Koszorúzás Puskás Tivadar halálának 123. évfordulóján
Az egyesület tagjai meghívást kaptak 2016. március 16-án a Budapest Helyőrség Dandár
Petőfi laktanyai szoborparkjába. Ahol ünnepi beszéddel és koszorúzással emlékeztünk meg
Puskás Tivadar halálának 123. évfordulójáról.
Jelen volt a dandár személyi állománya, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum diákjai és
tanárai, valamint az egyesületünk és a híradó tagozat meghívott tagjai.
A himnusz elhangzása után ünnepi beszédet mondott dr. Horváth László Ferenc
egyesületünk alelnöke.
Beszédének elején, orosznyelven köszöntötte a megjelent résztvevőket, amivel
meglepetést okozott. De mivel a többség értette a humort és a nyelvet derültséget és fokozott
figyelmet váltott ki. Majd rátért Puskás Tivadar életének bemutatására. A Puskás életét jól
ismerőknek is új információkat adott a beszéd. Kitért a halálának okára és új oldaláról is
megismerhettük legkisebb lánya Theodore visszaemlékezése alapján. Megtudhattuk, hogy
szakmai mellőzöttsége és a biztos családi háttér hiánya is hozzájárult a korai halálához. De
számomra újdonság az volt, hogy robbanó töltetett is feltalált, amit 1890-ben mutatott be a
Vaskapunál. Az életében sok kudarc érte, de a befektetett munka meghozta a várva várt
gyümölcsét, átadásra került a világ első műsorszóró berendezését a Tefonhírmondót.
1893.február 15-én 60 előfizetővel megkezdte a beszélő újság műsor sugárzását. Az egész
család boldog volt. Puskás el akarta terjeszteni a találmányát az egész világon. Amerikai
körútra készült, amikor bekövetkezet a tragédia. Március 16-án a Hungária szállóban (ahol
lakott) szívrohamban meghalt. Halálát az általa megalapított Telefonhírmondó repítette
világgá.
Mindenkit foglalkoztatott, hogy mi lehetett a tragédia kiváltó oka? Az egyik oka az
lehetett, hogy a család anyagi helyzete nem volt megnyugtató. Másik oka a zaklatott
idegrendszere, a mai kifejezéssel pánikbetegség, ami kilátástalan helyzeteket idézett elő. Ma
szívinfarktusnak mondanánk.
Halála csődhelyzetbe sodorta a családot, a hitelezők azonnal benyújtották a fizetetlen
számlákat. A telefonhírmondót csak egy részvénytársaság alapításával lehetett életben tartani.
Az új tulajdonosok a hitelező, magyar arisztokraták voltak. Öcse Puskás Albert nem örökölt
csak adósságot, így csak vezérigazgató lett és nem tulajdonos.
Temetésén, a családon kívül részt vettek a szakma képviselői, a Kereskedelmi Bank és a
Telefonhírmondó Vállalat vezetői. Búcsúztatóbeszédet Virág Bála hírlapíró mondott. A
kormányrészéről senki sem jelent meg.
1929-ben a 13-as parcellából kihantolták és a Fővárostól kapott díszsírhelyre, a 34/1-es
Művészparcellába (mai helyére) helyezték örök nyugalomba.
Az ünnepi megemlékezés után koszorúzásra került sor, elsőnek a megbízott parancsnok,
Barát Ernő ezredes helyezte el koszorúját, majd a Puskás Egyesület nevében dr. Lindner
Miklós nyá. altábornagy és Soós Tamás nyá. alezredes. Harmadiknak a Puskás Tivadar
Távközlési Technikum képviseletében dr. Horváth László Ferenc (a technikum utolsó
igazgatója) és Voncsina Henrik.

Az ünnepi megemlékezés a Szózattal és a magyar Takarodó hangjaival fejeződött be.
A részvételt megköszönte az ünnepséget levezető és a házigazda szerepét felvállaló
Bodnár István mk. hadnagy.
Budapest, 2016. március 16-án.
Soós Tamás nyá. alezredes

