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Tények és kilátások

A postagalambtól
az új szolnoki
távbeszélő központig

Mielőtt megörülne, vagy megijedne a kedves olvasó, hogy most az őskortól a hős-
korig, illetve a hőskortól napjainkig teljes történeti áttekintést kap a távközlés fejlő-
déséről, nos kit-kit vérmérséklete és érdeklődése szerint meg kell nyugtatnom, vagy
éppen ki kell ábrándítanom: nem vállalkozhatom a megye és Szolnok távközlése fej-
lődésének teljes történeti nyomon követésére.

Hogy miért mégis a postagalambtól kezdem? Az ok egyszerű. Addig, ameddig a
hírközlés, hírtovábbítás nem volt kifejezetten össztársadalmi érdek, addig a szaknyelv
szerint úgynevezett pont-pont közötti összeköttetésekkel is kielégíthetőek voltak a
távközlési igények. Hiszen a galambok két pont között közlekedtek, de ugyanígy mű-
ködött /működik/ az indián füstjelek láncára épülő híradás is. S ha anakronisztikus-
nak tűnik is, ezek a módszerek igen jelentősek voltak, hiszen nem kellett tárcsahang-
ra várakozni, sőt, amíg nem fogták el a hírvivő madarakat, úgynevezett "áthallás" sem
keletkezett az egyes "vonalak" között.

Ezeknek a kezdetleges módszereknek persze óriási hátránya az volt, hogy alkal-
matlanok voltak az információéhség csillapítására akkor, amikora társadalmi-gazda-
sági fejlődés már jóval nagyobb igényekkel lépett elő.

A zseniális ötlet, miszerint koncentráljuk az egyes hírvonalakat egy "okos" kap-
csolószerkezetbe, ott
értékeljük ki, melyik
hírcsatorna milyen cé-
lállomás irányába akar
forgalmazni, majd te-
remtsük meg a kívánt
összeköttetést, egy
nagyszerű magyar fel-
találó, Puskás Tivadar
fejében született meg.
Az ötlet, a millió pont-
pont közötti összeköt-
tetés létesítése helyett

Kuzel Milán /Csehszlovákia/: EMBER A VÁROSBAN egy távbeszélő köz-
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pont közbeiktatásával, éppen azt a valószínűséget használta ki, hogy egyidőben egy-
szerre nem akar majd mindenki hívást /kapcsolatot/ kezdeményezni, így kevesebb
összeköttetés is elég, ha a kapcsolószerkezet jól működik. így jöttek létre az úgyne-
vezett kapcsolt hálózatok.

A kapcsolószerkezet eleinte akkor működött jól, ha a telefonos kisasszonyok jól
működtek. Attól - a hőskorban - kevésbé kellett tartani, hogy a technika rakoncátlan-
kodik, hiszen ha ma elmennek Szolnok megye bármelyik kistelepülésének postahiva-
talába, meggyőződhetnek arról, miszerint a tekerós távbeszélő központok, bár vízö-
zön előttiek mégis kifogástalanul működnek.

Igen érdekes a technikatörténet, hiszen a fejlődés ezen a téren egy amerikai te-
metkezési vállalkozó felháborodásának köszönhető. Az első automata telefonköz-
pontot a múlt század második felében ő alkotta meg, a feletti mérgében, hogy a vá-
ros telefonos kisasszonya a konkurenciának dolgozva, neki soha nem kapcsolta a
megrendelőket. Ha nem akart a derék temetkezési vállalkozó tönkremenni, meg kel-
lett alkossa a pártatlan, automatikusan működő kapcsolószerkezetet.
Ugrás a közelmúltba

A hőskorra a maga technikatörténeti érdekességeire azzal a jő érzéssel emlékezhe-
tünk, hogy működő távközlés jellemezte ezt az időszakot. Kétségtelen oka ennek az,
hogy az igények először minőségi alapon fogalmazódtak meg, s a megoldás kevésbé
kellett, hogy a mennyiséggel törődjön. Később, amikor viszonylag korszerű technikai
állapotok mellett a mennyiség is szemponttá vált, még akkor sem okozott gondot a vi-
lág élvonalában maradni, hiszen a mennyiség nem követelte, nem kényszerítette ki a
technikai haladás nagyságrendekkel magasabb szintjét.

A minőség és a mennyiség egyensúlya hazánkban a huszadik század első felében
végig harmonikus tudott maradni.

A nagy elszakadás a hatvanas években kezdődött. Talán nem járok messze az igaz-
ságtól, ha némiképp önkényesen ugyan, de az 1968-as emlékezetes új gazdaság me-
chanizmus idejétől számítom a magyar távközlés világ élvonalától való leszakadásá-
nak, a gyakorlatban is jelentkező nagyon kedvezőtlen hatásait. A bajok persze már
korábban kezdődtek. Elég ha csak arra utalok, hogy az 1988. október 21-én üzemen
kívül helyezett szolnoki távbeszélőközpontot 1949-ben adták át rendeltetésének. Er-
ről azonban később részletesen is szólok.
A Szolnok megyei helyzet általános elemzése

Van egy mondás, mely az országra is, de megyénkre különösen jellemző /vagy jel-
lemző volt/ az elmúlt időszakban, és talán napjainkban is az. S ez a következő: az em-
berek két nagy csoportba oszthatók, egyesek telefonra, mások tárcsahangra várakoz-
nak. Ha az említett 1949-es időpont utáni helyzetet elemezzük, akkor látható, hogy a
megyeszékhely elavult központjának bővítésén /ami helyett inkább a csere lett volna
az üdvözítő megoldás/ és Jászberény két konténer-telefonközpontja telepítésén kívül,
a VII. ötéves tervidőszak kezdetéig, nem történt olyan esemény, ami frontáttörést je-
lentett volna a megye távközlési helyzetében. Ennek következménye, hogy pl. egy Ti-
szaszentimrén jegyeztetett budapesti hívásra sokszor másfél napig várni kell. De nem
sokkal jobb a helyzet akkor sem, ha két szomszédos távközlési körzetbe tartozó falu
előfizetői akarnak egymással beszélni. Kedves anekdota, hogy amikor 1987 őszén
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Ausztriában jártam, ahol akkor már teljesen automatizált volt a távbeszélő hálózat, a
tolmácsunk a következővel dicsekedett: "Tőlünk a legkisebb faluból, tárcsázással,
azonnal fel tudom hívni például Kanadát. De ez semmi. Itt Ausztriában a legkisebb
faluból a másik legkisebb falut is fel lehet azonnal hívni." S hogy mi a helyzet nálunk?
Az, hogy a távközlés eszközarzenálja rendkívül heterogén. A telefonközpontok sorá-
ban megtalálhatók a tekerő nyenyeréhez is hasonlítható LB-központok, de ott vannak
ma már a vállalati elektronikus alközpontok, sőt a dunántúlon - Szombathelyen - már
van ilyen, de másutt is, így tudomásom szerint például Keszthelyen nemsokára meg-
jelennek a TPV /tárolt programvezérlésű/ főközpontok is. Ezeknek a körülbelül 80
esztendő technikai színvonalváltozásait reprezentáló berendezéseknek az összemű-
ködtetése nemcsak bonyolult feladat, de sokszor szinte egyáltalán nem kecsegtet az-
zal a sikerrel, hogy ha már egyszer vonalvégre került valaki, akkor meg is értsük amit
mond. Az ország távközlési térképére tekintve tehát az elmaradottság nemcsak
mennyiségi alapokon mutatható ki, de mindenképpen ott leselkedik annak a veszélye,
hogy a berendezések és a kábelhálózatok inhomogén összetétele kizárja a rövidtávú
és kielégítő megoldás lehetőségét.
Mi volt a helyzet Szolnok megyében?

Vegyük először a megyeszékhelyet. Az 1949-ben üzembehelyezett 7DU tipusú he-
lyi és IT-3 tipusú helyközi központok úgynevezett rotary, azaz forgógépes berende-
zések voltak. A központ korszerűsítése égető szükségszerűséggé vált az 1970-es évek
elejére. A posta 1972 óta a tényleges korszerűsítés helyett a meglévő korszerűtlent
toldozta-foldozta. Az elöregedett központra "ráakasztottak" 3 db PDM tipusú mellék-
központot/egyenként 400 ikerállomás kapacitással/ majd legutóbb, amikor 1979-ben
ismét levették a központcserét a napirendről, elhatározták a központ újabb 2000-es
bővítését. Ezzel egyidőben a helyközi rész bővítésére is sor került. Mindez a beruhá-
zási forráshiány miatt történt így. Legalábbis ez volt a hivatalos verzió. Igaz, a jóér-
zésű postai szakemberek a hajukat tépték az ötlet hallatán, dehát nem volt mit tenni a
központi döntés ellen. A korábbi döntést megváltoztatva, mely szerint a mai, korsze-
rűbb berendezést már 1982-ben üzembe kellett volna Szolnokon helyezni, a régit tá-
kolgatta a posta tovább. Tudom persze, hogy leegyszerűsített közelítése a dolgoknak,
de a pénzhiány sok esetben, s így a szolnoki telefonközpont esetében is, nem lehet /le-
hetett volna/ hivatkozási alap. Hiszen ha nálam otthon másodikán csőrepedés van, ak-
kor nem várok ötödikéig, azaz addig, amíg megkapom a fizetésemet. Mondom mind-
ezt abban a tudatban, hogy a posta számára tényleg nem egyszer kényszerpályát te-
remtett a felhasználható forintok pántlikázása, azaz az, hogy fejlesztésre nem volt, de
az üzemeltetés varázsigéje kimondásával már akadt pénz, legalábbis a tűzoltómunka
elvégzésére igen. Hogy ez ellen miért nem léptek fel határozottan a posta szakmai fel-
elősei? Nos, ennek megítélése nem lehet a dolgom, de annyit megkockáztatok, talán
lehetett volna picit másként is vinni az ügyeket.

A megye helyzete semmivel sem rózsásabb. A kézi kapcsolású központok nagy-
számú cseréje is csak azt eredményezte, hogy a korszerűtlen helyébe egy kevésbé el-
használt, nagyobb kapacitású, de nem sokkal korszerűbb, és semmiképpen nem kor-
szerű berendezés lépett. Jellemző esetpéldául, hogy ha Abádszalókon arégi kézikap-
csolású telefonközpont helyett egy újat szerel fel a posta, akkor ettől még a hivatal
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délután négykor ugyanúgy bezár, azaz hiába kapcsolnak be mondjuk 20 újabb előfi-
zetőt, ők ugyanazt a korszerűtlen szolgáltatást kapják, mint a korábbiak. A posta az
ország területét, s így Szolnok megyét is távközlési körzetekre, úgynevezett góckör-
zetekre osztotta. Megyénkben ezek: a szolnoki, a törökszentmiklósi, a karcagi, a jász-
berényi, a tiszafüredi és a kunszentmártoni góckörzetek. Ezek közül Jászberényben
már néhány éve működik két konténer központ, melyek típusukat tekintve ugyanolya-
nok, mint az új szolnoki helyi berendezés, csak ezeket nem kőépületbe, hanem sza-
badtérre is telepíthető konténerekbe szerelték. S itt - nagyjából - a "korszerű" techni-
ka jelenléte meg is szűnik, már ami a hatodik ötéves tervidőszak végére jellemző ál-
lapotot illeti.
A megye hetedik ötéves terve

1986. október 24-én a Magyar Posta, 130 éves fennállása óta először önálló téma
a parlamentben, a KPM-ből 1983-ban kivált országos hatáskörű szerv a VII. ötéves
terv posta- és távközlésfejlesztési blokk-koncepcióját és a távközlés fejlesztésének
ágazatközi programját viszi a Tisztelt Ház elé. A parlamenti döntés hatására a jelen-
legi tervidőszak egy jelentősen kedvezőbb, erőltetettebb fejlesztési menetet tesz lehe-
tővé. A távközlés, központi juttatásként, 40 milliárdot kap az 1986-1990-ig terjedő
időszakra. Ugyanakkor beindulnak a világbanki hiteltárgyalások, és a másodlagos el-
osztásból származó pénzeszközök felhasználása is/pl. telefonkötvény, gazd.társaság,
stb./. Szolnok megye fejlesztései közül aktuálissá válik a megyeszékhely érdemi re-
konstrukciója, a tiszafüredi és a karcagi góckörzet automatizálása, valamint Jászbe-
rény távhívásba kapcsolása, illetve Szolnok körzetének részleges automatizálása, azaz
Martfű és Újszász központcseréje és távhívásba kapcsolása.
Amit az új szolnoki telefonközpontról tudni kell!

Szolnokon, 39 év után egy komoly rendszertechnikaváltás történt, méghozzá 1988.
október 21 -én. A már említett 7DU-IT-3 központegyüttest felváltotta a korszerűbb /de
a mai értelemben már korszerűnek nem nevezhető/ ARF-102-ARM 201 típusú köz-
pontkomplerfum. Az ARF -102 a 15 ezres kapacitású helyi, míg az ARM-201, a 2400
helyközi vonalat tartalmazó interközpont "fedőneve".

Az átállással a korábbiakhoz képest, jelentős a javulás, még akkor is, ha a váltás
nem volt zökkenőmentes. /Ennek okai azonban elsősorban nem a Szolnok Megyei
TávkCíési Üzem munkájában keresendők!/

A fejlődés tehát jelentős, csakhogy 39 év alatt, a most elkészült beruházás több-
szöri elodázásának árán sem sikerült Szolnokra egy olyan telefonközpontot telepíte-
ni, amelyik megalapozná a megye teljes automatizálását.

Ez azt jelenti, hogy a 2400 vonalas helyközi központba egyszerűen nem fér már
bele Jászberény körzete, Kunszentmárton és körzete, valamint Törökszentmiklós és
körzete. A bővítés pedig egyszerűen nem oldható meg, hiszen az új műszaki épület-
ben az új központokat közös helyiségben zsúfolták össze, ami miatt ide bővítő egysé-
gek már nem férnek el.

Az épület 4. emeletén ugyan van egy üres terem, ahová elektronikus távíróközpont
kerül majd, s jóllehet ez nem foglalja el az összes helyet, azonban hogy a megmara-
dó terület elegendő lesz-e a telefonközpontok bővítésére, az attól is függ, hogy a CO-
COM szorítása mennyire enyhül, azaz mennyire korszerű technika lesz az, ami elér-
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hető, s ami méreteit tekintve már elférne majd a megmaradó helyen. Ha ez a megol-
dás nem lesz reális, akkor újabb épületigény merül majd fel. Ezek tehát a szolnoki ki-
látások, melyek a megyére is közvetlen hatással vannak, lesznek.

Tiszafüreden már 1986. végén megvalósult egy részleges fejlesztés, hiszen belé-
pett a régi, kézikapcsolású központ helyett, egy 1000 vonalkapacitású konténer-tele-
fonközpont.Ez csak átmeneti megoldás, mert 1990-re kőépületbe kerülne egy olyan
berendezéspáros, mint Szolnokon, csak szerepkörüknek megfelelő, kisebb kapacitás-
sal. A tiszafüredi góckörzet automatizálása egy eddig nem próbált gazdasági modell
felhasználásával valósul meg. A modell neve: Tiszafüred és góckörzete távbeszélő-
hálózat építő gazdasági társaság. A jogi személyiséggel nem rendelkező társaság
1986. október 16-án alakult. Tagjai a Debreceni Postaigazgatóság /mint gesztor/, a
Szolnok Megyei Tanács, a Tiszafüredi Városi Tanács, az Abádszalóki Nagyközségi
Közös Tanács, a Tiszaburai Községi Tanács, a Tiszaszentimrei Községi Közös Ta-
nács és a Tiszaőrsi Nagyközségi Közös Tanács.

A fejlesztés eredményeként Tiszafüreden 3000-es, Abádszalókon 400-as, Tisza-
szentimrén 200-as és Tiszaőrsön 400-as automata központok létesülnek. De mindez
azt is jelenti, hogy Tiszaderzs, Tiszabura, Ujszentgyörgy, Tomajmonostora, Tiszaigar,
Nagyiván és Kócsújfalu előfizetői is bekapcsolódnak az országos és - amint a szolno-
ki telefonközpont "tudni fogja" - a nemzetközi távhívásba.

Karcagról, a részletek említése nélkül csak annyit, hogy a fejlesztés feltehetően át-
húzódik majd a 8. ötéves tervidőszakra.
Mi várható ?

Szolnok megye fejlődése tehát kimozdul a holtpontról. Határtalan optimizmussal
mégsem tekinthetünk a jövő elé, mivel - s ez a krónikás szubjektív véleménye - több
gátló tényező látszik a horizonton.

Egyik ilyen a gazdaság teherviselőképességének állapota. Amíg a zuhanásból a
siklórepülés sőt, az áhított emelkedés állapotába nem jutunk, addig nehezen képzel-
hető el a gyorsítás, a fellendülést mai lehetőségeivel egyébként köztudottan akadályo-
zó távközlés területén. Másrészt a Magy^Posta az 1983-as önállósodás után továb-
bi profiltisztításra készült. Azaz a keresztfinanszírozás megszüntetését még házon be-
lül is célul tűzte ki, hiszen a rossz telefon nyereségéből tartják el jelenleg is a posta-
forgalmi területet. A terv most is az, hogy váljon külön a klasszikus posta és a távköz-
lés. Előbbi legyen tisztán költségvetési szerv, utóbbi pedig működjék vállalatként. E
törekvés - kiegészítve egy sokkal korszerűbb és rugalmasabb belső információs rend-
szerrel - a világbanki "tisztánlátás"-nak is alapjait teremtheti meg. Ehhez képest az
1988. decemberi országgyűlésen a postát egy hármas tárcába kényszerítő döntés szü-
letett, ami keményen ellene hathat a vázolt törekvéseknek.

Mit tehet a posta? Megpróbál ebben a helzetben is továbbmenetelni a VII. ötéves
tervben megkezdett úton, az erőltetettebb tempó megtartásával.

S ha néhány év múltán az információéhes állampolgárokkal nem is lehet majd ma-
darat fogatni - a helyzet talán tovább javulhat. Az azért nem árt, ha néhány postaga-
lambot ki-ki beszerez magának.

SZILAS PÉTER
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