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Csáky
Ernő

1944-ben született a Székelyudvarhely melletti Bögözön. Elemi iskolai tanulmányait a Nagy-Küküllő-parti szülőfaluban kezdte, és mivel édesapját, aki közismert
és megbecsült erdőfelügyelő volt, Oklándra helyezték, ott fejezte be az általános iskolát. Barótra került, az akkor még nagyon fiatal elméleti középiskolába, érettségi
után sikeresen felvételizett – magyar nyelven – a szebeni Híradástechnikai Főiskolára.
A hadseregben helyezkedett el, de közben, 1974-ben elvégezte Brassóban a villamosgépészeti szakot, Bukarestben pedig 1984-ben termelésszervezésből és -vezetésből szerzett
szakdiplomát. Hadmérnökként dolgozott a bodoki híradástechnikai szakműhelyben,
annak nyugdíjazásáig vezetője volt. Ez idő alatt a Brassói Egyetemen megszerezte a tanári pálya gyakorlásához szükséges pedagógiai és lélektani bizonylatot. Ez feljogosította
arra, hogy nyugdíjba vonulása után belépjen az oktatásba. A Puskás Tivadar Szakközépiskola megbecsült szaktanáraként fiatalok százait vezette be a villamosság titkaiba, de
beavatta őket a hangrögzítés és hangvisszaadás rejtelmeibe is. Ő ugyanis évtizedek óta
foglalkozott a hangrögzítés történetével, az ezzel kapcsolatos ismeretek felkutatásával,
gyűjtőmunkába is kezdett. Tekintélyes telefon-, rádió-, televízió-, gramofon- és patefongyűjteményt „hordott” össze, ezekkel kapcsolatosan indított cikksorozatot az akkori
Megyei Tükör napilapban, amely írások 2003-ban A hangrögzítés története a kezdetektől
az 1980-as évekig címen külön könyvben is megjelentek. Kiállítások követték egymást
Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Udvarhelyen, Csíkszeredában. Végül a Székely
Nemzeti Múzeum tulajdonába került az értékes gramofon- és patefongyűjtemény, de
Csáky Ernő gyűjteményéből jutott a csernátoni Haszmann Pál Múzeumnak is, ahol
állandó kiállításon tekinthetők meg ezek a tárgyak sok más, helyiek és mások által adományozott eszközökkel együtt.
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A gyűjtő Csáky Ernő tanárként diákjait bevezette egy olyan világba, amely széles
kaput tárt a hasonló érdeklődésűek előtt, s jelenleg is – habár már nem gyakorló pedagógus
– sok fiatal fordul e szakterületek felé. Közben a továbbra is egyre gyarapodó gyűjtemény
túlnőtte a Székely Nemzeti Múzeumhoz került anyagmennyiséget, így a Puskás Tivadar
Szakközépiskola főépületének egyik emeleti szárnyát önálló hírközlési múzeummá alakította az iskola vezetősége a helyi önkormányzat hathatós támogatásával. Bátran kijelenthetjük,
hogy a Távközlési Kismúzeum híre jóval túllépte a város, de még az ország határait is, ilyen
jellegű gyűjteményként párját ritkítja. A mérnök-tanár Csáky Ernőnek köszönhetően igen
megerősödött a Puskás Tivadar-kultusz, a Kismúzeum egyik fontos részlegévé vált a nagy
székely feltaláló életének, munkásságának felkutatása, sikeres találmányainak népszerűsítése. Ezért vette fel nevét a Távközlési Kismúzeum is. Megerősödtek a kapcsolatok a magyarországi Puskás-kutatókkal és a tudós nevét viselő intézményekkel, a sepsiszentgyörgyi
mérnök-tanárt több társaság tagjává választotta, munkásságát kitüntetésekkel, érdemoklevelekkel jutalmazták.
Könyv is született Puskás Tivadarról Puskás Tivadar, a nagy magyar feltaláló címmel,
amelynek egyik szerzője – a rokon Puskás Attila és a budapesti dr. Rajnai Zoltán mellett
– Csáky Ernő. A témával, a Kismúzeummal kapcsolatos írásai rendre jelentek meg helyi és
központi, hazai és magyarországi lapokban. Nagy elismerésnek tartja, hogy mind a budapesti, mind a bukaresti központi híradástechnikai múzeumok rendezésekor szaktanácsadónak
őt is felkérték, közvetlen munkatársaival pedig részt vett az eszközök működőképessé tételében. És ő volt az, akit segítségül hívtak a székelyudvarhelyi Református Kollégium rendkívül
gazdag tanszerhagyatékának felújítására. Úgyszintén említésre méltó, hogy a Kismúzeum
mellett olyan rádióamatőr csoportot és mozgalmat sikerült kialakítania, amelynek hangja
túljutott az óceánokon is. Mostanság új gondolat foglalkoztatja – mivel az egyre gazdagodó
tárlat kinőtt az eddigi keretekből, olyan önálló műszaki múzeum létrehozásának ötletét
fon-tolgatja, amely az iskolából „kiszabadítaná” a gyűjtemény egy részét, a tanintézetben
annyi és azok az eszközök maradnának a körülbelül háromezer darabból, amelyek könnyen
kezel-hetők és közvetlenül felhasználhatók múzeumpedagógiai célokra. A gyűjtő mérnöktanár mindezeket az – egyelőre saját tulajdonát képező – óriási értékű tárgyakat anyagi
feltételek nélkül adná át az iskolának, illetve a gyűjtemény gondozását felvállaló hattagú
Székely Hír-közlési Örökség Egyesületnek, melynek kurátora maga a gyűjtő lenne.
Vallomása szerint életének, munkájának ez adna igazi értelmet, amelynek megtervezését, kivitelezését, irányítását hitvallásának is tekinti.

gajdó éva, dr. péter sándor

