
SZENZÁCIÓ! NINCSENEK TÖBBÉ TÁVOLSÁGOK!  

Megnyílt az első telefonközpont Budapesten 

 

 

1881. május 1-jén helyezték üzembe Magyarország első telefonközpontját, mely 

Budapesten nyílt meg. Az emberek különböző véleményeket fogalmaztak meg a 

világszenzációnak számító távbeszélő készülékről. Két ifjú nemesi származású budapesti 

lakos véleményét kértük ki.  

 

A világ első 20 kilométeres hatótávolságú telefonközpontja 1878-ban nyitotta meg kapuit 

Bostonban, majd gyors egymásutánban egy londoni és egy párizsi is. Mindegyik Puskás 

Tivadar felügyelete alatt állt. Két évvel később öccsével hazatért, és saját költségen nyitottak 

egyet hazánkban is. 

Az új találmányról megkérdeztük Bujdosó Anna kisasszonyt és Tyukodi László urat, akik elsők 

között próbálták ki az új eszközt. 

 

Mit gondol a telefonról? 

Tyukodi László: Csodálatosnak tartom ezt a technikát. Egyszerűen hihetetlen, hogy bármikor 

bárkivel beszélgethetek egy vezetéken keresztül. Most már nincsenek 

távolságok. Ráadásul az, hogy én az elsők között láthattam és kipróbálhattam, 

az még felemelőbb. Ez a jövő. 

Bujdosó Anna: Véleményem szerint egy borzasztó találmány, ráadásul számomra bonyolult a 

működése is. A barátnőmmel kipróbáltuk, de nagyon nehezen értettük meg 

egymást úgy, hogy nem láttuk egymást. 

Mivel indokolná álláspontját? 

Tyukodi L.: Nagyon szeretem az új dolgokat, főleg ha forradalmi. Egyszer elmentem Angliába 

egy hasonló bemutatóra, de az se volt rám ilyen hatással. 

Bujdosó A.: Ugyanolyan rossz hatással lesz az emberekre, mint a többi ehhez hasonló 

újdonság. Nem Isten teremtménye, hanem a Sátán szüleménye. El fog veszni az 

igaz emberi kapcsolat, ha az ördög csatornáján beszélünk. 



Ön szerint szüksége volt Magyarországnak egy ilyen eszközre? 

Tyukodi L.: Nem csak Magyarországnak, de az egész világnak szüksége van erre a készülékre, 

amellyel távol lévő emberek is tudnak egymással kapcsolatot tartani. 

 Bujdosó A.: Én úgy gondolom, hogy nem volt szüksége az országnak egy ilyen drága 

mulatságra. Túl sokba kerül. Vajon hogyan fogják ezt használni a 

szegényházak, az ispotályok és az iskolák? 

Beszereltetne egy ilyen eszközt az otthonába? 

Tyukodi L.: Természetesen. Amint erre lehetőségem lesz (és a kegyelmes asszony is megengedi) 

azonnal beruházok erre. 

Bujdosó A.: Még mit nem! Én nem hódolok be ilyen újításoknak. Ha majd a pap beszerez egyet, 

én is meggondolom. 

Mit gondol Puskás Tivadarról, és munkásságáról? 

Tyukodi L.: Úgy gondolom, hogy egy zseni. Az, aki egy ilyen készüléket ki tud találni, majd 

megvalósítani, számomra emberfeletti. Ő egyértelműen a modern kor hírnöke. 

Bujdosó A.:  Annak ellenére, hogy nem tartom jó ötletnek ezt az ördögi szerkentyűt, minden 

elismerésem a mélyen tisztelt mérnök úrnak, hogy volt annyi bátorsága és 

elszántsága, hogy egy ilyen új találmányt hozzon az országba.  

Ön szerint milyen lesz a jövő a távbeszélő készülék használatával? 

Tyukodi L.: Szerintem, ha ezt a készüléket tovább fejlesztik, az nagyban megkönnyíti majd a 

kapcsolattartást. 

Bujdosó A.: Úgy hiszem, hogy ezek az eszközök álnokul bevackolják majd magukat az 

életünkbe, és az emberi lustaságnak köszönhetően majd nem akarunk 

találkozni a rég vagy gyakran látott ismerőseinkkel, rokonainkkal. 

 

Az eltérő vélemények ellenére sokan gondolják úgy szerte a világban és Magyarországon is, 

hogy Puskás Tivadar telefonközpontja új lehetőséget jelent majd a jövőben az emberek közötti 

társalgásban. 

 



Irodalomjegyzék: 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1881_majus_1_puskas_tivadar_uzembe_helyezi_a_

budapesti_telefonkozpontot/ 

Kép forrás: 

http://ertekkeresok.network.hu/blog/gyokereinket-es-ertekeinket-keresok-hirei/130-eves-a-

budapesti-telefonkozpont 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pusk%C3%A1s_Tivadar_(m%C3%A9rn%C3%B6k) 

+ saját kép 
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