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Soron következő írásom-
ban a település postatörté-
netének kezdeti éveibe nyer-
het bepillantást az érdeklő-
dő olvasó.

A 19. század végéig a plé-
bános mellett a jegyző volt a 
helység másik „írástudója”. 
Annak idején a sokrétű jegy-
zői és kántor-tanítói hivatást 
az e pályára jelentkezők pár-
huzamosan tanulták a jegy-
zőképzőben és látták el állo-
máshelyükön, sőt munkájukat 
még postatiszti feladatokkal is 
tetézték. Túl nagy levélforga-
lom nem lehetett ekkor a fa-
luban, ugyanis az itt lakóknak 
távoli rokonsággal nem kellett 
levelezniük, mivel a település 
zártsága miatt a teljes atyafiság 
helyben lakott. A legtöbb le-
velet és képes levelezőlapot so-
káig a tanító és annak rokon-
sága adta fel a helyi kispostán.

A helyi postatiszti szolgá-
latot először a Váci járás köz-
életének egyik kultikus figu-
rája, Félix Mihály (Szécsénke, 
1835 – ?,?) látta el. Félix 1873-
tól lakott a faluban és töltötte 
be szűk két évtizedig azt a min-
denes tisztet, amelybe a kán-
torizálás és jegyzősködés mel-
lett esetenként a postatiszti fel-
adatok ellátása is beletartozott. 
Nagy meglepetést keltett, ami-
kor 1881-ben, a képviselővá-
lasztások idején vesztegetésért, 
majd hivatali sikkasztásért el-
ítélték. Sikkasztási ügyek és ok-
irathamisítás miatt Félix 1888-
ban ismételten a Váci Járásbí-
róság elé került. Későbbi sor-
sáról már nem sokat tudunk – 
talán kivándorolt Amerikába 
–, leszármazottai azonban a fa-
luban maradtak.1  

A Sződi Helytörténeti Ala-
pítvány archívumában fellel-

hető postatörténeti dokumen-
tumok között található he-
lyi egyházközségi „Föladó-ve-
vény” alapján megállapítható, 
hogy Félix a fenti elmarasztaló 
ítélet ellenére még 1884 októ-

berében is ellátta postamesteri 
feladatait. Mivel e dokumen-
tum alapján a budapesti szék-
helyű Fonciére Biztosító Tár-
saságnak küldött levelet Sző-
dön adták postára, ezért bizo-
nyítható, hogy a sződi posta 
1882–1901	 között	 a	 GÖDI-
SZŐD feliratú, egykörös, há-
romsoros betétrendszerű bé-
lyegzővel működött.2  Nehezen 
elképzelhető, hogy a plébános 
az ekkor már két éve műkö-
dő, több kilométerre lévő gödi 
postán adta volna fel a levelet, 
amikor a sződi posta pár száz 
méterre volt a helyi paplak-
tól. Másik bizonyítéka a sző-
di feladásnak pedig magának 
a postatisztnek (Félix) az alá-
írása, aki Sződ belterületén és 
nem a távoli Göd-pusztán la-
kott. A korszakból fellelt pos-
tai ajánlott küldemények fel-
adóvevényein lévő pecsétek és 
aláírások alapján tehát megál-
lapítható, hogy kizárólag csak 
Sződ településen használták a 

GÖDI-SZŐD	feliratú	bélyeg-
zőt, míg a később közigazgatá-
silag később abból kiváló Gö-
dön	 csak	 GÖD	 felirattal	 bé-
lyegeztek. Ennek a bélyegző-
nek	a	feliratán	kívül	a	GÖDI-
SZŐD képzeletbeli település-
névvel 1882–1905 között el-
vétve találkozhatunk egy-két 
levél címzésében, könyvben, 
képes levelezőlapon, ill. el-
jegyzési meghívón.

A sződi postán 1895-ben 
nyitotta meg a plébános, Tra-
gor Antal (Körmöcbánya, 
1857 – Sződ, 1896) azt „Be-
tét-könyvecskét”, melynek tő-
kéje és kamatai a közeli vác-
rátóti Kígyósi kápolna fejújí-
tását szolgálták. Erre a kiállí-
tó hivatal megnevezésénél is 
az	 I.	 GÖDI-SZŐD	 210.	 fel-
irat került. Ebben a posta al-
kalmazottjának aláírására szol-
gáló rovatot az a Mihalik Já-
nos (Sajóvámos, 1868 – Sződ, 
1928) látta el kézjegyével, aki 
1888–1927 között a helyi is-
kola főtanító-igazgatója volt. 
Mihalik tanító már ideérke-
zése évében (1888) átvehette 
a zavaros életvitelű Félix jegy-
zőtől a postai feladatokat. Ezt 
annál is inkább tehette, mivel 
a jegyző éppen abban az évben 
tűnt el.

Itt kell megjegyezni, hogy 
a postatiszt a postahivatalnál 
tiszti ranggal szolgáló hivatal-
nokot jelentett, aki egyaránt 
lehetett postamester, postaki-
adó vagy postaírnok. 1894-
ben már Simmel András sző-
di postamester úrról olvasha-
tunk egy ingatlan adás-vételi 
szerződés kapcsán.3   

1896-ban a sződi III. osztá-
lyú postáról feljegyezték, hogy 
naponta kétszer érkezett és in-
dult küldemény, valamint két-

szer kézbesítették a leveleket. 
Ekkor a jegyző és iskolaigazga-
tó után már egy ízig-vérig pro-
fi postamester, Gebauer Irma 
látta el a postatiszti teendőket. 
Járandósága év-, irodai és kéz-
besítési díjból, valamint szállí-
tási átalányból állt össze. Eb-
ben az évben 320 db ajánlott 
levelet adtak fel és ugyanany-
nyit kézbesítettek, az átadott 
csomagok száma 240 db volt. 
Emellett 80 db levelet és 236 
db utalványlevelet is kézbe-
sített a millennium évében a 
sződi postai alkalmazott.4 

Sződ postája hivatalként 
1901 júniusában kezdte meg 
működését. Ettől az időpont-
tól 1941-ig a kerékrendszerű, 
koronás, vonalkázott pántos 
bélyegzőt használtak, a meg-
szüntetett	 GÖDI-SZŐD	 fel-
irat helyett az immár egyér-
telmű SZŐD felirattal. A fel-
irat alatt a dátumot a követ-
kezőképpen jelezték: az évnek 
csak az utolsó három számje-
gye (pl.: 934); a hónap rövi-
dítve, betűvel (pl.: MÁR); a 
nap arab számmal. Az ezután 
következő típusnál az év már 
csak két számjeggyel (pl.: 62), 
a hónap római számmal (pl.: 
VIII.), a nap pedig arab szám-
mal volt feltüntetve. Később, 
1941. október 22-étől a vo-
nalkázás megszűnt, a korona 
és a felirat viszont megmaradt 
a pántos körbélyegzőn.5 

1910-ben távíró és távbe-
szélő nélküli postahivatalként 
tartották számon a sződit.6  

A sződi postát az első hiva-
tásos helyi postamester, Geba-
urer Irma húsz éven át, egé-
szen 1916-ig vezette, majd 
egy ismeretlen személyt köve-
tően 1925-től Kopeczky Irma 
vette át a feladatot.7 

A sződi posta történetének első hat évtizede  (1882–1942)

Gödi-Sződ pecsétje
(1884)
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A képen bemutatott tárgy a 
hosszúra nyúlt állóháború so-
rán az I. világháború valame-
lyik lövészárkában készült. Ezt 
a műfajt szokás lövészárok-
művészetnek is nevezni, hi-
szen az ott szolgálatot teljesí-
tő bakák a hosszú tétlenségben 
igyekeztek unaloműzőként a 
mindig kéznél lévő alapanyag-
ból alkotni valamit. A bemuta-
tott gépágyútöltény-hüvelyből 
készült, díszesen megmunkált, 
11 cm magas és 3 cm átmérőjű 
piciny vázácska egy ismeretlen 
Tabán utcai katona alkotása, 
melyre a domborítás során né-
hány virágmotívum, egy szív 
és az „Emlék” szó is felkerült. 
A sárgaréz tárgyat a volt sző-
di katona a háború után aján-
dékozta Könyves László taní-
tónak, aki 1928 és 1954 kö-
zött volt a nemzet napszámosa 
Sződön. A múlt e mementó-
ja – melyet tulajdonosa gyer-
tyatartóként is használt – Bu-
dapestről, a Könyves családtól 
került e sorok írójához.

Volentics Gyula
helytörténeti kutató

Lapunk legutóbbi számá-
ban a konyhai hímzésekről 
jelentettük meg „Az évszak 
műtárgya” című újonnan 
indult rovatunkban néhány 
réges-régi alkotásról készült 
fotót.

Egy lelkes lakótársunktól, 
Filkorné Cseszár Julianná-
tól kaptunk néhány képet 
a saját hímzéseiről, melyek 
közül a világoskék-sötétkék 
színnel hímzett Házi áldást 
mutatjuk be olvasóinknak.

1928-ban a sződi posta már 
rendelkezett távbeszélő-állo-
mással.8   

A régi posta a Tabán utca 8. 
szám alatti parasztházban mű-
ködött. Ebben az épületben 
volt egykor az elöljáróság és a 
jegyzői lakás is található. Az új 
polgármesteri hivatal (Dózsa 
Gy. út 216.) felépítése után 
már csak a posta és a csendőr-
ség maradt az épületben, me-
lyet a köznyelv „postaháznak” 
hívott. Innen költözött az 
1920-as évek legvégén a pos-
ta mai helyére, a Dózsa Gy. út 
223. szám alatti polgári stílu-
sú épületbe.

Kopetzky Irma Mária és 
Tarnay Alajos sződi aljegyző (a 
híres zeneszerző, zongoramű-
vész fia, később Csepel község 
aljegyzője) 1930 december-
ében kötöttek Sződön házas-
ságot. Ekkor már a Fő út 84/A 

(ma Dózsa György út 223.) 
alatti postaépületben laktak. 
A hivatalvezető ezután az ok-
mányokat az 1939-ban bekö-
vetkezett távozásáig már Tar-
nay Alajosné postamesternő 
aláírással látta el. A házaspár 

Csepelre költözésével megüre-
sedett hivatalt bizonyítható-
an 1942-ig dr. Irina Gergely-
né sz. Borbély Mária működ-

tette.9 
A posta kapcsán érdemes 

megemlíteni a telefon-előfize-
tők számát is. 1943-ban Sződ 

még az egységes alsógödi há-
lózathoz tartozott. 13 előfize-
tője között találjuk Bornemi-
sza Géza festőművészt, Czine-
ge József fűszer- és fakereske-
dőt, Dinka Mihály kőműves-
mestert, dr. Erdélyi István kö-
zségi orvost, Gerinczy Pál bá-
nyatanácsost, dr. Holló Zol-
tán földbirtokost, Kasó Jó-
zsef hentes és mészárost, a Kö-
zségi Elöljáróságot, a Közsé-
gi Közellátási Hivatalt, Mar-
schalek Ferenc vegyeskereske-
dő-kocsmárost, Szalachy Béla 
ny. századost, a Sződi Fogyasz-
tási és Értékesítő Szövetkeze-
tet és Wagner Ferenc földbir-
tokost.10 

Volentics Gyula
a magyar kultúra lovagja
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