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2014-től kezdődően a kulturális intézmények országszerte az első világháborúra emlékeznek. 

Valamennyi múzeum kiállításában hangsúlyos helyet kapnak a háborús időszakban folytatott 

levelezések, a tábori lapok, hiszen legbeszédesebb személyes emlékei a korszaknak, de a 

látogató számára rejtve marad a lapok által bejárt útvonal, az, hogyan juthattak el a 

címzetthez. A Postamúzeum ennek, vagyis a tábori posta intézményének bemutatására 

vállalkozott.  

A Borzalmak tiport országútján… című kiállítást 2015. október 9-én, a Postai Világnapon 

Szarka Zsolt, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg. 

 

A kiállítás részletes ismertetése: 

A 43 m2-nyi terem három falszakaszára tablók kerültek, melyeknek témái az alábbiak:  

A Magyar Királyi Posta az első világháborúban 

A tábori posta szervezete 

A tábori posta működése 

A tábori posta személyzete 

A tartalék távírda szervezete 

A tartalék távírda személyzete 

A budapesti hadi távbeszélőközpont 

A csepeli rádióadó 

A tábori posta hátországi szolgálata 

Hadi segélyezés 

Postaszemélyzeti hadikórház 

Follért Károly, Rutter Emil és Feledy József  

Tábori postaküldemények 

Valamennyi tabló tartalmaz eredeti fényképeket és dokumentumokat, a tabló fölé a témát 

markánsan ábrázoló felnagyított fénykép került. 

A helyiség ablaka elé lapfüggönyre az egyik legkifejezőbb, a meghívón is visszaköszönő 

fényképet nyomtattuk. 

Az enteriőrt az egyik eredeti fényképfelvétel alapján rendeztük be, mint egy tábori 

postahivatalt, a kezelőszemélyzet felszerelésével, ill. a tábori távírdán is használatos Hughes-

távírógéppel, valamint táviratozásra is alkalmas tábori telefonkészülékekkel. 
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A hat vitrinbe az eredeti, egyedi, kézi készítésű tábori postai levelezőlapok, Feledy József, 

Rutter Emil és Follért Károly személyes emlékei, a postások által elnyert katonai kitüntetések, 

valamint az első légiposta-járat tárgyi emlékei kerültek. 

TV-képernyőn zenei aláfestés mellett, érintőképernyős állomáson interaktív, választható 

módon kínáljuk a fényképeket és a feldolgozott dokumentumokat, levelezéseket, életrajzokat. 
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A Postamúzeum fennállása során még soha nem készített e témában kiállítást, a téma 

feldolgozatlan volt. Ezért a megvalósítás szakmai eredményei közül első helyen a múzeum 

gyűjteményeiben őrzött dokumentumok, levélpostai küldemények rendszerezését, 

feldolgozását, a közöttük meglévő összefüggések feltárását kell megemlíteni, ami által 

nemcsak az ismeretanyagunk gazdagodott, hanem finomodott a gyűjteményi nyilvántartásunk 

is. Munkánk során digitalizáltunk 1500 db dokumentumot, melyeket a kiállításban elhelyezett 

infopulton, ill. TV-képernyőn elérhetővé tettünk a látogató számára. 

Kutatásaink során kapcsolatba léptünk a tábori posta intézményét legmagasabb szinten vezető 

személy leszármazottaival csakúgy, mint többgenerációs postás családok tagjaival, akik 

készséggel és örömmel járultak hozzá kiállításunk és gyűjteményünk gyarapításához. 

Segítségükkel igazán testközelbe kerültek a háborút katonaként megjárt, valamint a katonákat 

és az otthon maradó lakosságot kiszolgáló postások. 

Harmadik számú nyereségnek tekintjük a kiállításba kerülő műtárgyak restaurálásának, ill. az 

eddig csak ábrázolásból ismert tábori postai címtábla rekonstruálásának lehetőségét. Ehhez is 

a pályázati forrás segített bennünket. 

 

A kapcsolódó pedagógiai programokkal az volt a célunk, hogy a szétszakított családok közötti 

levelezés egyedi hangvételét (saját készítésű rajzok), a mostoha körülmények között kialakult 

szükségmegoldásokat (nyírfakéreg, vagy olajfakéreg használata, titkosírás) egészen közelről 

megismertessük a diákokkal. Négyféle múzeumpedagógiai foglalkozásunkon a tábori posta 

által szállított küldemények sokféleségével, a háború idején használt hírközlési technikákkal, 

az otthon családfenntartó nélkül maradó családok, benne a gyermekek helyzetével 

foglalkozunk behatóan.  

A 2016. május 19-én rendezett interpretációs programunkon középiskolások és felnőtt 

látogatók számára tettük érzékletessé a tábori postahivatal jelentőségét és működését. Az 

időszaki kiállítás terme képzeletben tábori postahivatallá vált, melyet Őfelsége Ferenc József 

meglátogatott. A hivatali személyzet szerepében magyaráztuk el a küldemények és üzenetek 

továbbításának módjait, érzékeltettük a szolgálat nehézségeit. Mindeközben a kiállítás egy-

egy fontosabb, meghatározó tárgyára, dokumentumára irányítva a figyelmet. 
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Június 25-én, a Múzeumok Éjszakája keretében A postának mennie kell… címmel 

kerekasztal-beszélgetést tartunk az időszaki kiállításban. Dr. Salamon Konrád történész, dr. 

Feledy Péter újságíró, Feledy József tábori postavezérigazgató-helyettes unokája, valamint a 

kiállítás rendezői beszélgetnek történelemről és postáról, melynek nyomán a hallgatóság 

bővebb, életszerűbb ismeretanyagot kap, összefüggéseket fedezhet fel az első világháború 

társadalmi, gazdasági és kommunikációs viszonyai között. A beszélgetést korabeli hírközlési 

műtárgyainkról tartott interaktív bemutatóval kísérjük majd. 

 

A médiában 2015-ben három alkalommal volt téma a mi kiállításunk: október 5-én a 

Hatoscsatorna Terézvárosi Mozaik c. TV-műsorában beharangozó ismertetés hangzott el; 

október 10-én a Kossuth Rádióban, október 29-én a Civil Rádióban adott interjút a kiállítás 

megvalósításáról és tartalmáról az egyik rendező muzeológus. 2016-ban az interpretációs 

programunkról két online-magazin tudósított, ill. ugyancsak a rendező muzeológus adott élő 

nyilatkozatot a Kossuth Rádiónak. 

 

Tekintve, hogy múzeumunkban nem különül el teljesen az időszaki és az állandó kiállítás, 

nincsen külön belépőjegy, belépti díj. 2015-ben októbertől decemberig 1022, 2016-ban 

januártól májusig 1205 látogató tekintette meg kiállításunkat. Az a tapasztalatunk, hogy az 

előzetes híradás, meghívás nem kelti fel annyira az érdeklődést, mint amennyire később, a 

már megvalósult programról való beszámolónk. Mind a honlap, mind a facebook oldalunk 

látogatottsága megugrik az események után. 

 

A 2015. július 21-én kelt Támogatási Szerződés értelmében elnyert 900.000 Ft összegű 

támogatás a teljes tervezett költségnek egy részét fedezte. A kiállítás teljes költsége 1.044.546 

Ft volt. 

 

 

Kisfaludi Júlia 

múzeumigazgató 

2016. május 30. 

 
 

 

 


