Az archívum kincsei
(Néhány szakmatörténeti kép a HM HIM Fotóarchívumából)

Többen elhatároztuk, hogy megírjuk a magyar katonai híradás igaz történetét az első
alakulatok megalakulásának 100. évfordulójára. Naivok voltunk. Ma legalább azt tudjuk, hogy
már legalább 50 éve aktívan „üzemeltek”, mire 1925-ben felvették a híradó nevet. Térben és
időben is mélyebbre kellett ásnunk, mint elsőre gondoltuk. Ha egyszerre, egy méretes vagy
többkötetes könyvben tennénk közzé az összegyűjtötteket, akkor a XXI. század felgyorsult
kommunikációjában azt kevesek vennék kézbe és keveset inspirálna, hogy szóljon hozzá, egészítse ki, folytassa. A növénytermesztésből nyúltuk le ezt, a már az egyiptomiak által használt
elárasztásos öntözés helyett a manapság elterjedt „csöpögtetéses” technikát.
Ősszel lesznek előadások a közgyűlésen, cikkek a „Bajtársi Hírlevélben”, hosszabb esszék
sok ábrával, képpel a WEB-en, de legyenek az elsők az alábbi több mint 100 éves fotók, kedv
csinálás és a figyelem felkeltése céljából! A budavári Hadtörténeti Intézet és Múzeum Fotóarchívumban kiválogathattunk közel 100 fekete-fehér eredeti fotót a távjelzés, a távíró, a telefónia, a szikratávíró-rádiózás, a tábori posták és extra ráadásként a jelentő-kutyák és postagalambok világából.
A fotókat először feljavítottuk, majd kiszíneztük a „MyHeritage” családfakutatást támogató egyik alkalmazása segítségével. (Hiszen a mi „nagy családunk” tagja minden olvasónk.)
A fotók többsége a szoftveres feljavítás után annyira részletdussá vált, hogy néhány részletét
portré formájában is kiemeltük. Kellemes nézegetést!

Honvéd optikai távjelző osztag.
Napfénnyel működő állomás (heliográf)

Honvéd távjelző osztag tisztjei
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Tábori Zeiss féle optikai távjelző állomás
télen az orosz fronton.

Tábori optikai távjelző állomás távírásza
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Honvéd tábori optikai távjelző tanfolyam

HTM-81442

2

A távírász

Különféle optikai távjelző készülékek

A kezelő
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Magyar királyi huszárok lovas távjelző tanfolyama
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Ulánus lovas távíró járőr
optikai távjelző állomása Ny.sz: HTM-97984

A parancsnok

A parancsnok az ellenállomás irányát
mutatja
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Zeiss távjelző állomás
a Mauthen- csúcsnál

Közeli kép az állomásról

HTM-11662

A vevő távírász altiszt

Az adót kezelő tiszt

Mauthen település 12 km-re fekszik a jelenlegi osztrák-olasz határtól a Dolomitokban. A
városkában található a „Múzeum 1915-1918”, amelynek neve arra utal, hogy az olasz hadüzenet következtében alakult ki itt a frontvonal és az állóháború csak a fegyverletétel után fejeződött be: tehát itt sem törtek be az olaszok! A határ közvetlen közelében is láható egy „Szabadtéri front múzeum”, pontosabban néhány épület maradvány és gazzal benőtt lövészárok.
Budapest, 2020. július 7.
Dr. Horváth László Ferenc
Mikita János nyá. mk. altbgy., Sáfár József, Dr. Ternyák István nyá. ezds.
4

