POSTATÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS

folyosók
lift előtere

Szentes

A földszintről a körlépcsőn az I. emeletre fölérve, a folyosó bejárati ajtaja fölött félköríves zöld alaplapon neon-betűkkel „POSTA” felirat látható. Ez Szeged 5. számú
posta bejárata fölött díszelgett az 1990-es évekig.



RÖVID FOLYOSÓ
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Az ajtón belépve kezdetét veheti időutazásunk a posta múltjában. Az Emlékszoba bejárata fölött magyar postai címerpajzsok láthatók 1848-tól napjainkig, az
ajtó két oldalán pedig a Magyar Posta korábbi partnereinek címtáblái, továbbá egy
kisalakú kulcsos levélszekrény, ami a posta zárva tartása alatt is lehetővé tette levelek feladását. (Az Emlékszobáról külön ismertető áll rendelkezésre.)
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Ha az Emlékszobát megtekintettük, továbbhaladunk a folyosón. Jobbra négy
távközléstörténeti fotó látható. Három kép manuális telefon-kapcsolótermet
ábrázol, a negyedik a Központi Távíró Hivatal munkahelyeit mutatja, ahol telefonon
történt a táviratfelvétel.
Az üvegajtón áthaladva, balra, a lépcsőházi lift előtti területen a távközlés múltjából
kapunk ízelítőt.

LIFT ELŐTERE



Kézi kapcsolású CB központ
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2016-ban gazdagodott alapítványunk ezzel az értékes régi CB-központtal. A
muzeális berendezés Ferenci Richárd távközlési mérnök adománya. A telefonközpont olyan szerkezet, ami összekapcsolja a távoli telefonkészülékeket, lehetővé
téve az előfizetők beszélgetését egymással. A magyar posta 1904-ben helyezte üzembe első CB (Central Battery/központi telep) rendszerű telefonközpontját Budapesten.
A CB-központok bevezetésével szükségtelenné vált az előfizetői készülékeknél a helyi telep és az induktor (tekerő), ezért a CB-központokba bekapcsolt előfizetőknél új
típusú készülékeket szereltek fel, illetve a meglévő régi készülékeket átalakítással
tették alkalmassá a CB-üzemre. A központi-telepes (CB) megoldású központnál jelfogó helyett egyszerű izzót használtak, ami fénnyel jelezte a hívó jelentkezését. A
kézi kapcsolású CB központok 24 voltos feszültségről működtek.

Távírótörténeti vitrin



2016-ban távírótörténeti emlékekkel gazdagodott a kiállításunk. Sáfár József,
a Távírómúzeum alapítója és vezetője – a múzeum gyűjteményéből merítve – a
távírópóznák porcelánszigetelőin alkalmazott különféle kötésformákat bemutató
kiállítási anyagot bocsátott rendelkezésünkre, tartós használatra. Ezt saját gyűjteményünk távíróval, táviratokkal kapcsolatos darabjaival, továbbá Pollák Antal, szentesi születésű feltaláló gyorstávíró berendezéséről készült képek, dokumentumok
bemutatásával egészítettük ki.
Sáfár József távközléstörténeti kutatásából is adunk egy kis ízelítőt. Kiderül belőle,
hogyan sürgette 140 évvel ezelőtt Szentes város elöljárósága a távíró létesítését, és
mit tett annak érdekében, hogy megvalósuljon. Az Állami Távírda Intézet által 1870ben készült térképen már szerepelt egy Csongrádot Szentessel és Szegvárral összekötő távíróvonal tervezett nyomvonala. Hódmezővásárhelyen 1870 óta, Félegyházán
1872-től, Orosházán 1873-tól működött távírda. A szentesiek is nagyon szerettek volna távírdát kapni. Ez olvasható ki egy 1874-es helyi újságcikkből: „Szentes városa,
melynek élete a búza kereskedéstől függ, hogy’ nem tudta eddig kivinni, hogy távírdája legyen?” A szentesi távíróállomást végül 1877. október 16-án nyitották meg.
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A rövid távközléstörténeti kitérő után folytassuk felfedező utunkat a kiállítási termeket összekötő hosszú folyosón!
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HOSSZÚ FOLYOSÓ – ODA-VISSZA



A folyosóról előbb balra, majd jobbra kiállítótermek nyílnak. Minden teremről külön
ismertető lap áll a kedves látogató rendelkezésére.
Induljunk el a folyosó bal oldalán a „RÉGIPOSTA UTCA” feliratú táblától! Ez a régi
utcanévtábla Szegvárról került a gyűjteménybe. Mellette a Dél-alföldi Postatörténeti
Alapítvány zászlaját látjuk, és balra nyílik a kiállítás 2-3. sz. terme.
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A 2-3. sz. terem után a folyosó bal oldalán továbbhaladva hat tablón a Magyar
Posta történetét tekinthetjük át. Az elsőn az államalapítástól 1848-ig, a másodikon a szabadságharctól a kiegyezésig, a harmadikon a kiegyezéstől a századfordulóig,
a negyediken a századfordulótól 1950-ig, az ötödiken 1950-től a rendszerváltásig, a
hatodikon a rendszerváltást követő időszak fontosabb postai eseményeit láthatjuk. A
tablósorozat után a Magyar Királyság 1750-1850 közötti postatérképe tekinthető meg.
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Továbbsétálva a Postaforgalmi Technikum és Szakközépiskola néhány érettségi
tablóját találjuk az 1950-60-as évekből.
A szakemberek képzéséből a Magyar Posta is kivette részét. Először a műszaki jellegű Puskás Tivadar Távközlési Technikum működött Budapesten (elődjét, a
Posta Műszerész Tanonciskolát 1912-ben nyitották meg). A postai tisztképzés több
mint 100 évre tekint vissza (1888-ban kezdődött). Később a szakember-utánpótlás
érdekében indokolttá vált – a tanfolyami jellegű postaforgalmitiszt-képzés mellett
– az iskolarendszerű, középfokú postaforgalmi képzés megteremtése is. A középfokú, iskolarendszerű szakemberképzés 1954-ben indult Budapesten, a Postaforgalmi
Technikum megnyitásával. A tanári testület meggyőző és lelkiismeretes munkájának
köszönhetően a tanulók hamar megkedvelték a technikumot, ahol a vidéki tanulók
számára diákotthoni elhelyezést biztosítottak a Postai Technikumok József Attila
Kollégiumában, melynek további három tablója szintén ezen a folyosón, a bélyegtörténeti tablók után látható.
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A csapóajtón áthaladva, hat tablón válogatást találunk a magyar bélyegek történetéből (Gáspár Elemér állította össze saját gyűjteményéből).
1840. május 1-jén adták ki a világ első postabélyegét Angliában. Than Mór festőművész 1848-ban „Magyar Álladalmi Posta” felirattal „postajegyet” tervezett. Ez
volt az első magyar bélyegterv, a szabadságharc leverése azonban megakadályozta
a kiadását.
A folyosónak ebben a részében található a kiállítás 4-5-6. sz. terme, valamint a folyosó végén egy mobiltelefon-gyűjtemény (ezeknek külön ismertető lapjuk van).
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Visszafelé a folyosó másik oldalán kortárs postás amatőr festők alkotásai láthatók, majd egy emléklap Katona Imre postaműszerész festményeiből az alkotó
születésének 80. évfordulója alkalmából rendezett kiállításról. Ezt követően ismét
néhány postaforgalmi érettségi tablót találunk.
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Továbbhaladva 18-19. századi postás egyenruhák rajzai tekinthetők meg egy
hosszú és két kisebb képsorozaton. Ugyanitt látható annak a magyar és német
nyelven írott közlönynek a másolata, ami a kiegyezés évében május 1-jétől elrendelte
az osztrák postától különvált önálló nemzeti posta létrejöttét, Magyar Királyi Posta
néven.
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Végül a folyosó elejére visszatérve Szentes 1 posta dolgozóinak tablóját látjuk a falon. Ez 2012-ben az egykori szentesi postállomás megnyitásának 225.
évfordulója alkalmából készült.



