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RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ

1 1990-ig a távközlés, valamint a rádió- és a TV-műsorszórás is a Magyar Posta 
feladata volt. A szobába belépve balra régi TV-készülékeket tekinthetünk meg, 

jobbra pedig rádiókészülékek sorakoznak a polcokon az 1900-as évek második fe-
léből. Ezek legtöbbje Nagy Róbert gyűjteményéből került ide. Vegyék szemügyre a 
készülékeket! Az idősebbekben régi emlékek fognak megelevenedni. 

TELEX, TGX1

2 Az ablak melletti asztalokon a telexgépek modernebb, elektronikus változatai 
láthatók. Az előfizetők számtárcsával – a telefonhoz hasonlóan – képesek vol-

tak egymást felhívni, és a távgépíró segítségével írásban kommunikálni, 66 szó/perc 
sebességgel. Minden egyes telex-előfizetői állomásnak külön hívószáma volt, ezen 
kívül a távgépíró el volt látva beépített névadóval is, hogy az összekapcsolódó felek 
azonosítani tudják egymást. 

A telexet elsősorban olyan intézmények használták, ahol fontos volt az írott infor-
máció gyors továbbítása vagy fogadása, pl. államigazgatás, pénzügyi intézmények, 
sajtó. A kereskedelemben is használták, mert mint írott szöveg, hiteles megrendelés-
nek minősült. A postai táviratok továbbítása is távgépírón történt. A távírdában letép-
ték a papírt a TGX-gépből, rajta az érkezett szöveggel, belehajtották egy borítékba, és 
már vihette is a táviratkézbesítő a címzettnek.

A magyar telexhálózat teljesen automatizált volt, nemzetközi forgalmának nagy ré-
sze távhívással zajlott. De jött a fax, és megjelenésével a telex gyorsan elvesztette a 
jelentőségét. A telex-előfizetők száma csökkent, ezért fokozatosan összevonták a ma-
gyarországi telex-központokat, majd 2002-ben a magyar és szlovák telex-központot 
is – végül pedig megszűnt a telex-szolgáltatás. 

TELEFAX

3 Kiállítottunk itt két telefaxot a fax-korszak elejéről. Mindkettő üzemképes, mű-
ködésük a mai szkennerekhez hasonló: a küldő félnél beolvassa a papíralapú do-

kumentumot, majd a telefonvonal másik végén, a címzettnél lévő telefax hőpapírra 
nyomtatja a másolatot. Zseniális eszköz, de a technikai fejlődés miatt még 20 éves kort 
sem ért meg. Korlátozottan néhol még használják.

4 Ez a kiállítóterem eredetileg távírdaként funkcionált. Erről árulkodik a hangszi-
getelés a falon, valamint a csőposta, aminek fogadó doboza a bejárattal szemben 

lévő falon található, másik vége pedig lent, a felvételi teremben.

TELEFONKÖZPONTOK

Egy kis „történelem”: Puskás Tivadar Amerikában megismerkedett a vezetékes táv-
íróval. Felötlött benne, hogy a kapcsolati lehetőségek lényegesen bővülnének, ha több 
távíróállomást összekapcsolnának egy központban. A találmányát eladta Brüsszelben, 
ahol 1876-ban távíróközpontot hozott létre. Elgondolását azonban kezdetben túl drá-
gának tartották, az üzletemberek pedig attól féltek, hogy az üzleti információik ille-
téktelenek kezébe kerülnek. Ekkor robbant a hír, hogy Amerikában Bell bemutatta 
új találmányát, a távbeszélőt. Puskás ismét Amerikába utazott, találkozott Bell-lel és 
Edisonnal. Pénze nem sok volt, csak ötlete, így meggyőzte Edisont, hogy a telefont a 
nagyközönség számára is hozzáférhetővé kell tenni – telefonközpont segítségével.

� A telex- és a TGX-hálózat elkülönült egymástól, előbbit az előfizetők, utóbbit a posták használták.
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5 Egy kisebb telefonközpont látható balra az ajtó mellett (LB 3/30-as), szemben 
pedig egy LB 2/5-ös. Ezek az LB (Lokal Battery, helyi telepes) központok a 90-

es évek elején a környékbeli falvakban még működtek. A következő generációt a CB 
(Centrál  Battery, központi telepes) kézikapcsolású központ jelentette, melynek egyik 
példánya a folyósó végén, a lift előterében látható.

Automata központok Magyarországon 1928-tól működtek, ezek rotary (forgógépes) 
típusok voltak, és egész épületet vagy épületrészt igényeltek. Itt csak néhány alkatré-
szüket tudjuk kiállítani.

Az Ericsson ARF crossbar központját hazánkban 1971-ben kezdték telepíteni. Szen-
tesre majdnem 20 év múlva jutott el. Ebből a legfontosabb alkatrész, a kapcsoló mát-
rix egy kisebb példányát tudjuk bemutatni, amit magyarok tökéletesítettek. Jelenleg 
az AXE és EWSD központok lecserélése zajlik IP alapú központokra.

IRODAI ALKÖZPONTOK

A telefonvonal két iroda közti megosztására szolgált a karos váltó, aminek korabeli 
– politúrozott bútorokhoz is passzoló – darabja látható az asztalon. Kis túlzással ez 
már majdnem alközpontnak nevezhető. Igazi helyi kapcsolásra szolgáló eszköz az 
asztalon található VARIANT (fehér gombokkal és tárcsával), ez 2-4 készülékes NDK-
rendszer volt. 

6 Magyar megfelelője a főnök-titkári berendezés, ami jobbra az asztal alatt látha-
tó. Egy budapesti könyvtár számára készült, de soha nem üzemelték be. A zöld 

színű készülék a hódmezővásárhelyi távírdán szolgált. Ezek az LB központoknál be-
vált, ún. kulcsok segítségével kapcsoltak. Természetesen személyzet (titkárnő) kellett 
hozzájuk. 

Az igazi alközpontok a főközpontok mintájára forgógépes vagy relés változatban 
készültek. Egy RX6-os központot láthatunk a sarokban, amely a terem különböző 
pontjain elhelyezett készülékekkel ki is próbálható.

TELEFONKÉSZÜLÉKEK

7 A bejárattal szemben lévő asztalon különböző korokból származó LB és CB te-
lefonokat helyeztünk el. Köztük néhány különlegesség is van, mint például Kass 

János grafikusművész telefonja, vagy egy fadobozos orosz tábori távbeszélő készülék, 
amit Katona Imre szentesi műszerész cserélt egy fél zsák krumpliért.

EMLÉKSAROK KATONA IMRE TISZTELETÉRE

8 Katona Imre életének néhány dokumentuma és tárgyi emléke látható a bejárattal 
szemben, jobbra az ablak mellett, a Katona Imre-emléksarokban. 

Katona Imre főközpontos műszerészként dolgozta végig a kézi kapcsolású telefon-
központok korszakát Szentesen és környékén. Amatőr festőművészként pedig önálló 
kiállításaival bejárta az országot és Európa egy részét. 
A realista festészet híve volt, témája az alföldi táj, az elmúló tanyavilág, a Tisza kör-
nyéke. Ezektől eltéríteni csak valami nagyon jó témával lehetett, például megfestette 
a posta világtörténetét. Mintegy 400 festménye található köz- és magángyűjtemé-
nyekben. Kiállításunk 1. sz. termében két nagyobb méretű festménye látható, egyiken 
a telefonoszlop-állítást, másikon a postai kézbesítést örökítette meg. 












