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Kezdetek 1.

• Titokzatos tüskék a papírszalagon – így nevezték az 
első táviratot

• Morse a telegráfot 1837-ben mutatta be. Munkatársa 
fél kilométerrel távolabbról kezdte adni a jeleket, és az 
előadóteremben álló készülék ingája titokzatos tüskéket 
rajzolt a papírszalagra: "sikeres kísérlet a távíróval 1837. 
szeptember 4-én". A továbbfejlesztett távírót 1838. 
február 20-án vizsgálta meg egy washingtoni bizottság, 

• A negyven mérföld hosszú vezetéken 1844. május 24-én 
futott végig az első mondat: 



Távíró

Samuel Morse (1791-1872) Röviden Morse életéről

• Nemcsak tudósként élt.

• Fiatal éveiben képzőművészet híve 
volt, főleg a régi festőket 
tanulmányozta.

• Az angol festőművészeti akadémia 
egyik alapítója és első elnöke volt.

• 1832-től kezdődött tudományos 
tevékenysége.

• Érdekesség első készüléke egy régi 
festőállványra szerelt  
elektromágnes és a kiegészítők.



Távíró használatba vétele

1845. április 1-től 
nagyközönség számára is 
megnyitották a távírót.

Távíró segítségével volt az 
első tengeri mentés (1912)

A CQD helyett SOS jel 
terjedt el, és a hajókon 
folyamatos ügyeletet 
kellett tartani.



Betűnyomó távírógépek

Borisz Szemjonovics Jakobi 
(1850) első készülék készítője.

• David Edward Hughes New 
York-i  tanár 1855-ben 
szabadalmaztatta gépét.

• 1867-ben Párizsi világ-
kiállításon nagydíjas lett a gép.

• 1868-ban Bécsben nemzetközi 
távíró értekezleten a Morse 
készülék mellett a Hughes 
készüléket fogadták el.

Hughes gép



Géptávíró készülékek

A forgalom növekedése indokolta gyorsabb távgépírók 
megjelenését.

Előzetesen lyukszalag készítés majd az alapján küldés.

1867-től évtizedeken át fejlesztés és tökéletesítés az 
eredmény 250-300 szó percenként.

Távgépíró készülékek
Felek egymás közötti közvetlen érintkezése. Az 

írógéphez nagyon hasonlító távgépíró segítségével.



Képtávíró

Kétféle készülék terjedt el:

1. Faximile kis finomságú kevésbé igényes főleg 
vonalas képek továbbítására használatos és csak 
fekete-fehér színben működik

2. Fotógrafikus képtávíró-rendszer, árnyalat-dús, amely 
alkalmas finom rajzok és fényképek továbbítására is

• Magyarországon 1985-ben álltak üzembe a telefaxok, 
nem hosszú életet adott számukra a fejlődés



Kezdetek 2.

Hazánkban 1847-ben (174 éve) 
Bécs és Pozsony között történt az 
első táviratozás.

Eleinte hivatalos táviratok, majd a 
magánforgalom részére is 
megnyílt.

A távíró kezdetben önálló cég volt.

1887-ben Baross Gábor miniszter 
kezdeményezésére egyesült a 
Posta és Távíró



Távíró kezdet a Dél-Alföldön

• Szeged 1854

• Baja 1862

• Kalocsa 1867

• Gyula 1869

• Makó 1871

• Hódmezővásárhely 1872

• Gyoma 1874

• Szentes 1877

• Békés 1877

• Csongrád 1878



Szeged távírda múlt 1.

1853. Április 27-én (168 éve) a 
vasúttal kapcsolatban nyílt meg. 
Kezdetben Boldog-asszony sgt. 
Pálfy féle ház, majd Oskola utca 
Nagy Pál féle ház (lebontva Dóm)

1867-ig csak németül lehetett 
táviratot feladni- magyarul jöhetett

1876-ban 1 főnök, 17 tiszt, 2 vonalőr, 
3 sürgönykihordó.

1875. évi feladás: 27.091 magán, 
1032 állami, érkezés: 28.255 magán, 
974 állami, 3.856 szolgálati. közvetített: 
51.613 db (előző évi +10.106 db)



Szeged távírda múlt – 2.

• 1879-ben Pelikán Ede távírda-főtiszt volt a Szegedi 
Távírda Hivatal vezetője.

• 1883. október16-án Ferenc József császár és király őt 
és Heim Mátyás posta-főtisztet a Szegedi Főposta 
főnökét „Ferenc József lovagkeresztje” kitüntetésben 
részesítette az árvíz alatti és utáni példaértékű 
munkájukért.

• 1882-ben a Széchenyi téren elkészült a Főposta 
épülete, rá öt évre

• 1887-ben Szegeden is egy irányítás alá és egy helyre 
került a posta és távírda 



Táviratlapok

Díjjegyes zárt táviratlap -1888
Díjjegyes zárt táviratlap - 1888



Táviratlap - Díjjegyes hátoldal



Sürgős távirat-feladási lap - 1906



Táviratlap – 1938  (Díjjegyes)



Dísztáviratok II. vh. előttről

Táviratlap - 1918



Dísztávirat boríték II. vh. alatt



Táviratlap 1953-tól (Díjjegyes ekkor szűnt meg.) 



Érkezett távirat 1956-ból (TGX-en)



Táviratlap 1970-1990 között



Utalványtávirat kb. 1960-2000 között



Táviratlapok  (Válasz és pénztári)



Utolsó évtizedek táviratlapja 



Távíró szolgálat szabályozása 

Szabályzatok:

• B1 Távíró szabályzat

• B2 Távíró kezelési utasítás

Segédkönyvek:

• TGX irányítási füzet

• Névsor lakott településekről és postahelyekről



Táviratok felvétele 

• Postán

• Távbeszélőn (előfizetők)

• TELEX-en (előfizetők)

• Külterületi kezelőnél

• Mozgópostánál

• Segélykérő telefonról

• Tanyai nyilvános állomás kezelőjénél

• Levélszekrény útján



Táviratok továbbítása és kézbesítése

Továbbítás:

• Morse berendezéssel

• Távbeszélőn

• Egyéb berendezéssel (gyorstávíró, távgépíró stb.)

• Postai úton

Kézbesítés:

• Soron kívüli kézbesítővel

• Egyéb módon (hivatalban, egyesített kézbesítővel)

• Telefonon

• Alkalmi kézbesítővel



1990. január 1.

Magyar Posta három részre válik

• Magyar Posta Vállalat

• Magyar Távközlési Vállalat

• Magyar Műsorszóró Vállalt

A döntés értelmében a távíró szolgálatot a 
Magyar Távközlési Vállalat kapta.

A Magyar Posta megbízási szerződéssel 
közreműködő.



Távírószolgálat hanyatlása

1997-ben leszerelték az utolsó kézi-kapcsolású 
telefonközpontot.

• Az 1990-es évek második felében jelentős 
távbeszélő fejlesztések, automatizálás

Az ezredfordulótól további nagy változások.

• Mobil telefon térhódítása

• Internet elterjedése

• „Az emberek leszoktak a képeslapok, dísztáviratok 
írásáról és küldéséről.”



2021. április 30 
megszűnt a Magyar Postánál a távirat

• Közönséges és állami-távirat  (első oldal 3650,- Ft)

• Levéltávirat (első oldal 2200,- Ft)

• Kézbesítés elektromos hírközlési berendezés útján (880,-)

Dísztáviratok  (27 fajta volt a végén)

• DT egy fajta 265,- Ft

• LX három fajta 345,- Ft

• D, MB-B, MB-G, MB-V összesen 13 fajta 435,- Ft

• RK, RGY, RSZ öt fajta 585,- Ft

• MB-GY négy fajta 585,- Ft

• KD egy fajta 790,- Ft

Hétvégi kézbesítés díja 3750,- Ft



Dísztáviratok – 1.



Dísztáviratok – 2.



Dísztáviratok – 3.



Dísztáviratok – 4.



Búcsúzunk, de a távirat emlékét megőrizzük



Köszönöm a megtisztelő

figyelmet.


