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 » Működőképesek a kiállított 
telefonközpontok is, becsengenek 
a készülékek, telefonálni lehet a 
terem egyik végéből a másikba. Ki 
lehet próbálni a telefonhírmondót 
is, a kagylóban a korabeli híreket 
hallhatjuk úgy, hogy közben egy 
hangulatosan, korhűen berende-
zett szobabelsőrészletben foglal-
hatunk helyet. 

Nemcsak a telekommunikáció történe-
tét kívánja egyszerre szórakoztatva és 
oktatva megismertetni a Sepsiszent-
györgyön nemrég megnyílt Telekom-
munikációs Tár: a kezdeményezők 
remélik, hogy miközben az intézmény 
múzeummá növi ki magát, a szakem-
berpótlásban is szerepet vállalhatnak. 
Helyszíni riportunkban az ötletgazdák 
segítségével mutatjuk be a nem min-
dennapi gyűjteményt.

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

A TeleTár Sepsiszentgyörgy egyik új-
donsült büszkesége: a hírközlés 
történetére, fejlődésére koncentráló 

gyűjtemény, illetve kiállítás, melyhez ok-
tatótevékenység, foglalkozások is kapcso-
lódnak. Ahogy a neve is sugallja, a Tele-
Tár, azaz Telekommunikációs Tár nem tér, 
egyelőre inkább tároló, mint egy múzeum, 
de mind a Székelyföldi Hírközlési Örökség 
Egyesület, mely a TeleTár tulajdonosa és 
üzemeltetője, mind pedig Sepsiszentgyörgy 
város önkormányzata nagy reményeket fűz 
a Csáky Ernő mérnök-tanár adományán 
alapuló gyűjteményhez. Remélik, hogy egy-
szer múzeummá növi ki magát a Kriza Já-
nos utca 4. szám alatt található épületben.

Nemcsak a nemrég új helyre költözte-
tett gyűjteményt, illetve az ahhoz tartozó 
dokumentációs tárat és műhelyt (úgyne-
vezett gyakorlótermet) néztük meg: Csáky 
Ernő tanár úr, aki évtizedekig gyűjtögette 
a legkülönfélébb kommunikációs eszközö-
ket, és Beke Csongor, a TeleTár ügyvezető-
je végigkalauzolt a sepsiszentgyörgyi Pus-
kás Tivadar Szakközépiskolában látható, 
telekommunikációs témájú kiállításon is, 
mely szintén Csáky Ernő gyűjteményéből 
jött létre.

Adományok akár név nélkül is
A Puskás Tivadar Szakközépiskolában tett 
látogatáskor megtudtuk, hogy a Puskás 
Alapítvány segítségével 2016-ban intéz-
ménnyé nemesült Puskás Tivadar Hírköz-
lési Kismúzeumot Csáky Ernő mérnök-ta-
nár, Puskás Attila tanár és az iskolában 
működő rádióamatőr klub személyzete 
alapította. Megnyitásakor több mint 3000 
darab távközlési berendezéssel és eszköz-
zel rendelkezett, melyek közel 90 százalé-
ka működőképes volt (működőképes még 
ma is).

A több mint 400 négyzetméteren kiállí-
tott tárgyakat nemcsak az iskola diákjai él-
vezték, hanem „külsős” látogatók is érkez-
tek, gyakran külföldről is. A vendégkönyv 
már három kötetet számlál, több száz vagy 
ezer látogató bejegyzését őrzi, amerikai, 
olaszországi turisták üzenetét is olvashat-
juk benne.

Csáky Ernő felhívta fi gyelmünket egy be-
jegyzésre, melyet Ion Cerăceanu tábornok 
írt, aki a bukaresti Nemzeti Katonai Múze-
um keretében működő Katonai Hírközlési 
Múzeum alapítója, a katonai, illetve stra-
tégiai kommunikáció szakértője volt. A 
nemrég elhunyt tábornok, aki a múzeum 
2016-os megnyitóján is jelen volt díszven-
dégként, elismerően, csodálattal írt Csáky 
Ernő, illetve a múzeum gyűjteményéről.

Hála hírnevének a gyűjtemény folya-
matosan bővült, bővült ma is, Csáky 
Ernő, illetve most már a TeleTár, gyakran 
kapnak adományokat, akár név nélkül 
is. Csáky Ernő évek óta együttműködik 
magyarországi alapítványokkal, egye-

sületekkel, gyűjtőkkel, akik gyakran és 
nagyban segítik munkáját. A főleg Csá-
ky Ernő által az egyesületnek adomá-
nyozott tárgyak összértéke már elérte a 
400 000 lejt, minden darabnak részletes 
adatlapot is készítenek, nyilvántartásba 
veszik azokat.

A város vezetősége már a Puskás Tiva-
dar Hírközlési Kismúzeum megnyitásakor 
felismerte a tárgyak, illetve a gyűjtemény 
értékét, és hamar felmerült annak ötlete 
is, hogy biztosítsanak egy olyan teret a 
gyűjteménynek, ahol könnyebben hozzá-
férhető. A kollekció egy része továbbra is 
a tanintézetben marad, a többi átköltözött 
a TeleTárba.

Az emberi kommunikáció 
és a számítógép története
Az iskolában főleg azok a tárgyak marad-
tak, amelyek Puskás Tivadarhoz, a telefon-
hírmondó atyjához kapcsolódnak, illetve a 
távközlés történetére, fejlődésére koncent-
ráló néhány darab. A tárgyak két teremben 
kaptak helyet. Egy egység a számológépre, 
illetve a számítógépekre koncentrál – az 
eszköz történetét egészen az analóg válto-
zatig visszavezetve. Egy másik egység az 
emberi kommunikáció történetébe vezet 
be, a füstjelektől egészen a mobiltelefo-
nokig hozva példákat. Itt több készülék a 
Morse-ábécére épül, mely nagyon felgyor-
sította a kommunikációt. A berendezése-
ket több esetben is úgy mutatják be, hogy 
a látogató kontextusba tudja helyezni, pél-
dául a Titanic hajó katasztrófájával össze-
függésben mutatják be a rádiót.

Működőképesek a kiállított telefonköz-
pontok is, becsengenek a készülékek, 
telefonálni lehet a terem egyik végéből 
a másikba. Ki lehet próbálni a telefon-
hírmondót is, a kagylóban a korabeli 
híreket hallhatjuk úgy, hogy közben egy 
hangulatosan, korhűen berendezett szo-
babelsőrészletben foglalhatunk helyet. A 
tanintézetben még folynak az átalakítási 
munkálatok, a gyűjtemény kettéosztása 
utáni újrarendezés zajlik, így nem lehet 
minden berendezést kipróbálni, de „tár-
latvezetőink” részletesen ismertették a 
kiállítás interaktív részeit, melyeket akár 
a kisiskolások is élveznek. Az idősebbek 
jóleső nosztalgiával fedezhetik fel a te-
lefon-, rádió- és a tévékészülékek között 

azokat, amelyeket régen nagyszüleik, 
szüleik, esetleg pár évtizeddel korábban 
maguk is használtak.

Javítgatják a régi darabokat
A TeleTár a helyi önkormányzat jóvoltá-
ból nemrég felújított és berendezett épü-
letben kapott helyet. Az iroda-könyvtár 
és a kiállítótér kiegészül egy műhellyel 
is, melyet szükség esetén előadó- vagy 
konferenciateremként is lehet használ-
ni, ahol jelenleg négy önkéntes, Beke 
Csongor, Hunyadi László, György Ferenc 
és Kiss Árpád tevékenykednek, foglal-
koznak a gyűjtemény darabjainak javítá-
sával, restaurálásával. Ez a munka azért 
is szükséges, mert az adományozott tár-
gyak sokszor már működésképtelenek – 
néha csak ott hagyják a kapu előtt.

Csáky Ernő azt is elmondta, hogy termé-
szetesen mindig lehetne újabb és újabb 
tárgyakat beszerezni, hiszen hatalmas a 
változatosság, és minden újonnan beér-
kező tárgy betölt egy űrt, ami egyúttal egy 
újabbat is teremt. Azt is megtudtuk, hogy 
az önkormányzat a javítási munkálatok 
költségeit is állja, ám míg a szerszámok 
beszerzése nem jelent gondot, alkatré-
szeket néha nagyon nehéz találni az akár 
százéves készülékekhez.

Úton az önállósulás felé
A Székelyföldi Hírközlési Örökség Egyesület 
elnöke Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy 
alpolgármestere, aki még a 2016-os kiállí-
tásmegnyitón ismerkedett meg Csáky Ernő 
gyűjteményével. „Tóth-Birtan Csabával ket-
ten vágtuk el a Puskás Tivadar-iskolában a 
szalagot, és »megfertőződött« ő is. Ő nagyon 
felkarolta az ügyünk, nagyon hálásak va-
gyunk neki ezért a nagy minőségi ugrásért, 
amit a költözés jelent” – mesélte Csáky Ernő.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester el-
mesélte, hogy az egyesület megalapítása 
több szempontból is fontos volt, hiszen ez 
adott jogi személyiséget a magángyűjte-
ménynek, illetve lehetőséget jelent arra, 
hogy pályázzanak, esetleg anyagi támo-
gatásokat fogadjanak vállalkozóktól, cé-
gektől. Azt is megtudtuk, hogy a város 
fi nanszírozta a költözést, továbbá két 
évig vállalta a TeleTár működtetésének 
fi nanszírozását is – úgymond inkubátor-
jelleggel. Reményeik szerint ez a két év 
elég lesz arra, hogy a TeleTár, illetve az 
egyesület saját lábára álljon, hogy „eltart-
sa” magát. Ez nem jelenti azt, hogy ezen a 
ponton Sepsiszentgyörgy magára hagyná 
a kezdeményezést: Tóth-Birtan Csaba sze-
rint ha ezt elérik, akkor az lesz az új fel-
adat, hogy segítsék az újabb dimenzióba 
való átlépést, a terjeszkedést, a tevékeny-
ségi kör kitágítását.

Csáky Ernő szerint fontos lenne a jö-
vőben egy önálló múzeumot szentelni 
Sepsiszentgyörgy technikatörténetének, 
hiszen nemcsak távközlés, hanem tech-
nikatörténeti szempontból is lenne, amit 
bemutatni, illetve megmenteni és meg-
őrizni. „Meg kell mentenünk múltunkat, 
hogy jobban lássuk, hogyan alakul, mi-
lyen lesz a jövő” – véli a mérnök-tanár. 
Ezen gondolat jegyében a gyűjteményben 
nemcsak eszközök és berendezések kap-
tak helyet, hanem olyan értékes tárgyak 
is, mint például a Kommunista Párt Köz-
ponti Bizottságának eredeti telefonköny-
ve (ez még a Puskás Tivadar Szakközép-
iskola kiállításán tekinthető meg) vagy 
az egykori sepsiszentgyörgyi kábeltévé, 
az STV archívuma – 700 darab VHS ka-
zettán. A TeleTárban található dokumen-
tációs tár több mint négyezer kötetet tar-
talmaz, melyek bárki számára elérhetőek, 
tanuláshoz, kutatáshoz használhatók. 
Mind a kiállítások, mind a tevékenységek 
teljesen ingyenesek.

Színes tárlatvezetés
A TeleTár kiállítótere nagyon zsúfolt, a 
látogató csak kapkodja a fejét a polcok, 
tárgyak között, melyek a színes tárlatve-
zetés által kelnek igazán életre. A gyűj-
temény olyan, sokaknak közismert da-
rabokat is tartalmaz, mint a kilencvenes 
évek végének tévéjátékai – amelyeket 
akár ki is lehet próbálni a helyszínen –, 
de olyan értékes darabokat is, mint pél-
dául egy magyar gyártású, aranyérmes 
Pacsirta márkájú rádiókészülék. Külön 
részleg koncentrál az elektromosságra, 
olyan érdekességeket bemutatva, hogy 
például citromból, krumpliból vagy hő 
segítségével hogyan lehet elektromos 
áramot előállítani. Egy szekció össze-
pontosít a hadseregben használt analóg 
kommunikációs eszközökre, különböző 
adó-vevő készülékekre, román, magyar, 
német vagy orosz telefonközpontokat, 
készülékeket bemutatva.

Csáky Ernő és Beke Csongor remélik, 
nemcsak a telekommunikáció történetét 
tudják megismertetni, megszerettetni a 
fi atalokkal, hanem hosszú távon egyesü-
letük a szakemberhiány leküzdésében, a 
szakemberpótlásban is tud segíteni, sze-
repet vállalni, hiszen rendelkezésükre áll 
a szükséges tudás és felszerelés is az okta-
táshoz. A TeleTárnak van Facebook-oldala 
és honlapja is, ahol a látogatáshoz szük-
séges valamennyi információt megtalál az 
érdeklődő. Természetesen alkalmazkodtak 
a járványügyi korlátozásokhoz és előírá-
sokhoz is, a bejáratnál kézfertőtlenítő és 
steril maszkok várják az ideérkezőket.

Egykori számítógépeink már múzeumi darabok. Történetét az analóg változatig visszavezetik

SZÍNES TÁRLATVEZETÉS SORÁN KELNEK IGAZÁN ÉLETRE A SEPSISZENTGYÖRGYI INTÉZETBEN ŐRZÖTT GYŰJTEMÉNY DARABJAI

Egyszerre szórakoztat és oktat a TeleTár
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