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Az utolsó Puskás szobor (avatás) 

(A ditrói helyett, falmelléki Puskás) 

 

A Magyar Telekom 2019 januárjában költözött át Krisztina körúti székházából a Könyves 

Kálmán körútra, a Fradi-pálya elé. Az előbbi, még Matáv központi irodaház előtt 2006. május 

elején lett, katonai tiszteletadással felavatva Puskás Tivadar bronz fejszobra, az első budapesti 

telefonközpont létesítésének 125. évfordulója tiszteletére. Trischler Ferenc alkotását, az akkor 

még a Matáv által is támogatott Postai és Távközlési Múzeumi Alapítvány állíttatta.  

 
Dr. Horváth László Ferenc igazgató 

Puskás Tivadar Távközlési Technikum 

Egy-egy szál tulipánt hoztak a Pus-

kás Tivadar Technikum diákjai  

 
A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület tagjai, névadójuk szobránál, 2008-ban. 

Ölveczkyné Klári, Ölveczky István,  +Majercsik Tibor, Fóti Mari 

Dr. Lindner Miklós, Felker Lajos,  +Szepezdi Dezső, +Havasi János 
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A Puskás szobor áthelyezése elhúzódott, mivel a Telekom nem tulajdonosa, csak bérlője 

az új épületnek. Már helyének kiválasztása sem volt egyszerű feladat, mivel a 7 emeletes üveg-

palota alá három garázs szintet is telepítettek. A statikai számítások alapján végül is a fal mellé, 

szerintem egy, a belépők elől eltakart helyre engedélyezték az újraállítást. Ebbe a Postamúzeum 

és a szobrászművész is beleegyezett, hiszen a Fradi-pálya közelsége miatt egy Puskás nevű 

személyről, még ha Tivadar is célszerűtlen lett volta kültéri szobrot állítani. Itt legalább nem 

ázik és a Telekom aulájában galambok sem repdesnek…  

Tivadarunk rossz évben, rossz napon született. Tavaly szeptember 17-i 175. születésnap-

jának már bármilyen hivatalos említését is lenullázta, az 1937-ben Puskásra magyarosított nevű 

„száguldó őrnagyról” elnevezett foci-aréna novemberi átadási ceremóniája. Végül is, Puskás 

Tivadarról elnevezett Technikumot 2013-ban államosították, a nevét viselő rádióklub és a szin-

tén a nevét felvett Híradó Bajtársi Egyesület eredményes működését csak érzelmileg befolyá-

solta „példaképünk” mellőzése, tehát, ha rezignáltan is, de mondhattuk: „Több is veszett Moh-

ácsnál!”. Ez annyira igaz, hogy Trischler szobrászművész úr éppen a Busójárásra hivatkozva 

mondta le megjelenését szobra újraállításán. Persze, emlékszem még fiatal egyetemi tanársegéd 

koromból, hogy a hétfő 8 órai első két tanóránál csak a péntek 14 órai volt rosszabb. Aki eljött 

az is csak a várható katalógus miatt, melyet akkor sem, most sem tartottam. 
 

 
 

Meg is lett az eredménye: a Postamúzeumból ketten: Kisfaludi Júlia igazgató asszony 

és fotósa Hajdú József, a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesületből: szintén ketten: Kecs-

keméti Bandi bajtársammal együtt jelentünk meg. Az 500 méterre lévő Technikum, közel 500 

fős közösségét csak a fotós Torma Károly villamosmérnök-tanár úr képviselte. (Az Ő fényké-

peit mellékelve próbálom illusztrálni az ünnepség kellemes hangulatát.) A Puskás Tivadar Rá-

dióklubból ott volt Fröhlich Henrik elnök Úr és lejött néhány a Telekomnál dolgozó klubtag 

is. 
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Hajdú József 

Postamúzeum 

Fröhlich Henrik 

Puskás Tivadar Rádióklub 

Kecskeméti András 

Puskás Híradó Bajtársi Egyesület 

A többiek az új befogadó szervezet, a Magyar Telekom aktív és nyugdíjas dolgozóiból 

tevődtek össze 25-30-an. Köztük még a Matáv korszak egyik emblematikus vezérigazgatója: 

Horváth Pál, valamint Dr. Tremmel János jelenlegi vezérigazgató helyettes és a vezetéknél-

küli ágazatvezetője Dr. Taszner István. 

 
Dr. Taszner István 

ágazatvezető 

 Horváth Pál 

Matáv vezérig. 

Dr. Tremmel János 

Telekom vezérigh. 
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Logikusan utóbbi beszélt a vállalat részéről, hiszen Puskás világszabadalma a Telefon-

hírmondó volt az első elektronikus műsorszóró berendezés, mely szolgáltatásaiban 30 évvel 

előzte meg a rádiót. A televízió is ugyan úgy műsorszóró szolgáltatás, melyben azonban a hang 

képpel lett kiegészítve. Egészen az internet megjelenéséig kellett várni, hogy a rendszer inter-

aktívvá válhasson, tehát az előfizetők is visszaszólhassanak, sőt szolgáltathassanak korlátozott 

jogosultsággal „műsort” a többi előfizető számára is. Ez már válóban új médium. 100 évet kel-

lett rá várni a Telefonhírmondó megjelenése után. 

 
Egyezkedünk. Ki kezdi, ki miről beszél és ki mennyit 

 

 
Dr. Horváth László Ferenc Dr. Taszner István 

 

A kölcsönös üdvözlés után megcseréljük a meghirdetett sorrendet: először én mesélek Puskás 

Telefonhírmondójáról, majd Taszner doktor ágazatvezető Úr ismerteti a Magyar Telekom új 

mobil szolgáltatásait, 2 az 1 arányban a javamra. Végül látva, hogy a megjelentek 80%-a tele-

komos, 4 az 1 lett a javamra az előadások hossza. Mivel ez a tapsok hosszában is így jelent 

meg, Tivadarunk „bronz ajka” is elégedetten mosolyogott el. Végül is neki kell, látva az új 

székház robosztus vasbeton vázát még legalább 100 évig nézni a lift felé igyekvőket. 
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Koszorúzás, Szózat, Magyar takarodó elmaradt. Helyette a csinos műsorvezető hölgy a 

közös fényképek elkészítése után, egy kis édes-sós rágcsával fűszerezett baráti beszélgetésre 

invitált minden résztvevőt.  

 

 
 

Néhányan, a jóhangulatú anekdotázást, a Fradi-pálya árnyékában, a kemény mag szoká-

sának szellemében az aluljáró egyik korcsmájában szelíd borozgatással fejeztük be. 

 

Külső-Ferencváros, 2020. február 14. 

 

Dr. Horváth László Ferenc alias l@csib@csi 

a Puskás Tivadar Távközlési Technikum ex. diákja és ny. igazgatója 

a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület alelnöke 


