
Még Verne Gyula sem gondolt rá, egy magyar üzletember megépítette.  

A Telefonhírmondó 

 

Magyarországról indult szenzáció, a sajtó teljesen új, a nyomtatottól teljesen eltérő formája 

az újság, amit a fülével olvas! Eme csodás találmány is helyet kapott az ezredévi kiállításon, 

ahol megtudhatja, hogyan is működik Puskás Tivadar nagyszerű találmánya. 

 

Már több alkalommal tudósítottunk az Ezredévi Kiállítás különböző eseményeiről és 

pavilonjaiban látható érdekességekről. A Posta, távirda és távbeszélő csarnok közvetlen 

közelében található a Telefonhírmondó pavilonja. 1896. május 18-án kereste fel Ferenc József 

osztrák császár és magyar király – aki, 1896. május 2-án harangzúgás mellett megnyitotta a 

millenniumi ünnepségek központi rendezvényét az ezredévi kiállítást a Városligetben – 

küldöttségével a Wehle Gusztáv1 által tervezett szerény épületet. Az uralkodót Popper István 

a Telefonhírmondó Rt. mérnök-igazgatója fogadta, aki őfelségének elmagyarázta a hírmondó 

működését és jelentőségét az ipari találmányok között. Az uralkodó a rövid látogatás után a 

következőket mondta: „Rendkívüli találmány [...] úgy látszik a lehetőségei korlátlanok [...] 

nagyon örülök, ennek az igazán szenzációs és izgalmas fejlődésnek [...] és fölöttébb örülök az 

én aranyozott fülhallgatóimnak, köszönöm szépen, nagyon gyönyörű ajándék”.2 A 

Telefonhírmondó technikai igazgatója, Szvetics Emil3 által berendezett épület egyik eldugott 

sarkában látható a „beszélő újság” feltalálójának Puskás Tivadar fotográfiája. A kép alatt egy 

évszám 1844-1893. „Üdvözöljük Budapest lakosságát. Üdvözöljük olyan szokatlan módon, 

amely páratlan az egész világon. Üdvözöljük az első várost, amelyből a Telefonhírmondó az 

egész világon győzedelmes útjára indul.”4 Ezekkel a szavakkal kezdte meg adását 1893. február 

15-én Budapesten a Telefonhírmondó a Magyar utca 6. szám alól egy bérelt lakásból.  

1 Bálint Zoltán: Az ezredéves kiállítás architektúrája Bécs, 1897, 46. oldal 
2 170 éve született Puskás Tivadar, Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefonhírmondó 
feltalálója 
http://lib.ke.hu/component/k2/item/724-170-eve-szuletett-puskas-tivadar-europa-elso-telefonkozpontjanak-
megalkotoja-a-telefonhirmondo-feltalaloja 
3 170 éve született Puskás Tivadar, Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefonhírmondó 
feltalálója 
http://lib.ke.hu/component/k2/item/724-170-eve-szuletett-puskas-tivadar-europa-elso-telefonkozpontjanak-
megalkotoja-a-telefonhirmondo-feltalaloja 
4 Telefonhírmondó, Magyar Rádió, Budapest, 1893, 93. oldal 
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De az egész történet nem is itt kezdődött, hanem az a felismerés, hogy az 1876-ban Alexander 

Graham Bell által feltalált telefon, vagyis két pont közötti - két beszélgetőpartner között 

továbbított hang - kapcsolat megteremtését Puskás továbbgondolta. Thomas Alva Edisonnak 

kifejtette, hogy kapcsolótáblák beiktatásával korlátlan számú telefontulajdonos kapcsolható 

össze. Így telefonhálózatok építhetők a telefontulajdonosok, a városok, az országok között, 

viszont közéjük telefonközpontokat kell létesíteni. Bár a telefonközpontot az amerikai Charles 

Schribner szabadalmaztatta 1877-ben, mégis Thomas Alva Edison szerint „Puskás Tivadar volt 

a világon az első ember, aki telefonközpont gondolatát felvetette.”5 A párizsi telefonközpont 

megépítése után Puskás fivérével, Ferenccel 1881-ben megépítették az első budapesti 

telefonközpontot. A telefonközpont gondolatából szinte következett a telefonhírmondó 

ötlete. Az a jel és technika, amely alapja a telefonbeszélgetésnek szolgáltathatja a hírközlést, 

a szórakoztatást, vagyis a jelsorozatok összessége műsorhoz vezet. Vagyis Puskás a telefonban 

találta meg azt az eszközt, amely a műsort az előfizetőkhöz szállítja. S ma már itt a világraszóló 

ezredévi megemlékezések hirdetik, hogy a világ első rendszeres műsorszolgáltatása innen, 

Budapestről indult. Ahogy Jókai Mór megfogalmazta „A Telefonhírmondó korunknak 

legelmésebb találmánya. Egy élő hírlap, mely minden nyomtatott hírt megelőz, […] nappal 

értesít, este pedig a színházi élvezeteket osztja szét az otthonülő ezreknek. Fő- és 

székesvárosunknak ez az egyik legérdekesebb speczialitása.”6 A pavilon belső falán 

fülhallgatók vannak elhelyezve, melyekből folyamosan hallhatóak a legfrissebb politikai, 

színházi hírek. Mi is meghallgattuk Jókai hangját, amint a Szegény gazdagokból idézett, és 

Szilágyiné Bárdossy Ilona operaénekesnő hangját.7  

A Telefonhírmondó Rt. közel kéttucatnyi előfizetővel indult 1893. februárjában. A következő 

évben már 700, két év múlva 4915, 1896-ban 6185 előfizetője lett. Az 1893-ban telepített 69 

km-es drótvezeték mára 750 km-re növekedett.8 A Telefonhírmondó Rt. a Magyar utcai 

bérlakásból először az Erzsébet krt. 24. szám alá költözött, majd 1894 októberétől a Rákóczi 

út 22. számú házból közvetíti a műsorfolyamot reggel 9-tól este 9-ig. A műsorfolyamban 

felolvasók óránként közlik a világ minden tájáról érkező híreket, az áru- és értéktőzsde 

jegyzéseit, időjárás-jelentést és pontos időt, de újabban színházi és a hangverseny-

5 Telefonhírmondó, Magyar Rádió, Budapest, 1893, 50. oldal 
6 Telefonhírmondó, Magyar Rádió, Budapest, 1893, 50. oldal 
7 KM Judit: Az Ezredéves Országos Kiállítás csodálatos pavilonjai 
https://multidezoepiteszet.blog.hu/2019/05/16/pavilonok_621 
8 Telefonhírmondó, Magyar Rádió, Budapest, 1893, 122. oldal 
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közvetítésekre is sor került négy-négy mikrofon elhelyezésével, amelyek tisztán továbbítják a 

zene- és énekhangokat. Popper István tájékoztatójából megtudtuk, hogy „[1896] Október hó 

1-jétől, miután a Telefonhírmondó műszaki igazgatója által vezetett kísérletek be lesznek 

fejezve, előfizetőink otthon hallgathatják végig a magyar királyi Operaház minden 

előadását.”9 

 

Képjegyzék: 

Telefonhírmondó pavilonja https://multidezoepiteszet.blog.hu/2019/05/16/pavilonok_621 

Telefonhírmondó reklámplakátja http://ozogany.com/?attachment_id=1113 

A telefonhírmondó kísérleti terme  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Telefonh%C3%ADrmond%C3%B3#/media/F%C3%A1jl:A_Telefonh%C3%ADrmon

d%C3%B3_k%C3%ADs%C3%A9rleti_terme.jpg 

Telefonhírmondó fali csatlakozó http://sikbela-radio.hupont.hu/19/telefonhirmondo 

Telefonhírmondó fejhallgatója http://sikbela-radio.hupont.hu/19/telefonhirmondo 

Puskás Tivadar fotográfiája 

https://gondola.hu/cikkek/109284 Sajat_talalmanya_kozolte_elsokent_a_magyar_zseni_halalhiret.html 

A millenniumi kiállítás „turistatérképe” 

http://budapestcity.org/02-tortenet/1896-orszagos-kiallitas/index-hu.htm 

 

9 A telefonhírmondó fogadtatása, Egykorú sajtó a telefonhírmondóról 
lhttp://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index242b.html?option=com_tanelem
&id_tanelem=567&tip=0 
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