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TÓTH I M R E 

A B U D A P E S T I H Í R A D Á S T E C H N I K A I I P A R K E Z D E T E I 

A Telefongyár első évtizedei 

Ha a jelen kor embere híradástechnikai üzemekről hall, elsősorban a Telefon
gyár, Orion és Beloiannisz gyárakra gondol. Ma már tucatnyi híradástechnikai 
üzeme van fővárosunknak, í,zrnban kétségkívül ezek váltak a legismertebbekké. 
Ezek közül a Telefongyár első évtizedeivel kívánunk foglalkozni. 

A Telefongyár volt az első, amely rádiókészülékeket gyártott Magyarorszá
gon. Ebben az üzemben készültek az első hangosmozi berendezések és az első 
vasúti fékek is. A televízióval kapcsolatos első kísérleteket is ebben a gyárban 
végezték el, még az 1910—20-as években. 

Híradástechnika alatt a szó eredeti értelmében a távíró, távbeszélő, s a később 
kifejlődött rádió és televízió technikát értjük. A távíró és távbeszélő technika 
az alkalmazott elektrotechnika egyik ága. 1820-ban Oersted felfedezte az elektro
mos áram mágneses hatását s ez adott indítékot a távíróval való kísérletezésnek. 
Morse 1837-ben megszerkesztette elektromágneses telegráf készülékét. 

Az első távíró állomás Pesten 1850. október elsején nyílt meg, a vonal Pestet 
Béccsel kötötte össze.1 

1876-ban találta fel Bell a telefont s 1881. május elsején megnyílt az első 
budapesti telefonközpont.2 

Az első budapesti híradástechnikai üzemeket 1868—1875 között létesítették. 
A sort Weyrich Ágost 1868-ban alapított műhelye nyitotta meg, mely távíró 
gépeket javított és gyártott a Dob utca 56. sz. alatt.3 Ezt a kis céget a későbbiek 
során megvásárolta Fischer Sándor. Fischer több postai versenytárgyaláson is 
részt vett, versenytársa volt a Telefongyárat megalapító Neuhold Jánosnak. 
Az 1889. évi állami kiírást telefonkészülékek szállítására ez a cég nyerte el az Egye
sült Izzó jogelőd vállalata, az „Egger B. és Társa Első Osztrák Magyar Villany vilá
gítási és erőátviteli gyár (létesült 1883-ban), valamint a Telefongyár egyik mega
lapítója Neuhold János előtt. 

A második budapesti híradástechnikai műhelyt Weimer Vilmos alapította 
1872-ben.4 A Király utca, ma Majakovszkij utca 86. sz. alatti kis vállalkozás ezt 
a cégtáblát viselte: „Távírókat gyártó mechanikai üzem." Ez a kis műhely az 
egyik őse a mai Beloiannisz gyárnak. 1892-ben a Deckert és Homolka cég vásárolta 

1 Makó Zoltín: Távíró és távbeszélő. Technikai fejlődésünk története. Budapest, 
1929.929. 

2 Makó Zoltán : im. 930. 
3 Gergely Ödön : A távbeszélő készülékek ós berendezések fejlődése Magyarországon. 

Technika Történeti Szemle 1963. 1. sz. (külső jelzés) 1962. 1 — 2 szám, (belső jelzés) 152. 
4 Gergely Ödön: i. m. 152-153 . 
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meg s távírógépeket, telefonokat és kapcsolókat gyártott. A Deckert és Homolka 
gyár 1911-ben a svéd Ericsson cég birtokába került. Ericssonék rendezkedtek be 
azon a telepen, ahol a Beloiannisz gyárat ma megtaláljuk. Az Ericsson gyár 
sok svéd szabadalmat adott át budapesti üzemének s különböző telefonközpontjai, 
készülékei európai hírnévnek örvendtek. Az Ericsson cég honosította meg Buda
pesten az elektrolitikus kondenzátorok gyártását. BO és BÖ jelzésekkel ezt a 
gyártási ágat a Standard is folytatta. Az Ericsson gyárat az amerikai érdekeltségű 
Standard vásárolta meg s i t t kezdte el üzemét 1928-ban az Egyesült Izzó telefon 
és távíró főosztályából kivált részleg Standard néven. 

A harmadik híradástechnikai műhelyt 1872-ben Egger Béla alapította az 
egykori Rudolf rakparton. 1883-ban már Egger Béla és Tsa néven szerepelt, 
s 1896 augusztusában a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank és a Niederösterreische 
Escomte Gesellschaft közreműködésével Egyesült Villamossági Részvénytár
sasággá alakult át, mely 1897-ben az Elektromos Izzólámpa Rt.-gal fuzionált, így 
jött létre az Egyesült Izzó Villamossági Részvénytársaság5. 1873-ban még két 
híradástechnikai műhely létesült a fővárosban, az Ohm C. O. Házi távírókat 
gyártó mechanikai műhely, a József téren, valamint a Schwartzer Testvérek 
gépész mechanikai műhelye a Százház utca 43. sz. alatt. Ezek az üzemek indulá
sukkor 8 — 12 munkással kezdték el működésüket.6 

1875-ben Neuhold János az akkori Stáció út (ma Baross utca) 22. sz. alatt 
megalapította kis műhelyét. Ez a kicsiny üzem, mely az érek során sokszor vál
toztatott nevet és gazdát, egyenes elődje a mai Telefongyárnak.7 

Mi a magyarázata annak, hogy a mai nagy híradástechnikai üzemnek elődjei 
1868 és 1875 között jöttek létre? Az 1867-es kiegyezés előrelendítette az egész 
ország gazdasági fejlődését. Rohamos mértékben fejlődött a főváros is, mely ipari, 
kereskedelmi és gazdasági központjává vált annak a Magyarországnak, mely az 
1850—60-as évektől kezdve egyre erőteljesebben kapcsolódott be a kapitalista 
világpiacba.8 

Hazánkban 1867 ós 1873 között 4093 km új vasútvonal épült, s ezáltal a 
hazai vasutak hossza megháromszorozódott. Fellendült a főváros kereskedelmi, 
ipari és pénzügyi élete. 1867 és 1873 között 6 nagy bank létesült. A fejlődő gazda
sági élet megkövetelte, hogy egyre inkább erősödjék összekötő híradásrendszere is. 
A vasúti társaságok sem tudtak működni, távíróvonalak és távíróberendezések 
nélkül, ő k voltak az elsőrendű megrendelői az ebben az időszakban alakuló első
sorban távírókészülékeket javító és gyártó híradástechnikai műhelyeknek.9 

Egy pécsi alapítás kivételével az összes távírókészülékeket javító ós gyártó 
üzemek a fejlődésnek ebben a szakaszában Budapesten létesültek. 

1873-ban a hatalmas bécsi tőzsdekrach, a fővárosban is éreztette hatását. 
Nagybankokat, hitelintézeteket számoltak fel, s lelassult a vasútépítés üteme is. 
Azonban a már meglevő vasutak továbbra is igényelték a távíróberendezóseket. 
Ezzel magyarázható, hogy a híradástechnikai műhelyek többnyire átvészelték a 
válságot, sőt a Telefongyár elődjének, a Neuhold-féle műhelynek az alapítása ép
pen a válság idejére esik. A Telefongyár alakulásánál elsősorban vasúti rendelések 
játszottak sorsdöntő szerepet, mint ahogy — mint később látni fogjuk — az 

5 Országos Levéltár, az Egyesült Izzóra vonatkozó gyűjteményes anyagának leírása. 
6 Gergely Ödön: i. m. 
7 A Fővárosi Levéltár VII I . ker. iparanyagának tanúsága szerint Neuhold 1875-ben 

kapott működési engedélyt. Leheséges, hogy az üzemszerű munka csak 1876-ban indult 
meg. A Neuhold-család 18 76-ra datálta a gyár alapítását s a Telefongyár is 1876-ot tekinti 
alapítási évnek. 

• 8 Magyarország története I I . kötet Budapest, 1964. Gondolat Könyvkiadó. Szerkesz
tették: Molnár ^Erik főszerkesztő, Parnlcnyi Ervin és Székely György. 

9 Gergely Ödön : i. m. 
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1929-es nagy gazdasági 
válságot is csak a nagy 
vasúti megrendelések
kel tudta átvészelni a 
Telefongyár. 

Erősen gátolta a 
budapesti ipar kibon
takozását az is, hogy 
sokszor a hazai meg
rendelők is előnyben 
részesítették a külföldi 
szállítókat, a hazaiak
kal szemben. Ezzel 
kapcsolatosan szüle
te t t meg a magyar és 
budapesti iparfejlődés 
egyik legjelentősebb 
dokumentuma.10 Eb
ben a legrangosabb 
budapesti gépgyárosok 
arra kérték a keres
kedelem- és iparügyi 
minisztert, hogy a ha
zai ipar érdekeit véd
je meg a külföldi be
hozatallal szemben. A 
minisztérium igyeke
zett is hathatósan in
tézkedni. A kereske
delmi és ipar-kamarán 
keresztül beszámolta
to t t egyes vállalato
kat , hogy megrendelé
seiket miért Magyar
országon kívülre adták 
fel, s ugyanakkor fel
hívtak minden ma
gyarországi vállalatot 
és szervet, hogy újabb 
megrendeléseikkel a 
magyar ipart támo
gassák. A gépipar tá
mogatására külön meg
jegyzi az intézkedés, 
az állami kedvezmé
nyek megadásánál fi
gyelembe veszi, hogy 
hazai gépeket szerez
tek-e be. 

10 O. L. K. 231. 
1 8 9 3 - 2 - 9 8 5 6 sz. 

1. Telefonnal is felszerelt, indukált árammal működtetett 
állomási harangjeladó és jelzőállító berendezés, 1890. Glocken-

signalapparat mit Telephon für Eisenbahnen im 1890 
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A híradástechnikai ipar elképzelhetetlen kábelek, gyengeáramú vezetékek 
nélkül. Kezdetben az első hazai műhelyeink külföldi vezetékeket használtak, de 
már 1883-ban megalakult Pesten a „Perci és Schacherer", Első Magyar Távirda-
sodrony és Kábelgyár", mely 1900-ban Első Magyar Kábelgyár, Perci és Schache
rer név alatt részvénytársasággá alakult át. A cég profiljába főleg gyengeáramú 
vezetékek, dinamóhuzalok, és egyéb szigetelt villamosvezetékek tartoztak. 1891-
ben Jacottet Ágoston kapott engedélyt kábelgyár alapítására, s kábelgyár bázira 
lett a mai fejlett kábelgyártásnak.11 A különböző kábelek és huzalok mellett a 
híradástechnikai ipar igen nagy mennyiségben fogyaszt rézlemezeket, rudakat, 
csöveket és profilanyagokat. Kezdetben az ilyen természetű anyagokat Bécsből 
szerezték be, de 1893-tól kezdődően Chaudoir Gusztáv és Tsa cég Budapesti 
Rézhengerműve, egyesfajta vörösréz, sárgaréz, tombak és bronzlemezekkel, for
rasztás nélkül vont csövekkel, és csupasz huzalokkal el tudta látni híradástechni
kai iparunkat.12 Ez a vállalat 1905-ben részvénytársasággá alakult át, s Magyar 
Rézhenger mű vek Rt . név alatt szolgálta évtizedeken át iparunkat. 

Az üzemalapító Neuhold János 1840-ben született Sopronban. Apja Dr. Neu
hold Ferenc, katonai vezérkari törzsorvos volt. Neuhold János elvégezte a bécs
újhelyi katonai műszaki akadémiát, majd Kremsben a katonai mérnökkari tanfo
lyamot. Tehetsége, és apja tekintélye révén katonai pályája fényesen indult. Alig 
volt húszéves, amikor főhadnaggyá léptették elő, de rövidesen derékbatört katonai 
pályája. Megszeretett egy szegényebb sorsú lányt, de az nem tudta előteremteni 
a hadsereg által megkövetelt kauciót.13 Neuhold erre hátat fordított a katonai 
életnek, leszerelt, megházasodott és szaktudásából próbált megélni. Előbb Cseh
országban dolgozott, távíróvonalak kiépítésén, majd 1868-ban a Magyar távirászat 
szolgálatába lépett. Még ez évben megkapta az elsőosztályú magyar királyi 
távírász címet, s megbízták a Békéscsaba, Gyula távíróvonalak kiépítésével. 
1869-ben ő szerelte fel a pesti képviselőház első távíró állomását. 1871-ben el
szegődött a Kassa—Oderbergi vasúthoz, ahol távirdamester lett. Később Teschen-
ben alapított önálló műhelyt, ezt azonban egy éven belül felszámolta. 

1875-ben ismét Budapesten volt, s a Stáció utcában létesített üzemének ez 
volt a címe: Neuhold János Vasútfelszerelési Villamossági és Gépgyár. Milyen 
kezdő tőkével indulhatott? Nem tudjuk. Valószínűleg volt valami öröksége, 
megtakarított pénze, amiből meg tudta vásárolni a 10—12 főt foglalkoztató 
műhely szükséges felszerelését. Első alkalmazottai műszerészek és lakatosok 
voltak. Műszerészeivel a vasútnak dolgozott, meghibásodott távírógépeket javí
tot t , majd át tér t a távírógépek önálló gyártására is. Ugyanakkor katonai meg
rendeléseket is vállalt, kézilapátokat, csákányokat, szuronyokat, csajkákat, és 
tábori kulacsokat szállított a közös hadseregnek. Műhelyét gyakran költöztette. 
Három évi Baross utcai tartózkodás után 1878-ban a Rózsa utcába költözött, 
1879-ben a Dohány utca 80. sz. alá. 1880-as években gyártani kezdte a vasutak 
részére a gúla alakú tárcsás védjelzőket, valamint a karos jelzőket. Az 1881. évi 
XLIV-ik törvénycikk értelmében Neuhold János távirdai készülék gyára, állami 
kedvezményben is részesült. 

Az Iparkamara 1886. évi jelentése részletesen foglalkozott a Neuhold-féle 
üzemmel. „Neuhold távirdai építészeti intézetében és gőzerőre berendezett 
gyárában, melyben a termelés a legújabb és a legjobb gépek segítségével űzetik, az 
általános kedvezőtlen termelési és szorult üzleti viszonyok kevésbbó voltak érez
hetők, minthogy a legelőkelőbb hazai vállalatokkal (Távírda, Vasutak) megkötött 

11 Kábelgyártásunk 75 éve 1891 — 1966. Budapest, 1966. Szerkesztette dr. Hoffmann 
Pál. Bevezető rész. 

12 Ipari öntudatunk ébresztői és munkáiéi. Budapest 1943. 239. 
13 Telefongyári dolgozók visszaemlékezései. Kéziratban a Telefongyár birtokában« 

Jelenleg (1967-ben) Schwott Lajos igazgatási főosztályvezető kezeli. 
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2. Elektromos gurítói rendelkező készülék, mely az irány vágány kijelölését irányította 
1900. Elektrischer rollender Dispositionsapparat für Eisenbahnen im 1900 
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és több évig tartó szerződések folytán ezen gyártelep a lefolyt években megrende
lésekkel szakadatlanul el volt látva s ezen állandó foglalkoztatottsága a munka
erők megszerzését is megkönnyítette. Az előállított cikkek kizárólag csak bel
földön fogyasztatnak, a külföldi piacot eddig elfoglalni még nem sikerült." 

Keservesen küzdött Neuhold a tőkehiány ellen s a Budapesti Bankegyesület 
támogatását vette igénybe. Eddig önálló műhelyét részvénytársasággá alakította 
és felvette a „Neuhold féle Vasúti Szerelvények Gyára R t . " nevet 1886-ban. 
Ezt megelőzően 1885-ben a VII. kerület Damjanich utca 21. alá költözött. Ekkor 
szerelte fel a budapest—zimonyi vasútvonalat a szükséges távírda és harangjelző 
berendezésekkel. Ezen a telepen indította meg a telefongyártást, vezette be a 
különböző erősáramú berendezések, kábelvégelzárók, kábelfejek, csatlakozók, 
elosztók és biztosítékok gyártását is. A részvénytársaságból Neuhold hamarosan 
kilépett, hogy miért, azt ma már nem lehet megállapítani. A Damjanich utcai 
telep átalakult Magyar Belga Fémipari Gyár Rt-gá, de ehhez Neuholdnak már 
semmi köze nem volt. Neuhold 1892-ben a VI. kerületi Aréna út 16. sz. alatt újabb 
részvénytársaságot hozott létre, melynek neve „Neuhold János Vasúti Szerel
vények és Elektrotechnikai Gépgyár R t . " Az új részvénytársaság 100 F t név
értékű részvényeket bocsátott ki, s az 1892. év végén 12%-os osztalékot fizetett. 
1893-ban a részvénytőke 150 000 Ft-ot te t t ki, azonban ez az év már veszteséges 
volt. A gyár jelentésében 4565 F t veszteség szerepelt s az értéktőzsdén a Neuhold 
részvényeket ekkor egyáltalán nem jegyezték. Ez a részvénytársaság sem volt 
hosszú életű. 

1896-ban Neuhold újból költözött s a VIII . kerületi Szilágyi ú t 3. szám alatt 
működött tovább, mint „Neuhold és Társa. Vasútfelszerelési és Villamossági 
Gépgyár". A millenniumi ipari kiállításon Neuhold is kiállított vasútbiztosító 
b erendezéseket.u 

Neuhold és Társa üzeme 1898-ban a hannoveri Telephon Fabrik A. G. érdek
körébe került. Ezt a részvénytársaságot Berliner József és Jakab hannoveri, 
valamint Hahn Miksa bécsi tőkések alapították. 

Ebben az időben a kamarai jelentés így jellemezte a magyar elektrotechnikai 
ipar helyzetét: A szakminiszter úrnak az a törekvése, hogy az ország nagyobb 
városaiban telefon létesíttessék. Úgyszintén a távírdahálózatnak fokozatos ki
bővítése is bő foglalkoztatást nyújthatna a gyártás említett ágainak, elsősorban 
az Egger B. és Társa, valamint a Neuhold cégnek. Azonban a sürgöny és jelző
készülék szerkezetek készítésével foglalkozó ipar jövedelmezősége a nagy verseny 
folytán érezhetően hanyatlott. A kivitel mely főleg a Balkán államokba irányul
hatna, nem bír nagyobb jelentőséggel, mivel ezek az államok és különösen Romá
nia, ahol ez idő szerint igen sok vasútvonal épül, eme cikkeket Francia és Német
országból hozatják." 

A Telephon Fabrik A. G. telefonokat, telefonalkatrészeket és vasútbiztosító 
berendezéseket gyártott . Jelentős mennyiségben szállítottak ilyen cikkeket a 
Balkánra, s Románia fő szállítói is ők voltak. Közismert, hogy Magyarországon a 
munkabérek jóval alacsonyabbak voltak, mint a már erősen iparosodott Német
országban. A hannoveri Telephon Fabrik A. G. tőkekiviteli lehetőségek után 
kutatot t . Mivel igen nagy balkáni megrendelései voltak, a Balkánhoz közel ke
restek olyan telepet, ahol a gyártás technikai előfeltételei már adva voltak. 
Ilyen volt a Neuhold János üzeme, ahol minden technikai adottság megvolt, 
a vasútbiztosító berendezések gyártásának a kiszélesítéséhez, s ugyanakkor 
Neuhold piacgondokkal és tőkeszegénységgel küzdött. Az egykori Berliner Válla
lat, melynek nevét Magyarországon korábban mikrofonjai révén ismerték meg, ek-

14 A Neuhold gyár termékeinek egy része 1967-ben, a tanulmány megírása idején is 
ki volt állítva a Közlekedési Múzeumban. 
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3. Középállomási távírda asztal, rugóműves dombírógéppel, jelfogóval, dugaszos vonal
váltóval és szalagtárcsával, 1900 körül. Telegraphen tisch mit Fernschreibappai'at und 

Relais, um 1900 

kor már Telefon Fabrik A. G.-ként szerepel. 1900-ik évi jelentésében így számolt be 
a Neuhold céggel való együttműködéséről: „a budapesti Neuhold céggel való 
együttműködésünk már az első évben nagyon kifizető eredményeket mutat fel. 
Ezt a vállalkozást tovább kívánjuk építeni. Barátságos úton megegyeztünk 
Neuhold János úrral, hogy a Magyarországon eddig be nem vezetett szabadal
maikat gyártásra átadjuk. Továbbra is Neuhold urat bízzuk meg a Vállalat 
vezetésével, s reméljük, hogy együttműködésünk a jövőben is virágzó lesz." 

á. rideg valóság a következő: 1898-ban az újjonnan alakult hannoveri vál
lalat a Neuhold és Tsa cégnél érdekeltséget vállalt. 1900. július 1-én a Neuhold 
és Tsa cég megszűnt, üzemét és néhány szabadalmát a hannoveri vállalat meg
vásárolta. Neuhold János ugyanakkor a Telephon Fabrik A.G. Vormals J . Ber
liner cég magyarországi vezérképviseletének egyik igazgatója lett.15 Ezt a változást 
jelzi az is, hogy a Neuhold és Tsa Vasútfelszerelési és Villamossági Gépgyár el
nevezést 1901-ben felváltja a Telefongyár Rt., azelőtt Berliner J . alapítva 1880-
ban, németül Telephon Fabrik A.G. vorm. J . Berliner elnevezés. A részvény
társaságnak vállalatai voltak Hannoverben, ahol a központ is székelt. Buda
pesten, Bécsben, Berlinben és Párizsban. A hannoveri függés 1911-ig tar tot t . 
Több szabadalom került ekkor a budapesti Telefongyár birtokába, nagy balkáni 
megrendelésekhez jutott . A függés kezdetén 1898-ban vásárolták meg a VII . 
kerületi Gizella ú t 51. sz. alatti telket, mely kinyúlott a Hungária krt-ra. A mai 

13 O. L. Z. 4 0 - 1 2 - 3 2 4 . 
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Telefongyár is ezen a helyen van. Igaz, hogy a nyereség egy tetemes része ettől 
kezdve külföldre jutott , de a gyár külföldi piacokra tör t be, s ezeket a piacokat a 
hannoveri függés megszűnte után is megtartotta. Noha a budapesti Telefongyár 
1900 és 1911 között önálló mérleget nem adott ki, hanem mérlegeredményei csak 
a hannoveri központi mérleg elkészítéséhez voltak szükségesek, azért a gyár 
vezetésében Neuhold János továbbra is aktív szerepet játszott. 1901-ben 2 168 300 
korona hitelt vett fel.16 A hitelt gyárfejlesztésre fordította, beruházásokat esz
közölt, egy nagy vasúti megrendelés teljesítéséhez. A kölcsönt 1905 és 1914 
között kellett visszafizetni, a vasúti szállításokból befolyt pénzekből, azonban 
ezek a törlesztések már utódjára vártak, ő ugyanis 1904-ben németországi tár
gyalása közben szívszélhűdésben meghalt. 

Neuhold Jánost az eddigi szakirodalom nem méltatta olyan mértékben, 
ahogy megérdemelte volna. Bátor kezdeményező volt, aki fővárosunk egyik leg
nevezetesebb gyárát alapította meg. Ki tudot t tartani a legnehezebb időkben is, 
s a magyar híradástechnika és vasútbiztosítás történetében úttörő szerepet 
játszott. Nem tartozott ugyan a nagy feltaláló gyáralapítók közé, nem Örökíti 
meg olyan találmány a nevét mint a Ganz Ábrahámét, de kitűnő szakember volt, 
aki szakmailag is irányított, nemcsak egyszerűen tőkés vállalkozó volt. A gyár
alapítások klasszikus időszaka a XIX. század. A gyáralapítók két jellegzetes 
típusát ismeri a technikatörténet. Az egyik a feltaláló gyáralapító, a másik pedig 
a nagy induló tőkével rendelkező vállalkozó. Neuhold a két típus között foglal 
helyet. Halála után a hannoveri központ fiát, Neuhold Kornélt bízta meg a 
budapesti fiók vezetésével. Ugyanúgy mint apja, ő is élvezte a tröszt hannoveri 
vezetőinek teljes bizalmát. 

Szájhagyományok, és gyári visszaemlékezések alapján a gyár dolgozóinak 
létszáma 1880—1911 között 400—600-ra tehető.17 Ezek a számok azonban erősen 
túlzottak. A hannoveri függés utolsó esztendejéből már hiteles adatok állnak ren
delkezésünkre.18 1911-ben a gyár dolgozóinak összlétszáma 204 fő volt, az alábbi 
megoszlásban: tisztviselő 22, művezető 8, férfimunkás 110, nőmunkás 24, tanonc 
40. Megalakulásakor Neuhold néhány műszerésszel és lakatossal összesen 12 fővel 
indult. Nem sokat tévedünk, ha azt állítjuk, hogy az indulás idején 12—20 
munkásról, a századforduló tájáig 200 alkalmazottra emelkedett a Telefongyár
ban foglalkoztatottak létszáma. 

1900-ban állították üzembe az első gázmotort, addig gépeit egy 45 LE gőzgép 
hajtotta.19 Budapest műszaki útmutatója így emlékszik meg az üzemről: fog
lalkoztat mintegy 200 munkást, a gépeket 45 LÉ gőzgép hajtja. (1896) 1897—1899 
között a gyárat folyamatosan büntették illetéktelen méreg-használatért, de 
1900-ban megkapta az önálló méregbeszerzési engedélyt.20 Ebből arra követ
keztetünk, hogy az önálló galvanizáló műhely felállítása 1897—98-ra esik. 

H P csupán a gyár alapítását vizsgáljuk, akkor négy jelentős dátumra kell 
felfigyelni. 1875 az első alapítás, 1898-ban elveszíti függetlenségét, 1911-ben 
létrejön az új részvénytársaság, végül pedig 1949-ben a gyárat államosítják, az 
üzem a magyar dolgozó nép birtokába jut. Ha azonban azokat az ereket vizsgáljuk, 
melyekből mintegy folyam a beleömlő patakokból, létrejött a Telefongyár, 
a neuholdi és hannoveri ér mellett egy harmadikról is meg kell emlékeznünk, a 
Székely Imre-féle vasútbiztosító vállalatról. Nézzük meg ennek az előzményeit. 
Neuhold Kornél, az alapító Neuhold János fia, a hannoveri vezérigazgatóság tel
jes bizalmát élvezte. 1906-ban kinevezték a budapesti vezérkópviselőség igazgató-

16 O. L. Telefongyári iratok, vasúti megrendelésekről szóló csomó. 
17 A Telefongyári dolgozók visszaemlékezései. Lásd 13. jegyzet. 
18 O. L. Telefongyárj iratok, titkársági csomó. 
ib Fővárosi Levéltár VIII . ker. elöljárósági iratok, 1897—1900. 3584. alapszám. 
20 F . L. VIII . ker. elöljárósági iratok. 1900-1902. 2298, 46. 477. alapszám. 
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jának, s nagy mennyiségű hannoveri részvényeket is vásárolhatott. Ennek ellenére 
1906-ban egy újabb üzleti manipulációba is kezdett. Székely Izidor és Tsa néven 
egy önállónak bejegyzett vasútbiztosító vállalatot hozott létre, mely elsősorban 
a Telefongyár vasútbiztosító berendezéseit értékesítette, de megszerezte a Süd-
bahnwerk rendszerű vasútbiztosító szerkezetek rajzait, és gyártási engedélyét, 
majd a berlini Siemens vasútbiztosító gyártási engedélyét is. 

Székely Imre 1911 után vezérigazgató társa lett Neuhold Kornélnak, 1938-ig, 
mikor is a zsidótörvények következtében megvált a gyártól. Székely Imre 1877-
ben Kecskeméten született21. 1899-ben gépészmérnöki oklevelet szerzett. Az 
Egyesült Izzó vasútbiztosító részlegében kezdett el dolgozni, i t t képezte ki magát 
elsőrangú vasútbiztosító szakemberré. 1904-ben önállósította magát, magán
mérnöki irodát nyitott, ahol vasútbiztosító terveket készített az államvasutak
nak. Neuhold Kornéllal egyetemi hallgató korukban barátkoztak össze, s együtt 
alapítottak 1906-ban egy új vállalatot. Ez a vállalkozás 1911-ben beolvadt a 
Telefongyárba, s ettől kezdve Székely Imrének óriási érdemei voltak a gyár 
felvirágoztatásában. 

Az új vállalkozás alapításáról szóló hivatalos irat így hangzik: „kivonat a 
budapesti királyi kereskedelmi és váltótörvényszéknél vezetett kereskedelmi 
társas cégek jegyzékéből 8722/1, 1906. december 21. A cég neve: Székely Izsó és 
Tsa. A fő telep helye: Budapest. A cég együttesen jegyeztetik. A társaság jog
viszonyai: közkereseti társaság. Kezdetét vette 1906. évi december hó 12-én. 
A társaság tagjai: Székely Izidor, a közéletben Székely Izsó, vasútüzemi beren
dezésekkel, azok tervezésével, és eladásával foglalkozó iparüzlet-tulajdonos. 
Társtulajdonos Neuhold Kornél vasúti berendezések tervezésével, és eladásával 
foglalkozó iparüzlet-tulajdonos. Mindketten budapesti lakosok. Ez a vállalat 
1911-ig élt. 

1911-ben a Wiener Bankverein közreműködésével létrejött az önálló Telefon
gyár R t . A hannoveri vezérigazgatóságnak is érdeke volt, hogy magyarországi 
telepe függetlenítse magát. így a Telefongyár könnyebben jutot t állami meg
rendelésekhez. 19 részvényes, 7450 részvényéből 7000 db a Telephon Fabrik 
A. G. vormals J . Berliner tulajdonába került, így a gyár irányítását továbbra 
is ellenőrizni tudták, s a megfelelő profitot is biztosíthatták maguknak.22 Az ala
kuló közgyűlésen megválasztották az igazgatósági tagokat. Igazgatósági tagok 
lettek: Dr. Matlekovits Sándor, Dr. Hámori Biró Pál, ifj. Dr. Chorin Ferenc, 
Csajthay Ferenc, Drucker Gyula, Hahn Miksa, Neuhold Kornél, Pirnitzer Gyula, 
Székely Izsó. Az igazgatóságban helyet foglalt Matlekovits Sándor is (1842—1925) 
Matlekovits a kiegyezés utáni félszázad legnagyobb magyar közgazdasági tekin
télye volt. ő alkotta meg az 1884, és 1872-es ipartörvé nyéket, egész élete munkája 
a. magyar ipar felvirágoztatását szolgálta. Igazgatósági tagságot csak olyan 

21 Székely Imre neve háromféle képpen szerepel a magyar műszaki irodalomban. 
Eredetileg Székely Izidor, majd Izsó, végül Imre. 

22 Az új részvénytársaság megalakulásáról a Központi Értesítő 1911. évi április 11-i 
száma így számolt be: ,,1911. március 7-én új részvénytársaság alakult. A Magyar Királyi 
Törvényszéknél 20.211 sz. alatt lett bejegyezve. Az új cég neve Telefongyár Részvénytár
saság, német fordításban: Telefonfabrik A. G. francia fordításban: Fabrique de Telephones 
Société Anonyme. Főtelephely Budapest. Cégvezetők és felszámoló cégvezetők: Matlekovits, 
dr. Biró, ifj. Ghorin, Csajthay, Drucker, Hahn, Neuhold, Prinitzer, Székely, akik egyben 
igazgatósági tagok is. A társaság jogviszonyai: ezen.részvénytársaság az 1911. évi február hó 
22-napján tartott közgyűlés által elfogadott alapszabályok szerint keletkezett. A vállalat 
működési területe: Távbeszélő és távíró berendezésgyártás, műmechanika, fémipar, elektro
technika és ezekkel rokonszakmákba vágó mindennemű ipari és kereskedelmi vállalatokban 
való részvétel és ezen üzletkörbe vágó kereskedés, végül mindennemű, az eddig felsoroltakkal 
kapcsolatos vagy rokon műveletek. Tartema határozatlan időre terjed. Alaptőkéje 1,500.000 
korona, mely 7500 db egyenként 200 kcrona névértékű bemutatóra szóló részvényekre 
oszlik. Az igazgatóság 6 — 12 tagból áll." 
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vállalatoknál fogadott el, melyeknek országos jelentőséget tulajdonított. Igaz
gatósági tagja volt pl. a Láng László gépgyár Rt-nek is, mely a magyar gépgyártás 
történetében játszott kimagasló szerepet.23 

* Megszületett tehát az új részvénytársaság, ekkor nyerte el azt a szervezeti 
formáját, mely lényegében 1949-ig fennállott. A vállalat részvényeinek zömét 
kezdetben a német érdekeltség, és a Wiener Bankverein birtokolta. 1925-ben az 
Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt . Újpest vette meg a részvények többségét, 
s azok 1928-ban a Standard Villamossági Rt . birtokába kerültek. Ezáltal a Telefon
gyár Rt . az International Telephone and Telegraph Corporation and Associated 
Companies (I. T. T.) New York érdekkörébe került, s odatartozott az államosítá
sokig. 1912-ben a gyár megvásárolta a szomszédságában levő telkeket, s 1912— 
1916 között új műhelyeket, új nagy gyárépületeket emeltek. 

Ha áttekintést akarunk nyerni, a Telefongyár első évtizedeinek gyártmá
nyaiból, akkor leghelyesebb, ha ezeket a gyártmányokat így csoportosítjuk: 
híradástechnikai gyártmányok, vasútbiztosító berendezések, katonai cikkek, 
rádiók és rádióalkatrészek, egyéb vegyes készítmények. 

Ha a kiegyezéskori Magyarország híradásipari berendezéseit vizsgáljuk, 
akkor azt találjuk, hogy 1867-ben a távíró hálózat hossza hazánkban 17 000 km 
volt, ebből a vonalhosszúság 8100 km. 1887-ben a vezeték hosszúsága már 
45 381 km, a vonalhossza pedig 17 644 km. Ebben az évben már 701 távírda hiva
tal működik az országban. Ugyancsak 1887-ben egyesítette Baross Gábor a postát, 
a távírdát és a telefont. Ilyen előzmények mellett váltak az előbb csak távírókat 
javító műhelyek, kékíró távíró gépeket gyártó üzemekké. 

Korán bekapcsolódott a Telefongyár őse a telefónia cikket gyártó üzemek 
sorába is. Új cikkek gyártásával is meglepte a magyar híradástechnikai ipart. 
Elsőnek gyártott Áder-rendszerű mikrofonokat, ahol, rezgő famembrán hatott 
lazán érintkező szénhengerekre. A berliner rendszerű mikrofonok gyártását is a 
Telefongyár vezette be. 1898-ban megszerezte és tökéletesítette az Agar-fóle 
telefonnal kombinált váltakozó áramú vasúti harangjelző berendezést, mely 
lehetővé tette, hogy az állomások és pályaőrök a harangjelző meglevő vezetékét 
felhasználva telefonálhatnak egymásnak külön telefonvezeték nélkül is. Ilyen 
berendezéseket igen nagy számmal szállított a Telefongyár a Magyar Állam
vasutaknak, a hazai magánvasúti társaságoknak, valamint Szerbiába és Romá
niába is. 

1889-ben állami versenypályázat kiírása történt, LB telefonkészülékek 
szállítására.24 Mintakészülékeket nyújtottak be: Egger B. és Tsa, özv. Weimer 
Vilmosné, Teirich és Leopolder, Fischer Sándor, valamint Neuhold János. A ver
senytárgyalás győztese a Eis cher cég lett, de vállalt kötelezettségének nem tudott 
eleget tenni, a rendelést felosztották a budapesti hasonló jellegű vállalatok 
között, így ebből Neuhold is kivette a részét. Mint már említettem az első buda
pesti telefonközpont 1881-ben létesült. 1890-ben már hat központ volt üzemben a 
fővárosban. Ezek elhelyezkedése: Fürdő utca (József Attila u.), Lövész utca, 
Pálffy tér (Bem tér), Kerepesi ú t (Rákóczi út) , Stáció utca (Baross utca), Széna 

23 Központi értesítő, 1911. április 11. Megtalálható az O. L. gyűjteményes telefongyári 
anyagában is. ,,A társaság cége akként jegyeztetik, hogy a bárki által írott, nyomtatott, vagy 
bélyegzővel előnyomott cégszöveg alá az igazgatóság két tagja, vagy egy igazgatósági 
tag és a társaságnak egy cégvezetésre feljogosított hivatalnoka vagy két cégvezetésre fel
jogosított társadalmi hivatalnok nevüket per procura toldattal együttesen aláírják. Minden 
a Társaság nevében kiadandó hirdetmény a Budapesti Közlönyben fog hírré tétetni. Az alakuló 
közgyűlésnek az a határozata, mely szerint az alakuláskor megállapított és teljesen befizetett 
alaptőke 5.000 db egyenként 200 korona névértékű, bemutatóra szóló új részvények kibocsá
tása által 1.000.000 koronával való felemelése határoztatott el, bejegyeztetett, okmánytári 
száma 2165. A telep és az üzlet helye Budapest VII. Gizella út 51 szám." 

24 Helyi telepű készülék. L. B. lokálbatérie. 
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tér. A telefonállomások száma 1436 volt. 1891-ben újabb postai versenytárgya
láson vett részt Neuhold. Bár a legnagyobb LB telefon megrendelést Egger 
kapta, Weimer, Neuhold, és Deckert és Homolka is részesültek postai megren
delésekben. 1910-ben az addigi LB készülékek további előállítása mellett rátért 
a Telefongyár a CB készülékek gyártására is.25 

Hazánkban az első magyar gyártmányú telefonközpont nem Budaperten 
létesült, hanem Pécsett. Ezt az 50 állomású Áder-rendszerű mikrofonokkal ellátott 
központot a Neuhold-üzem szerelte fel.20 

Természetesen részt vett a Telefongyár a fővárosi telefonhálózat kifejlesz
tésében is, mely egyenes arányban a város növekedésével, rohamosan fejlődött. 
1900-ban már 10 000 vonalas CB központra írt ki a posta pályázatot. A nemzet
közi pályázatot pesti cég, az Egyesült Izzó nyerte el. Az új központ hamarosan 
el is készült, s Teréz központ néven helyezték üzembe a Nagymező utcában, 
1903. évben. Hamarosan a 10 000-es központ is kicsinynek bizonyult, fokozatosan 
kibővítették, 18 000 vonal befogadására. 1908-ban már újabb központra volt 
kénytelen a posta pályázatot kiírni, de az újabb József központ már csak az első 
világháború idején 1917-ben került felavatásra. I t t nyert elhelyezést az új 
interurbán központ is. 

Nevezetes állomás a magyar telefónia fejlődésében az is, hogy az első világ
háború idején a Budapest—Temesvár vonalon üzembe helyezték az első Lieben 
csöves erősítőket.27 Az Egyesült Izzó 1917-ben kezdett el erősítő csöveket gyár
tani. A rádiócsövek első felhasználói között a Telefongyár is szerepelt, mely az 
Izzó eme első termékeit katonai telefonközpontokba építette be, valamint azokba 
a rádiókba, melyekkel az olasz fronton létrejöttek a monarchia hadseregének első 
rádióhálói.28 

Neuhold a vasúti társaságokkal is kapcsolatban volt, s kezdetben éppen a 
vasutak meghibásodott távírókészülékeit javítgatta, majd maga is szállított a 
vasutak részére morse-készülékeket. Ha elfogadjuk azt az állítást, hogy a távíró, 
távbeszélő, továbbá a villamos harang jelző berendezésekkel adott hallható vonal
jelzések is a vasútforgalom biztosítását célozzák, akkor tényül kell elfogadnunk 
azt is, hogy Neuholdék már kezdettől fogva szállítottak a vasutaknak vasút
biztosító eszközöket, majd berendezéseket. A vasúti forgalomnak hangjelzések
kel való biztosítása azonban koránt sem meríti ki a vasútbiztosítás fogalomkörét. 
Bővül ez a kör azzal, hogy a kijáratok és bejáratok biztosításához a jelzőket 
szerkezeti összefüggésbe kell hozni a váltókkal, a vasúti pálya legveszélyesebb 
pontjaival. Az állomási biztosítás lényege tehát a központi váltó- és jelzőállítás, 
melynél a váltókat és jelzőket csoportba foglalva egy helyről központilag 
állítják. Másik lényeges eleme a vasútbiztosításnak a térközbiztosítás. Első 
pillantásra azt hinné az ember, hogy ennek legegyszerűbb módja csak akkor 
kibocsátani egy szerelvényt, ha az előző már elhagyta a következő állomást. 
Ez az út azonban nem minden esetben járható, sőt a vasutak fejlődésével egyre 
inkább járhatatlanná vált. A térközbiztosítás bizonyos mértékben függvénye az 
állomások biztosításának. Ha ugyanis a bejáratok és kijáratok biztosítását meg
felelően oldják meg, a térközbiztosítás már tulajdonképpen adva van. 

Az államvasutak részére az első nagyobbszabású munkát a Neuhold cég 
akkor szállította, mikor kiépítette és felszerelte a Budapest—Zimonyi államvasúti 
vonal távírda, harang- és védjelző berendezését. 1898-ban jutot t a Telefongyár 
az első nagy külföldi megrendeléshez. Megkapta a szerb államvasutak vonalainak 

25 Központi telep rendszerű készülék, centrálbatérie. 
26 Az eiső telefonközpont természetesen Pesten létesült, azonban az Belgiumban készült 

a Puskás Ferenc tervei szerint 1881-ben. Neuhold érdeme az elsÖ magyar kivitelezés volt. 
27 Az elektroneső Őse. 
28 O. L. Telefongyári anyag, 1917 — 18. évi katonai iratok. 
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telefonnal kombinált harangjelző berendezéssel való felszerelésre szóló megbízást. 
Ez a munka igen nagy horderejű volt. 1902-ben a vállalat megbízást kapott 
Magyarország összes államvasúti fővonalainak telefonnal kombinált harang
jelző berendezéssel való ellátására. Ezek egyrésze még ma is használatban van. 
Az országos jelentőségű szerződést 1903-ban kötötték meg. S ezzel tulajdonképpen 
Neuhold János feltette a koronát élete művére. Hatalmas volumenű szerződést 
kötött a Magyar Királyi Államvasutakkal. A szerződésben vállalt munka 2 411 150 
koronát jelentett a Telefongyárnak, de döntő jelentőségű volt a vasutak életében 
is. Ez a nagyszabású munka tette a kor színvonalának megfelelően korszerűvé, 
a MÁV jelzés- és híradás-rendszerét. A nagy jelentőségű szerződést főbb vonat
kozásaiban ismertetjük.29 

„Szerződés, mely egyrészt a Magyar Királyi Államvasutak, másrészről a 
Telefongyár Rt . , azelőtt Berliner J . magyarországi képviselősége budapesti cég 
között köttetett . A kimutatásban felsorolt vonalak elavult galvánáramcs harang
jelző berendezéseinek távbeszélésre egyidejűleg is használható indított áramra 
szerkesztett harangjelző berendezésekkel való kicserélése szerelése, és üzembe 
helyezése iránt következőleg köttetett : 

1. 363 db. XXII/31 tételű távbeszélésre egyidejűleg is használható, indított 
áramra szerkesztett állomási harangjelző berendezés, harangkészülék, és 
harangütőmű nélkül, írótámmal ellátott védszekrényben szerelve, szabvány
rajz szerint két vezetékre, darabonként 860 korona egységáron. 

2. 26 db. XXII/31 tételű távbeszélésre egyidejűleg is használható indított 
áramra szerkesztett állomási harangjelző berendezés, harangkészülék és 
harangütőmű nélkül, írótámmal ellátott védszekrénybe szerelve, szabvány
rajz szerint, három vezetékre, darabonként 1000,—korona egységáron. 

3. 4 db XXII/31 tételű távbeszélésre egyidejűleg is használható, indított áramra 
szerkesztett állomási harangjelző berendezés, harangkészülék és harangütő
mű nélkül, írótámmal ellátott védszekrényben szerelve, szabványrajz szerint 
4 vezetékre, darabonként 1100,—korona egységáron. 

4. 1 db XXII /31 tételű távbeszélésre egyidejűleg is használható indított áramra 
szerkesztett állomási harangjelző berendezés, harangkészülék és harang
ütőmű nélkül, írótámmal ellátott védszekrényben szerelve, szabványrajz 
szerint, öt vezetékre, darabonként 1280,—korona egységáron. 

5. 1 326 db XXII /33 tételű távbeszélésre egyidejűleg is használható indított 
áramra szerkesztett őrházi harangjelző berendezés, harangkészülék és harang
ütőmű nélkül, védszekrényben szerelve, teljes szabványrajz szerint, darabon
ként 300,— korona egységáron. 

6. 555 db XXII /43 tételű távbeszélésre egyidejűleg is használható egyen és 
váltakozó áramra szerkesztett, kombinált őrházi harangjelző berendezés, 
harangkészülék és harangütőmű nélkül, védszekrénybe szerelve, szabvány
rajz szerint, darabonként 360,— korona egységáron. 

7. 100 db XXII/124 tételű harangmű, váltakozó áramra szerkesztve, véd
szekrényben, harangfelszerelés nélkül, felhúzófogantyúval, súllyal, egyes 
ütőkikapcsolóval, darabonként 100,— korona egységáron. 

8. 726 db XXII/156 tételű folyamindító nagy induktor, az indított áramra 
szerkesztett harangjelző berendezés számára, védszekrényben szerelve 2 
vastartóval, váltóőrházak számára, szabványrajz szerint, darabonként 150 
korona egységáron. 

29 A szerződés szövege három helyen is megtalálható: MÁV irattár; 192.073/1903., — 
O. L. Telefongyári iratok, MAV szerződések, — O. L. Kereskedelmi Bank, Telefongyárra 
vonatkozó iratanyag. 
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9. 738 db galvánáramú állomási harangmű indított áramra való átalakításra, 
szabványrajz szerint, darabonként 60 korona egységáron. 

10. 2782 db galvánáramú váltó és vonalőrházi harangmű indított áramra való 
átalakításra, szabványrajz szerint, db-onként 60 korona egységáron. 

11. 356 állomás átszerelése egyenként 60 korona egységáron. 
12. 2393 db váltó és vonalőrház váltóőrbódé és váltótorony átszerelése egyenként 

40 korona egységáron. 
13. 1726 db darabonként 5 méter hosszú 27 cm. átmérőjű 3 milliméter vastag 

ólomcsőből készített földvezeték, a régi elavult földvezetékek kicserélésére 
daraboriként 24 korona egységáron. Az Államvasutak 1905-től kezdődően 
10 évi részletben fizet, mindig január 20-án, 1905—1907 között a tőke 1/10— 
1/10 részét kamatmentesen, azután kamatokkal. 

A berendezések a Telefongyár Rt . azelőtt Berliner J . magyarországi kép
viselősége budapesti gyárában gyártandók. A Telefongyár köteles a teljes meg
rendelés állományt 3 éven belül leszállítani. A szerződés napjától számított 3 
év leteltével késedelem esetén napi 100 korona bírságot köteles a Telefongyár 
fizeti. Azonban vis maior esetén, amihez gyárégés, kazánrobbanás, elemi csapás, 
munkássztrájk számíttatik, a berendezések szállítása és berendezése késedelmet 
szenvedhet, ez esetben új határidőt kell kitűzni kölcsönös megegyezés szerint. 

Per esetén a MÁV ott nyújthat be bírósági keresetet, ahol akar, a Telefon
gyár azonban csak Budapesten indíthat bírói eljárást a MÁV ellen. A nagy 
horderejű szerződést a Telefongyár részéről Neuhold János és Hahn Miksa írták 
alá, a MÁV részéről pedig Ludvigh miniszteri tanácsos és Hieronymi kereskedelem
ügyi miniszter voltak az aláírók. 

A szerelési munkák a MAV 40 fővonalán folytak. Az érintett főbb vonalak a 
következők voltak: Budapest—Újvidék, Budapest—Győr, Budapest—Szeged, 
Budapest—Miskolc, Miskolc—Kassa, Szerencs—Mezőlaborc, Szerencs—Kassa, 
Püspökladány—Debrecen, Nyíregyháza—Csap—Ungvár, Biharpüspöki—Kolozs
vár—Virágosvölgy, Szeged—Arad, Arad—Temesvár, Nagyvárad—Békéscsaba, 
Szeged—Temesvár, Villány—Eszék—Brod, Űj Dombóvár—Zágráb. 

Ugyanilyen rendszerű telefonnal kombinált harangjelző berendezéssel szerelte 
fel az első világháború u tán 1920—21-ben a jugoszláv államvasutak, 1922—23-
ban a román államvasutak, 1924—25-ben a bolgár államvasutak összes vona
lait. 1906-ban a Magyar Államvasutak 10 évre terjedő nagy beruházási prog
ramot készített elő, melyben a legnagyobb állomásoknak vasútbiztosító be
rendezéssel való ellátása is szerepelt. 1906-tól kezdve rendezkedett be a Tele
fongyár a nagyállomási vasútbiztosító berendezések gyártására. Ezzel a munka
programmal volt kapcsolatos a Székely Imre és Társa vállalkozás megteremtése. 

Meg kell említenünk, hogy a nagyobb vasútbiztosító berendezések gyártását 
nem a Telefongyár honosította meg Magyarországon. A Telefongyár negyedik 
volt a sorban, de az évtizedek múltával egyedül maradt s egyetlen vasútbiztosító 
berendezéseket gyártó vállalata lett hazánknak.30 

Az első vasútbiztosító berendezések külföldről érkeztek hozzánk. A Magyar 
Államvasutak első szállítója a Siemens és Halske részvénytársaság volt. Ezzel 
kezdődött meg nálunk a Siemens és Halske biztosítási rendszer alkalmazása. 
Az első magyarországi vállalat, mely mechanikai berendezéseket gyártott , a 
budapesti Roessemann és Kühnemann mezei és kisvasutak gyára, Vagongyár 
nevű cég volt. Másodiknak az Egyesült Villamossági Rt , a későbbi Egyesült 
Izzólámpa és Villamossági Rt . lépett a sorba. 1897-ben a Déli Vasutaknak szállí-

80 Dalmady Ödön : A vasúti biztosító berendezések fejlődése Magyarországon. 1904 — 19. 
Budapest, 1919. 

21 Tanulmányok Budapest múltjából 321 



tot tak berendezéseket. 1903-tól kezdve a MÁV-nak is szállítottak s 1908-ban 
rátértek a biztosító berendezésekhez való blokk-berendezések gyártására is, 
Siemens és Halske rendszere szerint.31 Az Izzó eme vasútbiztosító berendezéseket 
gyártó részlege az 1920-as évek közepe táján, mikor a telefongyári részvények az 
Izzó tulajdonába kerültek, mindenestül áttelepült a Telefongyárba. 

A Ganz és Tsa Vasöntő és Gépgyár Rt . 1902-ben rendezkedett be vasút
biztosító berendezések gyártására, majd Ganz és Tsa Danubius Gép, Waggon ós 
Hajógyár Rt . néven folytatták ugyanezt a munkát. 

A Telefongyár negyedikként lépett a sorba, 1905-ben átvette a bécsi Süd-
bahnwerk magyarországi szabadalmait. Ezeket a szerkezeti megoldásokat részben 
átalakította, saját szabadalmaira is kiegészítette, s így kezdte el a vasúti szállítá
sokat. Kezdettől fogva gyártotta a villamosblokk berendezéseket is, a Süd-
bahnwerk rendszere szerint, azonban gondosan ügyel arra, hogy a Siemens és 
Halske féle szerkezetek lényeges elemeit megtartsa, nehogy két a rendszer 
keveredése zavarokat okozzon. A legelső berendezéseket a Kassa—Oderbergi 
vasútnak szállította, a magyar államvasutak részére 1907-ben kezdte meg a 
szállítást, mint tudjuk ez a kapcsolat azóta is virágzó és gyümölcsöző, s a Telefon
gyár fokozatosan a MÁV egyedüli szállítója lett. A Telefongyár szállított első
ként elektropneumatikus berendezéseket. Az elektropneumatikus módszer nem 
egyéb, mint a sűrített levegő nyomását felhasználó biztosítási mód. A Telefon
gyár ezt a szabadalmat Westinghause Társaságtól vette át, s a Kassa—Oder
bergi vonalon alkalmazta először. Azonban a Westinghouse módszeren a Telefon
gyár jelentős módosítást végzett. A korábbi rendszernek volt ugyanis egy gyenge
sége, nevezetesen az, hogy az önműködő átkapcsolás azt a veszélyt rejtette 
magában, hogy a váltó éppen a mozgó jármú alatt önműködően átállitódik. 
A Telefongyár fejlesztőgárdája ezt a veszélyt teljesen kiküszöbölte. Az átváltódást 
előidéző kormányzó áram ugyanis egy, a csúcssínekkel összefüggő érintkezőn 
lett átvezetve. Az érintkezést a váltó mindkét végállásában megszakították. 
így az áram csak akkor jutot t a megfelelő elektromágnesbe, ha a csúcssíneket 
helyzetükből előzetesen már erőszakkal kimozdították. A Westinghouse rendszer 
teljesen eredeti átdolgozása után az első berendezést Korompán létesítette a 
Telefongyár, 1912-ben. Később Iglón, Poprádfelkán, majd Zsolnán létesített 
hasonló berendezést. 

Egyéb találmányok és újabb elgondolások is jellemzik a Telefongyár tevé
kenységét. 1915-ben a Telefongyár Pápa állomáson új vasútbiztosítási eljárással 
jelentkezett. A rugalmas váltóknál kampózáras biztosító rendszert épített ki. 
Ennél a rendszernél eltérően a Siemens—Halske félétől felhasítható váltóemeltyűk 
szerepelnek. A rendszer lényege, hogy az állító dobban a csúcssínek rugalmazó 
erejének kiegyenlítésére külön rugós kompenzáló szerkezet van elhelyezve, 
hogy a drótvezeték ne legyen igénybe véve. 

Még egy országos jelentőségű megoldás kidolgozása fűződik a Telefongyár 
fejlesztő mérnökeinek a működéséhez. A könnyebb megérthetőség kedvéért 
tételezzük fel, hogy egy állomáson egy bizonyos sínpár már foglalt, rajta szerel
vény vagy rakodó kocsisor áll. Emberi hibából előadódhat, hogy a bejárati 
jelző szabadot mutat, holott az említett sínpár foglalt. A Déli Vasutaknál ilyen 
természetű szerencsétlenség következett be egyszer. Ez az összeütközés adta a 
gondolatot a telefongyári mérnököknek, miként lehetne egy olyan rendszert 
kidolgozni, amely emberi tévedés fennállása esetén sem teszi lehetővé, hogy a 
külső jelző szabadot mutasson arra a vonalpárra, mely az állomáson belül foglalt. 
Ezt a problémát sikerült is megoldaniuk. Az irodai blokk-készüléket egyenáramú 
vágányhlokkal egészítették ki. A rendszer lényege az, hogy a bejárati jelzőblokk 

31 Dálmady Ödön i. m. -• . 
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feloldására csak akkor indítható áram, ha annak a vágánynak a vágány blokk ját, 
amelyre a vonatot bocsátani akarjuk, megelőzőleg lezárták. Vagyis szabadot 
jelző áram mindaddig nem mehet a külső jelzőhöz, amíg a pályán szerel
vény áll. 

1926-ban a Patz-féle szabadalom szerint a fővárosi villamosvasutak vonalán 
automatikus váltóállító készülékeket helyeztek üzembe. Ez az elgondolás telefon
gyári mérnök találmánya volt, ós szabadalma lett. Ennek a berendezésnek az 
volt a lényege, hogy ha a váltó a szándékolt menetiránynak nem állt megfelelően, 
akkor a villamoskocsi vezetője a felsővezetéken alkalmazott szán-szerkezet 
alatt bekapcsolt indítóval, illetve motorárammal ment keresztül. Ha a váltó 
megfelelő állásban volt, akkor a villamoskocsi kikapcsolt indítóval, illetve motor
áram nélkül haladt keresztül a szánszerkezet> alatt. A szánszerkezet helyét sötét
ben fénylő lámpával jelezték a felső vezeték felett. 

Az első világháború alatt igen sok vasútbiztosító berendezést szállított a 
Telefongyár. A hadsereg is sürgette a szállításokat, hogy a hadiszállításokban ne 
legyen fennakadás. Még hadműveleti területeken is folytak munkák. Az Orosz
országtól elfoglalt Kowel állomását a Telefongyár lát ta el vasútbiztosító beren
dezéssel. A megszaporodott munka miatt munkaerőhiány lépett fel a Telefongyár
ban is, hiszen sok szakember katonai szolgálatot teljesített. Az egyéb katonai 
jellegű munkák miatt is emelni kellett a létszámot, nagy tömegben vontak be 
nőket a termelésbe, s munkába állítottak 200 orosz hadifoglyot is. A háború 
alatt a gyár dolgozóinak létszáma túlhaladta a 600-at, a hadifoglyokkal együtt 
pedig elérte a 800-at.32 

Az első világháború alatt merült fel az a gondolat is, hogy a Telefongyár a 
vasútbiztosító berendezések mellett térjen rá a vasúti fékek gyártására is. A meg
valósulás azonban csak az első nagy világégés után következett be. Vasúti féke
ket, a Telefongyár gyártott hazánkban elsőnek. Ez elsősorban Szterényi József 
érdeme. Mikor a magyar ipar egy új ágazatának meghonosításáról beszélünk, 
Szterényi is megérdemli, hogy ejtsünk róla néhány szót. Bárói címe ellenére 
nem volt arisztokrata. Papi családból származott, s közgazdász képesítésének 
megszerzése után az Iparügyi Minisztériumba kerül, ahol a magyar ipar neves 
szervezője, Baross Gábor miniszter figyelt fel nem mindennapos tehetségére. 
Fiatalon országos jellegű feladatok elvégzését bízta rá, s a fiatal ember, aki 
később maga is miniszter lett, méltónak bizonyult a nagy tanítómester bizalmára. 
Szterényi szervezte meg Magyarországon az iparitanuló-oktatást, ő lendí
tette fel a magyar háziipart, a számtalan idegennyelvű könyvévei népszerűsítette 
hazánkat és a magyar ipari életet az egész világ előtt. Mint a Telefongyár igazgató
sági elnöke, a gyár életében is emlékezetessé tette nevét. O szorgalmazta a fékek 
magyarországi gyártását, s az első kapcsolatokat ő létesítette a német Knorr 
művekkel. A fék gyártásának átvételéről és a német Knorrwerke szabadalmainak 
megvásárlásáról Székely Imre vezérigazgató folytatta a németországi tárgyaláso
kat, 1926-ban. 1927-ben már annyira előrehaladtak a tárgyalások, hogy Székely 
az igazgatóságtól 400 000 pengő fékberuházás megszavazását kérhette. Meg is 
szavaztak 160 000 pengőt épületkiegészítésre, 240 000 pengőt pedig új gépek 
beszerzésére. 

Amíg Székely és Neuhold külföldön tárgyaltak a Kunze és Knorr művekkel, 
addig Szterényi a hazai piac útjait egyengette. 1928. március 9-én a MÁV vezér
igazgatósági ülése Szterényi javaslatára elfogadta, hogy a jövőben csak hazai 
gyártású Knorr-rendszerú fékeket fog felszereltetni. Az újonnan készülő kocsi
kat már mind új rendszerű fékekkel szerelik fel, s a régi kocsik fékjeit is mind 
kicserélik az első cserét igénylő meghibásodás után. A fekgyártás megindításának 

32 A Telefongyári dolgozók visszaemlékezései, lásd 13. jegyzet. 
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érdekében Hans Vielmettert, a Knorr—Werke főmérnökét a Telefongyár igaz
gatósági33 tagjául választotta, Szterényi pedig az igazgatóság elnöke lett. 

Amikor a fék gyártásával kapcsolatos tárgyalások megindultak, a Telefon
gyár vezetősége természetesen nem számolhatott még azzal, hogy rövidesen az 
egész kapitalista világot megrázó gazdasági válság fog kirobbanni. Az igazság 
azonban az, hogy a vasútbiztosító berendezések, és a vasúti fékek gyártása nélkül 
a Telefongyár nem tudta volna átvészelni a hatalmas krízist. 

Az egész gyár életében óriási jelentőségű MÁV fékszállítási szerződést, 
1930. március 7-én írták alá. A szerződés tíz esztendőre, kizárólagos jogot bizto
sított a Telefongyárnak, a Knorr-fékek gyártására és szállítására. Magát a szer
ződést Szterényi kormánykapcsolatai révén intézte el. Nagy jelentőségű lépés 
volt ez, az egyetemes magyar ipar fejlődése szempontjából is. Azonban Szterényi 
kormánykapcsolatai révén sem ment az ügy egész simán. A Telefongyár több mint 
200 000 pengőt fizetett ki tiszteletdíjak és „propaganda" címén. Erről Székely 
Imre minden szépítés nélkül beszámolt; az 193l-es igazgatósági ülésen, s elmondta, 
hogy a pénzeket ő és Neuhold Kornél utalványozták.34 Az igazgatóság lépésüket 
tudomásul vette és jóváhagyta, s úgy határoztak, hogy ezt az összeget a követ
kező három év nyereségéből kell egyenletesen levonni. 

A MÁV azonnal megrendelte 2500 vasúti kocsi fékberendezését. Ezt a tételt 
a gyár két év alatt legyártotta és leszállította. A munkát a szerződés pillanatában 
meg lehetett indítani, hiszen a beruházások 1927 óta készen voltak. Ennek a 
szerződésnek azonban olyan következménye is lett, hogy a német tőke újból 
behatolt a Telefongyárba. A Telefongyár ugyanis köteles volt átadni a szabadalmi 
díjak és a gyártási jog fejében az egész alaptőkéjét képező részvényeknek a 10%-át. 
Ebbe az amerikai főrészvényes a Standard is beleegyezett. A szükséges pengő 
összeget a Telefongyár készpénz formájában bocsátotta a Knorr—Werke rendel
kezésére, s ők a tőzsdén vásárolták fel a 10%-ot kitevő részvénymennyiséget. 
Ilyen nagy mennyiségű készpénze pedig azért volt ekkor a Telefongyárnak, mert 
a MÁV-val olyan előnyös szerződést sikerült kötni, hogy azok a fékekért kész
pénzzel előre fizettek. A MÁV ekkor olyan nagy mennyiségű készpénzt bocsátott a 
T R T rendelkezésére, hogy a németek kifizetése után még 350 000 pengő kész
pénz maradt a kasszában, amiből 200 000 pengőt gyárbővítésre, 150 000 pengőt 
pedig új gépek beszerzésére fordított a vezetőség. 

Egy év múlva a gazdasági válság hatására a MÁV gyakorlatilag fizetéskép
telen lett, a biztosító berendezésekért nem, vagy csak igen késedelmesen tudott 
fizetni. A gyár tehát ehhez a hatalmas, fékekért járó, összeghez a 24. óra utolsó 
pillanatában jutott . Ez a körülmény nagyban elősegítette azt, hogy a TRT a 
válságot viszonylag könnyen vészelte át. 

1930-ban befutott még egy 1 250 000 svájci frank értékű jugoszláv 
megrendelés, vasútbiztosító berendezések és fékek gyártására. A gyárnak két 
év alatt kellett leszállítani a berendezéseket, ez meg is történt. A vételárnak 
négy év alatt kellett befolynia. A jugoszláv állam előzetesen 7%-kai kamatozó 
pénztárjegyekkel fizetett, melyek realizálása négy év alatt ment végbe. 

* 

A következőkben vizsgálat alá vesszük a Telefongyár katonai kapcsolatait. 
Tekintettel arra, hogy a hadigyártmányok között zömében híradástechnikai 
berendezések szerepelnek, elkerülhetetlen, hogy ne kerüljön szóba a telefónia, és 
a későbbiekben sorra kerülő rádiótechnika. 

33 O. L. Telefongyári iratok, a vasúti fékek gyártására vonatkozó iratcsomó. 
34 O. L. Telefongyári iratok, 1931. évi igazgatósági ülési jkv. Igazgatósági iratok. 
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A liadicikkek gyártásának legkorábbi emléke 1877-ből való. Neuhold Jánosi 
ekkor kötötte első szerződését a Honvédelmi Minisztériummal, és ágyúgyutacsok 
szállítását vállalta el.35 Ezt követően katonai lapátok, csákányok, szuronyok, 
kulacsok és csajkák szállítására vállalt kötelezettséget. Ez az elég szegényes 
választék évtizedeken keresztül jóformán semmivel sem bővült, csak 1906-tól 
kezdve, ahogy a vállalat berendezkedett mindennemű telefon és gyengeáramú 
cikkek gyártására, a Telefongyár is állandó szállítója lett a hadseregnek. Az 
1914-ben kitört, első világháború alatt a vállalat a leggyorsabb ütemben átállt 
hadifelszerelésű üzemmé, és többek között különböző típusú telefonokat és 
különféle világító és repülőgép irányzókat szállított nemcsak az osztrák—magyar 
hadsereg, hanem a német, bolgár, és török hadsereg és haditengerészet részére is. 
A haditelefonok mellett vasútbiztosító berendezéseket, ágyúlövedékeket gyújtó 
szerkezeket, gyújtócsavarokat gyújtófejeket, hótálpakat, bakancsszegeket 
szállított a Telefongyár. Máry Dezső őrnagy találmánya alapján a Telefongyár 
gyártotta le azokat a repülőgép elhárító irányzékokat, világító célgömböket és 
világító irányzékokat, amelyekkel a Boszporusz és Aranyszarv öböl védőágyúit 
is felszerelték. 

A háború évei alatt egyszerre lépett fel az anyag-, a szén-, ós a munkaerő
hiány. Felállították a fémközpontot, és a szénbizottságot. Életbe lépett az anyag
gazdálkodás. A háború elején a gyár energiaszükségletét egy 250 LE gőzgép és egy 
kisebb gázmotor lát ta el. 1916-ban vásárolt a gyár a Blau és Lukács cégtől egy 
150 LE gázmotort, majd 1917-ben elektromos áramot kapott a gyár az Elektromos 
Művektől. 

Az osztrák—magyar—olasz front vezetékes híradásrendszerét legalább 
50%-ban Telefongyári berendezésekkel építették ki. Az Országos Levéltárban levő 
dokumentumok a monarchia hadseregének híradástechnikai fejlettségére is fényt 
vetnek. 1916-ban az olasz fronton még csak vezetékes híradás volt, 1917-ben 
kezdték kiépíteni a rádióüzemű híradásrendszert, és 1918-ban már a magasabb 
parancsnokságokon mindenütt megtaláljuk a távíróüzemben dolgozó rádió-adókat 
és -vevőket. Elsőnek az olasz fronton bevetett hetedik hadtest telefonhálóját 
építette ki a Telefongyár. Telefongyári felszereléssel létesült összeköttetés a 
repülőterek, és a tüzérségi állások között is. Az első telefonközpontokat Chiarano, 
Carbonere, S. JSTiccolo és Villa Emo pontokon építette ki a TRT. Az első rádió
állomást ugyancsak a Telefongyár telepítette Villa Emonál, a kilencedik hadtest 
főhadiszállására. Az első rádióhálóba az említett hadtest-parancsnokságon kívül 
aI/4. hadosztályparancsnokság, és a hadtest-tüzérparancsnokság voltak még bekap
csolva. Ez ideig még semmilyen magyar történelmi, hadtörténelmi vagy tech
nikatörténeti tanulmány nem emlékezett meg arról, hogy az első, Magyarországon 
gyártott katonai rádiók még 1917-ben készültek a Telefongyárban, azokat rejt
jelezve Klerá-nak, a teljes dokumentációban Klein Radio-nak nevezték. A doku
mentációkat minden esetben Oberst Keller, néha magyarul írva Keller ezredes 
hagyta jóvá. A rajzok tanúsága szerint a telefonvezetékeknél egyaránt használ
tak egyes és kettes vezetékeket, a fontosabb helyeken pedig páncélkábelt. Szállí
to t t a gyár az olasz front részére optikai jelzőállomásokat is, ezeket „Opt. Sig. 
Stat ." jelzéssel rejtjelezték. Ez az adat azért is érdekes, mert rávilágít arra, hogy 
az első világháborús Telefongyár az optikai ágazatban is tudot t gyártani, s ez 
mintegy előzménynek tekinthető a békeidők egyéb optikai természetű és vetítőgép 
üzletágainak. Azonban a gyár nemcsak telefonnal ós távíróval, valamint rádióval 
kapcsolatos munkákat végzett az olasz front részére. Közreműködött tüzérségi 
bemérőállomások, lehallgató állomások, megfigyelő állomások, fényszóró beren-

35 O. L. F I K iratok, 1877. 
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dezések alkatrészeinek építésében is. Ezen a területen kooperációs kapcsolatai 
voltak osztrák és birodalmi német hadiüzemekkel. 

A háború után néhány évig nem foglalkoztatta a honvédség a Telefongyárat. 
1928-ban indultak az új katonai munkák. A katonai adó-vevőkre szóló megren
deléseknek a Telefongyár az akkor még újpesti Standard-dal együtt te t t eleget. 
A gyártás megosztásának mérvét nem lehet pontosan megállapítani. Részt vett 
a kooperációban a Csonka János-féle gépgyár is. Minden esetben ők szállították a 
készülékek benzinmotorját. 1928-ban a TRT 250 W-os rádióállomás, 1931-ben 
pedig 50 W-os adó-vevőkön dolgozott. Ezekben az években a szénréteg-ellenállá
sokat még kivétel nélkül a külföldi Carbone cég szállította a készülékekhez, de a 
berendezések vevőcsövei magyar gyártmányúak voltak. Az Egyesült Izzó 
készítette a G 407, G 410 ós a G 405 típusú csöveket. Az 193l-es megrendelés 
teljesítéséhez 1700 fm. nagyfrekvenciájú ASP 810 speciális acetát szigetelésű 
kábelre volt szükség. A kábelek legyártására ajánlatot te t t a Kábelgyár Rt. , a 
Magyar Siemens Művek, és a Feltén ós Guilleaume. Hosszas tárgyalás után a 
Feltén szállította le a kábeleket. Ennek az az érdekessége, hogy korábban ezt 
a típusú kábelt külföldről szerezték be, s most egyszerre három vállalat is fel
ajánlotta a gyártást. A készülékek műszereit is zömében magyar, budapesti cé ek 
szállították. A thermoampermérőket a Fehér Ferenc Elektromos Finommechanika 
Készülékek Gyára, az ampermérőket az Elektromos Mérőműszergyár, a volt
mérőket a Fehér Ferenc cég szállította. Azokat a nagyméretű kondenzátorokat 
melyeket később a Standard profilszerűen is átvett , az Ericsson cég készítette. 
A kondenzátorok gyártására a Standard és a Telefongyár versenytárgyalást 
hirdetett, s azon a Berliner Hydrawerke, a nürnbergi SAF Süt-Deutsche Werke 
és a budapesti Ericsson cég pályázott. A rendelést a magyar Ericsson vállalat 
kapta. A szükséges potenciómótereket a Telefongyár készítette, míg a csillám-
kondenzátorokat a Standard szállította, de a rácsköri ós anódköri kondenzátoro
kat abban az időben magyar cég még nem tudta gyártani, így azokat a Dubilier 
londoni elektrotechnikai vállalat szállította le. 

A 250 W-os rádióállomás műszaki adatai a következők voltak. Az egész 
állomás összes tartozékaival együtt 2 gépkocsin szállítható legyen. Antennája 
1 db 24 m-es felcsavarható Magirus féle árboc, a megfelelő, antennával és ellen
súllyal. A vevőkhöz 2 db 12 m-es összerakható árboc megfelelő antennát kap. 
A rádió-állomás erőforrása benzinmotor közvetlenül kapcsolva egy megfelelő 
dinamóhoz. Adó-berendezése csőadó, 300—3000 m-ig. Antennateljesítmény 
250 W. Kapcsolható legyen az állomáshoz, Morkrum rendszerű betűírógép. Az 
állomás egy telefónia adásra alkalmas szerelékkel is ellátandó. Tartozéka 2 db 
modern szelektív 7 csöves vevő, mely alkalmas legyen távíró és telefónia vételre, 
300—3000 m-ig. A készülék hatótávolsága távíróüzemben 5—600 km legyen, 
telefónia üzemben 2 - 300 km, rossz légköri viszonyoknál. 

* • 

A továbbiakban vegyük vizsgálat alá a Telefongyárnak a rádiózással kap
csolatos tevékenységét. Mint ismeretes Hertz-nek, az elektromos hullámok ter
jedéséről kidolgozott kísérletekkel is alátámasztott tanítása képezi a rádiózás 
elméleti alapját. Hosszú út vezetett a gyakorlati megvalósuláshoz. Popov 1895-
ben mutat ta be drót nélküli távírókószülékét, majd Markom 1898-ban, azáltal, 
hogy az adóhoz földelt antennát kapcsolt, gyakorlatban is megvalósította a drót-
talan táviratozási. Magyarországon 1904-ben végezték a rádiótáviratozással 
kapcsolatos első nagyobbszabású kísérletet. Az első rádiótávíró állomás 1914-ben, 
a nagy világégés első évében került üzembe Csepelen. Ez 1,5 KW-os kioltó szikra
soros adóállomás volt. 1915-ben Les de Forest feltalálta a 3 elektródás elektron 
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csövet. Ez a találmány döntő változást hozott a rádiózás történetében. Megnyílt 
a lehetősége annak, hogy rádióhírszóró állomások létesüljenek, a polgári lakosság 
is élvezhesse a technika eme új vívmányának az eredményeit. Ennek a folyamat
nak a kibontakozását a háború késleltette. Magyarországon az első hírszóró ál
lomás 2 db 25 W-os lámpaadóval, 1923. március 6-án kezdte meg a műsoradást. 
Széles körű amatőrmozgalom bontakozott ki ezután a fővárosban, és annak kör
nyékén. Amatőrök ezrei építették primitív detektoros készülékeiket, és a padláso
kon, háztetőkön antennaerdők létesültek. A Telefongyár volt az első hazai vál
lalat, mely alkatrészekkel szolgálta ezt a mozgalmat. 1917-ben már katonai rádió
adók készültek a Telefongyárban. Még a magyar adás megindulása előtt megkezd
te a rádióalkatrész exportot Angliába. így érthető, hogy a magyar műsorszórás 
megindulásakor ezen a téren a TRT volt a legfelkészültebb üzem. Híresek voltak 
a telefongyári potenciométerek, ezeken az ellenálláshuzal még szabadszemmel 
látható. Széles körökben ismert volt a Telefongyár „ Y " forgókondenzátora is. Igen 
korán megkezdte a Telefongyár a detektoros készülékek gyártását is. Csinos 
kerek kis bakelitházba épített kis készülékek voltak ezek36. 

A kis detektoros készülék csak fülhallgatóval, s egyszerre csak egy személy 
részére nyújt élvezetet. Felmerül a gondolat, hangszórót kell csatlakoztatni, 
hogy az egész család hallhassa az adást. Ehhez elektroncső kell, amely felerősíti 
a jeleket. Az elektroncső fűtést igényel, ehhez pedig elem, telep, akkumulátor, 
villanyáram szükséges. Az elektromos áram útját ellenállásokkal, potencióméte-
rekkel kell szabályozni. Minél több az elektroncső, annál több kondenzátor szük
séges. Nem elégszem meg egy állomással ? Forgókondenzátort kell beépítenem. 
A rádiózás egjre több iparágat igényel, teremt, és foglalkoztat. Kibontakozik a 
híradástechnikai alkatrészgyártó ipar, és nagy lendületet vesz a vákuumtechnikai 
ipar, hogy rádiócsövekkel, adó- és vevőcsövekkel tudja szolgálni a rádiózás ügyét. 

Kezdetben a nagyobb gyárak maguk állították elő a szükséges alkatrészeket, 
vagy azokat külföldről hozták be. Papírkondenzátorok gyártásával hazánkban 
először Szvetics Emil próbálkozott.37 Az első rádióalkatrészgyártó üzem Always 
név alatt szintén Budapesten kezdte meg tevékenységét. Papírkondenzátorok és 
szénréteg-ellenállások gyártásával indultak.38 Ezt a kis gyárat később megvásárolta 
az Egyesült Izzó, s ebből lett a ma is virágzó REMIX gyár. Elektrolitikus konden
zátorokat az Ericsson gyártott elsőnek, ezt a profilt a beolvadás után tovább 
folytatta a Standard.39 Elektroncsöveket kezdettől fogva gyártott az Izzó. Mint 
már láttuk, éppen a Telefongyár tartozott az első felhasználó közé, hiszen már 
1917-ben rádiócsöveket vásárolt az Izzótól. 1925-ben alakította dr. Patai Imre 
a Vatea gyárat. A Vatea rádiócsövek gyártásával foglalkozott kezdetben, majd 
miután a holland Philips megvásárolta, rátért a vevőkészülékek és, az adócsövek 
gyártására is. A Vatea Rácüótechnikai és Villamossági R t . 1939-ben beolvadt a. 
Philips Rádió és Villamossági Rt.-be. 1913-ban Kremeneczki János megalapította 
a magyar Wolfram Lámpagyárat. Izzólámpákat és rádiócsöveket gyártott ez a 
kis üzem is, de nem bírta a versenyt a világcég Egyesült Izzóval, s az 1931-ben 
ezt a gyárat is megvásárolta. Az Izzó i t t leállította az izzólámpa és rádiólámpa 
gyártását, a gyár termékei Orion néven váltak ismertekké, elsősorban a rádiói. 
Ez az üzem lett azután a magyar rádiógyártás egyik legismertebb képviselője. 

A Telefongyár volt tehát az első Magyarországon, mely rádiókészülékeket 
gyártott még 1917-ben, a TRT készített elsőnek detektoros és telepes készülékeket 

36 A Kiscelli Múzeum gyűjteményében I R T potenciométerek és Y forgók is találhatók 
87 Makó, i. m. 
38 Az Always gyár több termékét a Kiscelli Múzeum őrzi. 
39 A BHG korai elektromos alkatrész gyártásának műszaki leírásai, valamint az első 

termékek néhány darabja a Kiscelli Múzeumban található. 
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a polgári lakosság számára már 1923-ban, de rádióalkatrészeket már ezt megelőzően 
is exportál t . 

A rádió telefongyári vonatkozásainak ismertetése után vessünk néhány pil
lantást a televízióra. Ismeretes, hogy Mihály Dénes, akit ma már a technika
történet az emberiség nagy feltalálói között ta r t számon, első kísérleteit a Telefon
gyár laboratóriumában folytatta, s Telehor-nak nevezett készülékével már 1919-
ben betűket és idomokat te t t láthatóvá. A Telefongyár nem élt a lehetőséggel, 
hogy elsőnek gyártson a világon televíziós készüléket, elsőnek szerezzen szaba
dalmat, ehelyett Mihály Dénest külföldre engedte, s a magyar televízió-technika 
kibontakozása harminc esztendőt késett. 

Mihály Dénes 1929-ben magyar nyelven írt „A távolba látás és készüléke" 
című ismertető füzetében a következő visszaemlékezés olvasható: „Szeretettel 
és hálával emlékszem Neuhold Kornélra, a Telefongyár E-t. igazgatójára, aki 
minden riasztással szemben rendületlenül hitt abban, hogy sikerülni fog a távolba
látás megoldása, és nem rajta múlott, hogy ma az egész technikai világ, sőt az 
egész művelt világ figyelme nem a Hungária krt-i gyáron, hanem a Német Biro
dalmi Posta kísérleti állomásán van. Szerény személyem 1912-ben kezdett e prob
lémával foglalkozni. Kísérleteim első komoly eredményeképpen a budapesti Tele
fongyár Rt . laboratóriumában Neuhold Kornél igazgató segítségével és hathatós 
támogatásával 1919. július 7-ón sikerült első ízben elektromos úton egyszerű vona
lak, betűk geometriai alakok halvány képét látni, optikai akadályon keresztül. 

A Telefongyár egyik vezérigazgatója, Neuhold felismerte a kísérletek jelen
tőségét. Azonban a másik vezérigazgató, Székely Imre nem szívesen adott pénzt 
olyan kutatásokra, amelyeknek anyagi megtérülésére évtizedekig nem volt re
mény. A Telefongyár valóban nem rendelkezett olyan anyagi lehetőségekkel, 
hogy Mihály Dénes kísérleteit a végső kibontakozásig finanszírozni tudja. 

* 

Fordítsunk egy kis figyelmet a Telefongyári munkásmozgalom kibontakozá
sára is. Az 1904 előtti adatok nem ismeretesek. 1904. február 19-ón a Telefongyár 
dolgozói sztrájkba léptek, s az alábbi követeléseket terjesztették az igazgatóság 
elé: Követeljük az embertelen műszerész-művezető elbocsájtását. A sztrájkból 
kifolyólag a gyár munkásai közül senki el nem bocsájtható. Követeljük a bizalmi-
férfi rendszer és a szakcsoport munka közvetítésének elismerését. A darabszám 
munkások 10%, a napszámban dolgozó munkások 20% béremelést kapjanak. 
Munkaidő után, azaz este 6 óra után a bent dolgozók 25% bérpótlékot kapjanak. 
A vidékre küldött munkások 100%, a helyben kiküldöttek 50% pótlékban része
süljenek.40 A sztrájk támogatására a „Vas és Fémmunkás" Lap a Telefongyárat 
1904. március 3-tól „munkát vállalni tilos" jegyzékre vette, ami azt jelentette, 
szervezett munkás a Telefongyárban munkára nem jelentkezhetett, ott munkát 
nem vállalhatott. „Munkát vállalni tilos" jegyzéken volt még a Telefongyár 1910. 
december 1-től, 1911 március végéig. Az 1910. december 1-én kezdődő, hosszasan 
elnyúló sztrájkot az váltotta ki, hogy a gyár főmérnöke elrendelte, hogy a mun
kások a szükséges kéziszerszámokat saját pénzükön vegyék meg. Akik kijelentet
ték, hogy erre nem hajlandóak, azokat rövid úton kizárták a gyárból. A munkás -
nyúzásnak ez az új formája Hahn műhelyfőnök agyában született meg. A mun
kások között óriási elkeseredést váltott ki az embertelen, s még a tőkés gyakor
latban is eléggé ritka intézkedés. A gyár munkásai nem kezdtek azonnal sztrájkot. 
Előbb beadványt intéztek az igazgatósághoz, melyben ez állt: „Nem hisszük, 
hogy az igazgatóság tudot t volna erről az intézkedésről, hiszen az mindig figye-

40 Vas és Fémmunkás 1904. március 3. V. szám. 



lembe vette a munkások .jogos kívánságait. "Azonban az igazgatóság nem méltá
nyolta a beadvány elismerő sorait, hanem kíméletlenül ki tartot t az intézkedés mel
lett. Erre kirobbant a sztrájk, mely a munkások teljes győzelmével végződött. 
A főmérnök kénytelen volt ldadott rendelkezését visszavonni.41 Alig csitult el a 
szerszám vásárlás körüli vihar, rögtön újabb esemény korbácsolta fel a még 
meg sem nyugodott idegeket. December 15-én elbocsátottak egy szervezett 
munkást, s ugyanakkor a kezébe adtak egy bizonyítványt, melyben kiváló mun
kásnak ismerték el, s felvételét minden más üzemnek ajánlották. Ugyanakkor 
Székely vezérigazgató a háta mögött a lehető legrosszabb információkat adta 
róla, s a „kutyaól" útján megakadályozta, hogy munkához jusson. Emiatt 
hosszabbította meg a szervezett munkásmozgalom a Telefongyár elleni munkás
zárlatot. A Telefongyár elleni következő zárlat 1911 februárjában lépett életbe. 
Kiváltó oka az volt, hogy a bizalmi-férfiakat azzal az indokkal bocsátották el, 
hogy kevés a munka. Az elbocsátás időszakában a tanoncokat este 8-ig túlóráz-
tat ták. Nyilvánvaló volt, hogy az elbocsátási ok nagyon is erőltetett ürügy volt. 
Ugyanakkor hajszát indítottak a szervezett munkások ellen is, s egymást érték 
az elbocsátások. Mivel szervezett munkások felvételére tilalom volt, a gyár 
csak gyengébb képesítésű szervezetlen munkásokat tudot t felvenni az elbocsá
tot tak helyére. Emiatt a termékek minősége romlani kezdett. így állapította meg 
a „Vas és Fémmunkás" s ugyanakkor kilátásba helyezett egy hosszabblélegzetű 
sztrájkot. 

Az első világháború második évében a gyorsan emelkedő árakra való tekin
tettel a Telefongyár, az Egyesült Izzó és az Ericsson Vállalat munkásai közös 
mozgalmat indították, hogy bérviszonyaikat rendezzék. Hosszas tárgyalások után 
részben orvosolták a munkások panaszait. A következő rendelkezés született: 

1. Az akkord munkabérek revideálandók, és akként állapítandók meg, hogy 40% 
túlkereset elérhető legyen. Az akkord-kereset felső határát nem korlátozzák. 

2. Ha az akkordban dolgozó munkás önhibáján kívül egy elszámolási héten 20 
óránál több időt kénytelen órabérben dolgozni, úgy minden ezen 20 órán túl 
terjedő munkában töltött órákra 25% pótlékot kap. 

3. Az állandó órabérben dolgozó munkások és a rezsi-munkások 25% pótlékot 
kapnak. 

4. A huzamosabb ideig órabérben dolgozó munkások, pl. a fejlesztésen dolgozó 
műszerészek 25—40% pótlékban részesülnek. 

Az egyes bérkategóriákat a rendelkezés az alábbiak szerint szabályozta: 
műszerészek: 6 hónap gyakorlatig 40—44fül., 16—18 hónap 46—54 fül., 18 — 36 
hónap 56—66 fül., 4—5 év 68—80 fül., 5 év felett 80 fillérnél több. 

Az akkordban dolgozó női munkások alapbére 24—30 fül., az állandó óra
bérben dolgozó női munkások órabére 30—40 fül. 

A szerszámlakatösok 56—94 fillér órabért kaphatnak, 10—25% pótlékkal. 
A névleges béremelések ellenére a reálbérek csökkentek. A háború négy esztendeje 
alatt a Telefongyári bérek kb. 400%-kai emelkedtek, ugyanakkor azonban a meg
élhetési költségek mintegy 500%-kai növekedtek. 

Az első világháború előtt a Telefongyár dolgozóinak semmilyen önálló tár
sadalombiztosítási szervezetük nem volt. Egyes munkások azonban részt vettek 
a vasasok kebelén belül önálló kezdeményezés alapján létrejött munkásbiztosítási 
egyesületekben. A háború évei alatt a gyár titkársága közellátási akciókat szer
vezett, s a tisztviselőknek és munkásoknak egyaránt osztottak zsírt, lisztet, 
cukrot, pénzfizetés ellenében. A Tanácsköztársaság országos szinten megszervezte 

41 Vas és Fémmunkás 1910. december 1. és december 8-i száma. 
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a társadalombiztosítást. A tőkésrendszer újbóli hatalomátvétele után visszaesés 
következett be ezen a téren, azonban a tőkések is kényszerültek bizonyos intéz
kedéseket hozni. A Telefongyárban előbb a gyári titkárságot bízták meg azzal, 
hogy munkás jóléti ügyekkel foglalkozzon, majd 1924-ben felállították a Jóléti 
osztályt.42 Az osztály tevékenysége főleg a gyári tisztviselők részletvásárlási ak
cióinak a szervezésében merült ki. Munkások részére az első részletvásárlási akciót 
1923-ban szervezte a titkárság. Az érdekes körlevél így hangzott: „Munkásaink 
24 havi részletre szövetet vásárolhatnak a Schwartz és Tsa Szövetáru nagykeres
kedésben. Hetenként a pénztár vonja le a részletet. Kilépés vagy elbocsájtás 
esetén a fennálló tartozást egyszerre vonjuk le. A szövetet csak a t i tkár alá
írásával ellátott utalvánnyal lehet vásárolni. Az utalványt mindazon munkásunk 
megkaphatja, aki vállalatunknál megalapozott egzisztenciával rendelkezik." 

A Jóléti osztály szerződést kötött különböző orvosokkal, akik a telefongyári 
betegeket jutányosabb áron kezelték. Nagybani vételeket szervezett, s a gyár 
dolgozóit nagykereskedelmi áron ju t ta t ta bizonyos közszükségleti cikkekhez. 
A tisztviselőknek propagálták a Ferenc József betegellátó egyletet, valamint a 
betegellátó szövetkezetet. A belépési díj 1926-ban 10,— P , 50 fill, volt,havijárulék 
címén 5—10 P-t kellett fizetni. Ezek a társulatok ingyenes orvosi, kórházi keze
lést biztosítottak, gyógyszert adtak, azonban a társulatnak munkás nem lehetett 
a tagja, csak tisztviselő. 

Erős mértékben romlott a gyár dolgozóinak, elsősorban munkásainak hely
zete az 1929-ben kirobbant gazdasági válság idején. Szólaltassuk meg a kortársat, 
a Telefongyár egyik munkását, aki az „Ellenzéki Munkás" 1932. március havi 
számában így számolt be a gyár dolgozóinak helyzetéről: „Nálunk a Telefon
gyárban is racionalizáltak. Bevezették a bedo-rendszert, s ez mintegy 30%-os 
bércsökkenésre vezetett. Elérkezett hozzánk is az ellenzéki szervezkedés híre, 
de a szociáldemokrata főbizalmi a statáriumra való hivatkozással megakadályozza 
a szervezésre összehívandó értekezletet. Pedig a helyzet nálunk is nagyon rossz, 
minden erőnket megfeszítve kell dolgoznunk, és keresetünkből száraz kenyérre 
is nehezen telik. A férfiak keresnek heti 22—25 P-t, a nők 14—16,— P-t. Az ifjú
munkások keresete heti 1 — 9, — pengő, s ráadásul rendszeresen veri őket Arbold 
művezető úr. Ebédidő nincs, ha munkaközben eszünk, ordítanak ránk, és azzal 
fenyegetnek bennünket, hogy ebédidő címén 1 órával meghosszabbítják az amúgy 
is 8 és félórás munkaidőt. Állandóan bocsájtanak el munkásokat, a múlt héten is 
negyvenen lettek elbocsájtva. Ez azonban csak a kezdet volt. Állandóan azzal 
fenyegetnek bennünket, hogy a jövőben még nagyobb arányú elbocsájtásokkal 
számolhatunk." 

A gazdasági válság évei alatt az igazgatóság rendezni kívánta Székely Imre 
vezérigazgató anyagi ügyeit. Úgy döntöttek, hogy rendkívüli érdemeire való 
tekintettel rendes havi fizetésén felül 10 esztendőn keresztül évi 20 000,— P-t 
kapjon kézhez. Ha figyelembe vesszük 6000,— P-ős havi fizetését, hozzászámítjuk 
a különböző igazgatóság által megszavazott jutalmakat, a vezérigazgató havi 
jövedelme az osztalék nélkül kb. 12 000,— P volt. Egy kisebb családi ház ára 
akkoriban 2000—5000 P között mozgott, s az átlagos havi munkáskeresetek 
60—100 P között ingadoztak. 

Való igaz, hogy a gyár is nehéz helyzetben volt a válság évei alatt, de a nehéz 
helyzet anyagi kihatásait elsősorban a munkásokra akarta áthárítani. A foglal
koztatottságot elsősorban a MÁV vasútbiztosító fék megrendelései biztosították. 
A gyár eme két részlegében többé-kevésbé ment is a munka folyamatosan. Azon
ban a híradástechnikai és a vegyes osztályon csökkentett munkaidővel dolgoztak, 
időszakosan vagy véglegesen bocsátottak el embereket. A gyár igazgatósága 

42 O. L. Telefongyári iratok, titkársági csomó. 
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különleges, sokszor kétségbeesett intézkedéseket hozott. A csökkenő kereslet 
miatt leállították pl. a rádiógyártást. Átmenetileg megszüntették tehát azt az 
ágazatot, melynek Magyarországon a Telefongyárban voltak a legrégibb tradíciói. 

Új gyártmányok bevezetésével próbálkoztak. Rátértek a benzinkutak 
gyártására, azzal a helyes indokkal, hogy a motorozás és autózás viharos fejlődés 
előtt áll, a válság lezajlása után rohamosan szaporodik majd a motor- és gépkocsi
park, s ebből a fejlődésből a Telefongyár is fölözzön le valamit. Ugyanezen 
meggondolás alapján vették programba a gyújtógyertyák gyártását. Próbál
kozott a gyár ezekben az években alpakka evőeszközök, csónak oldalmotorok, 
korcsolyák és cipzárak gyártásával is. Sikeresnek mondható a paradicsom-
paszírozó-gyártás, de a hűtő-és mosógépek készítésével való próbálkozás azonnali 
kudarccal járt . A felsoroltak közül néhány üzletág a válság után is tovább virág
zott, ennek ismertetésére azonban már egy újabb tanulmány szükséges. Leg
nehezebb az 1933-as óv volt, amikor egyszerre váltak fizetésképtelenné a MAV, a 
jugoszláv vasutak és a román Hadügyminisztérium. A TRT adósaival kamatokkal 
fizetési egyezményeket igyekezett kötni, a gyár pedig hiteleket vett fel az újabb 
megrendelések finanszírozására. Felvettek ebben az évben egy 100 000 dol
láros, és egy 260 000 pengős kölcsönt, A válság éveiben a gyár alaptőkéje 
1 625 000 pengő volt, amely 162 500 db egyenként 10 pengő névértékű bemutatóra 
szóló részvényre oszlott. A részvények zöme az amerikai Standard birtokában, 
10%-a a német Knorr—Bremze Á. G. tulajdonában volt ekkor, a többi, mintegy 
20% megoszlott sok kisebb részvénytulajdonos között. 

* 

A század első évtizedére bontakozott ki az a szervezési rend, amely évtizede
kig érvényben maradt. Tekintettel arra, hogy a többi híradástechnikai üzem is 
hasonló szervezetű volt, röviden ismertetem. 

Az új gyártmányról, melyet a fejlesztési osztály a kísérleti műhellyel karöltve 
dolgozott ki, a szerkesztési osztály részletekre lebontott rajzokat készített. A 
rajzok a Method irodára kerültek, ahol a technológusok műveletterveket készí
tettek, meghatározták tehát, hogy melyik munkadarab milyen gépen és milyen 
anyagból fog elkészülni. Az egyes munkadarabok anyagigényét 100 egységenként 
súlyozták, s ennek alapján a gyártmány anyagösszeállítását is elkészítették. 

A műveletterveket és anyagösszeállításokat leadták aztána rendelési központ
nak. Gyáron belül ezt a szervet Rendelési irodának nevezték. A rendelési iroda a 
gyár kereskedelmi szervétől kapta meg, hogy egy bizonyos gyártmányból milyen 
mennyiséget kell legyártani. Ennek megfelelően a rendelési központ üzemrendelést 
írt ki, s azt a gyártórészlegnek leadta. Ugyanakkor anyaglapokat is kiállított, s ezt 
megkapta az anyagbeszerzés, a Sürgető iroda és a revízió. Az anyagbeszerzés a 
hiányzó anyagokat megrendalte ós behozta. A revízió, melynek szinten rendel
kezésére állottak a megrendelési lapok, a beérkezett anyagot megvizsgálta, s ha 
azt jónak találta, átvette. Az anyag raktárra került, s a műhely azt a műhely
rendelési lap alapján tudta kivételezni, mindig csak annyi mennyiséget, amennyi
ről az üzemrendelés szólott. Ha selejt miatt az előírt mennyiséget nem tudták 
legyártani a kivételezett anyagból, a Methodos engedélyezhette újabb mennyiségű 
anyag kivételezését, melyet az anyagbeszerzés pótlap alapján hozhatott be, ha 
a raktáron nem volt felesleges készlet. 

A gyárat a vezérigazgató irányította, az igazgatóság évenként kibocsá
tot t rendelkezései szerint. A vezérigazgató minden évben az Igazgatóságnak 
számolt be tevékenységéről. Két igazgató hajtotta végre a vezérigazgató uta
sításait. Az egyik a termelésért felelt. Alája tartoztak az üzemirányító szervek 
és az üzemmérnökök. Közvetlen beosztottjai voltak a műhelyfőnökök, akik a 
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művezetőket irányították. A művezetők a csoportvezetőket és az élőmunkád 
csoportvezetőket irányították, akik pedig a munkások közvetlen főnökei voltak. 
A másik igazgató a revíziót, az adminisztratív és kereskedelmi szerveket irányí
tot ta, elkészítette az éves mérleget, amit a vezérigazgató terjesztett évenként 
jóváhagyásra az igazgatóság elé. Az igazgatóságnak volt elnöke, alelnöke, és 
voltak tagjai. A hannoveri, később pedig a Standard Tröszt központtal hiva
talosan az igazgatóság, gyakorlatilag a vezérigazgató tar tot ta a kapcsolatot. 
A külső központ bonyolította a szabadalom átadásokat és átvételeket. Nagyobb 
horderejű döntéseket engedélyük nélkül nem lehetett végrehajtani. Üzemfej
lesztéshez, új épületek emeléséhez minden esetben a központ engedélye volt 
szükséges. 

Befejezésül ismertetem azt a gyártmánylistát, melyet a telefongyár bocsátott 
a rendelkezésemre. Alakulásától a gazdasági válság éveiig a Telefongyár az alábbi 
termékeket gyártotta: kék-író berendezések, LB telefonok, CB telefonok, telefon
központok, elektromos csengők, jelző-kürtök, számjelző tablók, billentyűk, 
villámhárítók, gyengeáramú szerelési cikkek, erősáramú szerelési cikkek, telefon
központok átkapcsol ói, elektromos vízállásmutató, távhőmérők, önműködő 
tűzjelzők, pénzszekrény biztosító berendezések, gázfőzők, evőeszközök, korcso-
lyák, villanyórák, borotvakészletek, cipzárak, katonai detektoros és lámpás 
rádiók, paradicsompaszírozók, klf. vasútbiztosító, jelző- és állító berendezések, 
gyújtógyertyák, csónakmotorok, benzinkutak, logartárcsák, mosógépek, hűtő
gépek, számológépek, sterilizátorok, és a legkülönbözőbb fajtájú katonai és 
hadi cikkek. 

A későbbiek során egyéb új gyártmányokat is bevezetett a Telefong}^ár, de 
a válság utáni, a második világháborús, és a felszabadulás utáni éveket egy 
újabb tanulmányban fogom ismertetni. 
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I M R E TÓTH 

D I E A N F Ä N G E D E R B U D A P E S T E R F U N K T E C H N I S C H E N 
I N D U S T R I E 

Die erster jarzehnte der Telephonfabrik 

Die ersten Budapester funktechnischen Werke entstanden zwischen 1868 — 75. 
Unter ihnen entstand die Werkstatt von Johann Neuhold, der Vorgänger 
der Telephonfabrik in 1875. Zwischen 1867—75 blühte der Eisenbahnbau kräftig 
auf und die Eisnbahnlinien erforderten Sicherungseinrichtungen und auch 
«in Funknetz. Die ersten Besteller des Werkes von Neuhold waren die Eisenbahn
gesellschaften. Anfangs verbesserte die Werkstatt Telegrapheinrichtungen der 
Eisenbahnen, später verfertigte, sie auch solche. Es wurden pyramidförmige 
Schutzsignalapparate mit Scheiben und Signalapparate mit Handgriff für die 
Eisenbahnen geliefert. 

Im Jahre 1898 hat die Telephon Fabrik A. G. in Hannover eine Beteiligung 
an dem Werk Neuhold übernommen, und im Jahre 1900 kaufte sie es. Die Fabrik 
trägt seit 1901 den Namen Telefongyár R T (Telephonfabrik A. G.). Die heutige 
Anlage hat man in 1898 erworben. Im Jahre 1911 entstand — durch Mitwirken 
vom Wiener Bankverein — die selbständige Telephonfabrik, die weiter den 
Namen Telefongyár R T führte. Die Mehrheit der Aktien kam in Jahre 1925 in 
den Besitz der Fabrik Újpesti Egyesült Izzó Rt . und in 1928 erwarb sich dieselbe 
die Fabrik Standard Villamossági Rt . So gelangte die Telephonfabrik in den 
Interessenkreis der I. T. T. New York. Dieser Zustand dauerte bis 1949. bis zur 
Verstaatlichung. 

Als erste verfertigte die Telephonfabrik in unserem Land Mikrophone nach 
dem System Ader. I n 1898 kommt sie auf die Verfertigung von mit Telephon 
kombinierten Glockensignal-Einrichtungen für die Eisenbahnen. Da konnte 
man durch die Leitung des Glockensignals zugleich auch telephonieren. Seit 
1899 erzeugt das Werk LB-Telephone und in 1910 begann auch die Produktion 
der CB-Apparate. Die erste in Ungarn erzeugte Telephonzentrale hat die Telep
honfabrik verfertigt. 

Seit 1898 versah die Telephonfabrik die einheimischen Eisenbahnlinien 
stufenweise mit Telepraph-, Glocken- und Schutzsignal-Einrichtungen. Im 
selben Jahr begann sie das Montieren dieser Einrichtungen auch auf den Linien 
der serbischen Eisenbahnen, und diese seine Tätigkeit breitete sie stufenweise 
auch auf die bulgarischen und rumänischen Eisenbahnlinien aus. 

Seit 1906 erzeugt die Telephonfabrik auch Eiseanbahnsicherungs-Einrich
tungen für Grosstationen. Auf diesem Gebiet wurde sie Alleinlieferant der MAV 
(der Ungarischen Staatsbahnen). Seit 1930 nahm die Fabrik auch die Herstellung 
von Eisenbahnbremsen in ihr Programm auf. In diesem Jahr verpflichtete sich 
die MÁV in der Zukunft ausschliesslich in Ungarn erzeugte aus der Telephon
fabrik stammende Bremsen an ihren Wagen und Lokomotiven anzuwenden. 

In 1917 verfertigte die Telephonfabrik als erster in Ungarn bereits Rund
funk-Sender und Empfänger Apparate und diese wurden zuerst an der italienischen 
Front angewendet. Vor dem Beginn der Rundfunksendung in Ungarn exportierte 
sie Radio-Bestandteile nach England. Nach dem Beginn der einheimischen 
Sendung wurden auch die ersten Empfänger-Apparate hier verfertigt. 

Im Jahre 1919 hat Dénes Mihály einer der Erfinder des Fernsehens im Labo
ratorium der Telephonfabrik mit seinem Apparat nemens Telehor elektrische 
Zeichen sichtbar gemacht. 
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In den 1930-er Jahren hat die Telephonfabrik auch die ersten einheimischen 
Tonfilm-Einrichtungen verfertigt. 

Die Telephonfabrik ist ein sehr bedeutender Faktor der Budapester funk
technischen Industrie. Die einheimische Eingührung von mehreren sehr wichtigen 
teils das technische Leben teils das Alltagsleben beeinflussenden Erzeugnissen 
knüpft sich an den Namen der Telephonfabrik. 
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