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Volentics Gyula

Egy régi bélyegző nyomában
Hol állt 1882–1901 között Gödi-Sződ postája?

A több mint 110 éve használt különleges Gödi-Sződ 
postabélyegzések lokalizálásával kapcsolatban szük-
séges az újonnan előkerült adatok alapján megismer-

tetni a Gödi Almanach olvasóival: hol állt Gödi-Sződ postája, 
illetve melyik postán használták e bélyegzést?

Sződ Felvidékről betelepített, tót ajkú népessége mindig is 
a földből élt. A 19. század végéig a plébános mellett a jegyző 
volt a helység másik „írástudója”. Annak idején a sokrétű jegy-
zői és kántortanítói hivatást az e pályára jelentkezők párhuza-
mosan tanulták a  jegyzőképzőben és látták el állomáshelyü-
kön, sőt munkájukat még postatiszti feladatokkal is tetézték. 
Túl nagy levélforgalom nem lehetett ekkor a faluban, ugyanis 
az  itt lakóknak távoli rokonsággal nem kellett levelezniük, 
mivel a település zártsága miatt a teljes atyafiság helyben la-
kott. A legtöbb levelet és képes levelezőlapot sokáig a tanító és 
annak rokonsága adta fel a helyi kispostán.

A helyi postatiszti szolgálatot először a Váci járás közéleté-
nek egyik kultikus figurája, Félix Mihály (Szécsénke, 1835 – ?) 
látta el. Félix 1873-tól lakott a faluban, és szűk két évtizedig 
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töltötte be azt a mindenes tisztet, amelybe a kántorizálás és a  jegyzősködés 
mellett esetenként a postatiszti feladatok ellátása is beletartozott. Nagy megle-
petést keltett, amikor 1881-ben, a képviselő-választások idején vesztegetésért, 
majd hivatali sikkasztásért elítélték. 1888-ban sikkasztási ügyek és okiratha-
misítás miatt Félix ismételten a Váci Járásbíróság elé került. Későbbi sorsáról 
már nem sokat tudunk – talán kivándorolt Amerikába –, leszármazottai azon-
ban Sződön maradtak.1

A Sződi Helytörténeti Alapítvány archívumában fellelhető postatörténeti 
dokumentumok között található helyi egyházközségi „Föladó-vevény” alap-
ján megállapítható, hogy Félix a  fenti elmarasztaló ítélet ellenére még 1884 
októberében is ellátta postamesteri feladatait. Mivel e dokumentum alapján 
a  budapesti székhelyű Foncière Biztosító Társaságnak küldött levelet Sző-
dön adták postára, ezért bizonyítható, hogy a sződi posta 1882-1901 között 
1 Sződ község történeti monográfiája 1255–2005 (Volentics Gyula, Sződ, 2005) 555. o., Váczi 
Hírlap, 1888. 02. 12. szám, 1888. 03. 25. szám.

1. kép.  „Föladó-vevény” 1884-ből, Félix Mihály jegyző 
aláírásával

2. kép.  Sződ postájának korai 
pecsétnyomata (1884)
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a  GÖDI-SZŐD feliratú, egykörös, háromsoros betétrend-
szerű bélyegzővel működött.2 Nehezen elképzelhető, hogy 
a  plébános az  ekkor már két éve működő, több kilométerre 
lévő gödi postán adta volna fel a levelet, amikor a sződi posta 
pár száz méterre volt a helyi paplaktól. A sződi feladás másik 
bizonyítéka pedig magának a postatisztnek (Félix) az aláírása, 
aki Sződ belterületén, és nem a távoli Göd-pusztán lakott.

A közigazgatásilag akkor még Sződhöz tartozó Göd-pusz-
tai birtokon, a  gazdasághoz tartozó alkalmazotti lakások 
egyikében 1882-ben – a sződivel egy időben – GÖD feliratú 
bélyegző alkalmazásával postahivatal kezdte meg működését. 
A korszakból fellelt postai ajánlott küldemények feladóvevé-
nyein lévő pecsétek és aláírások alapján tehát megállapítha-
tó, hogy kizárólag csak Sződ településen használták a GÖ-
DI-SZŐD feliratú bélyegzőt, míg a közigazgatásilag később 
abból kiváló Gödön csak GÖD felirattal bélyegeztek.

A GÖDI-SZŐD felirattal kapcsolatban szükséges meg-
jegyezni, hogy ilyen nevű település sohasem létezett. Ennek 
a  bélyegzőnek a  feliratán kívül e  névvel 1882–1905 között 
elvétve találkozhatunk egy-két levél címzésében, könyvben, 
képes levelezőlapon, illetve eljegyzési meghívón.

A sződi postán 1895-ben nyitotta meg a  plébános, Tragor 
Antal (Körmöcbánya, 1857 – Sződ, 1896) azt a  „Betét-
könyvecskét”, melynek tőkéje és kamatai a  közeli vácrátóti 
Kígyósi-kápolna fejújítását szolgálták. Erre a kiállító hivatal 
megnevezésénél is az  I. GÖDI-SZŐD 210. felirat került.3 
2 A szerző a nevezett alapítvány (székhely: 2134 Sződ, Árpád út 10.) elnö-
ke. Magyarország klasszikus postabélyegzői. Helyhez kötött postahivata-
lok főbélyegzői (Gudlin Tamás, Braunschweig, 2004.) 197. o., A magyar 
bélyegek monográfiája VI. A magyar postaigazgatás bélyegzői 1867–1967 
(Kostyán Ákos, Bp., 1973) 103. o.
3 A Sződi Helytörténeti Alapítvány archívumában található.
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Ebben a  posta alkalmazottjának aláírására 
szolgáló rovatot az  a Mihalik János (Sajóvá-
mos, 1868 – Sződ, 1928) látta el kézjegyével, 
aki 1888–1927 között a  helyi iskola főtaní-
tó-igazgatója volt.4 Mihalik tanító már ideér-
kezése évében (1888) átvehette a zavaros élet-
vitelű Félix jegyzőtől 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 hiva-
talnokot jelentett, aki egyaránt lehetett posta-
mester, postakiadó vagy postaírnok.

1894-ben már Simmel András sződi posta-
mester úrról olvashatunk egy ingatlan-adás-
vételi szerződés kapcsán.5

1896-ban a sződi III. osztályú postáról fel-
jegyezték, hogy naponta kétszer érkezett és 
4 Volentics Gy. 2005., i. m.: 534. o.
5 Budapest Főváros Levéltára HU BFL VII 185 1894 
01991 0001–0002 jelzet. 

3. kép.  Az 1895-ben megnyitott 
„Betétkönyvecske” borítója 
a sződi posta mint kiállító 
hivatal jelzésével

4. kép.  Bejegyzés a „Betétkönyvecskében” Mihalik 
János tanító aláírásával (1895)
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indult küldemény, valamint kétszer kézbesí-
tették a leveleket. Ekkor a jegyző és az isko-
laigazgató után már egy ízig-vérig szakavatott 
postamester, Gebauer Irma látta el a postatisz-
ti teendőket. Járandósága év-, irodai és kézbe-
sítési díjból, valamint szállítási átalányból állt 
össze. Ebben az évben 320 db ajánlott levelet 
adtak fel és ugyanannyit kézbesítettek, az át-
adott csomagok száma 240 db volt. Emellett 
80 db levelet és 236 db utalványlevelet is kéz-
besített a  millennium évében a  sződi postai 
alkalmazott.6

Sződ postája hivatalként 1901 júniusában 
kezdte meg működését. Ettől az  időponttól 
1941-ig kerékrendszerű, koronás, vonalkázott 
pántos bélyegzőt használtak, a megszüntetett 
GÖDI-SZŐD felirat helyett az immár egyér-
telmű SZŐD felirattal.

A sződi postát az első hivatásos helyi posta-
mester, Gebaurer Irma húsz éven át, egészen 
1916-ig vezette.7

A régi sződi posta a Tabán utca 8. szám alat-
ti parasztházban működött. Ebben az  épü-
letben volt egykor az elöljáróság és a  jegyzői 
lakás is. Az új polgármesteri hivatal (Dózsa 
6 A M. Kir. Kereskedelemügyi Minisztérium posta- és 
távírda személyzetének s a posta- és távírdahivatalok-
nak czím- és névtára (Bp., 1896) 63. o.
7 Közlekedési szaknaptár és sematizmus 1911–1916 
(szerk.: Ferenczi Pál – Horváth József, Bp., 1911–1916), 
Postás szaknaptár – postamesteri hivatalok 1938–1942 
(Bp., 1938–1942).

6. kép.  A sződi jegyző lányának 
eljegyzési meghívója Gödi-
Sződ településjelzéssel, 
1901-ből (a Sződi 
Helytörténeti Alapítvány 
archívumából)

5. kép.  Snapp Vandának Sződre 
küldött levelezőlap Gödi-
Sződ címzéssel (1899)
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György út 216.) felépítése után már csak a posta és a csend-
őrség maradt az épületben, melyet a köznyelv „postaháznak” 
hívott.8 Az  1920-as évek legvégén innen költözött a  posta 
a mai helyére, a Dózsa György út 223. szám alatti, ma már 
a  település lélekszámához (3500 fő) képest kicsi alapterüle-
tű, szolgálati lakást is magába foglaló, emeletes, építése ide-
jén az akkori zsúptetős, vert falú házakhoz képest modernnek 
számító, polgári stílusú épületbe.

***

A dolgozat korábban vázlatosan már megjelent a Gödi Körkép 
2014. januári számában.

(A szerző helytörténeti kutatóként 2013-ban megkapta a magyar 
kultúra lovagja kitüntető címet.)

8 Volentics („Szotyi”) István (1928) adatközlése.


