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Lapok a szegedi telefon történetéből 
Nincs ebben az évben igazán nevezetes évfordulója a szegedi telefonnak. 

(A centenárium dátuma 1984 volt.) Az idei esztendő kisebb megemlékezések-
re adhat alkalmat: 60 éves a Szeged—Budapest közti távkábel. S tízéves a 
Püspök utcai központ. Itt közreadott összeállításunknak azonban más az ap-
ropója: a közelmúltban szegedi távközlési szakemberek találkoztak a posta 
tervezőivel, hogy megismerjék szakterületük távlati fejlesztési elképzeléseit. 
A tegnap, a ma és a holnap telefontörténetének egy-egy adata talán olvasóink 
figyelmére is érdemes — munkatársunk, Pálfy Katalin erre gondolva lapozta 
fel a krónikát, hívta beszélgetésre a postaigazgatóság egyik vezetőjét, s volt 
kíváncsi arra, mit hoz a jövő... 

Szegedi Napló, 1883. december 
12.: „Puskás Tivadar budapesti la-
kos, s az ottani telephon vállalat tu-
lajdonosa, a közlekedési minisztéri-
umtól engedélyt nyert arra, hogy 
Szeged város területén telcphon-há-
lózatot létesítsen... Az engedélyes 
köteles az engedély keltétől, azaz fo-
lyó év november 30-tól számitandó 
egy év lejárta előtt, egy központi, s 
legalább 10 távbeszélő-állomás meg-
nyitásával a vezetéket üzembe venni, 
különben az engedély érvényét vesz-
ti... Előfizetőkül elfogadhatók: ki-
fogás alá nem eső magán egyének, 
testületek, vagy valamely háznak e 
célra összeállított több lakója együt-
tesen." 

Szegedi Híradó, 1884. november 
5.: „Amiről annyit irtunk és oly sok-
szor szükségesnek állítottunk, ma 
már telefonhálózatról tényleg beszél-
hetünk is. A vállalkozó cég ugyanis a 
munkálatokkal annyira előrehaladt, 
hogy, ma a Szeged-csongrádi Taka-
rékpénztárhoz és a Légszeszgyárhoz 
bevezetett telefonhálózat megnyílt, s 
átadatott a használatra." 

A szegedi telefonhálózat államosí-
tása — 1892-ben — a hálózat és a 
szolgálat javítását hozta magával, 
melynek következtében az előfizetők 
száma rohamosan szaporodott. 
1887-ben 62 állomás üzemelt, 1895-
ben már 220. 

1893. december 3-án az országos 

távbeszélőhálózatba is bekapcsolták 
Szegedet. 

1908: üzembe helyezték az első 
CB rendszerű távbeszélőközpontot a 
Széchenyi téri postapalotában. Indu-
ló kapacitása 900 előfizetői állomás 
volt. 

1927 december: elkészült a Buda-
pest—Szeged távkábel. Ma is üze-
mel! 

1929: halaszthatatlanná vált a CB 
központ felváltása új távbeszélőköz-
ponttal. Az épület bővitése során 
húzták fel a postapalota harmadik 
emeletét és alakítottak ki az udvari 
fronton egy 6000 állomás kapacitású 
automata központ befogadására al-
kalmas helyiséget. A volt távirdáhe-
lyén szerelték fel az erősítő állomást 
és az új interurbán központot. (Ezek 
a helyiségek 1977-ig töltötték be ezt a 
funkciót.) 

1954, 1957, 1963 és 1967: az 1948-
ban telepített központ bővitcsei. 
Végleges kapacitás: 5000. 1970 és 
1972: mellékközpontok telepítésével 
további 1160 állomást helyeztek 
üzembe. 

1973: Szeged bekapcsolása az or-
szágos távhivóhálózatba, előfizetők 
számára korlátozottan. 

1977: elkészül a Püspök utcai új 
központ. A telefonvonalak száma (a 
központ kapacitása) 12 ezer 800. 

1982: Szegedet bekapcsolják a 
nemzetközi távhivóhálózatba. 

(Részletek egy beszélgetésből, 
mely elhangzott a Magyar Rádió sze-
gedi körzeti stúdiójának 1987. július 
14-i adásában.) 

— Ha Vojnár László, a Szegedi 
Postaigazgatóság távközlési és mű-
szaki igazgatóhelyettese választha-
tott volna, mikor ül mikrofonunk 
elé, három-négy évvel ezelőtt vagy 
most, hogy döntött volna? 

— Szivesebben vettem, hogy mára 
kaptam meghívást, mert 1983-ban 
nem sok jót tudtam volna mondani. 

— Időközben változott a közvéle-
mény megítélése is. Minek tulajdo-
nítja ezt? 

— Nyilvánvalóan a kötvényakció 
volt, ami ráirányította a figyelmet a 
postára — s ebben az úttörő vállal-
kozásban mi elől jártunk. 

— Milyen nehézségekkel kellett 
megküzdeniük? 

— Hinnünk kellett abban, hogy 
amire vállalkoztunk, azt meg tudjuk 
csinálni. Le kellett győznünk kétke-
déseinket, újszerű műszaki megoldá-
sokat kellett alkalmaznunk és meg-
nyerni az embereket az ügynek. 

— Szegeden négy évvel ezelőtt 
szinte lehetetlen volt telefonálni. Ma 
— gyakorlatilag — gondok nélkül. 
Hogy sikerült ez? 

— Bővítettük a telefonközpontot, 
13 ezer 600 szegedi és környékbeli 
előfizetői állomás felszereléséhez 
elégséges kapacitással, bővítettük a 
távhivóközpontot. 

— S a 62-es körzetszámot Szeged 
körzetében 26 településről már nem 
kell tárcsázni! 

— így igaz, egymást közvetlenül 
tudják hivni. Hát ... ez nagy siker. 

— Ezek a most használatos rend-
szerek 10—15 év múlva alkalmasak 
lesznek-e újabb szolgáltatásokra? 
Előbb-utóbb „számitógépesedik" ez 
az ország is... 

— Ez a telefonközpont-rendszer 
gyakorlatilag a ma igényének felel 
meg, vagy inkább a tegnap technikai 
szintjén van. Azt tudja, hogy a hívót 

hibamentesen összekapcsolja a hi-
vottal. Különleges szolgáltatásokra 
nem képes. Ahhoz korszerűbb be-
rendezésekre volna szükség, amelyek 
ma sajnos az embargó miatt elérhe-
tetlenek számunkra. A Cocpm-tllal-
mat várhatóan jövőre feloldják, s 
a/után számithatunk elektronikus, 
digitális telefonközpontok megjele-
nésére a magyar távbeszélő-hálózat-
ban. Én azt hiszem egyébként, hogy 
a hazai távközlésnek nem a különle-
ges szolgáltatások hiánya a legna-
gyobb gondja... 

— Az első kötvényakciót megle-
hetős ellenérzésekkel fogadták. Hiá-
ba, 25 ezer forint az 25 ezer forint 
minden magyar családnak. Aztán 
változott a helyzet. Most nagyon so-
kan áldoznának arra, hogy a posta 
telefonhálózatának fejlesztését tá-
mogassák, de nem kapnak kötvényt. 

— Gyakorlatilag eljutottunk oda, 
hogy a szegedi telefonközpontok 

•műszakilag telitődtek. A meglevő, 
ésszerű mértékű tartalékok nem 
használhatók fel. Az eladható kötvé-
nyek darabszámát egyébként eleve a 
műszaki lehetőségekhez szabtuk: 
előbb 310 millió, aztán további 50 
millió, majd újabb 100 millió forint 
értékben bocsátottunk ki kötvényt 
— s ezzel a műszaki teljesítőképesség 
határáig értünk. 

— Milyen kilátásaink vannak a 
jövőben akkor? 

— Építenünk kell egy új telefon-
központot — a helyét kijelölő tanul-
mánytervek elkészültek. Szeretnénk, 
ha ebbe a központba már az új tech-
nika kerülne... Nagyon bizom ab-
ban, hogy a tervezési munkák meg-
indulnak az idén, ami azt valószínű-
síti, hogy a kivitelezés 1988 második 
fél évében, 1989 elején megkezdő-
dik. Kétéves munkálatot feltételez-
ve, a nyolcadik ötéves terv elejére 
lesz épületünk és szerelhetjük a tech-
nikai berendezéseket. Ez körülbelül 
egy év. Tehát az újabb telefonokra 
még várni kell Szegeden. 

Adottságok 
és javaslatok 

1987: Szegeden 27 ezer négyszáz 
az együttes telefonkapacitás, a be-
kapcsolt állomások száma 20 és fél-
ezer. A forgalmi telítődésre hamaro-
san számítani kell, ezért a Posta Kí-
sérleti Intézet megbízást kap: dol-
gozza ki Szeged nagyvárosi távbeszé-
lő-hálózatának fejlesztési tervét. 

A PKI két tervezője, Szomolányi 
Tiborné és Oprics György az orszá-
gos fejlesztési koncepcióból indul ki. 
Ha 1995-ben teljes lesz a telefonköz-
pontok automatizáltsága, ha 2000-
ben száz lakosonként 30,7 beszélő-
hely elérése a reális cél, ha lesz 20 
ezer nyilvános URH rádiótelefon-ál-
lomás és ugyanennyi diszpécserállo-
más, 24 ezer 600 telex — a mostani 
kétszerese—, 14 ezer 100 adatátviteli 
állomás — a jelenlegi ötszöröse —, 
10 ezer videotex-készülék, mely 800 
számitóközponthoz csatlakozik, ak-
kor Szeged, mint a délalföldi régió 
központja milyen fejlesztésekkel éri 
el a tervezett 44,6-es átlagos beszélő-
hely-sűrűséget? Azaz: várhatóan 230 
ezer lakosa a 73 ezer 200 főállomás-
hoz milyen postai beruházások árán 
juthat? S milyen realitása van an-
nak, hogy a crossbar-rendszerű köz-
pontok helyett elérhetővé válnak ad-
digra a korszerűbb, tárolt program-
vezérlésű (TPV) rendszerek? 

Aztán sorra veszik az adottságo-
kat. Hogy a Püspök utcai központ 
tovább nem bővíthető, s hogy a pos-
ta újszegedi telkére már tervezik az 
épületet. Algyőn, Kiskundorozs-
mán, Szőregen a postaépületek némi 
átalakítással számításba vehetők. 
Adottság, hogy hol futnak nagytel-
jesítményű kábelek, s hogy a Tisza 
kettévágja a várost. Számításokat 
futtatnak a várható költségekről, a 
kilométerben mért távolságokat, a 
crossbar- és TPV-rendszer épületigé-
nyeit is figyelembe véve. Tekintettel 
kell lenniük a város beépítettségének 
fokára, de arra is, hogy a laksűrűség 
nem hozza magával a nagyobb táv-
beszélő-forgalmat is, tehát a várható 
terhelés nagyjából egyenletessé te-
endő. 

A javaslat végül is úgy szól: a köz-
pontoktól távoli előfizetőket úgyne-
vezett „kihelyezett fokozatok" lás-
sák el — Így a Püspök utcából Do-
rozsmát, Mihálytelket és Gyálarétet, 
meg Hattyastelepet, az újszegedi 11 
ezer 200-as kapacitású központból 
Szőreget, s a tervezett tarjá'ni TPV-
központból Algyőt, Tápét, Béketele-
pet és a nagyforgalmú belvárosi kö-
zületeket, a klinikákat, szállodákat 
például. 

E tervezettől ez idö szerint egy te-
lefonközpont megléte látszik kézzel-
foghatóbb közelségben: a nyolcadik 
ötéves tervben. 
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A közelmúlt és a nem is oly távoli jö-
vő grafikonja: 1970-hen nem sokkal 
több mint hatezer előfizető volt, a 
nyolcvanas évek végén már 27 ezret 
is meghaladta. Az 1990-es évek köze-
pe hetvenezren felüli telefont igér. 

CSANADY JÁNOS: 

Emlékezés egy régi utazásra 
Milyen fontos volt az az utazás 
kalandosan a busz méhébe bújva — 
míg megejtett az őszi köd-varázs 
már Nógrád dombjai között gurulva; 
az ismertből az ismeretlen 
idő-tenger felé evezni, 
s salgótarjáni esti füstben 
város tenyerén megérkezni. — 
Milyen kalandos volt az az út, 
pedig csak a sors vetett kockát, 
s hogy a kocka hatosra fordult, 
tán csak a város dzsinnjei tudták; 
fogadásukra megjelentek 
esti ezüst köpenyben, 
és a szobor körül lebegtek 
áttetszően és könnyen — 
ifjú jövőnk, forró szerelmünk, 
szellem-kezük áldása rajta, 
ma sem hagy érintetlenül 
a ködös alkony varázslatja: 
hiszen, ha csak vándor-diákok 
lettünk volna, de nem, mi nem 
akartunk kevesebbet akkor: 
meghódítani az egész világol! 

Színek és helyek 
Óraütések 

A falióra ott mutatta az időt a két ablak közötti „főfalon". Az ablakok 
a Petőfi sugárútra néztek. Az Arnold-házra, a Nemes takács utca torkolatá-
ra. Mint minden tárgynak a szobában, az órának is külön története volt. 

Meg kell hagyni, ezúttal sokáig gondolkodtam a néven, mlg végül 
eszembe jutott. Am pontosságáért még ennyi memóriaerőltetést követően 
sem kezeskedhetem. Fancsovics Zsigmondról van szó, akit apám persze csak 
per Zsigaként emlegetett. Barátjaként, katonacimborájaként. A nevezett 
órásmester volt. Ha jól vélekszem, Szőregen. (Amennyiben mégse, Péter 
Laci barátom majd biztos kiigazít.) Tartották egymással a kapcsolatot. Ha-
bár én nem emlékszem, hogy az órásmester akár csak egyszer is megfordult 
volna a Petőfi sugárúti szabóműhelyben — akkor legalábbis, amikor én is je-
len voltam. 

Mindenesetre ő volt P. Z. és Császár Etelka esküvőjén az egyik nász-
nagy. Apám szentesi származék, anyám ellenben tősgyökeres szögedi. Még-
hozzá az alsóvárosi fertályból. A Délibáb (ma: Tisza Lajos) utca egyik házá-
ban — a Dobó utcai torkolatot követően bal oldalról a másodikban — szüle-
tett. Az esküvőt — apám vallása nyomán — a Kálvin téri református („Kaka-
sos") templomban tartották: ezerkilencszázhuszonhétben. 

Az órásmester nászajándéka — igen stílusosan — egy szép fallóra volt. 
Hadd tegyem gyorsan hozzá (elvégre más időket éltünk), hogy évtizedeken 
át, tehát egy ideig még a fölszabadulást követően is e nászajándék volt az 
egyetlen időmérő szerkezet szobakonyhásunkban. 

Szép, masszív jószág volt. Ha tán nem is a legelőkelőbbek — és legdrá-
gábbak — közül való. Nagyságra is tekintélyt parancsoló. Tokja barnára pá-
colt fa. Külsejével így már eleve kirítt a festett (fehér) hálószobabútor uralta 
enteriőrből. 

Istenem, ezek a festett alkalmatosságok? A szegényemberek típus-stíl-
bútorai a két világháború között. Pároságy, szalmazsákokkal. Éjjeliszekré-
nyek. Két alsófiókos ruhásszekrény. Toalettasztal. Amit — lévén, hogy köze-
pét előre-hátra hajlítható tükör alkotta — odahaza rögvest elkereszteltek 
„tükörasztalnak". Végezetül az ágyak lábánál az elmaradhatatlan sezlon. Ha 
netán nap közben kedve — és főképp ideje — lenne leheveredni valakinek, 
hát ne kelljen megbontani a „beágyazott" fekvőhelyet. 

Mert, ugye, a valamikori szegényember adott a rendre (és magára). Az 
ágyneműt úgy stószolta be helyére, hogy „elvágólag" is egyenletes felületet 
adjon. Aztán az egészet lefödte egy színes bélelésű — függönyre emlékeztető, 
tehát áttetsző — terítővel. Majd — de sokszor is láttam anyámtól — a „mű-
vet" egy nyújtófára emlékeztető alkalmatossággal simította nagy-nagy gond-
dal „tökéletessé". 

Fáradhatatlanul járta jobb-bal, bal-jobb útját ettől kezdődően falióránk 
kerektárcsás ingája. Hangja végül már épp oly elidegeníthetetlen része volt a 
szobának, mint a bútorzat vagy az „ezüstre" festett vaskályha — amibe, fűtő-
anyag híján, húsz esztendő alatt, mig ott laktunk, egyszer sem gyújtottak be. 

De volt a mi óránknak egy karakterisztikus jellegzetessége. Hogy tudni-
illik: „ütött". Igen. Minden negyedórában. Először egyet, aztán kettőt, majd 
hármat, négyet. Egész órában pedig — egytől-tizenkettőig — pontosan-
annyit, ahány idő szerint dukált. 

De más időket is éltünk! Most természetesen nem a rezsimre, nem is an-
nak egy adott állapotára, hanem saját idegzetünkre gondolok. Még elképzel-
ni is nyomasztó, hogy manapság negyedóránként odakongasson nekem (ne-
künk — mindannyiónknak, akármelyikünknek) egy falióra. Még csak az ké-
ne! Az ember nagynehezen elszundikál, aztán fél éjszakán át félálomban 
hánykolódik, a legkisebb neszre is fölébred, utóbb sokszor órákra elkerüli 
szemét az álom. No, még csak ez a makacsul visszatérő kongatás kéne, s tel-
jessé, sőt körkörössé válna a neuraszténia. 

Akkor mindez ellenben senkit nem zavart. Békésen végigaludtuk az éj-
szakát. Legföljebb ha félálomban érzékeltük, hogy falióránk, ez a derék jó-
szág, miközben a família békésen pihenve készül az eljövendő napra, becsü-
lettel, szorgalommal végzi a maga dolgát. Mindössze annyi gondoskodást 
igényel, hogy időnként fel kell húzni, továbbá nagyritkán megolajozni. 

Néha visszarévedek a sok — négy-öt — évtizeddel ezelőtti időkbe. Egyik 
oldalamról a másikra fordulok, miközben a feneketlen csendben visszhan-
gozva zendülnek, majd enyésznek el az óraütések. Egy pillanatra kinyitom a 
szemem. A szobai sötétet félhomályossá enyhíti a kintről beszűrődő lámpa-
fény. Még félálomban vagyok, amikor az első ütés felhangzik, ám még nem 
csitul el az utolsó rezgés, amikor már újra visszazuhanok az álom — feneket-
len? — kútjába. 

A minap anyámnál járva a kisszobában helyére kellett rakni a faliórát. 
Gázszerelés miatt került le a falról. Mielőtt visszaraktam volna a tartócsavar-
ra, elmélázva nézegettem egy darabig. Tán külön hangsúlyozni sem kell, 
hogy a jó öreg rrtár vagy tizenöt éve felmondta a szolgálatot. Egyszer próbál-
koztam vele; tán egy alapos olajozás segít a szerkezeten. Ám tévedtem. Most 
szórakozottan kinyitottam és odébbhajtottam a nagymutatót. Amikor a hár-
mas számhoz ért, csodák csodájára az óra megszólalt. A hatosnál kettőt, a 
kilencesnél hármat, a tizenkettesnél négyet, majd utóbb 12-őt ütött. Most lát-
tam csak, a bimbamszerkezetnek külön felhúzója van. S ezek szerint még 
„nem járt le". 

Annak idején még apám (tizenhét esztendeje halott) feszíthette meg 
kulccsal a rugót. Most egy pillanatra úgy éreztem, mintha — annyi év távolá-
ból — ő üzent volna, a messzeségből. 

PAPP ZOLTÁN 
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