józsefné, Boriné Gregus Judit, Gémes János, Megyesi Krisztina,
Nagypál Dezsőné, Nagypál Mónika, Révész Antalné, Süliné Hevesi Anna, Törköly Mihály, Törköly Mihályné, Vincze Zsanett.

Felhasznált irodalom
Forgó István: Csanytelek története a kezdetektől… „Európai Csanytelekért” Közalapítvány.
Szeged, 2005.
Majoros István: A kisteleki posta története. In. Kistelek története. Szeged, 1991.
Közlekedési szaknaptár 1914, 1931
Postás szaknaptár 1936, 1937, 1940
Postás útmutató 1948
Szegedi Postaigazgatóság 1962. évi beszámolója
Csanytelek posta szemlekönyvei
A közzétett fényképek a szerző, Megyesi Józsefné tulajdonában vannak.

Mellékletek
Tábori „levelezőlap” a második világháborúból

A nyírfakéregre írt levelet a szerző apósa, Megyesi József küldte a második világháború idején
a testvérének, Megyesi Margitnak. A virágos oldal szövege: „Emlék Oroszország egyik részéből”
A hátoldalon: „Kedves testvérem Manci Lapodat megkaptam és nagyon megörültem, hogy mindnyájan egésségesek vagytok Jelenleg én is egésséges vagyok Egyenlőre több írnivalóm nincs majd
máskor többet írok Sokszor csókollak bátyád Jóska” Jobb szélen, függőlegesen: „Isten veled”
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Csanytelek posta bélyegzőnyilvántartása. Használatba véve 1977-ben.

Dicsérő oklevél Csanytelek posta
dolgozóinak 1982-ben

Törköly Mihály külterületi kézbesítő
vezérigazgatói dicséret kitüntetést kapott
2001-ben
A képen Törköly Mihály,
Megyesi Józsefné postavezető,
Tóth László hálózatüzemeltetési igazgatóhelyettes
(Szegedi Postaigazgatóság )
és Verók István, Szentes 1. posta vezetője
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2004 decemberében készült
csoportkép
Az első sorban ül:
Nagypál Mónika és Vincze Zsanett
Mögöttük balról jobbra állnak:
Törköly Mihály, Törköly Mihályné,
Nagypál Dezsőné, Megyesi Józsefné,
Süliné Hevesi Anna, Bori Józsefné,
Biczók Józsefné, Boriné Gregus Judit,
Blaskó Attila, Megyesi Péter,
Révész Antalné és Gémes János

2005-ben készült kép
Balról jobbra:
Vincze Zsanett
Boriné Gregus Judit
Nagypál Mónika
postavezető

A posta dolgozói 2014-ben
Balról jobbra:
Boriné Gregus Judit, Megyesi Péter,
Nagypál Mónika, Blaskó Attila,
Hegedűs Gabriella, Gémes János,
Révész Antalné
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