
1844. szeptember 17-én született Puskás Tivadar, 

a műsorszórás megalkotója 
(Kiállítást és vetélkedőt szervez ősszel a Stefánia palotában a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi 

Egyesület és az MH. Budapesti Nyugállományúak Klubja Híradó Tagozata) 

A Puskás nevet, az egész világon egy Purczeld Ferenc nevű sváb labdazsonglőr lenyúl-

ta. (Kevéssé közismert, hogy jó helyre született: apja football edző volt.) Azt meg, hogy az 

1937-ben Puskásra magyarosított nevű focista országos hírnevét egy másik Puskásnak, Tiva-

darnak köszönheti senki nem is sejtette. Egy-egy válogatott meccs, sőt több haza rangadó ide-

jén az egész ország a rádió előtt itta Szepesi Gyuri varázslatos szavait. Volt, aki el tudta felej-

tetni a magyarral akár „a Don-kanyart, Isonzót és Mohácsot” is, és volt, ami az Ő „trilláit” 

szinte ingyen, az eseménnyel egyidőben mindenki otthonába szállította. 

Sajnos Tivadarunk rossz csillagzat alatt és rossz időpontban látta meg a napvilágot Pes-

ten, esetleg Budán, de szerintem a kettő között a Dunán. Keresztlevelében apja „gőzhajón 

hivatalnok”, majd négy év múlva „gőzhajón tisztviselő”. Nem báró, nem gróf, nem tábornok, 

nem lelkész, nem zeneszerző, még mérnök se. A számok is katasztrofálisak lesznek 50, 100, 

150 év múltán. Született 1844-ben, 100 év múlva éppen a világégés közepe. 1994-ben meg 

ugye éppen szitokszó volt a „média”. Ugyan ez az eset 1893-as halálával és az azt egy hónap-

pal megelőző Telefonhírmondó elindításával. Nem volt esélye arra, valaki potens leírja „Höl-

gyeim és Uraim! 450 évet kellett várnunk. hogy megszülethessen a Gutenberg-galaxis gyer-

meke, akinek élveztéhez már nem kell megvárni amíg leírják, szedik és kinyomtatják! Nem kell 

lemenni esőben, sárban az újságoshoz! Sőt olvasni sem kell megtanulni! A Telefonhímondóval 

egésznap házhoz jönnek a hírek, a nóták és a színházi előadások hangja is:”  

Talán, 1931-ben (Akkor volt 50 éves az első budapesti telefonközpont.) Tartottak a 

Horváth Mihály téren egy kis nyilvános cécót. Jól mutatott az új, impozáns postai épületen 

egy bronz relief és a rádiózás is az első fellendülését élte. (Mint ezt, May Mayus Tivadar a 

Magyar Film Iroda későbbi igazgatója szervezte, csak róla még ma sem tudja senki, hogy 

anyja Puskás Tivadar 1881-ben Párizsban született lánya gr. Török Mária Margit volt.) 

Tavaly, 2018 tavaszán volt két 125 énes évforduló. Mindkettőt elvitte a paralmenti kép-

viselő választás „láza”. Az idén szeptember 17-én esedékes 175 éves születési évforduló ép-

pen az önkormányzati választás kampányának finisére esik, tehát kívülről semmi jó nem vár-

ható. Nekünk kell megmutatni az országnak, a magyar kard, a magyar honvéd „megint szép 

lesz, Méltó régi nagy híréhez;” A „fakard” a gyermekeink kezében manapság az okostelefont 

jelenti. Nem eltiltani, hanem biztatni, tanítani kell őket a használatára. Mert az infokommuni-

kációs, a kibernetikai hadviselés már folyik. Ezt végre nem csak mi, hanem a honvédelmi 

miniszter úr is harsogja. A Budapesti Nyugállományúak Klubja eddig rendezett vetélkedőt 

Rákócziról, a II. Világháborúról, a Reformkorról, Görgeiről, a Flottilláról, tehát a „Zrínyi 

2026” indítása kapcsán végre bevezethetjük a Puskás Tivadart az első „okostelefon gyártót”, 

az első média gurut. 

Mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy egy okos telefon sokkal bonyolultabb, mint 

egy fakard, tehát egy színvonalas Puskás175 vetélkedőhöz is több felkészülés szükségeltetik. 

Epilógus: Magyar honban mindig is népszerűek voltak a „menő” autómobilok, amely manap-

ság elektromosat jelent. Itt az ideje, hogy elterjesszük: „A világon először, 1883-ban Puskás 

Tivadar száguldozott, 10 km/órás sebességgel a párizsi Boulevard de l'Opéra sugárúton, há-

rom kerekű villanyautóján, melyet Nikola Tesla munkatársa készített neki.” 

Budapest, 2019. május 16. 
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