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3. terem
„szocialista” posta

Szentes

A VILÁGHÁBORÚK IDŐSZAKA



Folytassuk az időutazást a két termet elválasztó, széthúzható fal ablak felőli pillérétől indulva, balról jobbra haladva!
A postai szolgálatot hozzá kellett igazítani a történelem viharaihoz (első és második
világháború). Módosítani kellett a mozgóposta-útvonalakat, ahogy az országhatárok
vagy a háborús frontvonalak változtak.
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Az 1920-ban elcsatolt, majd 1938–40-ben „visszatért” országrészek postai szolgálatát is meg kellett szervezni. Erre emlékeztet Csepi Lajos dicsérő oklevele
a két termet elválasztó pilléren. Szövege: „A magyar szent koronához visszacsatolt
keleti és erdélyi országrészek postai és távközlési szolgálatában Csepi Lajos Magyar
királyi postaforgalmi díjnok úr, nehéz körülmények között, fáradhatatlan igyekezettel
működött. Hirdesse ez az írás a felejthetetlen történelmi napok emlékét és a jól végzett
hazafias munka dicséretét. Knézich Gábor, a magyar királyi posta vezérigazgatója.
1940. december 31.”



Nem volt könnyű ezekben az évtizedekben a küldeményeket (útvonalak szerint) irányítani – hiszen még nem voltak irányítószámok –, a küldeményfeldolgozóknak és
szállítóknak fejből kellett tudni, melyik küldeményt melyik állomáson kell leadni.

A „SZOCIALISTA” POSTA



A szétnyitható elválasztófal mögötti teremben az 1945-től 1990-ig terjedő időszak
postájáról adunk áttekintést. Az egyik csoportképről például megismerhetjük az
1950-es évek postaigazgatósági munkatársainak egy csoportját.
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A fényképek mellett az üveges szekrényben a postai szakoktatás tárgyi emlékei – segédtiszti- és tiszti tanfolyamok, postaforgalmi technikum, postaforgalmi
szakközépiskolák évkönyvei, emlékkönyvvek, bizonyítványok – tekinthetők meg.
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Jobbra továbbmenve – kiállítási bábukon – különféle időszakok különféle beosztásainak megfelelő postai egyenruhák sorakoznak. A szolgálati formaruhák
fontosak voltak, különösen a kézbesítőknél, ahol az egyenruha a bizalom alapját adta,
és biztonságot nyújtott viselőjének, mint „hivatalos személynek”.



A terem végén – az egész falat beborító szekrényekben – sok-sok régi dokumentumot,
kiadványt, tárgyat őrzünk: postai szakfolyóiratokat, szakkönyveket, szakdolgozatokat. Még a monarchia idejéből is vannak itt kiadványok. Egy-egy település postájára
vonatkozó részletes adatokat is kereshet itt, aki kutatómunkát akar végezni.

GÉPTÁVÍRÓ (TELEXGÉP)
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Jobbra továbbhaladva, a folyosó felőli oldalon két technikai érdekesség tűnik a
szemünkbe: két távírógép.

Egy kis távírótörténelem: az első magyarországi távíró-összeköttetés 1847-ben Pozsony és Bécs között létesült. A táviratozás ezt követően rohamos fejlődésnek indult.
A két világháború hatalmas károkat okozott, de a II. világháború után soha nem látott
fejlődés indult meg. 1961-re a lassú Morse- és Hughes-rendszereket felváltották a betűíró távgépírók. 1964-ben megkezdték az automatizálást az addigi pont-pont közötti
hálózati rendszer helyett, ami addig sok áttáviratozással, pluszmunkával járt.
(Folytatás a következő oldalon!)
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Azokat a postahivatalokat vonták be az automatizálásba, amelyek naponta legalább
50 táviratot vettek fel. 1970 végére már évi 12 millió táviratot közvetített a posta
Magyarországon.



A Szegedi Postaigazgatóság területén 1963-ban szalagírós Lorenz-készülékeket helyeztek üzembe, majd 1969-ben T 151-es lapraírós gépeket, 1977-re pedig T 100asokat.
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A teremnek ebben a részében két ilyen távgépíró látható – sőt ki is próbálható.
Ha az egyiken írunk, a másik gépen is megjelenik az írásunk, mintha egyik
postáról a másikra továbbítanánk az üzenetet.



A gépen látható számtárcsa vagy a tárcsás hívódoboz arra szolgált, hogy egyik posta felhívja a másikat. Minden postának volt egy négyjegyű TGX-kapcsolási száma,
amit a táviratok felvételekor fel kellett írni a táviratlapra is. Különösen vigyázni kellett azoknak a táviratoknak a továbbításával, ahol több távirat-kézbesítő posta volt,
pl. Miskolc-Diósgyőr.
A T 100-as gépen még egy lyukszalag-egység is van. Az előre lyukszalagra gépelt
táviratokat nagy sebességgel tudták vele továbbítani (percenként 430/leütéssel, míg a
legügyesebb kezelők is csak 350/perc leütéssel írtak).



Az 1900-as évek második felében nagy divat volt, hogy ünnepek vagy névnapok,
születésnapok, házasságkötés, ballagás stb. alkalmával az emberek dísztáviratokat
adtak fel egymásnak. A dísztáviratlapok választéka egyre bővült, volt LX, DT, RK,
RSZ jelzésű. A kívánt táviratlapot a feladó választotta ki, a kézbesítő postahivatalnál
pedig átmásolták az üzenet szövegét a kíválasztott lapra, és úgy kézbesítették.

SZOCIALISTA BRIGÁDMOZGALOM
A terem befejező részében a postai szocialista brigádmozgalom emlékei találhatók.



Magyarországon az első szocialista brigádok 1958 őszén alakultak a munkahelyeken.
Munka- és egyéb vállalásokat tettek, amiket „szocialista brigádnaplóban” rögzítettek, és év végén értékeltek. A brigádok eredményeit rendszerint oklevéllel, jelvén�nyel, zászlóval ismerték el.
A brigádmozgalom jelszava ez volt: „Szocialista módon dolgozni, tanulni és élni”.
Többek között azt jelentette, hogy a munkáját mindenki lelkiismeretesen végezte,
a brigádtagok segítették egymást a munkában és a tanulásban, időseket, betegeket
patronáltak, elolvastak egy-egy könyvet, közösen mentek színházba, hangversenyre,
kulturális rendezvényekre, moziba, sporteseményekre, kirándulni stb.
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Az üveges kiállítóvitrinben szocialista brigádnaplók, kitüntetések, zászlók
és egyéb kordokumentumok tekinthetők meg. A falon és a két termet elválasztó
áthidalón 1960–1990 közötti időszakból származó dicsérő oklevelek láthatók.
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A két távgépíró között lévő üveges szekrényben a szocialista korszak egyéb relikviái vannak elhelyezve, a szekrény tetején pedig a Magyar Posta akkori kabalafigurája, a holló néhány stilizált, fröccsöntött példánya díszeleg.
Ebben a teremben látható egy csőbúgó elnevezésű morze-gyakorlóberendezés is, két
billentyűvel. Működőképes – a kedves látogató gyakorolhatja vele a morze-jelek adását.



