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AZ EMLÉKSZOBA BEMUTATÁSA

1 A szobába belépve, balra az 1900-as évek első feléből megőrzött, eredeti és re-
konstruált berendezési tárgyakkal felszerelt kisposta belső helyisége látható 

közönségtérrel, fa írópulttal – amely egyben levélszekrény is –, továbbá közönség-
pulttal, felvevőasztallal, 1945 előtti öltözetben lévő postáskisasszonnyal, az ablak kö-
zelében pedig kézbesítőasztal levélbeosztó-fiókokkal, régi újságokkal és kerékpáros 
kézbesítővel. A postáskisasszony mögött Wertheim páncélszekrény, kisalakú érték-
őrző,  Szladeky típusú vasládák, tizedes csomagmérleg, kétkarú levélmérleg hozzá-
tartozó súlykészlettel, tintatartó, mártogatós írótoll és itatós.

2 Háttérben a falon tablók láthatók. Az elsőn a Dél-Alföldön 1896-ban szolgálatot 
teljesítő postamesterek és kiadók arcképei (a „Magyar Királyi Postamesterek és 

Kiadók Millenniumi Emlékalbuma” című kiadványból), a második tablón dél-alföl-
di postafőnökök és postamesterek az 1900-as évek első feléből (különböző postai 
monográfiákból). Az ablak felőli sarokban a dél-alföldi posta-, távíró- és távbeszélő-
hivatalok neve és megnyitásuk évszáma olvasható, feltüntetve a távíróval és távbe-
szélővel való ellátásuk idejét is.

3 A két ablak között álló üveges vitrinben korabeli postás igazolványok, szemé-
lyes okiratok, a postaműszaki és forgalmi dolgozók egyenruháinak rangjelzései 

(parolinjai) és gombjai tekinthetők meg. Az előtte lévő, fekvő vitrinben többek között 
régi postabélyegzők, pecsétnyomók, pecsétviasz, amerikai lakat a pénzeszsák lezá-
rásához és vésett plombafogó. A vitrintől jobbra eső polc felső részén a „Postai Ren-
deletek Tára” című hivatalos közlöny 1920-1945 közötti bekötött példányai láthatók. 
Az alsóbb polcokon az 1900-as évek első feléből származó korabeli postai- és távíró 
évkönyvek lapozgathatók.

4 A jobb oldali ablak melletti sarok a Szegedi Postaigazgatóságnak állít emléket. 
Az igazgatóság 1920-tól 2003 végéig, 83 éven keresztül szervezte és irányította 

a dél-alföldi posták működését. A falon lévő tablón időrendi sorrendben a posta-
igazgatók névsora, arcképe, kinevezésük időtartama látható. A míves íróasztal és 
szekrény Szegeden, az igazgatóság irodaépületében szolgált egykoron. Az asztalon 
régi mechanikus írógép, mechanikus számológép, 1924-ből származó tárcsás tele-
fon, régi LB telefon, továbbá egy korabeli asztali lámpa található.

5 A bejárati ajtóval szembefordulva, balra a sarokban egy múlt század első felében 
készült, kézi kapcsolású (LB-30 típusú) távbeszélőközpont látható, ami ma is 

üzemképes. Az asztalokon elhelyezett kurblis telefonok csatlakoznak a központhoz. 
A múlt századi telefonálás ki is próbálható.

Az ajtótól balra és jobbra a falon Katona Imre egykori szentesi postaműszerész, 
amatőr festőművész két alkotása látható, egyik a telefonoszlop-állítást, másik egy 
kézbesítő munkáját ábrázolja.

A baloldali festmény előtt egy eredeti – a terem magassága miatt megrövidített 
– telefon/távíróoszlop (sürgönykaró) van, tetején szigetelő porcelánnal. Előtte egy 
postaműszaki dolgozó egyenruhás bábuja látható, teljes felszereléssel. Ezeknek a 
dolgozóknak az áramkör meghibásodásakor fel kellett mászniuk az oszlop tetejére a 
hiba elhárítása érdekében. 

***
Örömmel vesszük, ha látogatóink az asztalon lévő vendégkönyvbe bejegyzik, hogy 
itt jártak. Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik tárgyi eszközökkel, ok-
iratokkal, adójuk 1%-ával vagy adománnyal gazdagítják a kiállítás látnivalóit és 
támogatják alapítványunkat.
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„A posta örök – és örökké változik. A ma postája holnapra emlék lesz. A tegnap pos-
tája már ma is az, a tegnapelőtt postájára pedig sokan már nem is emlékeznek…” 
– idézet a vendégkönyv nyitólapjára írt előszóból. Teljes szövege az emlékszobában 
elhelyezett vendégkönyvben olvasható. Lényege, hogy érdemes felkutatni, megőriz-
ni, bemutatni, közkinccsé tenni az elmúlt évtizedek, évszázadok még fellelhető pos-
tatörténeti emlékeit, dokumentumait, tárgyait az utókor számára. 

Az emlékszoba létrehozásának története

2003-ban Tóth László, a Szegedi Postaigazgatóság akkori igazgatója, továbbá dr. Lo-
vászi József kommunikációs munkatárs és Verók István, Szentes 1. posta vezetője 
elhatározták, hogy az általuk évtizedeken át gyűjtött postatörténeti relikviákból em-
lékkiállítást rendeznek be ebben a szobában, ami akkor már több mint egy évtizede 
üresen állt. Hozzáláttak az emlékszoba megtervezéséhez, az egyéni gyűjtemények 
egyesítéséhez, rendszerezéséhez és az emlékszoba kialakításához. 

Időközben ismertté vált, hogy a Magyar Posta regionális igazgatóságainak rend-
szere 2004. január 1-jétől átalakul, a Szegedi Postaigazgatóság megszűnik. Így ide-
kerültek az igazgatóságon leselejtezett – MÉH-nek szánt – régi postai és távírdai 
rendeletek 1867-től megjelent számai, régi postás szaknaptárak, postatörténeti doku-
mentumok. Az ezredforduló táján megszüntetett kispostákról is érkeztek ide tárgyak. 
Az alapítók ezen kívül saját zsebből vásároltak leselejtezett postai bútorokat, felsze-
relési tárgyakat, postás csoportképeket, relikviákat. 

Sok nyugdíjas és aktív postás dolgozó ajánlotta fel féltve őrzött személyes régi 
tárgyait, dokumentumait. A három magángyűjtemény mellett ezek képezték a gyűj-
temény alapjait.  

A kiállítás berendezésében, kialakításában több postás dolgozó segített. Az alapí-
tók és a kivitelezést segítők névsora a bejárati ajtón, a legjelentősebb adományozók 
neve pedig az ajtó melleti réztáblákon olvasható.

Az emlékszoba megnyitása

Az emlékkiállítást 2003 októberében nyitottuk meg. A kiállítás megnyitása és meg-
tekintetése is része volt a Postai Világnapi megemlékezésnek. 

Azóta sok ezren látták a kiállítást: postások, posta iránt érdeklődő civilek, nyugdí-
jasok, aktív korúak, a városba látogató turisták, itt üdülő vendégek, fiatalok, óvodás-, 
általános- és középiskolás csoportok. 

Nemcsak Szentesről és környékéről, hanem Budapestről és az ország legkülön-
bözőbb részeiről is érkeznek látogatók, sőt külföldi vendégek is egyre gyakrabban 
tekintik meg kiállításunkat.

Állandó kiállításunk, kutatóbázis, vándorkiállítások
 
Állandó kiállításunk ma már hat teremben és az azokat összekötő folyosókon he-
lyezkedik el. Jelenleg közel 4000 fajta tárgyi eszköz és okirat, összesen több mint 
6000 tárgy képezi gyűjteményünket, ami posta- és helytörténészek számára kuta-
tóbázist is jelent. „Múltidéző” címmel, három kötetben, közel 1000 oldalon jelentet-
tünk meg eddig postatörténeti tanulmányokat, visszaemlékezéseket. 

Két vándorkiállítási garnitúránk is van, ami a magyar posta- és bélyegkiadás történetét 
mutatja be tablókon, valamint ízelítőt ad Kass János, szegedi születésű grafikusművész 
bélyegeiből és bélyegterveiből. Ezeket a dél-alföldi régió településeire visszük el, amikor 
arra helyi postajubileumi évforduló vagy más alkalom kínálkozik.


