
A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET
TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 71.

Antal Ildikó

A magyar
villamosenergia-ipar

1896–1914
KÉPMELLÉKLETTEL

Sajtó alá rendezte: Gazda István

Magyar Tudománytörténeti Intézet

Budapest, 2014



Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 101.

A kutatás az OTKA K82121 sz. programja keretében készült

A kötet anyagát levéltári források, kéziratok
és egykorú nyomtatott források alapján összeállította:

dr. Antal Ildikó
igazgató

MMKM Elektrotechnikai Múzeuma

Sajtó alá rendezte:

dr. Gazda István
igazgató

Magyar Tudománytörténeti Intézet

Szakszerkesztõ:

Bodorné Sipos Ágnes
Magyar Tudománytörténeti Intézet

Képszerkesztõ:

Láng Veronika
Magyar Tudománytörténeti Intézet

ISBN 978-615-5365-05-8
ISSN 1416–5368

© dr. Antal Ildikó, 2014

A címlap a Ganz-gyártmányokat bemutató 1896-os kiadvány
felhasználásával készült

4





TARTALOM

A magyar villamosenergia-ipar 1896 és 1914 közötti
korszakának fõbb intézményei ................................................ 7

A magyar villamosenergia-ipar az ezredéves kiállításon ..... 7
A Ganz-gyár nemzetközi eredményei, pénzügyi helyzete

1890-tõl a századfordulóig .............................................. 12
Az Egger és Társa Közkereseti Társaság ........................... 22
A Siemens cég magyarországi sikerei ................................ 34
A villamos vasutak megjelenése Magyarországon ............. 38
A vasútvillamosítás – Kandó és munkatársai

eredményei ........................................................................ 41
Az áramszolgáltatás kezdeti sikerei ..................................... 45
A Ganz-féle Villamossági Rt. mûködése 1906-tól

1914-ig .............................................................................. 72
A villamosipar más vállalkozásai ........................................ 79
A villamosipar az 1914-ig tartó idõszakban ....................... 86
Az I. világháború idõszaka .................................................. 91

Ganz családfa 1914-ig .............................................................. 95
Egyesült Izzó családfa 1914-ig ................................................ 96
Magyarországi Siemens családfa 1914-ig ................................ 97

A magyar villamosenergia-ipar fõbb eseményeinek
kronológiája (1896–1914) ........................................................ 99

A kötethez kapcsolódó, interneten elérhetõ
feldolgozásaink ....................................................................... 181

I. adatbázis
A magyar villamosságtan-elektrotechnika 1945 elõtti
történetének adatbázisa ................................................... 181

5



II. adatbázis
Neves mûszaki alkotók külföldön benyújtott
villamosságtani-elektrotechnikai szabadalmai az
1882–1936 közötti korszakban, a szabadalmak teljes
szövegével ....................................................................... 181

III. adatbázis
Az 1896 és 1914 között Magyarországon
mûködõ villamosenergia-ipari vállalatok és fõbb
tisztségviselõik ................................................................ 182

Szakirodalmi források ........................................................... 183
1. rész – Levéltári és kézirattári anyagok ........................ 183
2. rész – Egykorú nyomtatott szakirodalmi források

(1896–1916) .................................................................... 185
a) Önálló kiadványok ..................................................... 185
b) Szakcikkek ................................................................. 195

3. rész – Nem egykorú nyomtatott szakirodalmi
források (1917-tõl) ......................................................... 206
a) Önálló kiadványok ..................................................... 206
b) Szakcikkek ................................................................. 212

6



A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPAR
1896 ÉS 1914 KÖZÖTTI KORSZAKÁNAK

FÕBB INTÉZMÉNYEI

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPAR
AZ EZREDÉVES KIÁLLÍTÁSON

1896-ban Magyarország nagy pompával ünnepelte meg a hon-
foglalás 1000. évfordulóját. Az ezredévi országos kiállításon a
hazai villamossági vállalatok gyártmányainak széles skáláját is-
merhette meg a közvélemény, tanulmányozhatták a világ szakte-
kintélyei. A Ganz gyártmányain kívül az Egyesült Villamossági
Rt., a távíró- és telefongyárak, valamint a kábelgyártás termékeit
mutatták be.

Világraszóló jelentõségû volt a millennium idejére világvárossá
vált Budapest nemzetközi hírû újdonsága, az Andrássy út alatt
erre az alkalomra megépített földalatti villamos vasút üzembe he-
lyezése. A világon itt alkalmaztak elõször földalatti villamos mo-
torkocsikat gázmozdonyok helyett. (Lásd a képmellékletben!)

A Ganz és Társa Rt. külön 2200 m2 alapterületû pavilonban
mutatta be gyártmányait. A Ganz-gyár által létesített elektromos
központi telep, mely a kiállítás nagy részének világítását, valamint
a kiállítás vasútjának és számos berendezés motorjának energia
szükségletét látta el, méltán érdemelte ki a közönség figyelmét.

„A kiállítás egész területére kiterjedõ az elektromos osztály ki-
állítása volt, amennyiben ez az osztály nem csak a Ganz czég
külön pavilonjának körülbelül negyedrészét foglalta el, hanem
a gépcsarnokban külön áramfejlesztõ telepekkel, továbbá ugyan-
itt, a nagy iparcsarnokban, több pavilonban, valamint a tavon
közlekedõ elektromos csónakokon számos elektromotorral, az
elektromosan világított szökõkúttal és a kiállítás területén üzem-
ben tartott keskenyvágányú elektromos vasúttal szerepelvén,

7
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sokoldalúságáról és nagy jelentõségérõl szembetûnõen fényes
tanúságot tett.”1

A kiállításon bemutatták a tökéletesített Ganz-féle transzformá-
toros energia átviteli rendszert, az ebbõl kifejlõdött többfázisú erõ-
átviteli rendszert, az elektromos vontatásban elért eredményeket, a
különféle motorokat és villamos jármûveket.2 Az alábbi felsorolás
némi képet nyújthat a kiállított gyártmányok sokféleségérõl. A gyár
külön pavilonjában láthatóak voltak az A2, A3, A5 jelû váltakozó
áramú dinamók, a kétsarkú Delta típusú egyenáramú dinamók kü-
lönbözõ típusai, 1 db C 100 jelû, 110 ezer Watt teljesítményû
nyolcsarkú egyenáramú dinamó (mely 200 lóerõs gyorsan járó
gõzgéppel közvetlenül kapcsolva a kiállítás szökõkútjának világí-
tására szolgált), a B1, B3, B5 jelû szinkron váltakozó áramú elekt-
romotorok, V típusú egyenárammal is járatható aszinkron váltako-
zó áramú elektromotorok, FE jelû egyfázisú váltakozó áramú in-
dukciós elektromotorok, F típusú háromfázisú forgóáramú elekt-
romotorok, közúti vasúti kocsikhoz való T típusú elektromotorok,
darumotorok, transzformátorok, bányaszivattyúk, folyadék reosz-
tátok, ívlámpák, Bláthy-féle wattóraszámlálók, kapcsolótáblák, ká-
belkapcsoló szekrények, elektromos vasutak alkatrészei, 2 db C50
jelû egyenáramú dinamó (melyek a kiállítás elektromos vasútjá-
nak szolgáltatták a szükséges áramot), valamint további Ganz
gyártmányú elektromotorok, melyek egyéb kiállítók munkagépeit
hajtották.3 (Lásd a képmellékletben!)

Az 1890-es években Magyarországon a Ganz-gyár volt az
egyetlen, amely az elektrotechnikai gépgyártással foglalkozott. Ez
a kiállításon is megmutatkozott a Ganz és Társa pavilonja anyagá-

8

1 Az ezredéves országos kiállítás gépipari csoportja. Ganz és Társa vasöntõ- és
gépgyár-részvénytársulat, Budapesten. = Technológiai Lapok 9 (1897) No. 15.
(aug. 15.) pp. 143–149.

2 Hoor Mór: Az elektrotechnika az 1896. évi ezredéves országos kiállításon. =
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 30 (1896) No. 10. p. 464.

3 Ennek az elõzményeit lásd elõzõ kötetemben: Antal Ildikó: A magyar villamos-
energia-ipar kialakulása, 1878–1895. Bp. 2013. MATI–MMKM Elektrotechni-
kai Múz. 227 p., 36 t. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 94.)
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nak gazdagságában, de a cégen kívül láthatták az Egyesült Villa-
mossági Rt., a távíró és telefon gyártók munkáit, valamint a kábel-
gyártás termékeit is.4

„Az ezredéves kiállítás volt az elsõ, amelyen az egy- és három-
fázisú váltakozó áramú munkaáttevést s a különféle váltakozó
áramú motorokat… most már tökéletes alakjukban a közönség-
nek bemutatták.”5

A kiállítás területén egyrészt a forgalom megkönnyítésére –
másrészt közúti-, mezei-, erdei iparvasutak mintájául szolgáló kes-
kenyvágányú elektromos vasút bemutatására – a kiállítás körútján
keskenyvágányú elektromos vasutat létesített a Ganz-gyár. A föld
fölötti áramvezetéket a két vágány közé helyezett kettõs karú, dí-
szes oszlopokra szerelték, az áramvezetésre forgó tárcsa (trolley)
szolgált. Az áram visszavezetése a síneken történt. A felsõveze-
tékes motorkocsik T típusú egyenáramú elektromotorokkal voltak
felszerelve.6

Különlegesség volt az elektromosan világított szökõkút, mely a
kiállítási korzót díszítette. A gépészeti és elektromos berendezése-
ket a Ganz és Társa Rt. szerelte. A vízmedencébõl üreges, 7 m
magas mesterséges szikla emelkedett ki, melyet õsmagyar monda
alakjai díszítettek. E sziklacsoportból 7 parabolikus vízsugár öm-
lött az alsó medencébe, a medence közepébõl pedig 9 vízsugár és
9 összetett sugárkéve szökött felfelé. A szikla mögötti kis házikó-
ból a tó alatti terekben helyezték el a világító és vízszabályozó be-
rendezést.

„A budapesti színes szökõkút 22 ívlámpájának mindegyike kö-
rülbelül 45 ampér egyenáramot kap; 4 ilyen lámpa egymásután

9

4 Lásd az 1. jegyzetet
5 Hoor Mór: Az elektrotechnika az 1896. évi ezredéves országos kiállításon. =

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 30 (1896) No. 11. p. 491.
6 Az ezredéves országos kiállítás elektromos vasútja. = Technológiai Lapok 8

(1896) No. 4. (febr. 29.) p. 39.
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van kapcsolva; egy-egy ilyen sorozat 300 volt feszültségû ára-
mot igényel. A reflektorlámpák elé kis reosztátellenállások
vannak kapcsolva. … A parabólikus reflektorok gyujtópontjá-
ban képzõdik a 3–5 mm hosszú fényív a pontosan beállítható
széncsúcsok között oly módon, hogy a pozitív szén kráterje a
parabóla tengelyében felfelé vetiti sugarait. E czélból kissé fer-
dén állanak a (14 és 21 mm vastag) szénpálczák. Az összes
lámpák kézzel szabályozhatók és porczellán-szigetelõkön nyug-
vó fatalapzatra vannak szerelve.

Az ezen ívlámpákat tápláló dinamógépek a kb. 500 m-nyi
távolban lévõ Ganz-féle pavillónban voltak felállítva. (…)

Az elektromos áramot … 2 szál 150 mm2 keresztmetszetû
rézdrót vezette a vizmedencze alatt felállított 22 reflektorhoz.”7

Amióta Budapesten az Andrássy út kiépült, több javaslat is
született, hogy ezen az úton közúti vasút létesüljön. A javaslatok
közül talán a legérdekesebb a Ganz-gyár által javasolt Ziper-
nowsky-féle függõleges nyomtávú rendszer volt.8 Azonban a Fõ-
város törvényhatósági bizottsága az egymással versenyzõ két vál-
lalat, a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság (BKVT) és a Buda-
pesti Villamos Városi Vasutak Rt. (BVVV) által benyújtott terv
megvalósítására hajlott,9 ellentétben a Fõvárosi Közmunkák Taná-
csával. Végül is az ügyet a belügyminiszternek terjesztették fel,
aki leiratával az útszintben tervezett villamos vasút gondolatát el-
vetette azzal az indokkal, hogy „az Andrássy-útnak már eredetileg
olyan rendeltetést szántak, mely a közúti vasutat nem tûri meg”.10

(Az Andrássy utat létrehozásától kezdve sétáló utcának tervezték.)

10

7 Weyde J. F.: Az ezredéves országos kiállitás szines szökõkútja. = Technológiai
Lapok 9 (1897) No. 6. (márc. 31.) pp. 50–52.

8 MOL Z421 1. cs., Tervezet (1891) (– a továbbiakban a Magyar Országos Le-
véltárat MOL-nak rövidítjük)

9 A Fõvárosi Közmunkák Tanácsának hivatalos jelentése 1895. évi mûködésérõl.
In: Források Budapest múltjából. 2. köt. Források Budapest történetéhez 1873–
1919. Szerk.: H. Kohut Mária. Bp., 1971. BFLE. p. 141.

10 A budapesti földalatti villamos vasút. = A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet
Közlönye 29 (1895) No. 1. p. 20.
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Így a belügyminiszter a „közúti vasútnak az Andrássy-úton való
kiépítésére vonatkozó tervet végleg elejtettnek tekinti”.11 Az eluta-
sítás után a vállalkozó két társaság a Siemens és Halske cég által
kidolgozott földalatti vasút tervét fogadta el és nyújtotta be a fõvá-
rosi tanácsnak jóváhagyásra. A hatóságok „gyorsított eljárásban”
hagyták jóvá a tervet.

Az úttest alatt futó vasút tervét az építõ cég, a Siemens és
Halske mûszaki osztálya dolgozta ki Wörner Adolfnak, a BVVV
mûszaki igazgatójának közremûködésével. A munkálatok roham-
léptekben haladtak, s a kitûzött határidõre, 1896 májusára a föld-
alatti vasút elkészült és „A budapesti Ferenc József villamos föld-
alatti vasutat folyó hó 2-án délután adták át a közforgalomnak és
folyó hó 8-án Õ felsége a király is ezen pályán tette meg az utat a
Gizella tértõl az állatkerti felszíni állomásig”.12

Az alagút kis belmagassága miatt – amit a körúti fõcsatorna
szintben eltolt keresztezése indokolt – az egyajtós kocsiszekrénye-
ket ún. „hattyúnyak” alakú, két forgózsámolyon nyugvó alvázra
építették. A 20. ún. „királyi kocsi” reprezentációs célokra készült,
s csak különleges alkalmakkor használták. Itt a hattyúnyak alól ki-
nyúló forgózsámolyok lehetõvé tették a kétajtós kocsiszekrény
építését. A korszerû automatikus biztosító berendezés lehetõvé tet-
te, hogy a látótávolság helyett a kocsik a jelzõberendezés alapján
kövessék egymást.

Érdekesség, hogy a Siemens cég alapításának 150. évfordulójá-
ra kiadott emlékkönyv idõtáblázatában az 1896-os év elsõ számú
Siemens teljesítményeként a budapesti földalatti szerepel.13

A földalatti vasút a villamos energiát a villamos vasutak Ker-
tész utcai központi telepérõl kapta kábelvezetéken keresztül. A te-
lepen külön gépcsoportokat építettek ki a földalatti vasút részére.
Az alagútban az áramvezetést úgy oldották meg, hogy mindkét

11

11 Uo.
12 A budapesti »Ferenc József« villamos földalatti vasút. = A Magyar Mérnök- és

Építész-Egylet Közlönye 30 (1896) No. 5. p. 212.
13 Feldenkirchen, Wilfried: 150 Jahre Siemens. Das Unternehmen von 1847 bis

1997. „Daten, Zahlen, Fakten”. München, 1997. Siemens. p. 7.
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vágány fölé a födémszerkezetre szerelték a szigetelt munkavezeté-
ket. Ezen kívül az alagút mentén még tápvezetékek, a világítási
hálózat vezetékei, valamint az automatikus forgalomirányító be-
rendezések vezetékrendszere voltak elhelyezve.

A GANZ-GYÁR NEMZETKÖZI EREDMÉNYEI,
PÉNZÜGYI HELYZETE 1890-TÕL

A SZÁZADFORDULÓIG

Már az 1880-as évek vége felé nyilvánvalóvá vált, hogy a Ganz-
gyár Fõ utcában berendezett, többé-kevésbé elavultnak számító,
de fõleg szûknek bizonyuló régi gyár kapacitása nem bírja majd
kielégíteni a mind nagyobb számú megrendelést. Az új telep fel-
építéséhez szükséges beruházási tõke nem állt a Ganz-gyár rendel-
kezésére. A kényszerû helyzetben a gyár így kénytelen volt az
elsõ koncessziókat – az ország belsõ tõkeszegénysége miatt – tõ-
keerõs külföldi érdekeltségeknek továbbadni, illetve azokkal kö-
zösen szerzõdni. Az elsõ ilyen szerzõdést az Augsburger Gesell-
schaft für Gasindustrie céggel kötötte az innsbrucki erõmû felépí-
tésére.14

Bláthy 1887-ben párhuzamos kapcsolási kísérletei alapján meg-
állapította, hogy a párhuzamos járatás a szinkron gépeknél nem
egyedül elektromos, hanem erõgépszabályozási probléma is. Ezért
1889-ben kidolgozta a vízturbinák önmûködõ szabályozására szol-
gáló lebegõ dugattyús szervomotoros fordulatszám szabályozót. E
turbinaszabályozót elõször éppen itt az Innsbruck város energiael-
látására épült Mühlaner-Klamm-i erõmûben alkalmazták.15 Ezután
a Ganz-gyár által épített valamennyi vízerõmû ilyen szabályozó-
val épült.

A szabályozó megbízható mûködése tette lehetõvé, hogy a

12

14 Berlász Jenõ: A Ganz gyár elsõ félszázada. 1845–1895. In: Tanulmányok Bu-
dapest múltjából. Vol. 12. Bp., 1957. BTM. p. 412. Az elõzményekre nézve
több levéltári dokumentumot is feldolgoztunk. Lásd az elõzõ kötetünkben!

15 MOL Z429 10. csomó, 50. sz. Levelezés az innsbrucki elektromos mû építésérõl-
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Ganz vállalat Innsbruck ellátására 330 m vízoszlopnyomással dol-
gozó Francis-turbinás erõmûvet építsen, az elsõ különösen nagy
víznyomású erõmûvet.

A gyár nehéz pénzügyi helyzete ellenére szakmai sikere itthon
és külföldön továbbra is töretlen volt. Az angliai Leicester város
1893 óta fennálló elektromos telepének kibõvítése céljából 1897-
ben bizottságot hozott létre, hogy tanulmányozzák Európa legki-
válóbb elektromos telepeit és a nyert tapasztalatok alapján tegyen
javaslatot azon cégre, mely legjobban alkalmas a leicesteri köz-
ponti telep kibõvítésére. A bizottság határozata alapján a Ganz és
Társa céget bízták meg. A telep nagyfeszültségû egyfázisú válta-
kozó áramot állított elõ és azt transzformátorok segítségével alakí-
totta át kisfeszültségû árammá. A régi telepet eredetileg a londoni
Brush Electr. Eng. Comp. készítette.16

A ’90-es évek végéig a Ganz vállalat pénzkezelését a Magyar
Országos Központi Takarékpénztár intézte.17 Miután a gyár jól
mûködött, üzleti viszonyai áttekinthetõek, így pénzkezelése is
egyszerû volt. Nagyobb szabású hitelmûveletekre ekkor még nem
volt szükség. Egyébként financiális ügyekben Mechwart tanács-
adója az ismert pénzügyi szakember, Wahrmann Mór igazgatóta-
nácsi tag volt segítségére, akinek 1892-es halála után Mechwart
pénzügyi tanácsadó nélkül maradt. Minthogy abban az idõben az
osztrák Rotschild bankház érdekkörébe tartozó Magyar Általános
Hitelbank már jelentõs mennyiségû Ganz részvényekkel rendelke-
zett, e bank elnökéhez Kornfeld Zsigmondhoz fordult nagyobb
kölcsön folyósítása érdekében. Ma már nehéz megítélni, hogy
Mechwartot pénzügyi tájékozatlansága, vagy a bankvezér bankjá-
nak nyomása késztette e sorsdöntõ lépésre, amely a vállalat sorsát
a késõbbiekben hosszú évtizedekre alapvetõen meghatározta.

1890 után a bankok szerény hitelezõkbõl mindenható monopo-
listává fejlõdtek, s ekkor már nemcsak hiteleket nyújtottak, hanem
alapításokkal, részvények felvásárlásával egyre nagyobb mérték-
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16 A magyar ipar diadala a külföldön. = Technológiai Lapok 9 (1897) No. 11.
(jún. 15.) p. 112.

17 Berlász id. mû p. 420.
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ben vonták tulajdonukba a vállalatokat. A bank- és ipari monopó-
liumok tõkéjének összefonódásával létrejött a finánctõke.

Ganz Ábrahám svájci örököseit a részvénytársaságot létrehozó
pesti kereskedõk konzorciuma nem pénzzel, hanem részvényekkel
fizette ki. Az örökösök, hogy minél elõbb pénzhez jussanak, igye-
keztek részvényeiket akár értékükön alul is svájci bankoknak, el-
sõsorban a Thoisch-Söhne banknak továbbadni. A svájci bank ez-
után 1894-ben megvételre ajánlotta fel azokat a Magyar Általános
Hitelbanknak. Így a gyár részvénytöbbsége rövid idõn belül –
1895-ben – már a Hitelbank kezében volt.

Miután a Hitelbank a lehetõ legnagyobb profitot akarta magá-
nak biztosítani a vállalat munkájából, nem növelték a tartaléktõ-
két, indokolatlanul magas osztalékot fizettek, így nemcsak vi-
szonylagosan, hanem abszolút számokban is csökkent a nyereség
összege. A Hitelbank hatalomra jutása porba döntötte Mechwart
jól megalapozott pénzügyi és gazdasági elképzeléseit, bár kezdet-
ben a bank még nem tudta megakadályozni, hogy a tervek leg-
alább egy része meg ne valósuljon. Mechwart egy kisebb tõke-
emelést tervezett, s ennek sikeres végrehajtása nyomán a villa-
mossági osztály önálló részvénytársasággá alakítását akarta meg-
valósítani. Bár a kibocsátandó részvényeket magasan túljegyezték,
azok elhelyezésének biztosítása érdekében a berlini Union Elekt-
rizitäts Gesellschafttal és a Ludwig Loewe Co. A.G.-vel lépett
kapcsolatba, s ezek kötelezettséget vállaltak az esetleges megma-
radó részvények átvételére.

Ekkor lépett közbe a Hitelbank vezetõje, az egyik legjelentõ-
sebb és legerõsebb bankvezér, Kornfeld Zsigmond révén, aki ke-
reken megtiltotta Mechwart terveinek végrehajtását. A banknak
nem volt érdeke a tõkeemelés, mert részvények kibocsátásával to-
vábbi tulajdonosok kerültek volna a társaságba, veszélyeztetve ez-
zel a bank többségi tulajdonát, s a magas árfolyamú részvényekre
sem kívánt pénzt költeni. A Hitelbank elzárkózott a pénzáldoza-
toktól, ehelyett profitot akart szerezni. Így nem a vállalat fejlõdé-
sének érdekeit nézték, hanem a Ganz vállalatot csak mint profitot
termelõ objektumot tekintették. Kornfeld, hogy a bank hasznát to-
vább növelje, 1895-ben német tõke bevonásával új villamossági
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társulatot, a „Részvénytársaság Villamossági és Közlekedési Vál-
lalatok Számára” (a Tröszt) alapított, a német L. Loewe Co. és a
berlini Union Gesellschaft für Elektrischen Unternehmungen kö-
zös érdekeltségével. Éppen azzal a bankkal és vállalattal, ame-
lyekkel Mechwart a tõkeemelés érdekében tárgyalt.

A Tröszt számos Ganz érdekeltségbe ékelõdött be. Elõbb Pécs
város villamos világítási berendezése, a miskolci városi villamos-
vasutak, a nyíregyházi villamos világítás, a kolozsvári erõmû épí-
tése, majd a pozsonyi városi villamosvasutak berendezése elkészí-
tésének profitját biztosította a Hitelbank számára. A munkákat
végzõ Ganz vállalatnak csak minimális haszon jutott.

A Ganz-gyár hasznának elvonása, a tartaléktõke emelésének el-
hanyagolása, a forgótõke folyamatos csökkentése, a rövid lejáratú,
nagy kamatú kölcsönök ráerõszakolása a vállalatra, nemcsak hogy
nem kedvezett az üzem fejlõdésének, de kimondottan káros volt.
Miután a nagy jelentõségû találmányok vagy piackutatások ered-
ményeinek felhasználásával a nyolcvanas években bevezetett gyár-
tási ágak ekkor hozták meg a fejlesztésre fordított befektetések
többszörösét meghaladó hasznot, a külvilág a bank kizsákmányoló
gazdaságpolitikájából mit sem vett észre.

Viszont a Hitelbank bekapcsolódása a vállalat irányításába a
nyújtott hitelek révén, s az bizonyos mértékig és ideig elõnyösen
hatott a termelésre. Az 1895 és 1900 közötti években egész sor
magyarországi város villamosításának kivitelezését végezte el a
gyár. 1898-ban nemzetközi villamossági részvénytársaság alakult
Milánóban, az Union Gesellschaft für Elektrische Unternehmun-
gen, a Wiener Bankverein, a Hitelbank és a Ganz-gyár (25% ré-
szesedéssel) közös alapításaként „Societa per lo sviluppo delle
Imprese Elettrisete in Italia” néven. Az alapítandó társaság, a fel-
sõ-olaszországi vízerõket több város világítására és elektromos
vasutak üzemére szándékozott hasznosítani. A tervek között szere-
pelt a tivoli elektromos mû bõvítése, Bologna város világítása, a
Turin közelében levõ ivreai vízesések hasznosítása, valamint Che-
racóban elektromos telep létesítése is.18 A Ganz-gyár további ré-
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18 Elektromos társaság. = Technológiai Lapok 10 (1898) No. 12. (jún. 30.) p. 119.
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szesedéssel bírt az Österreichische Union Elektrizitäts Gesell-
schaftban – melynek igazgatóságában Déri Miksa képviselte a
gyárat –, 1900-ban pedig a Mährisch-Ostrauer Elektrizitäts Gesell-
schaft alapításában vett részt, a városban létesített villamos erõmû
átvételére.

A Ganz-gyár az 1890-es évek közepéig az erõsáramú villamos-
ipar körébe tartozó összes berendezést maga állította elõ. Minden
cikknek megvolt a maga gyártó részlege, amely már egy vertikális
konszernné válás elõjele volt. Az 1890-es évek közepétõl azonban
a Hitelbank kezdeményezésére mindinkább a nagy forgógépek
gyártására tért át. A gyár tevékenységi körének ilyképpen való
korlátozása akadályává vált az üzem fejlõdésének.

A gyár legfontosabb gyártmányai közé továbbra is a villamos-
gépek tartoztak. A Zipernowsky tervezte elsõ dinamók és az azt
követõ villamosgépek után az 1890-es évekre kialakult azoknak a
géptípusoknak a sorozata, melyeket a vállalat rendszeresen gyár-
tott. A váltakozó áramot fejlesztõ gépek „A” típusjelzést kaptak, s
ezen belül 1-14 alszámmal jelölt gépet gyártottak, a 10 kW-os
„A” jelzésû géptõl az 500 kW-os 28 tonna súlyú „A14” jelû gép-
óriásig. A „mágnesezõ gépeknek” (gerjesztõ dinamók) két soroza-
ta volt. Egyik sorozat a korábbi szerkesztésû „Delta” típus volt
(Delta O-tól Delta 5-ig). Ezek súlya 250 kg-tól 5 tonnáig terjedt.
A másik sorozat a „C” típusú gépekbõl állt, ezek késõbbi szer-
kesztésûek voltak, 1.4 tonna súlyútól 6.4 tonnáig, közvetlen kap-
csolva a váltakozó áramú generátorokkal. A „B” jelû szinkron
motorok nagyfeszültségre készültek, így közvetlenül transzformá-
tor nélkül voltak kapcsolhatók a nagyfeszültségû hálózatba. A „V”
jelzésû nagy indítónyomatékú 100-110 volt feszültségû motorok
egyenáramra készültek, például daruk stb. meghajtására. Ezen gé-
pek legújabb sorozatába tartoztak az „FE” jelû villamos motorok.

Mechwart 1894-ben Kandó Kálmánt, a párizsi Compagnie des
Fires-Lille villamosgyár háromfázisú indukciós motorok szerkesz-
tését és gyártását irányító fiatal mérnökét hívta meg a Ganz villa-
mossági gyár szerkesztési osztályára. A vállalat Kandó irányításá-
val hozzákezdett a háromfázisú indukciós motorok szerkesztésé-
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hez és gyártásához. Ez már nem Ganz-kezdeményezés, hanem
csak a nyugati fejlõdést követõ lépés volt.

Gyártástechnológiájának tekintetében a gyár sem a megmunká-
lás, sem a felszerelés tekintetében nem maradt el a hasonló nyu-
gat-európai gyárak mögött, sõt a gyár méreteihez viszonyított
gyártását tekintve jóval meg is elõzte azokat. A termelés folyama-
ta akkor még minden egyes gépnél egyedi megmunkálást követelt
meg, a késõbbi tömeggyártás feltételei még nem voltak adottak.
Ennek ellenére a villamossági gépgyártásban is egyre nõtt a gépi
megmunkálás jelentõsége, a tökéletes mûszerek, különleges anya-
gok és egyéb gyártási berendezések fontossága. A kézzel végzett
„gombolyítás” (tekercselés) szokatlan mûveleti pontosságot igény-
lõ munka volt. A kész gépek próbatermi ellenõrzése viszont in-
kább szellemi tevékenység volt. Ha figyelembe vesszük, hogy
Zipernowskyék összetett feladataik végzése mellett jelentõs kuta-
tói, feltalálói, szerkesztési tevékenységet is folytattak, tûnik ki
egyetemes tudásuk és elért eredményeik értéke.

Az új gyár már esedékessé vált építése érdekében kérvényt
nyújtottak be:

„A Ganz és társa vasöntõ és gépgyár részvénytársaság kérvé-
nye a tulajdonát képezõ… a kis és nagy Rókus utcák közt fek-
võ… telkeken a cég által építeni szándékolt villamos gyártelep
felállításához szükséges telepengedély kiadása iránt…”19

Végül, 1896-ban a Rókus utcában elkezdõdött a minden tekin-
tetben megfelelõ, korszerû berendezéssel ellátott villamossági gyár
építése. Egy 1897-es gyárismertetõ szerint az elektrotechnikai osz-
tály nagygépek megmunkáló- és szerelõmûhelybõl, kovácsmû-
helybõl, gombolyító mûhelybõl, ívlámpakészítõ mûhelybõl, kis-
motorokat gyártó osztályból, kondenzátorgyártó mûhelybõl, fé-
nyezõ- és galvanizáló mûhelybõl, kémiai laboratóriumból és „fo-
tografáló helyiségbõl”, asztalosmûhelybõl, rézmûves mûhelybõl
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19 MOL Z425 14. cs., Bp. Székesfõváros II. kerületének elöljáróságának határoza-
ta a Rókus utcai gyártelep ügyében (1896. júl. 13.)
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állt. A mechanikus mûhelyben kapcsolótáblák, szerelési anyagok,
számlálók, precíziós mûszerek készültek. Igazi különlegesség volt
a kísérletezõ terem, melyet

„…236 m2 alapterületû földszintes helyiség és sötétben végzen-
dõ kísérletek czéljaira való mellékhelyiség képezi. A teremben
több transzmisszión és 1 futódarun kívül 3 db Delta 4 jegyü,
110 volt feszültségre való egyenáramu dinamo, 1 db A 3 jegyû,
2000 volt feszültségre való váltakozó áramú dinamo, 1 db A 6
jegyü, 3000 Volt feszültségre való váltakozó áramu dinamo, 1
db Delta 2 jegyü, nagyon kis feszültségekre való egyenáramu
dinamo, 1 forgató áramu dinamo és 1 száraz elemekbõl álló
áramfejlesztõ telep van. A kisérletezésre szükséges áramot rész-
ben ezek a dinamók szolgáltatják, részben pedig a »Magyar vil-
lamossági részvénytársaság« városi kábelhálózatából veszik.
További felszerelvényeit egy nagy izzólámpasorozat, szigete-
lés- és ellenállás-, valamint vezetõanyagok vizsgálására való
berendezés-, szabványos mûszerek és hitelesítõ berendezések-,
különleges készülékek állandó mágnesek ellenõrzésére-, móto-
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rok, transzformátorok és különféle elektromos készülékek meg-
vizsgálására való berendezések-, számos ampér-mérõ, volt-mé-
rõ-, watt-mérõ-, elektrodinamométer-, ellenálláscsoportok-, kézi
reosztátok és egyebek képezik.”20 (Lásd a képmellékletben!)

Az iparágban dolgozó gépi hajtóerõ és a munkáslétszám üzem-
nagyság szerinti megoszlása jelzi, hogy az üzembõvítés és általá-
ban a nagyüzemek kialakítása a gépek teljesítménynövekedésével
jár együtt. Az 1897-ben felépült új villamossági gyárba is igen sok
gépet szereltek be. A mintegy 450 megmunkálógép hozzávetõle-
gesen 1200 lóerõ teljesítményt igényelt. Természetesen, ez a meg-
növekedett gépi teljesítményigény függvénye volt a dolgozók ál-
landóan növekvõ létszámának. A marási munka Magyarországon
a Ganz villamossági gyárból indult, fõleg amerikai (Cincinatti),
német (Reinecker) gépekkel, de az új gyárban már egy magyar
gyártmányú Vulkán marógépet is felállítottak. A Ganz éppen saját
gyárát nem rendezte be villamos erõátvitelre, jóllehet ilyen mun-
kákat az 1890-es években már számos ausztriai gépgyárban vég-
zett, így sajnálatos módon a gépek meghajtását még az új gyárban
is transzmisszióval eszközölték.

Az új gyár erõmûvében két, 300 lóerõs Láng-féle szelepes
kompound gõzgép és egy Procle-Nicholson rendszerû 600 lóerõs
horizontális gõzgép hajtotta meg a transzmissziókat és a két Ganz-
generátort – amelyekbõl az egyik 15, a másik pedig 42 periódusú
300 Volt feszültségû áramot fejlesztett – mindaddig, míg 1912-
ben új központi erõmûvet nem építettek. (Lásd a képmellékletben!)

A Ganz-gyár eredményeit sikeresen reprezentálták a különbözõ
nemzetközi kiállításokon való részvételek. 1891-ben a Frankfurti
Kiállításon – ahol a váltakozó áram dominált –, a Ganz-gyár adta
az energiaátvivõ rendszer motorjait. A magyar villamosipar szá-
mára még jelentõsebb volt a Párizsi Világkiállítás 1900-ban, ahol
a legnagyobb érdeklõdést felkeltõ magyar berendezés: a Ganz-
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20 Az ezredéves országos kiállítás gépipari csoportja. Ganz és Társa vasöntõ- és
gépgyár-részvénytársulat, Budapesten. = Technológiai Lapok 9 (1897) No. 14.
(júl. 13.) pp. 135–142.
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gyár 3 fázisú 1000 Le-s generátora látta el a kiállítási terület egy
részének világítását. Itthon a párizsi kiállítás elõkészületi munkáit
már 1897-ben elkezdték. Az elektrotechnikai csoportbizottság a
részletes program kidolgozásával többek között Cserháti Jenõt, a
Ganz és Társa Vas- és Gépgyár igazgatóját, valamint Wittmann
Ferenc és Zipernowsky Károly mûegyetemi tanárokat bízta meg.21

A magyar kiállítók közül kiemelkedett a Ganz és Társa cég, mely
kiállított termékeivel elnyerte a „Garnd prix” kitüntetést. Történel-
mi csoportba gyûjtötték a nagy jelentõségû fejlesztéseket, mint az
1885-ben készült transzformátort, az 1879-bõl származó többfázi-
sú dinamógépet, 1880-ból a Zipernowsky-féle váltakozó áramú gé-
pet, vagy az 1882-ben szerkesztett Gnom dinamót.22 Helyet kapott
számos új fejlesztés is: a 30 és 300 kVA-es transzformátorok, E60
jelû egyenáramú dinamó, E típusú mellékáramkörû dinamó, kétmo-
toros kocsikhoz való kontrollerek stb.23 Az elektromos munkaátvitel
egyik nagyfontosságú alkalmazásaként az elektromos bányavasuta-
kat képviselte a kiállított háromfázisú elektromotoros lokomotív.24

A kiállított magyar cégek között még szerepelt Az Akkumulá-
tor-gyár Rt., a pozsonyi Kábelgyár Rt., Perci és Schacherer cég
(Elsõ magyar kábelgyár), a Telefon-Hírmondó, Deckert és Ho-
molka, az Egyesült Villamos Rt., a Budapesti Általános Villamos-
sági Rt. A budapesti Közúti vaspálya társaság és a Ferenc József
földalatti villamos vasút a „medaille d’argent” kitüntetést kapta.
Az elektromos vasutak magyar csoportjában a Zipernowsky-féle
egyvágányú vasút mozgó mintája is ki volt állítva, mely szintén a
„medaille d’argent” kitüntetést nyerte el.25 Az elektromos áram-
szolgáltatás területérõl a Magyar Villamossági Rt. is a kiállítók
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21 Az 1900. évi párisi kiállítás. = Technológiai Lapok 9 (1897) No. 11. (jún. 15.)
p. 112.

22 Weyde J. F.: Elektrotechnikai vázlatok a párisi kiállításról. = Technológiai La-
pok 12 (1900) No. 19. (okt. 15.) pp. 187–189.

23 Haussegger Árpád: A Ganz és Társa czég a párisi világkiállításon. = Technoló-
giai Lapok 12 (1900) No. 19. (okt. 15.) pp. 189–198.

24 Ua. = Technológiai Lapok 12 (1900) No. 20. (okt. 31.) pp. 207–214.
25 Weyde J. F.: Elektrotechnikai vázlatok a párisi kiállításról. = Technológiai La-

pok 12 (1900) No. 19. (okt. 15.) pp. 187–189.
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között szerepelt. Az ezredéves országos kiállítás gépcsarnokában
budapesti, fiumei, egri és pécsi telepeinek terveit, valamint a bu-
dapesti kábelhálózatot mutatta be. A kiállítási terület nagy részét
ezen részvénytársaság látta el árammal: 5 transzformátortelepet lé-
tesített, melyek 285 ívlámpát, 912 izzólámpát és 3 db kis elektro-
motort tápláltak.26 (Lásd a képmellékletben!)

A Ganz villamossági gyár fejlõdése és gyártási technikája a
1890-es évek végéig megfelelt a világszínvonalnak, azonban az új
gyár felépítése után már nem fejlõdött kellõ mértékben a termelés
módszere. A nyugati villamossági gyárakban már a századforduló
elõtti évektõl a gépi megmunkálás folyamatosan kiszorította a kézi
megmunkálást a gyártási folyamatokból. Ezzel egyidejûleg megtör-
tént a gyártmányok tipizálása és megindulhatott a sorozatgyártás is.
Sajnálatos, hogy a Ganz-gyár ebben a fejlõdésben a Hitelbank gátló
hatása következtében – mely a termelési technika elmaradottságá-
ban is kifejezésre jutott –, elmaradt a nyugati gyárak fejlõdése mö-
gött. A vállalati pénzek elvonása, a nagy kamatteherrel járó kölcsö-
nök indokolatlan takarékoskodásra késztették az új gyárat tervezõ
mérnököket is, minek következtében a termelés technikája megre-
kedt egy korábbi, már elavultnak számító színvonalon.

AZ EGGER ÉS TÁRSA KÖZKERESETI
TÁRSASÁG

A Ganz gyár mellett ebben az idõben fejlõdött jelentõs villamos-
sági vállalattá az akkor már tíz éves magyarországi múltra tekintõ
Egger-féle gyár.

A Magyarországról Bécsbe került Egger Bernát Béla 1862-ben
alapította Telegraphen Bauanstalt néven mûködõ távíróépítõ üze-
mét. Ennek eredményes mûködésétõl és a távíró magyarországi
elterjedésétõl ösztönözve, 1872-ben Budapesten az V. kerületi
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26 Az ezredéves országos kiállítás gépipari csoportja. Magyar vilamossági rész-
vénytársulat, Budapesten. = Technológiai Lapok 8 (1896) No. 20. (okt. 31.) pp.
263–273.
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Dorottya utcában távirdafelszerelési fióküzletet nyitott. 1882-ben
a bécsi Telegraphen-Bauanstalt, az Egger család, Egger Bernát,
Jakab, Henrik bécsi- és Egger Dávid budapesti lakosok, valamint
az ugyancsak bécsi Kremenezky János mérnök alapító tagok rész-
vételével Elsõ Osztrák–Magyar Villamosvilágítási és Erõátviteli
Gyár néven közkereseti társasággá alakult át. Kremenezky János
egy év elteltével kilépett a cégbõl és külön villamossági vállalatot
alapított szénszálas izzólámpa-gyártásra, majd negyed évszázad
múltával újra egyesült a társaság budapesti gyárával.

A bécsi közkereseti társaság állandóan fejlesztette budapesti
üzemét és a távírda szerelési munkák, valamint a kezdeti pneuma-
tikus jelzõberendezések gyártása mellett folyamatosan tért át táv-
írókészülékek, villamosjelzõk, majd – megvásárolva a legjobb
Berliner-féle mikrofon gyártási jogát – távbeszélõ készülékek gyár-
tására. Az elsõ telefonkészülékeket a budapesti gyárban 1884-ben
állították elõ.

1883-tól a vállalat mûszaki igazgatója Pintér József lett, akinek
Egger Gyulával (Egger Dávid fia) együtt kiemelkedõ szerepe volt
az Egger-gyár – a késõbbi Egyesült Izzó – nagyvállalattá alakulá-
sában. A budapesti üzem a folyamatos megrendelések következté-
ben fellendült és munkáslétszáma is néhány év alatt megsokszoro-
zódott. A Dorottya utcai telephely rövidesen szûknek bizonyult,
ezért 1887-ben a Magyar Általános Hitelbanktól megvásárolták a
Huszár utca 7. szám alatti gyártelepet.

Az Egger Béla és Tsa. új Huszár utcai gyártelepét 1887 októbe-
rében helyezte üzembe, s az ott bevezetett izzólámpa gyártás már
nemcsak a vállalat fejlesztése, hanem a magyar villamosipar fejlõ-
dése szempontjából is nagy jelentõséggel bírt. Kezdetben a mecha-
nikai és az izzólámpa osztály egy épületben volt elhelyezve. A me-
chanikai osztály fokozatosan terjesztette ki tevékenységét az áram-
ellátást biztosító dinamók gyártására is. (Lásd a képmellékletben!)

A jóval nagyobb területet elfoglaló izzólámpa osztályon az üveg-
fúvók türingiai üvegcsövekbõl állították elõ a lámpaburákat. Az ott
beszerelt négy fúvópadon forrasztották be a szénszálak tartószerke-
zetét és árambevezetõit. A szivattyúfülkében 22 higanyszivattyú
dolgozott. Az izzólámpa osztályt a mérõszoba egészítette ki.
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Az izzólámpagyártásba bekapcsolódó Egger-féle gyár megelõz-
te Svájcot, Franciaországot és Angliát. Bár a napi 80–100 izzó-
lámpa gyártása (1888-ban) még nem volt jelentõs nagyságrendû,
de az akkor nem jelentõs belföldi igény mellett a gyár külföldi pi-
acokat is szerzett. Amikor a szénszálas izzó már elavulttá vált, a
Ganz és – az akkor vele együttmûködõ – AEG közösen megvásá-
rolta a gyakorlatban még ki sem próbált Nerst-lámpa gyártási jo-
gát. Sajnos sem komplikált bekapcsolását, sem élettartamát, még
költséges fejlesztõmunkával sem sikerült javítani. Az akkor felta-
lált és a Ganznak felajánlott Aurel lámpák gyártásától viszont a
gyár akkori vezetõsége mereven elzárkózott.27 Így a századforduló
után komolyabb hazai versenytárs nélkül tudta az Egger cég saját
izzógyártását fejleszteni.

Csakhamar szûknek bizonyult a Huszár utcai épület is, ezért
1889 elején megvásárolva a Munkás utca több házát, ebben az
irányban bõvítették tovább a gyárat. Ezzel egyidejûleg a berlini
Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft szabadalmainak megvásárlá-
sával izzólámpagyártásukat szélesebb alapokra helyezték.

Egger tõkeemelés céljából a gyár izzólámpa osztályát a Pesti
Magyar Kereskedelmi Bank ügyintézése mellett 1889-ben 400
ezert Forint alaptõkével Villanyos Izzólámpagyár Rt. néven külön
vállalattá alakította. Az eredeti vállalat B.Egger & Co. néven mû-
ködött tovább.28 A különválás egyelõre csak formális jelleggel
bírt, miután az új vállalat részvényesei, az eredeti vállalat az Elsõ
Osztrák–Magyar Villamvilágítási és Erõátviteli Gyár beltagjai so-
rából kerültek ki. Az igazgatóság tagjai Egger Béla, Egger Gyula,
Deutsch Antal és Hans Rozder voltak.

A Földmívelés-, Ipari- és Kereskedelemügyi Minisztérium 1889.
március 12-én elõzetes állami kedvezményeket biztosított a Villa-
nyos Izzólámpagyár Rt. részére az új iparág meghonosítása érde-
kében.29
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27 Az Auer-féle gázizzófény alkalmazásáról utcai világításra. = A Magyar Mér-
nök- és Építész-Egylet Közlönye 29 (1895) No. 7. p. 277.

28 MOL Z601 1. cs. Szerzõdés, alapítói okirat (1888. dec. 26.)
29 Jeney Károly – Gáspár Ferenc: A Tungsram Rt. története. 1896–1945. 1. köt.

Bp., 1987. Tungsram Rt. p. 6.
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A nem csekély anyagi áldozatok árán kifejlesztett, már ver-
senyképes izzólámpákat – a szûk hazai piac miatt – jelentõs rész-
ben külföldi piacokon értékesítették. Lámpakivitelük, mely 1889-
ben még csak 21420 darab volt, 1893-ra már elérte a 401.318 da-
rabot.30 Ázsiára, valamint Amerikára kiterjedõ üzleti kapcsolataik
érdekében Montrealban és az ausztráliai piac érdekében Mel-
bourne-ben képviseleteket hoztak létre. Kérelmet nyújtottak be a
kereskedelemügyi miniszterhez belföldi eladásaik támogatására,
de kérésüket visszautasították, mert a világítási rendszereket bécsi
gyártású dinamókkal szállították. Ezután a cég felvette programjá-
ba a dinamók gyártását is.31 (Lásd a képmellékletben!)

Az Elsõ Osztrák–Magyar Villamvilágítási és Erõátviteli Gyár a
Villamos Izzólámpagyár Rt mellett – bár szûkebb gyártási terüle-
ten, de – folytatta gyengeáramú cikkeinek elõállítását is. A mecha-
nikai osztályon rendszeresen 30–50 munkás dolgozott, állandó
szállítója volt a Posta és Távírdaigazgatóságnak. A telefonköz-
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30 Uo. p. 7.
31 MOL K231-2-5528/1893. sz.
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pontok multiplex kapcsolószekrényeinek gyártásával az addig Ant-
werpenbõl származó importot váltotta ki.

Az Egger és Társa közkereseti társaság pénzügyi mûveleteit a
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank bonyolította. Ezért 1895-ben,
amikor a gyártás színvonalának növelésére a társaság tõkeereje
már nem volt elégséges, a Kereskedelmi Bankkal kötött szerzõdés
értelmében az „Elsõ Osztrák–Magyar Villamosvilágítási és Erõát-
viteli Gyár Egger B. és társa” budapesti és bécsi üzemét részvény-
társaság formájában egyesítették Egyesült Villamossági Rt. név
alatt. A részvénytársaság alaptõkéjéhez az Egger és Társa buda-
pesti és bécsi gyárával, azok berendezésével, félkész- és készáruk-
kal stb. járult hozzá. A 600 ezer Forint értékû apportért az Egger-
családot részvényekkel elégítették ki. Az alaptõke 1/3-át a Keres-
kedelmi Bank fizette be.32 A Villanyos Izzólámpa Rt. különállását
megtartotta, azonban a fokozódó tõkeszükséglet nyomására 1897-
ben beolvadt az Egyesült Villamossági Rt.-be.33 A tranzakciót le-
bonyolító Pesti Magyar Kereskedelmi Bank részvénytársaságban
való érdekeltsége 37,5%-ra emelkedett.34

A banktõke bekapcsolódása az iparba valamennyi üzletág, de
elsõsorban az izzólámpagyártás felfuttatására nyújtott lehetõséget.

Az izzólámpa iránti kereslet növelte a jövedelmezõséget is. Az
1897/98-as üzletévben 5000, egy évvel késõbben pedig már 7500
izzólámpát gyártottak naponta.35 A darabszám folyamatosan emel-
kedett, de az izzólámpa piacon az árak csökkentek, ezért a lámpa-
ipar csak a kis önköltségû tömeggyártás bevezetése révén ígért
profitot.

A 19. század végén az Egyesült Villamossági Gyár mellett több
cég is gyártott szénszálas izzólámpát Magyarországon, de a ver-
senyben csak a tömeggyártásra berendezkedett cégek tudtak tal-
pon maradni. Viszont az Egyesült Villamossági Rt. gyári viszo-
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32 MOL Z601 1. cs. Szerzõdés (1896. aug.)
33 Az Egyesült villamossági részvénytársaság. = Technológiai Lapok 9 (1897)

No. 12. (jún. 30.) p. 124.
34 MOL Z41 1123. sz.
35 MOL Z40 462. sz.
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nyai alig nyitottak lehetõséget az izzólámpagyártás fokozására. De
nemcsak az izzólámpaosztály hasznos területe nem volt elegendõ,
hanem a helyhiány a mechanikai osztály fejlesztését is gátolta.
A távíró- és telefonberendezés rendeléseknek még eleget tudott
tenni a gyár, de az üzletág fejlesztésére gondolni sem lehetett. Pe-
dig a gyár a távbeszélõkészülékek gyártásával és központok építé-
sével is jelentõs sikereket ért el. Ebben nagy szerepe volt a chi-
cagoi Western Electric Companyval kötött licencszerzõdésnek.36

A Posta- és Távírdaigazgatóság 1900-ban a Nagymezõ utcai tele-
fonközpont mûszaki berendezésének szállítására hirdetett nemzet-
közi pályázatot, melyet az Egyesült Villamossági Rt. és a Western
Electric Company társas vállalkozásban nyert el.37 E megrendelés
alapján épült meg a Teréz-központ.38

A mechanikai osztály 1899-ben épült részlegében gyártották a
vasútbiztosító berendezéseket. A MÁV vasúti jelzõlámpák jelen-
tõs hányadának átalakítására is a vállalat kapott megbízást. A me-
chanikai osztály a cég nevét erõtelepek építésével tette ismertté.
Szatmárnémetiben, Sopronban, Kaproncán, Budafokon és Lo-
soncon már a századforduló elõtt szerelt fel és helyezett üzembe
a gyár erõmûveket. A budafoki erõmûvet 1895-ben helyezte
üzembe a Budafoki Villamossági Rt.,39 1899-ben pedig a losonci
erõmûvet a „Clara” Losonci Villamossági Rt. részére. Mindkét
vállalat részvénytöbbsége az Egyesült Villamossági Rt. tulajdo-
nát képezte, és a vállalatok éveken át jelentõs profitot biztosítot-
tak számára.40

A cég bányák számára elektromos szállító- és vízemelõ beren-
dezéseket is készített. Ilyen volt az aranyidkai elektromos üzem
berendezése 1894-ben, a körmöcbányai m. kir. Ludovika-akna
elektromos bányaberendezése 1892-bõl, valamint a vasasi Thom-
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36 MOL Z41 1123/kk-III. sz.
37 Uo.
38 Rédl Jenõ: A budapesti távbeszélõ története és úttörõi. In: Az 50 éves magyar

távbeszélõ, 1881–1931. Fõszerk.: Alkér Sándor, Nagy Sándor, Petainek József.
Bp., 1931. Fõvárosi ny. pp. 278–280.(Magyar Posta, V. évf. No. 5.)

39 MOL Z40 462. sz. Ügyvezetõ igazgatósági jelentés (1898. szept. 15.)
40 MOL Z600 5. sz. Végrehajtó bizottsági ülés jegyzõkönyve (1898. nov. 29.)
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men-akna elektromos berendezése 1893-ból.41 (Lásd a képmellék-
letben!)

A cég a hatalmas német verseny ellenére szép sikereket ért el
külföldön is. 1899-ben Olaszországban Acierra városban létesített
és helyezett üzembe elektromos világításra és erõátvitelre elektro-
mos erõmûvet, melyet teljesen a részvénytársaság rendezett be.
A telep 8 ív- és 1000 izzólámpa mûködéséhez szükséges elektro-
mos áramot szolgáltatott.42

Az erõsáramú üzletág 1899-ben megkezdte a dinamógépek és
villanymotorok gyártását, miután a Kereskedelemügyi Minisztéri-
um ettõl tette függõvé a kért kedvezmények folyósítását a mechani-
kai osztály számára. Az Egyesült Villamossági Rt. budapesti és bé-
csi gyárai révén már a századfordulón jelentõs szerepet töltött be a
monarchia villamossági iparában. A millenniumi kiállításon távíró-
és távbeszélõ-készülékeket, valamint izzólámpákat mutatott be a
gyár,43 de ott volt 1900-ban a párizsi világkiállításon is,44 ahol az iz-
zólámpagyártás terén elért eredményéért a „médaille d’or”-t kapta,
telegráf és telefon készülékeiért a „medaille d’argent”-ot. Különbö-
zõ típusú dinamógépeket, valamint a Pollák- és Virág-féle gyors-
távíró készüléket is bemutatták.45

Az üzletágak fejlõdésével párhuzamosan növekedett az alkal-
mazottak létszáma is, mely a budapesti kerületi iparfelügyelõ
1899. április 13-i jelentése szerint 593 fõ, s ebbõl örvendetesen 32
tisztviselõnõ, 255 pedig munkásnõ volt.46 Miután a vállalatnak
tiszta nyeresége után még adóznia sem kellett – mert az adófizetés
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41 Az elektrotechnika a bányászatban. = Technológiai Lapok 8 (1896) No. 1. (jan.
15.) pp. 1–6.; No. 2. (jan. 31.) pp. 20–22.

42 Az Egyesült villamossági részvénytársaság. = Technológiai Lapok 11 (1899)
No. 6. (márc. 31.) p. 68.

43 Magyarország közgazdasági és közmûvelõdési állapota ezeréves fennállásakor
és az 1896. évi ezredéves kiállítás eredménye. Szerk.: Matlekovits Sándor. 8.
köt. Ipar. Kereskedés. Közlekedés. Bp., 1898. Pesti Könyvny. pp. 923–924.

44 MOL Z40 462. sz. A párizsi világkiállításon való részvétel
45 Weyde J. F.: Elektrotechnikai vázlatok a párisi kiállításról. = Technológiai La-

pok 12 (1900) No. 19. (okt. 15.) pp. 187–189.
46 MOL K231 2-1548/1899 sz.
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alól az állami kedvezmények hosszú idõre mentesítették47 –, rész-
vényeseinek jelentõs osztalékot, az igazgatóság tagjainak pedig ju-
talékot tudott fizetni.

1899-ben az Egger-család Bécsben élõ tagjai kezdeményezésé-
re, a bécsi gyárat a Kereskedelmi Bank és a Niederösterreichische
Escompte-Gesellschaft közremûködésével 2 millió Forint alaptõ-
kével Vereinigte Elektrizitats-AG (VEAG) néven független rész-
vénytársasággá alakították át. Az új vállalat a bécsi gyárért 1 mil-
lió Forint értékû részvényt juttatott az Egyesült Villamossági
Rt.-nek. A bécsi és a budapesti vállalat továbbra is szoros kapcso-
latban állt egymással. Kölcsönös megállapodásuk értelmében a
bécsi gyár nagyteljesítményû dinamókat, transzformátorokat, fel-
vonókat és vasútbiztosító berendezéseket, a budapesti gyár pedig
izzólámpákat, távíró- és telefonberendezéseket, telefonközponto-
kat, kis teljesítményû dinamókat és a bécsi gyárhoz hasonlóan
vasútbiztosító berendezéseket is gyártott.48

A zavartalan együttmûködés biztosítása érdekében a bécsi vál-
lalat igazgatóságában helyet kaptak a Kereskedelmi Bank, a bu-
dapesti vállalat igazgatóságában pedig a Niederösterreichische
Escompte-Gesellschaft vezetõi. A bécsi gyár részvénytársasággá
való átszervezéséért a Kereskedelmi Bank „potom” 259 ezer Ko-
rona jutalékot kapott.

Miután a Huszár utcai gyár végleg szûknek bizonyult, a vállalat
igazgatósága új gyár létesítése mellett döntött. A Kereskedelem-
ügyi Minisztérium 15 évre szóló adókedvezményt adott, Újpest
elöljárósága pedig a községi adók és járulékok fizetése alól mente-
sítette a társaságot, így Újpesten megkezdõdhetett az építkezés a
gr. Károlyi Sándortól vásárolt 13500 négyszögöl kiterjedésû tel-
ken. A munkálatok 1901 nyarán befejezõdtek. Az építkezés a ter-
vezett összeget messze meghaladó 2.563.719 Koronába került.49

Az újpesti telepen a mechanikai és izzólámpa részleg már elkü-
lönült egymástól. A mechanikai gyáregység üzemszervezés szem-
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47 MOL Z195 15227/1899 sz.
48 MOL Z601 681 sz. A budapesti és bécsi vállalat együttmûködési szerzõdése
49 Jeney–Gáspár id.mû p. 11.
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pontjából gyártásra, üzemirodára, szerkesztési irodákra (telefon és
vasútbiztosító berendezések szerkesztésére), raktárra, kalkulációs,
statisztikai és kereskedelmi irodákra tagozódott. Az izzólámpa
gyáregység üvegfúvó, fotométer (a gyártott lámpák fényintenzitá-
sának mérése), légszivattyú, beillesztési és gipszelõ, lámpafej fel-
tevõ osztályból, valamint raktárból és kereskedelmi irodákból állt.
Az új gyárban tûnt fel vezetõképességével Aschner Lipót, aki ké-
sõbb Egger Gyula vezérigazgató és Pintér József mûszaki igazga-
tó mellett az „aligazgató” (igazgatóhelyettes) teendõit látta el. Az
izzólámpa osztály kapacitása lehetõvé tette, hogy az 1903–1904-es
üzletévben több mint négy és félmillió lámpát tudjon a vállalat ér-
tékesíteni.

Azonban az izzólámpák ára az éles piaci verseny következté-
ben erõsen csökkent, ami a gyárakat arra késztette, hogy a további
áresést kartellalakítással akadályozzák meg. Így Berlinben 1903-
ban megalakult az izzólámpa kartell – „Verkaufsstelle der Verei-
nigten Glühlampenfabriken” néven, korlátolt felelõsségû társaság-
ként –, 1 millió Márka alaptõkével, melyhez a kartell tagok kon-
tingensük arányában – az AEG és a Siemens und Halske 22,633–
22,633%, az Egyesült Villamossági Rt. 11,316%, a Philips pedig
11,307%, a többi nyolc gyár pedig együttesen 29,761% részese-
déssel – járult hozzá.50 Az izzólámpakartell megalakulásával azon-
ban nem szûnt meg a vállalat közvetlen eladási tevékenysége. Az
Egyesült Villamossági Rt. elsõsorban Oroszországban, Spanyolor-
szágban, Japánban, Kanadában és Dél-Amerikában építhette ki
export piacait. Képviseleteket létesített Yokohama, Kobe, Szent-
pétervár, Moszkva, Madrid, Montreal és Buenos Aires városok-
ban. 1905-ben a cég Párizsban és Bécsben is állandó képviseletet
létesített. Az angol piacot Schiff és Társa schwechati céggel közö-
sen felállított eladási szervezet látta el az Egyesült Villamossági
Rt. lámpáival és gyengeáramú termékeivel.51

Az izzólámpakartell az Egyesült Villamossági Rt. értékesítési
gondjain kétségkívül könnyített, a gyár ki tudta használni a kar-
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tellbõl származó piaci elõ-
nyöket. Ezzel a szénszálas
izzólámpa nyereséges ér-
tékesítésének kérdése meg-
oldódott, de megoldatlan
maradt az izzólámpa mi-
nõségének, fényhatásfoká-
nak és élettartamának nö-
velése.

A Ganz-gyár a Nerst-
lámpák nem szerencsés
gyártása, illetve fejleszté-
se eredménytelensége kö-
vetkeztében, a gyár vára-
kozó álláspontra helyez-
kedett, de ennek ellenére
a szabadalom kidolgozá-
sával kapcsolatos mun-
kákat a Ganz-gyár és az
Egyesült Villamossági Rt.
szakemberei együttesen
folytatták és a gyártás
megkezdését az AEG 1901-ben piacra hozott Nerst-lámpák sike-
rétõl tette függõvé.52 Az AEG kérésre a két magyar vállalat hozzá-
járult, hogy az AEG az általa gyártott Nerst-lámpákat – 10%-os li-
cencdíj ellenében – a Monarchia területén is forgalomba hozza.
Ezzel azonban a két budapesti vállalat nem mondott le a Nerst-
lámpa gyártásának jogáról és 1903-ban, meg is kezdte gyártását,
de tömeggyártásra nem került sor.

Az izzólámpa fejlesztésben óriási haladást jelentett az izzótest
volfrám fémbõl való készítése. Valószínûleg a Technische Hoch-
schule Wien (Bécsi Mûszaki Fõiskola) professzora Englander, aki
szakértõként az újpesti gyár építésénél is közremûködött, hívta fel
az Egyesült Villamossági Rt. vezetõinek figyelmét a fõiskola két
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tanársegéde, Just Sándor és Hanamann Ferenc (Franjo) eredmé-
nyeire, akiknek 1903-ban sikerült volfrámszálas izzólámpát elõál-
lítani. Eljárásuk lényege az volt, hogy szénszálra volfrámkloridból
fémes volfrámot csapattak ki, majd a szénszálat nedves hidrogén
közegben elégették, így végül is az izzótestet szénmentes volfrám-
szál alkotta.53 Az izzólámpa nagyon jónak mondható fényhatásfo-
ka a 800 órás élettartam alatt alig csökkent.

Az Egyesült Villamossági Rt. azonnal megvásárolta a szabadal-
mat, s így az 1904-ben kötött szerzõdés értelmében a Villamossá-
gi Gyár a volfrámlámpa gyártásának és értékesítésének jogát a
Monarchia egész területére kiterjedõ érvénnyel megszerezte, ezen
kívül kötelezte magát a volfrámlámpa tömeggyártására.54 Ezt azon-
ban többéves kísérletezés elõzte meg, mialatt a szénszálas izzó
még megtartotta egyeduralmát.

Az új gyárban a mechanikai osztály is jelentõsen bõvítette ter-
melését. A vállalat 1903 végére befejezte az új Nagymezõ utcai
távbeszélõ központ munkálatait. 1905-ben – több vidéki központ
bõvítése után – elkészült az új zágrábi telefonközpont is.55 A tele-
fon- és távirdarészleg nagyarányú hazai foglalkoztatottsága mel-
lett a gyengeáramú gyártmányok kivitele is jelentõs mértékben
növekedett.

A vasútbiztosító berendezések gyártásával foglakozó hazai gyá-
rak 1904-ben kartellt alapítottak és egymás között felosztották a
gyártási kontingenst. A Ganz és Társa 37%, a Roessemann és
Kühne 33%, az Egyesült Villamossági Rt. pedig 30% részesedést
kapott. Késõbb a kartellhez csatlakozott a Telefongyár Rt. is.56

A Pollák-Virág-féle gyorstávíró licencjogát is megvásárolták a
századforduló táján. Bár errõl már szó volt, mégis érdemes meg-
említeni, hogy a továbbfejlesztett és jelentõsen módosított készü-
lék kivitelezésére az Egyesült Villamossági Rt. 8000 Koronát for-
dított, majd 1903-ban félmillió Korona alaptõkével részvénytársa-
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ságot alapított. A készülék a sikeres próbák ellenére nem aratott
átütõ sikert, mivel más távírórendszerek annak elõnyeit idõközben
túlhaladták.57

A gyár kiterjedt tevékenysége mellett erõsáramú részlege terme-
lésére kevesebb gondot tudott fordítani, ezért igyekezett attól meg-
szabadulni. A bécsi VEAG vállalattal megegyezést kötött, melynek
értelmében az újpesti gyár erõsáramú osztályát annak anyagraktára-
ival és érvényes megrendeléseivel átvette és Budapesten fiókirodát
létesített, ami szervezetileg a budapesti gyárhoz tartozott, de tevé-
kenységét már a VEAG kockázatára folytatta. Az Egyesült Villa-
mossági Rt. sem a haszonban, sem a veszteségben nem vállalt
részt.58 Ez a felemás megoldás azonban kedvezõtlenül hatott az ál-
lami kedvezmények megadására. A Kereskedelemügyi Minisztéri-
um a vállalatot dinamók és motorok gyártására kötelezte, a VEAG
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azonban azok elkészítéséhez az alkatrészeket Bécsbõl szállította.
A minisztérium erélyes fellépése és a budapesti gyárvezetõség –
Egger Gyula és Pintér József határozott követelése – a VEAG ve-
zérigazgatóját, Egger Ernõt arra kényszerítette, hogy az újpesti gyár
területén új gyárat építsen, amely 1906-ban fel is épült és ténylege-
sen megkezdték a dinamók és motorok gyártását.59

Mint látjuk, az Egyesült Villamossági Rt. jogelõdje még oszt-
rák érdekeltségû vállalatként indult, de 1906-ra már – ha még kül-
földi részvényesekkel is – elvitathatatlanul magyar vállalattá vált.
Ez a magyar cégbejegyzésû vállalat azonban mint külföldi tulaj-
donú cég konkurenciát jelentett a döntõ részben magyar tulajdonú
gyáraknak.

Az Egyesült Villamossági Rt. új Újpesti gyárának az átköltöz-
tetése, felszerelése, beüzemelése, majd a termelés fokozatos fel-
futtatása természetesen kedvezõtlenül befolyásolta a vállalat üzleti
eredményeit. Azonban a kezdeti nehézségek ellenére a vállalat az
1903. évet nyereséggel zárta. Az 1905/06-os üzleti évben pedig a
profit 488 ezer Koronára nõtt és a következõ évtõl kezdve a rész-
vényesek három év alatt több mint félmillió Korona osztalékot
kaptak.60 A vállalat anyagi alapja jelentõsen megszilárdult, ellen-
tétben a Ganz-gyárral, amely ezekben az idõkben már pénzügyi
gondokkal küzdött.

A SIEMENS CÉG MAGYARORSZÁGI
SIKEREI

A Siemens-Halske vállalat a közúti villamosvasúti hálózatok ki-
építése után 1892-tõl nem adta fel magyarországi pozícióját, ha-
nem helyzeti elõnyét kihasználva – mint ’Siemens és Halske Bu-
dapest’ – mûködött tovább és a villamosvasúton kívül egyen- és
váltakozó áramú áramfejlesztõ telepek építésével, villanyvilágítási
és erõátviteli berendezések létesítésével és villamossági cikkek el-
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adásával foglalkozott. Természetesen ebben a tevékenységében
cége külföldi gyáraiban készült berendezéseket használt, mígnem
1893-ban Budapesten gyártó- és javítómûhelyt is létesített. 1894-
ben Siemens-Halske betéti társaságként és a berlini anyavállalat
fióktelepeként jegyezték be a budapesti cégbíróságnál. 1900-ban
részvénytársasággá alakult.

Elsõ gyártómûhelyét a Váci úti Wörner-féle gépgyár egyik bérelt
épületében létesítette. Ez a mûhely vasúti villamos biztosítóberen-
dezések gyártásával, villamosgépek és készülékek javításával fog-
lalkozott. 1898-ban már 70 fõs munkáslétszámmal dolgozott.

1900-ban Pozsony városa pályázatot hirdetett városi villanyte-
lep létesítésére. A három hazai és egy külföldi pályázó közül a
megbízást hazai pályázótársaival szemben a Schuckert cég nyerte
el, részben olcsóbb ajánlatával, részben pedig a Városi Tanács
azon feltételeinek elfogadásával, hogy Pozsonyban két éven belül
villamossági gyárat létesít. Pozsony kapva kapott ezen a város
számára elõnyös egyezségen, ami viszont a már meglevõ magyar-
országi vállalatokat nemcsak egy elõnyös üzlettõl ütötte el, de egy
további technikailag fejlett és tõkeerõs, konkurens cég magyaror-
szági megtelepedését eredményezte.

A Monarchia közös vámtarifája és a vámunió következtében
az osztrák ipar szabadon szállította termékeit Magyarországra.
Így a fiatal magyar iparnak az osztrák ipar versenyével kellett
megküzdeni. Ezen a magyar kormány oly módon kívánt segíteni,
hogy a közületi tulajdonban levõ vállalatoknak (köztük a városi
építkezésekre is) elõírta, hogy beruházásaiknál lehetõség szerint
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hazai gyártmányú termékeket szerezzenek be. Ennek ellensúlyo-
zására 1900-ban az Österreichische Schuckert Werke Budapes-
ten „Az osztrák Schuckert Mûvek magyarországi vezérképvise-
lete” néven eladási szervezetet állított fel. Ebbõl jött létre 1902-
ben a Magyar Schuckert Mûvek Villamossági Rt. Budapest.61

Ezzel a Budapesti Általános Villamossági Rt. villamos erõmûvé-
nek építését végzõ Schuckert Villamossági Vállalat végleg meg-
telepedett Magyarországon. Mindezek ellenére a pozsonyi villa-
mossági építkezésekhez szükséges berendezések és anyagok – az
érvényes rendelkezések értelmében – csak kisebb hányadát szál-
líthatta az osztrák ipar, míg a fennmaradó részt a magyar ipartól
kellett beszerezni.

A századforduló világgazdasági válsága azonban az akkori Né-
metország második legnagyobb villamossági vállalatát, a nürnber-
gi Schuckert und Co.-t sem kímélte, ami 1903-ban a Siemens–
Halske erõsáramú osztályával történt egyesítéshez, a Siemens Schu-
ckert Werke Berlin alapításához vezetett. A két cég egyesülése
után több lépésben nálunk is egyesültek a vállalatok és végül
1904-ben kialakult a Magyar Siemens-Schukert Mûvek Villamos-
sági Rt. Budapest,62 amely a Ganz villamossági gyára után az or-
szág második legnagyobb erõsáramú villamossági gyárává fejlõ-
dött. Az elsõ világháborút megelõzõ idõszakban Magyarország
közgazdasági és ipari életének számottevõ tényezõjévé fejlõdött,
egyrészt pozsonyi villamossági gyára, másrészt az országban köz-
célú áramfejlesztõ telepek létesítése és az ország számos iparte-
lepének villamosítása révén. Mûködési területe kiterjedt az erõs-
áramú villamos ipar minden részére.

1902-ben a Magyar Schuckert Mûvek Pozsony városával kötött
szerzõdése értelmében Pozsonyban, a Récsei úton létrehozta vil-
lamossági gyárát,63 amely 1904-ben az akkor alapított Magyar
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Siemens-Schuckert Mûvek Budapest tulajdonába ment át. Az in-
duláskor még nem különösen jelentõs gyár forgógépek, transzfor-
mátorok, készülékek gyártására épült. 1905 után a gyár gyorsan
fejlõdött, amikor is elsõ bõvítését végezték. Késõbb 1907-ben,
majd 1912-ben bõvítették a gyárat. Ekkor a gyár nagymûhelye a
kétszeresére bõvült. Új gyártócsarnoka mind méreteire, mind be-
rendezése szempontjából az ország legelsõ gépmûhelyei közé tar-
tozott. A gyártás ebben a 200 méter hosszú és 48 méter széles
nagycsarnok épületben folyt, amelyhez még kisegítõ nagy oldal-
helyiségek is csatlakoztak. Ezekben a mûhelyekben több ezer kW
teljesítményû nagygépeket gyártottak, és ezeken kívül több száz
kapcsolóberendezés készült.64 Újabb ingatlanok vásárlásával a hasz-
nos gyártóterület tizenötszörösére, dolgozóinak létszáma tízszere-
sére és a termelés nagysága tizenötszörösére emelkedett.

A Siemens-gyár erõmûvi berendezéseket, áramszolgáltató és
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pályaudvari berendezéseket, bányászati, kohászati, nagyipari villa-
mos gépi berendezéseket gyártott.

A fontosabb hazai létesítmények villamos gépeit a bécsi, vagy
németországi (berlini, nürnbergi) Siemens-Schuckert Mûvek gyár-
tották, de szerelését túlnyomórészt magyarországi gyáruk mûszaki
és fizikai dolgozói végezték. 1919-ig a pozsonyi, illetve német és
osztrák Siemens Schuckert Werke gyárak látták el a magyarorszá-
gi megrendeléseket.

A VILLAMOS VASUTAK MEGJELENÉSE
MAGYARORSZÁGON

A korszerû elektrotechnika fejlõdésének eredményeként a villa-
mos energia gyakorlati alkalmazásának alapvetõ problémái a szá-
zadfordulóra lényegében megoldódtak. A kilencvenes évek vége
felé már csak a nagyvasúti villamos vontatás jelentett gondot.
A városi közúti közlekedést a lóvasutat felváltó villamosokkal
korszerûsítették, de a nagyvasúti közlekedés villamosítására – fõ-
leg Amerikában – folytatott kísérletek eredményei nem voltak
kielégítõek.

Az elektromos vontatáshoz szükséges motorok gyártásával Ma-
gyarországon a századforduló elõtti évtizedben csak a Ganz és
Társa elektrotechnikai osztálya foglalkozott. Elsõ gyártmánya egy
6 LE-s (4,4 kW) „bányalokomotív” volt, amelyet a bleibergi bá-
nyának 1892-ben szállított egy nagyobb méretû fõvállalkozás ke-
retében a Rudolf-akna szállító rendszerének teljes villamosítására.
Ugyanebben az évben az Észak-Magyarországi Kõszénbánya Rt.
csibaj-mizsérfai bányája számára szállított két hasonló szerkezetû
mozdonyt. Ezeket több erdõ- és bányamozdonyok követték. 1895-
re a Ganz-gyár a villamos bányamozdonyok új generációját fej-
lesztette ki. Az észak-magyarországi kõszénbányák baglyasaljai
üzemében két (késõbb további két) Ganz-mozdonnyal indult meg
1896-ban a villamos vontatás, de ugyanebben az évben a pál-
falva-ettesi elektromos szénszállító vasút kivitelezési munkáit is
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elvégezte a cég.65 A gyár további villamos bányamozdonyokat
szállított a Resicai Vasgyár szénbányájának, a Salgótarjáni Kõ-
szénbányák és a Reichenaui Kõszénbánya Társulat részére is.66

Egyébként a bányavasutak villamosítása Észak-Magyarország bá-
nyáihoz kapcsolódik. Alsószalánkon 1897-ben, feltehetõen Ma-
gyarországon elsõként villamosították a Klippberg tárna bánya-
vasútját. (Lásd a képmellékletben!)

Európában az elsõ belvárosi közúti villamos vasútvonal Buda-
pesten épült a Siemens-Halske kivitelezésében. 1887-ben kezdte
meg üzemét az elsõ alsóvezetékes rendszerû villamos, mely a
Nyugati pályaudvartól a Király utcáig közlekedett.

Az 1890-es évek közepétõl a Budapesti Villamos Városi Vas-
út Rt. (BVVV) végezte a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság
(BKVT) lóvasút-vonalainak villamosítását. Elsõként azonban nem
a saját lóvasúti vonalának villamosítása készült el, hanem a Buda-
pest-vidéki Villamos Közúti Vasút Rt. (BVVKV) 1895-ben Új-
pesten átadott szakasza. Közben a Damjanich utcában és a Pálffy-
téren már épültek a szükséges erõmûvek.

Az elsõ villamosított lóvasúti vonalat a Nyugati pályaudvar és
Újpest között a Budapest Székesfõváros és a Budapesti Közúti
Vaspálya Társaság között kötött szerzõdés67 alapján 1896-ban ad-
ták át a forgalomnak. Késõbb újabb társaságok is létesültek, me-
lyek fõleg a Budapest körüli településeket igyekeztek bekapcsolni
a Fõváros közlekedésébe (pl. a Budapest-Újpest-Rákospalotai Vil-
lamosvasút Rt.). Az 1889-ben létrehozott Budapesti Helyiérdekû
Vasutak Rt. és a Szent-Lõrinci Helyiérdekû Vasút Rt. gõzüzemû
vonalát a századforduló után villamosították. Ezeket a munkákat
külföldi cég végezte, magyar mérnökök vezetése mellett.
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A Ganz elsõ városi villamosvasútját nem Budapesten, hanem
Pozsonyban építette, 1895-ben.68 A Városi Villamos Vasút részére
elsõ ütemben 15 motor és 3 pótkocsit szállított a gyár. A motorko-
csikat két-két külön e célra szerkesztett motor hajtotta, melyek ál-
landóan 12 lóerõt voltak képesek kifejteni. A pálya a Duna-soron
kezdõdött, majd a Grassalkovits téren és a Stefánia úton át az ál-
lamvasúti pályaudvarig vezetett – egy kiágazással – a központi te-
lepig, melyet a Segner úton, a Ferenc József híd közelében építet-
tek két 500 V-os, 66 kW-os kompaund dinamóval.

1896-ban a Budapest-Újpest-Rákospalotai Villamos Közúti Vas-
út Rt. vonalának villamosítását a Ganz végezte. (Lásd a képmel-
lékletben!)

1896-ban létesült villamos közúti vasút Miskolcon, melyet
1897-ben nyitottak meg. „Közforgalmi jelentõségét növeli a pá-
lyának az, hogy a m. kir. államvasutak teherkocsijait elektromos
lokomotívval a városba vontathatják.”69 1899-ben indult meg a
forgalom a Budapest-Budafok Villamos Vasúton, 9 darab Ganz
villamos motorkocsival.

Ugyancsak a Ganz gyártotta a Millenniumi Kiállítás vasútja ré-
szére a két, 600 mm nyomtávolságú villamos mozdonyát, vala-
mint a Nyizsníj Novgorodi Országos Kiállítás vasútját.

További közúti villamos vasutak épültek Szombathelyen, Sza-
badkán, Fiuméban, Temesvárott, Sopronban, Szegeden, Debrecen-
ben, Nagyváradon, Kassán, Pécsett stb. (Lásd kötetünk kronológi-
ai fejezetében!)

1904-tõl a Ganz végezte a Budapesti Helyiérdekû Vasutak vo-
nalainak építését, ezzel jelentõs volumenû munkához jutott Buda-
pest körzetében is.70
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68 Nagyvasúti vontatójármûvek Magyarországon. Szerk.: Czére Béla, Vaszkó
Ákos. Bp., 1984. Közlekedési Múzeum – KÖZDOK. 359 p.

69 Elektromos vasút Miskolczon. = Technológiai Lapok 9 (1897) No. 13. (júl. 15.)
p. 133.

70 Stark Lipót: Az erõsáramú elektrotechnika fejlõdése. In: Technikai fejlõdésünk
története 1867–1927. 2. kiad. Bp., 1929. Magyar Mérnök- és Építész-Egylet.
p. 918.
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A VASÚTVILLAMOSÍTÁS – KANDÓ ÉS
MUNKATÁRSAI EREDMÉNYEI

Kandó Kálmán a háromfázisú motor és generátor sorozatok szer-
kesztése után a villamos vontatás problémáival kezdett foglalkozni.

Kísérleti motort szerkesztett, majd 1896-ban a vagongyár mel-
letti próbapályán megkezdõdtek a vontatási kísérletek, ahol a két-
tengelyû, egymotoros, 500 V-os, kétfázisú próbakocsi jól bevált, s
bebizonyította, hogy a többfázisú áram valóban alkalmas a nagy-
vasúti vontatásra. E kísérletek eredményeinek felhasználásával a
Genfi-tó partján levõ fürdõhely, Évian les Bains személyforgalmá-
nak lebonyolítására 200 V-os háromfázisú, úgynevezett szálloda-
vasutat tervezett, mely a „…kiváló luxussal berendezett 11 kW
tartós teljesítményû háromfázisú, két futómûves motorkocsijával a
Splendide luxusszálló lakóit szállította a völgyben levõ gyógyfor-
rásig.”71 A kisvasutat 1898-ban helyezték üzembe és motorkocsi-
ját a teljes elektromos felszereléssel együtt a Ganz és Társa Rt.
szállította. A 8 ülõhelyû és 6 állóhelyû kéttengelyû kocsit luxus
módon rendezték be.72 (Lásd a képmellékletben!)

1897-ben amerikai tanulmányai során arra a meggyõzõdésre ju-
tott, hogy az Amerikában használt 600 Voltos egyenáramú fe-
szültséggel a nagyvasutak villamosítását nem lehet gazdaságosan
megoldani, a nagyvasúti vontatás céljaira a nagyfeszültségû há-
romfázisú rendszer az alkalmas. Elgondolását 1900-ban a Magyar
Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyében ismertette.73

Néhány kisebb vonal villamosítása után 1899-ben nyílt alkalom
nagyvasúti vontatás tervezésére. Az olaszországi Valtellina vasút
villamosításával foglalkozó Societa per le Strade Ferrate del Meri-
dionali vasúttársaság versenyfelhívást bocsátott ki, de sok neves

41

71 Evian-les-Bains villamos vasútja háromfázisú árammal. = A Magyar Mérnök-
és Építész-Egylet Közlönye 32 (1898) No. 9. pp. 398–400.

72 Bonfiglietti Aurél: Evian les Bains elektromos vasútja háromfázisu árammal. =
Technológiai Lapok 10 (1898) No. 17. (szept. 15.) pp. 164–166.

73 Kandó Kálmán: Az elektromos vontatás nagyvasutakon nagyfeszültségû váltó-
árammal. = A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 34 (1900) No. 21.
p. 525.

41



európai nagyvállalat, köztük az AEG, nem vállalkozott a feladatra.
Végül 1898-ban a Ganz és Társa cég elektrotechnikai osztálya
vállalta a villamos vontatás történetében minden tekintetben újsze-
rû feladat teljesítését. Kandó a feladat megoldását háromfázisú,
3000 V, 15 Hz-es rendszer formájában, felsõvezetékkel vállalta.
Ez a feszültség éppen négyszerese volt az épülõ svájci Burg-
dorf-Thun vasúton használt 750 V feszültségnek, amely akkor a
legnagyobb volt a világon.74

Kandó teljesen újszerû nagyvasúti villamos vontatási rendszere
az elõzõektõl teljesen eltérõ megoldásokat igényelt. A motorko-
csik és mozdonyok szinte minden szerkezeti elemét újra kellett
tervezni, és új mûszaki megoldásokat kellett kitalálni. Így Kandó
megalkotta a jármûvek egyik leglényegesebb elemét: az aszinkron
vontató motorokat.

Az újszerû, tapasztalatokat nélkülözõ rendszer és elemei mûkö-
désének kipróbálására az Óbudai Hajógyári Szigeten egy próbapá-
lyát építettek, ahol egy 15 Hz-es feszültséget szolgáltató generátor
állt rendelkezésre. A sikeres próba után a Ganz-gyár elsõ lépésben
két 660 kW-os tehervonati mozdonyt és tíz 360 kW-os motorko-
csit szállított. A vonalfelszerelési munkák elvégzésére Leccóban,
Korbuly Sándor vezetésével kirendeltséget létesítettek kezdetben
három, késõbb két mérnökkel. A helyszíni munkálatok során sok
váratlan nehézséggel kellett megküzdeni. Az áramszedõtörések és
az általuk okozott vezetékszakadások rengeteg kellemetlenséget
okoztak. Végül a helyes vezeték felfüggesztést – a napjainkban is
használatos rugalmas hosszlánc-rendszer elõdjét – Tóth László ol-
dotta meg.75

A vezetékek átszerelésével a próbák minden szakaszon kifogás-
talanul mûködtek. Az ünnepélyes megnyitó 1902. szeptember
4-én volt, és másnap megindult a forgalom. Így elfogultság nélkül
állíthatjuk, hogy 1902. szeptember 5-e nemcsak a Valtellina vasút
üzembe helyezésének, hanem egyben a nagyvasúti villamos von-
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74 Verebélÿ László: Villamos vasutak. 2. kiad. Bp., 1956. Tankönyvkiadó. p. 26.
75 Fojtán István: A Valtellina-vasút villamosításának 100. évfordulójára. 2. =

Elektrotechnika 96 (2003) No. 2. p. 60.
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tatásnak is az elsõ napja. A vasútvonal átadása után a Ganz-gyár
még további utánrendeléseknek is eleget tett. A Kandó-rendszer
„Systema Italiana” néven vált ismertté.

A nagyvasúti villamos vontatás feladatát a távolsággal és telje-
sítménnyel arányos feszültség mellett csak itt, a Valtellina vasút
villamos üzemében sikerült Kandó Kálmánnak és munkatársainak
megoldani.

A nagyvasúti vontatás villamosítása terén elért tapasztalatokat
és vezetõ helyét a gyár a többségi tulajdonos Hitelbank vezetõinek
szûk látókörû szemlélete következtében nem használhatta ki.76

1901-ben a Ganz-gyár részt vett a londoni Metropolitan föld-
alatti vasút villamosítására kiírt pályázaton és azt meg is nyerte.
Sajnos idõközben a vasút amerikai tõkeérdekeltség kezébe került,
amely az egyenáramú vontatási rendszer mellett kötelezte el ma-
gát. Így a Ganz-tervek kivitelezésére nem kerülhetett sor.

1905-ben a kanadai London-Port Stanley-i vasútvonal villamo-
sításakor az amerikai befektetõk szintén bizalmatlanok voltak a
vasút újszerû Ganz villamos-rendszere iránt és az amerikai egyen-
áramú rendszert valósították meg.

A századforduló után fellépõ gazdasági válság a villamossági
ipart ugyan kevésbé érintette, a Ganz-gyár elektrotechnikai osztá-
lya mégis veszteséges volt. Ennek oka részben az az árcsökkenés
volt, amire a német cégekkel folytatott verseny kényszerítette a
Ganzot, másrészt a háromfázisú nagyvasúti vontatás kísérleteinek
költsége. A Valtellina-vasút építése veszteséges volt, a kanadai
vasútépítési próbálkozás, valamint a londoni földalatti vasút villa-
mosítására kötött szerzõdés felbontása pedig bizonyos értelemben
üzleti kudarcot jelentett.

A Hitelbank vezetõi kizárólag a rövidtávú financiális szempon-
tokat vették figyelembe. Bár Mechwart védelmébe vette a Korn-
feld és bizalmi emberei által kifogásolt nagyvasúti kísérletezést és
megvédte a fiatal Kandót is, a bank a vasútépítés megszüntetése
mellett döntött. A mozdony bevált, a rendszer jónak bizonyult, de
az értékes tapasztalatokat kihasználatlanul veszni hagyták.
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A gyár élére állított vezetõség félt a további kockázattól, így a
Ganz-gyár a következõ évtizedekben csak egyenáramú helyiérde-
kû vasutak építését végezte.

A végzetes döntés eredménye az lett, hogy Kandó Kálmán
1906-ban elhagyta a gyárat és a Westinghouse cég megbízását el-
fogadva – legjobb munkatársaival –, Vado Ligure-ban felépítette a
Societa Italiana Westinghouse háromfázisú villamosmozdony gyá-
rát. Az olasz kormány Kandót magas kitüntetésben részesítette.
Így végeredményben a találmányból származó összes veszteség a
Ganz-gyárnak, minden haszon az amerikai tõkének és az olasz
közlekedésnek jutott.

Kandó Kálmán másik úttörõ találmánya részben túllépi köny-
vünk idõintervallumát, de azért röviden meg kell említenünk.

Kandó Kálmán felismerte, hogy a vasút gazdaságos villamosí-
tása egy átgondolt, országos energiagazdálkodás keretében való-
sulhat meg. Ez egy olyan rendszert jelentett, amelyben az együtt-
mûködõ közcélú erõmûvekben fejlesztett szabványos, 50 Hz-es
áramot közvetlenül lehet felhasználni. Ezt Kandó-féle fázisváltós
rendszernek nevezzük, melynek születési éve 1916. A rendszer lé-
nyege, hogy a munkavezeték egyfázisú, nagyfeszültségû 16 ezer
V-os, 50 Hz-es áramát a mozdonyban az ún. fázisváltó alakítja át
a hajtómotorokat tápláló többfázisú, 1000 V feszültségû árammá.
A berendezés tulajdonképpen egy nagyfeszültségû szinkron mo-
tornak és egy kisfeszültségû szinkron generátornak egy géppé
való egyesítése. Általánosan azt mondhatjuk, hogy a fázisváltó
olyan turbógenerátorhoz hasonló szerkezetû szinkrongép, amely
transzformátor, egyfázisú motor és háromfázisú generátor szerepét
együttesen tölti be.

A gyakorlati kivitelezést, az elsõ fázisváltós próbamozdony
gyártását 1918-ban kezdték meg a Ganz Danubius kocsigyárban.
1923. október 31-én a Budapest Nyugati Pályaudvar–Alag közötti
szakaszon pedig megtörtént az elsõ fázisváltós próbamozdony
üzembe helyezése.
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AZ ÁRAMSZOLGÁLTATÁS KEZDETI
SIKEREI

1897-ben a Phõbus Villamos Vállalatok Rt. építette Újpesten a
MÁV szükségleteit ellátó egyenáramú erõmûvet, kétvezetõs, 450
V feszültségû rendszerrel.77 A négy gõzgép, amelyek összteljesít-
ménye 850 lóerõ volt, négy dinamót hajtott, melyeknek együttes
teljesítménye 625 kW volt. Az 1911–12. évi bõvítéskor az erõmû
50 Hz frekvenciájú, 5000 V-os rendszerben épült át, s az 1000 ló-
erõs gépegység Vác–Gödöllõ–Pécel vonalán belül Újpestet és kör-
nyékét, Rákospalotát, Rákosszentmihályt és más, Budapesttõl ke-
letre esõ településeket látott el villamos energiával. Másrészt az
államvasutak budapesti és Budapest környéki pályaudvarainak vi-
lágítását biztosította. Két darab egyfázisú, 15 Hz-es, 10 kV-os,
1550 lóerõs gépegység a Vác–Gödöllõ (-Rákospalota) közötti vil-
lamos vasútvonalat táplálta. Ezzel egyidõben a budapesti városi
villamos vasutak ellátására épült Révész utcai erõmûvet is átépí-
tették. Mindkét erõmû – a Phõbus és a Révész utcai – a Siemens-
Schuckert mûvek vállalkozásában valósult meg. A Révész utcai új
erõmû már 10 kV-os, háromfázisú 50 Hz frekvenciájú váltakozó
áramot szolgáltatott.

Miskolcon 1895-ben alakult meg a Részvénytársaság Villamos
Közúti Vasutak Számára (RVKVSz), a Részvénytársaság Villamos-
sági és Közlekedési Vállalatok (a Tröszt) közremûködésével. Két
évvel késõbb megalakult a Miskolci Villamossági Rt., mint az
RVKVSz leányvállalata. A szerzõdés kezdetben csak vontatásra
szólt, s csak 1900-ban egészítették ki közcélú villamosenergia szol-
gáltatására vonatkozó koncesszióval. Ezen az erõtelepen két gõz-
géppel hajtott 550 V-os egyenáramú dinamó és egy akkumulátor te-
lep mûködött, majd késõbb már váltakozó áramú generátorokat
üzemeltettek. 1905-ben kiépült a 2 kV-os hálózat. 1909-ben egy
1500 kVA-es, 1919-ben pedig 3000 kVA-es turbógenerátorral bõví-
tették az erõmûvet. Az akkor már több helyen kiépült távvezetékek
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mintájára 1909-ben kiépítették a Miskolc–Sajószentpéter, 1912-ben
pedig a Miskolc–Görömböly–Tapolca közötti távvezetéket.

1896-ban Kassán üzembe helyezték a központi elektromos tele-
pet, melyet a Ganz és Társa Rt. rendezett be. A belvárosban lerakott
kábelhálózatot Herzog József, a Ganz-gyár fõmérnöke tervezte.
(Lásd a képmellékletben!)

„Ilyféle vezetékhálózatot ily szimmétriában és elméleti tökéletes-
ségben még nem igen ismerünk; igaz ugyan, hogy a város saját-
ságos alakja is hozzájárult ahhoz, hogy ilyenné lehetett. … a ve-
zeték 2 majdnem egyenlõ alakú hurokban van lerakva, melyek
közepén átlósan vannak összekötve. A központi telepbõl jövõ 2
tápláló kábel e középponton csatlakozik a körhálózathoz; megfe-
lelõen elrendezett kapcsolószekrények, minden eshetõségre szá-
mítva, a legkülönfélébb összekötést teszik lehetõvé.”78

A kábeleket a Felten & Guilleaume cég szállította és rakta le.
A transzformátorokat az egyes házak pincéiben szabályszerû, bá-
doggal kibélelt szekrényekben helyezték el.

A Ganz-cég váltakozó áramú rendszerét annyira tökéletesítette,
hogy számos váltakozó áramú központi telepének kapcsoló beren-
dezését egy megállapodott elvi séma szerint szerkesztette. Ezen
egyöntetûség a nehezebben áttekinthetõ és a kezelést illetõleg ké-
nyesebb váltakozó áramú rendszernél nagy elõnyöket biztosított.
Minden szakember, aki ezen séma elvével megismerkedett, az
összes Ganz-féle váltakozó áramú telepet könnyen kezelhette. Ilyen
kapcsolóberendezést épített be a cég kassai központi telepére is.79

Ezután folyamatosan alakultak a különbözõ társaságok, váro-
sok, kisebb települések villamos árammal való ellátására. Ilyen
volt 1895-ben a Liermannstadter Elektricitätswerk Actiengesell-
schaft Nagyszebenben, egyfázisú rendszerrel.

1896-ban Városi Villamossági Rt. alakult Szabadkán és három-
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78 Weyde J. F.: Kassa város elektromos mûvének kábelhálózata. = Technológiai
Lapok 9 (1897) No. 7. (ápr. 15.) pp. 63–64.

79 Weyde J. F.: Ganz és Társa váltakozó áramu elektromos központi telepeinek
kapcsolótáblái. = Technológiai Lapok 9 (1897) No. 9. (máj. 15.) pp. 86–89.
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fázisú, 42 Hz-es 2000 V-os telepérõl a város 100 V feszültségû vi-
lágítási, valamint 220 V feszültségû erõátviteli hálózatát táplálta.
Nagybecskereken egyfázisú 2100/105 V-os Városi Villamos telep,
illetve hálózat, 1897-ben pedig az Aradi Villamossági Rt. egyfázisú
váltakozó áramú telepe épült meg. Az aradi telep távvezetéken ke-
resztül Battonyát is ellátta villamos árammal. Kecskemét és Versec
egyfázisú váltakozó áramú telepet létesített. Nyíregyházán 1897-
ben a Ganz-gyár hozta létre az egyfázisú 2000/100 Voltos 440
kVA teljesítményû erõmûvét.80 A következõ évben a Ganz szerzõ-
désben rögzített jogait átadta a Budapesti RVKVSz cégnek, amely
új részvénytársaságot hozott létre Nyíregyházán. A telep látta el
árammal a Nyíregyháza-Vidéki Kisvasutak Rt. hálózatát és bõvítése
után 1910-tõl a sóstói villamos vasút 500 Voltos egyenáramú háló-
zatát is. 1911-ben Nagykállót kapcsolták egy 14 km hosszú távve-
zetékkel a nyíregyházi telepre. 1913-ban ezért indokolttá vált a to-
vábbi, 1000 lóerõs gõzgép beállításával való bõvítés.

Kolozsvár váltakozó áramú világítási és erõátviteli rendszerét a
Ganz-gyár valósította meg, már háromfázisú turbógenerátor beépí-
tésével. Marosvásárhely központi áramfejlesztõ telepét szintén a
Ganz gyár kivitelezte, s a telep 1898-ban kezdte meg üzemét.
A Budafoki Villamossági Rt. világítási rendszere viszont 2×135 V
feszültségû egyenárammal épült meg, a Magyar-Siemens Schu-
ckert Mûvek kivitelezésében.

Míg 1898–99-ben – az elõbbiekben említett városokon kívül –
egyenáramú rendszerben már csak a Clara Losonci Villamossági
Rt. és Gyulán a Magyar Vasútforgalmi Rt.81 épített villamos erõte-
lepet, addig váltakozó árammal a városok egész sora rendezte be
villamos erõmûvét. Rozsnyó, Gyulafehérvár, Marosvásárhely, Hód-
mezõvásárhely, Makó82 háromfázisú erõmûvet építettek, a két
elõbbi város 2000 V, az utóbbi három 3000 V feszültséget adó ge-
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80 Elektromos világitás Nyiregyházán. = Technológiai Lapok 9 (1897) No. 3.
(febr. 15.) p. 31.

81 A gyulai „Központi villamvilágítási telep” mûszaki leírása, 1900. máj. 24.,
N:191, valamint az engedélyezési okirat, 1900. ápr. 10., 4782/900, N:195,
DÉMÁSZ Rt. archívuma

82 A Makói erõmû telep engedélye, 1899. okt., DÉMÁSZ Rt. archívuma
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nerátorokkal. A rozsnyói telephez közvilágítási célra 60 db 16
gyertyás izzólámpa és 3 db 12 amperes ívlámpa, valamint magán-
világításra 600 izzólámpa lett bekapcsolva. A teleprõl látták el a
7 km távolságra lévõ betléri kastélyt, ahol 300 izzólámpát és 6 ív-
lámpát mûködtettek.83

A századforduló után folyamatosan villamosították a felvidéki
cukorgyárakat, így Hõlakon, Nagyszombatban, Nagysurányban,
Diószegen, Tõketerebesen, valamint a szepesbélai dohánygyárat
és a rimaszombati konzervgyárat.

A Ganz-gyár 1900-ig mintegy 200 komplett erõmûvet szállított
egy-, majd háromfázisú rendszerrel a világ minden tájára. Ilyen
ipari háttér mellett természetes, hogy a hazai villamosítás is nagy
lendületet kapott. 1900-ig Magyarországon több mint 40 kisebb-
nagyobb villamos üzem mûködött. 1900 után az ország szétdara-
bolásáig mintegy ötszörösére növekedett a villanytelepek száma.84

A közcélú áramszolgáltatás a 19. században elsõsorban a váro-
sokban indult meg, amelyek zömében saját villanytelepet létesítet-
tek. Falvakban a villamosítás – bár a malmok és uradalmak jelen-
tõs szerepet játszottak még a kisebb városok villamosításában is –
fõleg az ipartelepek környékére korlátozódott. A kis vízierõmûvek
helyi elosztóhálózatok révén látták el a környezõ településeket.

Az aránylag korán „villamosodó” északnyugati Felvidék váro-
sainak villanytelepei, hasonlóan az ország más településeihez,
egymástól elszigetelõdve mûködtek és csak az adott város, vagy
annak környékét, esetleg azok néhány üzemét látták el, a környezõ
községeket nem. Kezdetben ez volt jellemzõ az ország más része-
in létrejövõ villamos telepekre is. Az Alföldön abban az idõszak-
ban szinte kizárólag helyi városi, vagy községi telepek létesültek
nyersolajmotor- vagy gõzhajtású generátorokkal. Az I. világhábo-
rú végéig a villamos hálózat csak néhány esetben lépte túl a tele-
pülés határát. Néhány kivétel azonban mind az Alföldön és a Du-
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83 Elektromos világítás Rozsnyón. = Technológiai Lapok 8 (1896) No. 1. (jan.
15.) p. 10.

84 A tiszántúli áramszolgáltatás története, 1888–1996. Szerk.: Nagy Géza. Debre-
cen, 1997. Titász Rt. p. 39.
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nántúlon, mind pedig az Észak-nyugati Felvidéken is akadt. Itt
egy-egy város villamosítását nem saját erõmûvel oldották meg,
hanem valamely közeli villamosmûbõl vásárolták az energiát és
azt távvezetéken vezették a saját hálózatukba.

Elsõként Sárvár, Szombathely és Sopron (1896–1898) vezetett
villamosenergiát az Ikervári Erõmûbõl, azután Alsószalánk és
Nagysolymár bányája kapcsolódott a Korompai Erõmûre (1897),
de az elsõk közé tartozott még néhány szepességi és hernádvölgyi
bányaüzem is. Ezek ugyan még nem nevezhetõk hálózatoknak, de
távvezetéken láttak el a villanytelep nélküli, s általában közeli te-
lepüléseket, illetve bányákat.

A Gölnicbánya melletti Máriahután 1897-ben épült villamos te-
lepet a 3,5 km-re fekvõ Zakárfalva telepével egy 2 kV-os távveze-
tékkel kötötték össze. Így ez a távvezeték szolgált a pörkölõk és
fúrógépek üzemeltetésén kívül Zakárfalváról a kluknói vasútállo-
másra vezetõ, ércszállító kötélpálya hajtására is. Az áramfejlesztõ
telep nagyfeszültségû áramát a Ganz és Társa cég háromfázisú
váltakozó áramú dinamógépe szolgáltatta, mely 2000 Volt mellett
43 Amper áramot termelt.85 1901-ben a Kluknó melletti Istvánhu-
tán épült, már 3 kV feszültséggel dolgozó villanytelepet kötötték
össze a 6 km-re fekvõ zakárfalvai vízierõmûvel. Majd Máriahuta
és Gölnicbánya közti 2 km-es szakasz kiépítésével létrehozták az
Istvánhuta–Zakárfalva–Máriahuta–Gölnicbánya 12 km hosszú, Ma-
gyarország második nagyfeszültségû távvezetékét.86

Távvezetékek épültek 1902-ben Márkusfalva és Bindt bánya
között 8,6 km-es szakaszon, majd Márkusfalva és Végrosztoka
között a 10 kV-os távvezeték készült el. Még 1905-ben szerelték a
Vaspatak és Rákosbánya közti vezetéket, 1914-ben pedig Dobsina–
Rakóc vonalat. A szenci Eszterházy-féle malomból egy 5 kW-os
23,4 km-es távvezetéken látták el Szenc, Cseklász, Bazin, Hattyú-
patak, Papfa, Pozsonyivánka településeket. A Galgóci Városi Vil-
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85 A máriahuta-zakárfalvi vasbányának elektromos munkaáttevõ- és világító be-
rendezése. = Technológiai Lapok 11 (1899) No. 11. (ápr. 30.) pp. 79–81.

86 Vojtech Sládek: Elektrárenstvo na Slovensku 1920–1994. Bratislava, 1996. Al-
fa. pp. 16–18.
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lamos Rt.-bõl Galgóc, 15 km-es távvezetéken pedig Szered, Ga-
lánta, Nyitra és Nagytapolcsány volt villamos árammal ellátva.

A hõlaki erõmû Hõlakot, Trencsénteplicet, valamint a két város
közötti villamos vasutat táplálta. Ugyanakkor pedig a Tátrai Villa-
mos Vasút Társaság erõmûvébõl a vasút egyenáramú táplálásán
kívül több mint 15 tátrai települést láttak el 3,3 és 15 kV-os távve-
zetéken.

A századforduló után sorra épültek üzemi, fõleg közcélú erõ-
mûvek. A Pozsony villamosítására 1900-ban kiírt pályázat nyerte-
se a Siemens-Schuckert Co. rövid határidõn belül üzembe helyez-
te a város gõzüzemû villamos erõmûvét. 1900-ban alakult meg a
Budapestvidéki Villamossági Rt. a Budapesttõl délre elterülõ tele-
pülések villamos energiával való ellátására. Ezt követte 1901-ben
a Békésmegyei Villamossági Rt., késõbb Szekszárd, Szentes, Ka-
locsa, Torda, Kiskunhalas, Békéscsaba (Békéscsaba már 1898-ban
tárgyalt a Magyar Forgalmi Vasúti Rt. koncessziós ajánlatáról,
azonban Békéscsaba nagyközség villamostelepe végül is csak
1904-ben lett üzembe helyezve a Ganz-féle Villamossági Rt. kivi-
telezésében87), Léva, Pöstyén, Trencsén, Beregszász, Petrozsény,
Feketehalom, Törökszentmiklós, Veszprém, Cegléd, Nagykõrös,
Hatvan, Jászberény, Nagymihály, Homonna, Lõcse, Balassagyar-
mat, Bártfa (Bártfafürdõnek hat évvel korábban volt villamos vilá-
gítása, mint Bártfa városának), Szepesbéla, Gyöngyös, Karcag,
Mezõtúr, Kisszeben, Tata-Tóváros, Mosonmagyaróvár, Szentbe-
nedek, Fehérgyarmat, Tiszafüred, Belényes, Cseklész, Stubnya,
Tolna, Kiskunfélegyháza, Nagyszalonta, Vecsés, Püspökladány,
Kunhegyes, Kunmadaras, Tótkomlós, Besztercebánya, Liptószent-
miklós, Hõlak, Zsolna, Somorja, Szenc városok és nagyközségek
létesítettek villamos telepet.

Aránylag késõn, csak 1905-ben határozta el Debrecen városá-
nak tanácsa a város villamosítását. A meghirdetett pályázatot a
Ganz-féle Villamossági Rt. nyerte el, az áramszolgáltatás azonban
csak 1908-ban kezdõdött. A két Schlick-Nicholson gõzgép köz-
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87 Nigrényi János: Jelentés Békéscsaba megyei város villamosmûvének huszonöt-
évi mûködésérõl. Békéscsaba, [1930]. Ny. n. pp. 3–4.
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vetlenül kapcsolódott az 1200 kVA-es Ganz-generátorokhoz. Az
áramelosztás a közel 21 km hosszú 3000 V-os primer-, a több
mint 40 km hosszú 100 Voltos szekunder hálózatokon, valamint
35 transzformátor-állomáson keresztül történt. A város az elektro-
mos telepet a gázgyárral közösen alapította „Debrecen sz. k. város
világítási vállalat” néven. 1913 elején egy 1800 kVA-es, az év vé-
gén pedig egy 2000 kVA-es Ganz-gyártmányú generátorral bõví-
tették az erõmûvet. (Lásd a képmellékletben!)

1903-ban a RVKVSz vállalkozásában a Hernád folyón elsõként
építtette meg Harkányi János földbirtokos uradalmának ellátására
a Gibárti Erõmûvet. Ez a – kisebb folyókon elterjedt – üzemcsa-
tornás vízierõmû az uradalmon kívül Abaújszántó, Tállya, Mád és
Szerencs községeket is ellátta villamosenergiával 12 kV feszültsé-
gû szabadvezetékes hálózatán. A hálózatot ugyanúgy, mint az erõ-
mûvet teljes berendezésével a Ganz gyár építette, illetve szerelte.88

A Francis-turbinákkal közvetlenül hajtott két darab vízszintes ten-
gelyû háromfázisú generátor teljesítménye 2×400 kVA volt 12 kV
feszültség mellett. A Gibárti Elektromos Mûvek Rt. sok tekintet-
ben elõfutára volt a villamos energiaszolgáltatás szervezésének.
Technikatörténetileg is jelentõs, mivel a Gibárti vízerõmû Ma-
gyarország legrégebbi, ma is eredeti alapgépeivel mûködõ villa-
mosenergia-termelõ egysége. 1911-ben Gibárttól alig 10 km távol-
ságra ugyancsak a Hernádon létesítette Bárczay Gábor a Felsõ-
dobszai Vízierõmûvet. Az erõmû két függõleges tengelyû Francis-
turbinája két vízszintes tengelyû, egyenként 200 kVA teljesítmé-
nyû, 12 kV feszültségû generátort hajtott. 1912-ben az erõmûvet a
Miskolci Villamossági Rt. megvásárolta és 1913-ban 10 kV-os ve-
zetéket épített ki Miskolcig. Ehhez a vezetékhez a Gibárti Vízerõ-
mû is csatlakozott. Így Borsodban helyi 10 kV-os hálózat alakult
ki, bekapcsolva a két vízierõmûvet Miskolc, a diósgyõri gyártelep
és több község villamos energia ellátásába.89

1904-ben az esztergomi érsekség nagymarosi uradalmában lé-
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88 A Gibárti Elektromos Mûvek Rt. áramszolgáltatási feltételei. Bp., 1903. p. 6.
89 Horváh Tibor – Jeszenszky Sándor: A magyar elektrotechnika története. Bp.,

2000. Magyar Elektrotechnikai Egyesület. p. 124.
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tesített villamos telepet, Szob és környékének ellátására. 1912-ben
a Magyar Siemens-Schuckert Mûvek helyezte üzembe a 600 ló-
erõs összteljesítményû, háromfázisú erõmûvet. A Duna-balparti
részén ellátott helységeken kívül, a Duna medrébe süllyesztett ká-
belen ellátta Visegrádot és még öt kis községet.

Ilyen helyi távvezetéken látták el karcagi táplálásról Kisújszál-
lást és mezõtúri táplálásról Szarvast, továbbá ceglédi táplálásról
Monort, Albertit, Irsát, Pilist. Távvezeték épült még Szentbene-
dek, Dés és Désakna, Makó és Nagylak, Szentes és Csongrád,
Arad és Battonya, valamint Pöstyén, Nagyõrvistye és Verbo köz-
ségek között. 1910 után Vágbeszterce, Nyitrabánya, Privigye, Ko-
márom városokat villamosították nyitrabányai táplálásról, 1914-
ben pedig Nyitrát galgóci táplálásról.

A Balatonvidéki Villamosmûvek Rt. az Aszófõnél 1914-ben
épített erõmûbõl kezdte meg az áramszolgáltatást az északi parton
Aszófõ és Alsóõrs között, a déli oldalon pedig a Balatonba fekte-
tett mederkábelen a Siófok–Balatonfenyves partszakaszon, vala-
mint Aszófõ és Lengyeltóti között. A Dunántúlon még Nagykani-
zsa és Bagola között épült egy rövid 10 kV-os távvezeték, majd
1916-ban, amikor Esztergom városának 1904-ben épült villanyte-
lepe már nem gyõzte ellátni a várost, egy 15 kV-os távvezetéken
Dorogról, a bánya erõmûvétõl vásárolták az áramot.

1907-ben az esztergomi villanyteleprõl a Duna Mária Valéria
hídján át vezetett kábelen látták el villamosárammal Párkányt.

Az elsõ villamosmûvek igen szerény keretek között mûködtek,
teljes kapacitásuk sokszor csak néhány száz lóerõ volt, elektromos
áramot erõátvitel céljára elenyészõ mennyiségben szolgáltattak. Ki-
használásuk nem volt gazdaságos, ennek megfelelõen az áram elõ-
állításának költségei magasak voltak. Súlyosbította a helyzetet,
hogy egy-egy villamos telep hatásköre csak igen kis fogyasztóterü-
letre terjedt ki. A 19. század utolsó éveiben az elektrotechnika roha-
mos fejlõdése következtében, s a külföld sikerein felbuzdulva, az
áramszolgáltatás nagyobb jövedelmezõségének reményében vidéki
telepeink is kezdtek nagyfeszültségû távvezetékeket létesíteni. Az
erõmûveket és a hálózatokat építõ vállalkozók többnyire maguk
kezdték meg az üzemeltetést is. „Az ezekhez fûzött remények azon-
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ban … legtöbb esetben nem váltak valóra: … a remélt fogyasztás
elmaradt”90 Így az áramfejlesztõ telepek fejlõdésükben lemaradtak a
külföldi nagy elektromos mûvek mögött. „… a … tapasztalatlan
magánvállalkozás … az egyes városokkal és községekkel kötött
koncessziószerzõdésekben erején felül súlyosnál-súlyosabb termé-
szetû kötelezettségeket vállaltak.”91 „Ezek a magánvállalkozásra sé-
relmes kikötések … legtöbbször a községek … hatóságai által
kényszeríttettek a koncesszionáriusokra, akik kellõ tapasztalat híjján
a fejleményeket egyáltalán nem láthatták elõre.”92 Ezért késõbb
„vita alakult a település vezetõivel egyrészt a megbízhatatlan szol-
gáltatás, másrészt a tarifa miatt. Ebben az is szerepet játszott, hogy
a település nem részesült az áramszolgáltatás hasznából és igyeke-
zett a villamos mûvet saját kezelésébe venni.”93

A városi villanytelepek mellett az üzemek, fõleg malmok és
bányák továbbra is létesítettek saját céljaikra áramfejlesztõ telepe-
ket, amelyekkel egyes települések lakosságát is ellátták energiá-
val, de már létrehoztak néhány nagyobb erõmûvet is – fõleg a bá-
nyák –, amelyek már elõkészítették a hálózatok bõvítését és az
áramszolgáltatás késõbbi országos elterjedését.

1898-ban a Diósgyõri M. Kir. Vas- és Acélgyár (DIMÁVAG)
hozta létre erõmûvét. Jóllehet a telep elsõsorban a gyár saját igé-
nyeinek kielégítésére épült, mégis késõbb hosszú ideig részt vett a
közcélú villamosenergia-szolgáltatásban is. Az elsõ háromfázisú
generátor 330 V feszültség mellett 300 kVA teljesítményt nyúj-
tott. A bõvítés már 1903-ban szükségessé vált, majd az 1909-ben
szerelt további 2×2500 kVA teljesítményû generátorokkal 1911-re
befejezõdött egy korszerû erõmû létesítése. 1913-ban egy újabb
generátor egységgel a beépített teljesítmény már 11 MVA volt. Az
erõmû 1919 után kapcsolódott be a közcélú villamosenergia szol-
gáltatásba.

53

90 Zipernovszky Ferenc: Vidéki elektromos mûveink kedvezõtlen helyzetének
okai és a háború utáni teendõk. Bp., 1917. Kilián. p. 10.

91 Uo. p. 11.
92 Uo. p. 12.
93 Horváth–Jeszenszky id. mû p. 126.
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A Komlói M. Kir. Állami Kõszénbányák Vállalat 1902-ben he-
lyezte üzembe Komlón az elsõ villamosenergiát termelõ telepét,
egy 50 lóerõs gõzgéppel hajtott 300 V-os generátorral. Az 1903-as
bõvítéskor beszerelt háromfázisú 150 kW-os generátorral már a
lakótelepet is ellátták. 1912-ben új erõmûben kezdték meg a
villamosenergia termelést egy 500 kVA-es háromfázisú turbóge-
nerátorral.

1909-ben épült az Egercsehi Erõmû 2×500 kVA-es háromfázi-
sú generátorokkal a bánya részére szükséges villamos energia
szolgáltatására, majd 1920 után jelentõs közcélú erõmûvé fejlõ-
dött. A Salgótarjáni kõszénbányák által épített Vízválasztói Erõmû
1912-ben kezdte meg a szolgáltatást. Az 1913-as és 1915-ös fej-
lesztésekkel az erõmû 4850 lóerõ összteljesítményû gépegységei-
vel már 10 kV-os feszültséget szolgáltatott.

1913-ban az Elsõ Cs. és Kir. Duna Gõzhajózási Társaság erõmû-
vében, Pécsújhegyen kezdõdött meg a villamosenergia termelés.
1915-ben a Máza-Szászvári vasútállomás tõszomszédságában az
Esztergom-Szászvári Kõszénbánya Rt. épített erõmûvet két 600 ló-
erõs Láng-Zoelly gõzturbinával közvetlen kapcsolt Ganz-gyártmá-
nyú háromfázisú generátorral. 1913-ban ebben az erõmûben is bõ-
vítésre került sor, egy 600 kVA-es Siemens generátor beépítésével.

Míg több új kisebb teljesítményû vállalati erõtelep is létesült,
1916-ban már megkezdõdött a villamosenergia termelésének és
elosztásának részleges szétválása. Az energiatermelés és elosztás
jövõbe mutató példája azonban Pécs volt, ahol a város saját áram-
fejlesztõ telepét végleg leállította és a pécsújhegyi bányaerõmûbõl
vásárolt villamos energiát. Ez volt az elsõ eset, amikor a villamos-
energia-termelés és elosztás folyamata szervezetileg szétvált.

Budapest teljes villamosenergia ellátására a két korábbi rendszer
már nem lehetett gazdaságos. A Fõváros saját kezelésébe kívánta
venni a villamosenergia termelést és szolgáltatást. Kelenföldön
1912-ben korszerû erõmû építését kezdték el, amely 1914-tõl
háromfázisú, 10 kV-os, 50 Hz frekvenciájú áramot szolgáltatott.
Az erõmû üzeme két turbógenerátorával indult, egyenként 7500
kVA teljesítõképességgel. A fogyasztás növekedése miatt 1917-ben
újabb – 15 MVA teljesítõképességû – turbógenerátort építettek be.
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A Fõváros az MVRT berendezéseit 1914-ben, a BÁV Rt. be-
rendezéseit pedig 1918-ban tulajdonába és kezelésébe vette, és a
Kelenföldi Erõmûre támaszkodva egységes elvek szerint közüze-
mû jellegû fejlesztést valósított meg. Közben 1914-ben megalapí-
totta a Budapest Székesfõváros Elektromos Mûveit, melynek ve-
zetésével Stark Lipótot bízta meg. Késõbb a Váci úti erõmûben át-
tértek 50 Hz-re, és a háromfázisú és kétfázisú rendszer közé
Scott-transzformátorokat építettek be. Az egyenáramú rendszer
táplálására a 10 kV-os hálózatról táplált higanygõz egyenirányító-
kat telepítettek.

Mindezek ellenére az I. világháború vége elõtt éppen csak
megindult Budapesten az egységes áramszolgáltató rendszer kiala-
kítása. A tényleges végrehajtás és jelentõs korszerûsítés a háború
utáni évtizedekre maradt.

Gyári áramfejlesztõ telepek és közcélú erõmûvek
Magyarországon 1896–1914 között94

Év
Magánlétesítmény Közcélú létesítmény

A beépített
berendezés Hol mûködikGyár, malom,

bánya üzemeltetõje
Az erõmû

üzemeltetõje

1896 Városi Villamos
Telep
Nagybecskerek

1f, 2100/105 V Nagybecskerek

Városi Villa-
mossági Rt.
Szabadka

1f, 2000/100 V Szabadka

Bp. Közúti
Vaspályatársaság

e.á., 500 V, v.á.
5500 V, 25 Hz

Budapest,
Pálffy-utcai telep

Hermándi Papírgyár 3115 kVA Hermánd
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94 A táblázatot a következõ források alapján állítottuk össze:
– Straub Sándor: Magyarország és Horvát-Szlavonországok közcélra való
elektromos áramfejlesztõ telepei és elektromosan megvilágított helységei az
1911. évben. Bp., 1911. Révai–Salamon ny. 103 p.
– Magyarország vízierõmûvei. Bp., 1910. Mezõgazdasági Minisztérium.
– A kelet-szlovákiai áramszolgáltatók adatszolgáltatásai, valamint saját gyûjtés
alapján.
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M. K. Állami
Bányák Szomolnok

3f, 3×330 V,
100 kW

Szomolnok

Hautner-féle
Textilgyár Rt.

e.á., 110 V,
2×440 kW +
1f, 500 V, 280 kW

Rózsahegy

Városi villamos-
telep

1f, 4400/105 V Nagyszeben

1f, 2000/105 V Varasd
Ikervári táplálásról e.á., 2×150 V Szombathely
Magyar
Villamossági Rt.

1f, 2000/100 V Fiume

Világítást és Erõt
Szolgáltató
Telepek Magyar
Központi Társasága
Rt.

1f, 2000/105 V,
42 Hz

Kassa

Ajkai Bányák Rt.
Villanytelepe

400 V, 100 A
e.á. generátor

Ajkai bányák

Szászvári Bányák
Rt.

e.á., 220/120
A Ganz-delta
dinamó

Szászvári bányák

1897 Szentgotthárdi
Malom

e.á., 250 V Szentgotthárd

Korompai Vasgyár 3f, 2000/105 V,
240 kW

Korompa

Aradi Villa-
mossági Rt.

1f, 2000/105 V Arad

Albert herceg
bányái Zakárfalva-
Máriahuta

3f, 2000 V, 50 Hz,
60 kW

Máriahuta

Városi Villamos
Mûvek, Kecskemét

1f, 2000/105 V Kecskemét

Miskolci
Villamossági Rt.

3f, 2000/105 V Miskolc

Nyíregyházi
Villamossági Rt.

1f, 2000/100 V Nyíregyháza

Városi villamos
telep

1f, 3000/2×105 V Versec
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Kolozsvári
Világítási és
Erõátviteli Rt.

3f, 3000/150 V,
42 Hz

Kolozsvár

Budafoki
Villamossági Rt.

e.á., 2×135 V Budafok

Korompai
táplálásból

Alsószalánki-
bányavasút

1898 Diósgyõri Magyar
Királyi Vas- és
Acélgyár

e.á. dinamó,
110 V, 3,3 kW

Diósgyõr-Gyárudvar

Városi
Villamostelep
Marosvásárhely

3f, 3000/105 V Marosvásárhely

Budafoki
Villamossági Rt.

e.á., 2×105 V Budafok
Alberfalva

Szentes Városi
Villamostelep

1f, 2000/105 V Szentes

Városi telep,
Sopron

e.á., 2×135 V Sopron

Sátoraljaújhelyi
Villamvilágítási
és Erõátviteli Rt.

e.á., 2×150 V Sátoraljaújhely

„Clara” losonci
villamossági Rt.

e.á., 2×120 V,
387 kW

Losonc

Sajóvölgyi
Villamossági Rt.,
Rozsnyó

3f, 2000/120 V,
350 kW

Rozsnyó
Betlér
Berzéte
Krasznahorkaváralja
Rudnai bányák

Nagymányoki
Szénbányák

3f, 3×300 V/42 Hz,
60 kW

Nagymányoki
bányák

1899 Magyar
Vasútforgalmi Rt.

e.á., 2×200 V Gyula

Városi
Villamossági Rt.

3f, 2000/110 V Gyulafehérvár

Bp.-Budafoki
Helyi Érdekû
Vasút Rt.

e.á., 600 V Albertfalva
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Városi
Villamossági Rt.

3f, 3000/105 V Hódmezõvásárhely

Városi
Villamostelep

3f, 3000/100 V Makó

1900 Kismarton
Villamossági Rt.

e.á., 2×150 V Kismarton

Budapestvidéki
Villamossági Rt.

Budapest-dél
környéki
települések

Kaess Rudolf
villamos mûve

3f, 2100/125 V Szászváros

Törökszentmiklós
nagyközség
villamos mûve

3f, 3000/115 V Törökszentmiklós

Lugosi villamtelep e.á., 2×150 V Lugos
Szentlõrinci
helyiérdekû vasút

e.á., 2×220 V Kispest-
Pestszentlõrinc

Pozsony Városi
Villamossági Rt.

e.á., 2×220V Pozsony

UNION Zólyomi
Vasgyár villamos
telepe

400 LE Zólyom

Városi Kõszínház 3f, 3000/150 V,
42 Hz

Nagyvárad

1901 Aradi Világítási és
Erõátviteli Rt.

Arad

Albert herceg
bányái Zakárfalva-
Istvánhuta

100 kW, 3000 V Istvánhuta

Szekszárdi Városi
Villamos Telep

e.á., 2×220 V,
260 kW

Szekszárd

Budapestvidéki
Villamossági Rt.

e.á., 2×220 V Erzsébetfalva

Bártfai fürdõ
villanytelepe

e.á., 2×200 V Bártfafürdõ

Rt. villamos és
közlekedési
vállalatok számára

3f, 2000/105 V,
42 Hz

Zimony
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1902 Szentes Városi
Villamostelep

3f, 50 Hz,
3000/150 V

Szentes

Kalocsai
Villamossági Rt.

e.á., 2×220 V Kalocsa

Székesfehérvári
villamos telep

e.á., 2×220 V Székesfehérvár

Elsõ Dettai
Hengermalom
Társulat

3f, 2000/100 V Detta

Bonyhádi
Villamvilágítási
Vállalat

e.á., 2×220 V Bonyhád

Albert herceg
bányái Szepespatak

e.á., 600 V,
90 kW

Szepespatak

Hõlaki cukorgyár 160 V, 96 kW Hõlak
Gyergyószent-
miklós Rt. Városi
Villamostelepe

3f, 2100/220 V Gyergyószentmiklós

Prakfalvai vasgyár 175 kW Prakfalva
Habsburg-féle
uradalom,
Kistapolcsány

e.á., 110 V,
20 kW

Kistapolcsány

Komlói Erõmû
(Engel A. és fiai)

3f, 3×300 V Komló

Tordai Városi
Villamossági
Telep

e.á., 2×220 V Torda

Ungvári
Bútorgyár Rt.

1f, 2000/105 V Ungvár

1903 Gibárti
Elektromos
Mûvek Rt.

3f, 2×400 kVA,
hál. 12 kV

Abaújszántó és
vidéke

Városi Víz- és
Villamosmû

e.á., 2×150 V Segesvár

Dévai
Villamossági Rt.

3f, 2000/150 V Déva

Tátravasút központi
áramfejlesztõ telepe

e.á., 2×120 V,
26 kW

Poprád

Selmecbányai
Ferenc bánya

Selmecbánya
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Fafeldolgozó üzem,
Nagyturány

120 LE Nagyturány

Rimaszombati
Konzervgyár Rt.

e.á., 2×220 V,
2×120 kW

Rimaszombat

Körner-féle
gõzmalom,
Hajdúszoboszló

e.á., 2×120 V,
26 kW

Hajdúszoboszló

Halasi
Villamossági Rt.

e.á., 2×220 V Kiskunhalas

1904 Magyar
Villamossági Rt.

3 f, 3000 V,
50 Hz

Hatvan

Zajac Pál Malma
Felka-Poprad

dinamó 550 V Trolébus
Poprad-Ótátrafüred

Fenyõháza Erdei
Vasúttársaság

1f, 3150 V, 42 Hz,
mot.gen.: 550 V

Fenyõháza

Nagykároly Város
Villamos Mûve Rt.

e.á., 2×220 V Nagykároly

Phõbus Villamos
Vállalatok Rt.

e.á., 2×220 V Munkács, Oroszvég

Tátrai Helyiérdekû
Vasutak

3f, 3300/110 V,
42 Hz

Felka, Ótátrafüred,
Alsótátrafüred,
Tarajka,
Tátralomnic

Bélaházai
Keményítõgyár

1f, 50 Hz,
365+65 kW

Bélaháza

Gyõr sz. k. város
villamosmûve

3f, 3000/110 V,
42 Hz

Gyõr

Pápa Rt. város
villamos telepe

e.á., 2×220 V Pápa

Esztergom város
elektromos mûve

3f, 3000/110 V,
42 Hz

Esztergom

Stummer Károly
cukorgyára
Nagyszombat

1870 kW Nagyszombat

Preapozitúra, Jászó e.á., 250 V,
30 kW

Jászói kolostor és
birtok, Jászóváralja

Esztergomi érsekség
uradalma,
Nagymaros

6 kV hálózat Szob és környéke
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Békéscsaba
Nagyközség
Villamos Mûve

3f, 3100/105 V,
42 Hz

Békéscsaba

Orosháza Község
Villamosmû Rt.

Hódmezõvásárhelyi
táplálásról

Orosháza

Lévai Városi
Villamosmû

e.á., 2×150 V,
100 kW,
akkumulátor telep

Léva

1905 Fecske János
Jászberényi malma

e.á., 100 kW,
2×220 V

Jászberény

Városi villamos
világítás és
vámmalom

3f, 3000/125 V,
42 Hz

Abony

Városi villanytelep,
Besztercebánya

3f, 3×2910 V,
42 Hz

Besztercebánya

Szászsebesi
Villamosmû

3f, 5000/110 V Szászsebes,
Péterfalva

Szikszói Gõzmalom
és Iparmûvek Rt.

e.á., 2×220 V Szikszó

Dombóvári
Villamossági Rt.

e.á., 2×220 V Dombóvár

Hungária
Kendergyár Rt.

3f., 3000/220 V Újverbász, Kula,
Óverbász

Mohács Nagyközség
Villamos Mûve

3f, 3000/100 V,
42 Hz

Mohács

Vác Város
Elektromos
Mûve Rt.

3f, 3000/105 V Vác

Zombor város
villamtelepe

3f, 3000/150 V Zombor

Zilahi villamos
telep

e.á., 2×220 V Zilah

Borszéki
Fürdõvállalat Rt.

3f, 3000/110 V Borszék

Téglagyár
Nyitrasucsány

3f, 530 kVA Nyitrasucsány

Stark-féle likõrgyár,
Liptószentmiklós

e.á., 240 V,
250 kW

Liptószentmiklós

Bõrgyár Rt.
Liptószentmiklós

v.á., 130/110 V,
150 kW,

Liptószentmiklós
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Zólyombrézói
vasgyár, Lopér

3f, 5200 V, 42 Hz,
2×300 kW

Lopér

Landesmann-féle
malom

e.á., 2×250V,
191 kW

Nagymihály

Debrecen Szab. Kir.
Város Világítási
Vállalata

1f, 3000/100 V,
42 Hz, 1200 kVA

Debrecen

Esztergom-Szászvár
Kõszénbánya Rt.

3f, 5500/120 V Mázai bányák
(üzembeh.: 1910)

1906 Városi Villanytelep e.á., 220 V,
2×70 kW

Lõcse

Nagykikindai
Villamossági Rt.

3f, 3000/150 V Nagykikinda,
Nagyszentmiklós,
Nagyteremia,
Mokrin, Nákófalva

Csorbatói fürdõ e.á., 220 V,
39 kW

Csorba

Bóni Gyártelep és
Mezõgazdasági Rt.

e.á., 2×220 V Nyírbátor

Tiberghien Fils
Posztógyár
Trencsén

3f, 5250 V, 50 Hz Trencsén

Marczikity István
villamostelepe

e.á., 250V Alsó- és Felsõ
Kabol

Visói Papp Simon
villanytelepe

e.á., 2×220 V Felsõvisó

Fogarasi
villamosvállalat

e.á., 2×220 V Fogaras, Galacz

Elsõ Homoródi
Turbinmalom és
Villanymû Rt.

e.á., 2×240 V Homoród

Városi villanytelep e.á., 2×220 V Zalaegerszeg
Városi Villanytelep e.á., 120 V

dinamó
Balassagyarmat

Mezõkövesdi
Fürdõ- és
Villanyossági Rt.

e.á., 2×220 Mezõkövesd

Pöstyén nagyközség
villamos telepe

3f, 50 Hz,
3000/150 V,
50 kW

Pöstyén, Verbó,
Õrvistye,
Krakovany, Strále

62

62



1907 Városi Villanytelep 2×220 V, 140 kW Bártfa
Andrássy S.
villanytelepe

e.á., 110–220 V,
75 kW

Homonna

Tapolcai
Villamossági Rt.
elektromos mûve

e.á., 2×220 V Tapolca

Állami Dohánygyár
Szomolnok

2×110 V, 24 kW Szomolnok

Vasgyár Hizsnyó 830 kW Hizsnyó
Városi Villamos
telep, Hõlak

3f, 5220 V,
50 Hz, 252 kW

Hõlak,
Trencsénteplicz

Esztergomi
táplálásról

3f, 3×3100/110 V Párkány

Poltári téglagyár v.á., 95 kVA Poltár
Keszthely város
elektromos mûve

e.á., 2×250 V Keszthely

Gödöllõ
elektromos mûve

3f, 3000/105 V,
42 Hz

Gödöllõ, Besnyõ

Kõszeg város
elektromos mûve

e.á., 2×220 V Kõszeg

Harkány Frigyes
gõzmalma

1f, 42 Hz,
3000/115 V,
24 kW

Abony

Elsõ Hódsági
Hengermalom és
Villamosmûvek Rt.

e.á., 2×220 V Hódság

Trencsén Városi
Villamostelep

e.á.,2×150 V,
2×95 kW

Trencsén

Daruvári Rt. és
központi telep

e.á., 220 V Daruvár

Városi telep e.á., 2×220 V Sziszek
Városi elektromos
telep

3f, 5000/110 V,
50 Hz

Zágráb

1908 Bóni-Gyártelep és
Mezõgazdasági Rt.
(az 1906-os létesítés
bõvítése)

4 dinamó,
208 kW
összteljesítmény

Nyírbátori
közvilágítás, malom
és szeszgyár

Magyar Központi
Kincstári Erõmû
Abrudkerpenyes

3f, 50 Hz,
50/120 V, 355 kW

Abrudbánya,
Abrudfalva,
Abrudkerpenyes

63

63



Városi
villanyvállalat

3f, 3000/190 V Marosvásárhely

Siklós nagyközség
elektromos mûve

e.á., 2×110 V Siklós

Gõzmalom és
villamtelep

e.á., 220 V Szilágysomló

Városi elektromos
telep

3f, 5000/110 V,
50 Hz

Károlyváros, Ozalj

Sepsiszentgyörgy
város elektromos
mûve

e.á., 2×220 V Sepsiszentgyörgy

Székelyudvarhely
város elektromos
mûve

e.á., 2×220 V Székelyudvarhely

Beregszászi
Városi Erõmû

e.á., 2×220 V,
152 kW

Beregszász

Központi
villanytelep

e.á., 2×225 V Hátszeg

Központi
villamostelep

3f, 3100/300 V,
42 Hz

Marosújvár

Fehértemplomi
villamtelep

e.á., 2×220 V Fehértemplom

Petrozsényi
Villamossági Rt.

e.á., 2×220 V Petrozsény, Vulkán

Elsõ Feketehalmi
Villamossági Rt.

e.á., 2×220 V Feketehalom

1909 Egercsehi erõmû 2×500 kVA gen.
3×500 V, 50 Hz

Egercsehi-gyár

Városi Villanytelep
Szepesbéla

Szepesbéla

Nagyenyed Rt.
város elektromos
mûve

3f, 3000/105 V,
42 Hz

Nagyenyed

Ada-Moholi
Villamossági Rt.

3f, 3000/115 V,
42 Hz

Ada, Óbecse,
Mohol

Csurgói Mûmalom
és Villamossági
Üzem

e.á., 2×110 V Csurgó
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Nagybánya és
Felsõbánya sz. k.
városok Elektromos
Mûve

3f, 5000/105 V,
42 Hz

Nagybánya,
Felsõbánya,
Giróttótfalu,
Veresvíz

Celldömölk
nagyközség
elektromos mûve

e.á., 2×110 V Celldömölk

Becker, Rujer,
Speiser, Szál és
Dembitz apatini
villamostelep

3f, 3000/110 V,
50 Hz

Apatin,
Bácsszentiván

Zólyombrezói
vasgyár, Dubova

v.á., 3×3100 V,
510 kW

Garamszentmiklós

Állami Dohánygyár,
Szepesbéla

e.á., 2×165 V,
54 kW

Szepesbéla

Mezõgazdasági
Cukorgyár, Szered

v.á., 190/110 V,
5 Hz,
135+145 kW

Szered

Sajóvölgyi bányák,
Oláhpatak

3f, 3×3100 V,
120 kW

Oláhpatak

Zsombolya
nagyközség villamos
mûve

3f, 3000/100 V Zsombolya

Városi Villamos
Társaság Galgóc

v.á., 3000 V,
42 Hz, 2×125 kW
+ 185 kW

Galgóc, Szered,
Galánta,
Nagytapolcsány

Városi Villamos
Vállalat, Zsolna

e.á., 2×110 V,
180 kW

Zsolna

Gömöri Bányák,
Betlér

132 kW Gömöri bányák

Magyar
Villamosmûvek Rt.

e.á., 130 kW,
300 V,
2×150 V hálózat

Gyöngyös

Városi
Villanytelep Rt.

3f, 50 Hz,
3000/110 V,
280 kW

Karcag

Városi Villanytelep 3f, 50 Hz,
3000/120 V,
130 kW

Mezõtúr

Miskolci táplálásról Sajószentpéter
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Szentesi táplálásról 3f, 50 Hz,
3000/150 V

Csongrád

Törökszentmiklósi
Villamos Mû

3f, 3150/110 V Törökszentmiklós

Veszprém Városi
Villamos Mû

2f, 50 Hz,
3100/210/120 V

Veszprém

1910 Felsõsziléziai
Vasmûvek

5000/230 V,
200 kW

Merény

Cegléd Város
Villamos Mû

3f, 50 Hz,
3000/210/120 V

Cegléd

Engel Hermann
villamtelepe

e.á., 2×110 V Tiszakóród

Mûhengermalom
Társaság Wagner
testvérek

e.á., 110 V Zichyfalva

Gépgyár és vízmû e.á., 2×110 V Cinkota
Nyaralótelep
világítása

e.á., 220 V Csorba-tó

Bodendorffer F. és
Konradt M.
elektromos telepe

e.á., 2×110V Berethalom

Barcsi
Sertéshizlaló Rt.

3f, 3100/270 V,
50 Hz

Barcs

Újvidéki
villamostelep

3f, 3000/100 V Újvidék, Ó- és
Újfutak, Pétervárad,
Kamenicza,
Karlócza

Phõbus Villamos
Vállalatok Rt.

3f, 5500/110 V,
42 Hz

Újpest,
Rákospalota,
Rákosszentmihály,
Rákoscsaba,
Rákoskeresztúr,
Rákosliget

Baróti Cipõfaszeg
és Faárugyár

e.á., 220 V Barót

Theodorovics M.
tulajdona,
gõzmalom

e.á., 110 V Bozovics

Nagykõrös Város
Villamos Telep

3f, 50 Hz,
3000/120/210 V

Nagykõrös
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Békéscsabai
táplálásról

Békés Község
Villamosmûve Rt.

Aradi táplálásról 1f, 2000/105 V Battonya
Witkovitzi Bánya
és Kohász. Üzemek,
Rudòany

600 LE-s
generátor

Ötösbánya

Városi villamos
társaság, Zólyom

5250 V, 250 kW Zólyom

Tiszolci vasgyár 500 kW Tiszolc
Nagysurányi
Cukorgyár Rt.

v.á., 500 V,
50 Hz, 1010 kVA

Nagysurány

Diószegi cukorgyár e.á., 2×220 V +
550 V, 32 kW

Diószeg

Oroszkai cukorgyár e.á., 2×110 V, 125
kW, 3f, 3×520 V,
50 Hz, 1250 kW

Oroszka

K. Stummer
cukorgyára,
Továrnok

3f, 50 Hz, 380 V,
2870 kW

Továrnok

Somorjai
Hengermalom és
Villanytelep

e.á., 2×220 V,
200 kW

Somorja

Tátrai helyiérdekû
vasút rt. Poprád

Tátrai vasút,
Magastátra
körzetének több
mint 15 települése

Merényi
Vasércbánya és
Vasgyár

300 V
motordinamó

Bányák és
bányavasút

Mosoni Villamos
telep

3f, 50 Hz,
3000/210/120 V

Moson-Magyaróvár

Pöstyéni táplálásról 3f, 50 Hz,
3000/150 V

Õrvistye, Verbó

Zirci Rendház
villamos telepe

e.á., 80 LE-s
gépegység,
akkumulátor telep

Zirci rendház

Szentbenedek
Villamos Telep Rt.

3f, 42 Hz,
6000/110 V

Szentbenedek,
Szamosújvár

Pelsõci
Villamosmûvek

e.á., 2×220 V,
35 kW

Pelsõc
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Vukovári
Kendergyár Rt.

3f, 3300/110 V Vukovár

1911 Bárczay Gábor
Felsõdobszai
Villanytelepe

2×200 kVA,
12 kV

Miskolc és
környéke

Poprád-tátrai Helyi
Érdekû Villamos
Vasút Társaság

3f, 3300 V,
táv.vez. 15000 V,
2×600 kVA

Ótátrafüred–
Tátralomnic–
Csorbató villamos
vasút

Bezdán nagyközség 3f, 3000 V, 50 Hz Bezdán
Városi villanytelep 3f, 5000/120 V Szászrégen

Gróf Erdõdy
Iparmûvek

e.á., 2×220 V Vörösvár

Malom és
elektromos telep

e.á., 220 V Stubnyafürdõ

Vajdahunyad város
villamos mûve

3f, 3100/110 V,
42 Hz

Vajdahunyad

Csíkszereda város
elektromos mûve

3f, 3000/110 V,
42 Hz

Csíkszereda

Városi villanytelep 3f, 3100/120 V Félegyháza
Körmendi
Elektromos Mûvek

e.á., 2×220 V Körmend

Dobsinai
Villanytelep

3200 V,
2×Francis turbina,
566 kW

Dobsina

Moson és
Magyaróvár
villamos telepe

3f, 3000/210 V,
50 Hz

Moson
Magyaróvár

Makói táplálásról 3f, 3000/100 V Nagylak
Orsova nagyközség
elektromos mûve

3f, 3000/110 V Orsova

Ortmann és
Leihnam tulajdona

3f, 5000/150 V Orczyfalva, Vinga

Mezõcsáti
Hengermalom és
Villanytelep

e.á., 2×220 V Mezõcsát

Frank és Boldglanz
Malom, Olajgyár és
Villanytelep

e.á., 220 V Fehérgyarmat
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Nyíregyházi
táplálásról

Nagykálló

Hajdúböszörményi
Villamossági Rt.

3f, 6000/105 V Hajdúböszörmény

Tiszafüredi
Takarék Pénztár
Villanytelepe

49 kW Tiszafüred

Községi
Villanytelep
Belényes

e.á., 2×220 V,
56 kW,
akkumulátor telep

Belényes

Gõzmalom és
elektromos telep

e.á., 220 V Szárcsa

Eszterházy birtok,
Cseklész

Községi Villanytelep
Cseklész

Cseklész

Községi
Villanytelep
Stubnyafürdõ

e.á., 220 V,
35 kW

Stubnyafürdõ

Városi
Villanytelep Tolna

e.á., 2×110 V,
50 kW,
akkum. telep

Tolna

1912 Vízválasztói
Erõmû
Salgótarjáni
Kõszénbányák

450 kVA, 3 kV,
42 Hz

Salgótarján

Márta villamostelep 3f, 5000/150 V,
52 Hz

Boksánbánya,
Vassafalva,
Altwerck,
Románbogsán

Kisszeben város
villamtelepe

e.á., 2×dinamó,
60 kW

Kisszeben

Villamos telep 3f, 5000/120 V,
50 Hz

Temes-Kubín

Müller testv.
Elektromos telepe

e.á., 2×120 V Csene

Eszterházy-féle
malom Szenc

190 kW
távvezetékrõl

Szenc, Cseklész,
Bazin, Vinièné,
Farná, Nyitraivánka

Városi Villamos
Telep
Nagyszalonta

3f, 50 Hz,
3000/210/120 V,
160 kW

Nagyszalonta-
Sarkad
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Terebesi
Cukorgyár Rt.

3×500 V, 365 kW Terebes

Apátfalvai
Textilgyár Rt.

Gen. 1250 kVA Apátfalva

Rétegelt
falemezgyár
Selmecbánya

Gen. 160 kW Selmecbánya

Sajóvölgyi
Vasércbánya Rt.

Gen. 3,1 kV,
115 kW

Betlér

Felsõsziléziai
Vasmûvek Rt.
Márkusfalva

Gen. 10/0,
55 kV, 300 kW

Végrosztoka

Fischer
Csokoládégyár Rt.
Nagyszombat

e.á., 240 V,
180 kW

Nagyszombat

Fusch Jenõ
Villanytelepe
Vágbeszterce

50 kW Vágbeszterce

Nyitrabánya
Szénbányák Rt.
villamos telepe

2f, 50 Hz,
5,25 kV,
2×500 kW

Nyitrabánya,
Privigye

Derkics-féle
villamostelep,
Túrószentmárton

3f, 50 Hz,
150 kVA

Túrószentmárton

Cellulózgyár Rt.
Túrószentmárton

3f, 5000 V, 80 kW
+ 520 V, 80 kW

Túrószentmárton

Mezõtúri táplálás Szarvas
Karcagi táplálás Kisújszállás
Városi villanytelep Tata-Tóváros
Esztergomi
Érsekség
Nagymarosi telepe

3f, 600 LE Nagymaros és
környéke

Witkowiczi Bánya
és Kohó Társaság

Márkusfalva

Városi
Villamossági Rt.

Kiskunfélegyháza

Ceglédi táplálásról Monor, Alberti,
Irsa, Pilis
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Komlói M. Kir. Áll.
Kõszénbányák
Komlói Új
Erõmûve

3f, 500 kVA,
3000 V, 50 Hz

Komló

Városi Villamos
Telep

3f, 5000/120 V Keveháza

Alsócsingeri-bánya Össztelj. 954 kW,
3150 V

Alsócsinger

1913 Dunapataj, Izsák,
Kunhegyes, Izsák,
Püspökladány

Elsõ Császári és
Királyi Duna
Gõzhajózási
Társaság Erõmûve,
Pécsújhegy

Pécs

1914 Balatonvidéki
villamos
Mûvek Rt.
aszófõi telepe

5 kV hálózat Aszófõ és Alsóörs
közötti terület,
valamint a Siófok
és Balatonfenyves
közötti terület

Cs. és K.
Lõszergyár,
Komárom

e.á., 160 V,
300 kW

Komárom

Rakovcei
Rézmûvek Rt.

3f, 3×5300 V,
500 kW

Dobsina, 5.3 kV-os
távvezeték

Tiszolci Vasgyár Rt. 500 kW Tiszolc
Galgóci táplálásról 15 kV-os

távvezeték,
transzformátor
15/3 kV

Nyitra

Bamberger Lajos
malma Jászkarajenõ

e.á., dinamó Jászkarajenõ

Szentbenedeki
táplálásról

Dés, Désakna
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A GANZ-FÉLE VILLAMOSSÁGI RT. MÛKÖDÉSE
1906-TÓL 1914-IG

A Ganz-gyár mûszaki önállósága a 19. század végére jelentõsen
csökkent, így a gyár elmaradt a többfázisú villamos gépek és mo-
torok tervezésében. A transzformátor-rendszer feltalálásával csak-
nem azonos jelentõségû többfázisú, váltakozó áramú, nagyvasúti
villamos vontatás elsõ kísérleteibõl adódó veszteség miatt kény-
szerült annak folytatásáról lemondani.

Az elektrotechnikai osztály mûszaki fejlõdésének megtorpaná-
sához döntõen járult hozzá annak az úttörõ csapatnak az üzembõl
történõ távozása, amely az üzemet mûszakilag és gazdaságilag az
élvonalbeli európai villamossági gyárak sorába emelte. Déri Mik-
sa 1889-ben véglegesen távozott Magyarországról a bécsi Interna-
tionale Electrizitäts Gesellschaft vezérigazgatói székébe. Fischer
Béla 1892-ben a Magyar Villamossági Rt. vezérigazgatója lett.
Távozásuk után 1893-ban Zipernowsky Károly örömmel fogadta
el a felajánlott mûegyetemi tanári katedrát. 1906-ban Kandó Kál-
mán is távozott több kiváló munkatársával egyetemben. Mechwart
András már Kandó távozását megelõzõen, 1899-ben megvált a
gyártól.

Kögler Gusztáv központi kereskedelmi igazgató Kandó távozá-
sával egy idõben dolgozta ki tervezetét a villamossági gyár nehéz
pénzügyi helyzetének rendezésére. Tervezetében a bankszempon-
tok domináltak, amely minden nagyobb szabású kísérletezés leál-
lítását javasolta. Javasolta egyes gyártási ágak beszüntetését, egyes
területeken az üzleti versenyrõl való lemondást, továbbá valamely
nagy villamossági világvállalatot szándékozott érdekeltté tenni a
Ganz-gyárban, biztosítva ezzel a szükséges forgótõkét és szaba-
dalmainak átengedésével szükségtelenné tenni a költséges fejlesz-
téseket.

A tervezet nyilvánosságra jutása óriási ellenérzést váltott ki az
1905-ös év válságokkal terhes Magyarországán. Ennek ellenére a
részvényesek hozzájárulásával 1906. június 30-án95 megállapodást
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kötöttek a bécsi AEG Unióval az új villamossági részvénytársaság
megalapítására, melyben a német–amerikai Allgemeine Electrizi-
täts Gesellschaft osztrák leányvállalatán keresztül a Ganz 45%
erejéig jutott érdekeltséghez. Így a Ganz-gyár villamossági üzeme
a német–amerikai finánctõke függõségébe került. Ezt a kapcsola-
tot a Hitelbankban és az AEG osztrák leányvállalatában egyaránt
érdekelt Österreichische Creditanstalt hozta létre.

A megállapodás értelmében a Ganz-gyár ugyan bizonyos elõ-
nyökhöz jutott, alapvetõen azonban a szerzõdés káros volt a Ganz-
gyárra nézve, miután fõ szempont volt a tervezési tevékenység
korlátozása. A budapesti gyár önállóságától bizonyos értelemben
megfosztva, csak mint kivitelezõ jöhetett volna számításba. A Ganz-
konszern világviszonylatban is legismertebb gyárát – mohó profit-
szerzési vágyból, semmibe véve a gyár mûszaki eredményeit – ki-
szolgáltatták a legnagyobb külföldi monopóliumnak. Jogi szakértõ
bevonásával tisztázták a szerzõdésnek azon részeit, melyek a
Ganz-gyár üzleti tevékenységét korlátozták,96 és alapos okot nyúj-
tottak a további, a Ganz-gyárra nézve diszkriminatív együttmûkö-
dés felmondására.

Így az AEG-vel kötött együttmûködés már nem volt hosszú
életû és 1907-ben a magyar politikai életben történt változás kö-
vetkeztében hirtelen felbomlott. Az 1905-ben alkotmányellene-
sen hatalomra jutott Fejérváry Géza ún. „darabont” kormánya
1906-ban megbukott, s helyébe Wekerle Sándor koalíciós kor-
mánya lépett, melynek kereskedelemügyi minisztere Kossuth Fe-
renc lett. Az új kormány a Ganz Villamossági gyárnak, mint a
magyar ipari élet egyik legjelentõsebb tényezõjének idegen kézre
juttatását a hazaáruláshoz hasonló ténykedésnek ítélte. A Ganz-
gyár végrehajtó bizottsága 1907 márciusában indítványozta, „hogy
az AEG-Union és közöttünk 1906. június 30-án kötött szerzõdés
bontassék föl. Ez a javaslat azon tapasztalat eredménye, hogy
míg egyrészt azon elõnyök, amiket a szerzõdés kötésekor az
AEG csoporttal való együttmûködéstõl vártunk, nem következ-
tek be, addig másrészt ama territoriális korlátozások, amiket a
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szerzõdés ránk rótt, társulatunk fejlõdésképességének nagyobb
mértékben szegte útját…”97

Az új kormány is a kapcsolat felbontását kívánta, súlyos szank-
ciókat helyezve kilátásba a Hitelbank ellen. Valószínûleg ennek
tudható be, hogy „…nagy megnyugvásra szolgált a végrehajtó-bi-
zottságnak, hogy az AEG-Union mérvadó urainál barátságos elõ-
zékenységre talált, és így a szerzõdés, az igazgatóság jóváhagyá-
sának fönntartásával, barátságos egyetértéssel fölbontatott…”98

A Ganz Villamossági Gyár 1906-tól önálló részvénytársaság-
ként mûködött. Az 1910–1911-ben bekövetkezett gazdasági fel-
lendülés éreztette hatását, s folytatódott az üzem bõvítése is. Szí-
nesfémöntõ, majd vasöntõ mûhely épült, és már a századforduló
után kifejlesztett turbógenerátorok gyártására rendezkedtek be, to-
vábbá vasúti felszereléseket is készítettek. A gyár különösen nagy
súlyt helyezett a nagyfeszültségû, váltakozó áramú generátorok
gyártására. A vállalat alkalmazta elõször a 10 kV-os feszültséget
Tivoliban, késõbb 15 kV-ra épített nagygépeket és az 1910-es
években már 30 kV kapocsfeszültségû gépek készültek. Ilyen
nagy feszültséggel azokban az években más vállalatok még nem
készítettek áramfejlesztõket. A 30 kV kapocsfeszültséggel épült
erõmûvek közül említésre méltó a Manojlovác városi (24 ezer ló-
erõs), a Subiaco városi (12 ezer lóerõs) és az olaszországi Arci vá-
rosi (16 ezer lóerõs) villamos erõmû.

A nagyfordulatszámú turbógenerátorok és motorok gyártását a
versenytársakhoz képest korán megkezdte a Ganz-gyár. Az 1910-es
években a nagyfeszültségû egyenáramú vontatás terén is jelentõs
sikereket értek el. Az 1000 Voltos vasúti vontatómotorok kiváló
szerkezetük és üzembiztonságuk révén tûntek ki. A nagyfeszültsé-
gû egyenáramú dinamók szintén az üzem gyártási programjába
tartoztak. A világháború elõtt már 1750 V feszültségû egyenáramú
dinamók is készültek.

1911-tõl egy nagyobb szabású üzemkorszerûsítés után a szer-
számgépek már egyedi villamos meghajtással üzemeltek. 1903-tól
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Bláthy turbógenerátorai 250 kVA-tõl 10 ezer kVA-ig két és négy
pólussal készültek, s a váltakozó áramú, többfázisú generátorokon
kívül egyenáramú turbógenerátorokat és vízturbinákkal közvetlenül
kapcsolt generátorokat is gyártottak. 1892-ben nyílt meg a Róma-
Tivoli 2500 lóerõs vízerõmû, melyet a Ganz és Társa Rt. nemzetkö-
zi pályázat alapján épített. 1895-tõl motor-generátoros áramátalakí-
tóval a római elektromos közúti vasút egyenárammal való táplálásá-
ra szolgált. A századforduló után épített nagyobb városi világítási
és erõátviteli villamos erõmûvek közül említésre méltók Subiaco,
Arci, Term, Merán, Hohenfurt, Juraga-Sebenico, Manojlovác, Baj-
ram-Ali, Konstantinápoly és Kolozsvár villamos erõmûvei. Ezeket
már mind korszerû hidro- és gõz-turbógenerátorokkal szerelték fel.

A gyár gázgép meghajtású áramfejlesztõ telepeket is készített,
mint az ózdi és a korompai, kohógáz motorokkal. Dízelmotor haj-
totta a nagyszebeni, egri, gyöngyösi, konstancai telepeket. Több vá-
ros, mint Nagykároly, Losonc, Zlocow, Bagjasalja, Beni-Suef és
több vasúti vonal telepei egyenáramúak voltak. Említésre méltó,
hogy „hazánkban a nagyszebeni központi telep az elsõ, mely ily
fajta, kizárólag váltakozó áramot szolgáltató gépekkel épül”.99 Épí-
tettek olyan kombinált erõmûveket is, mint Triesztben, ahol a váro-
si közúti villamos vasút számára 500 V-os egyenáramot szolgáltat-
tak, míg a város nagy kiterjedésû közcélú hálózatát nagyfeszültségû
háromfázisú váltakozó árammal látták el.100

Áramátalakításra, világítási és vasúti vontatási célokra kiváló
minõségû motorgenerátorok (motordinamók) készültek a Ganz-
gyárban. Ezek közül érdemes megemlíteni a budapesti Pálffy-téri
áramfejlesztõ telep 1500, 1000 és 700 lóerõs, a Budapesti Általá-
nos Villamossági Rt., 1000 lóerõs, valamint a BHÉV 600 lóerõs
motordinamóit.

Az újonnan épült kismotor gyárban sorozatban gyártották a kis

75

99 Hoor Mór: Az elektrotechnika az 1896. évi ezredéves országos kiállításon. 1. =
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 30 (1896) No. 10. pp. 464–473.;
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0,5–25 lóerõs váltakozó áramú motorokat. A jól bevált bánya és
kohó célokra épített motorokat, elektromos készülékeket, fõleg a
magyar, de az osztrák, olasz és orosz bányákban is rendszeresen
alkalmazták.

A legjelentõsebb vasúti motorszállítások a Budapest Környéki
Helyiérdekû Vasút és a Pozsony-Bécs közötti vasutak részére
történtek. Egyedül a Budapest Közúti Vaspálya Rt. részére az
1900-as években több mint 500 motort készítettek, de a villamos-
sági gyártól szerezték be motorszükségletüket a budafoki, a szent-
lõrinci, a miskolci, a pozsonyi, a fiumei, a pécsi, a szabadkai köz-
úti villamosvasutak is.

A bányamozdonyok terén a vállalat megõrizte a századforduló
elõtt szerzett pozícióit, s a transzformátorgyártásban is megtartotta
vezetõ helyét a világ elektrotechnikai vállalatai között. Az olasz
villamossági társaságok szinte kizárólagosan a Ganz-gyártól sze-
rezték be szükségleteiket. Ezekben az években nemcsak Magyar-
országon, hanem Ausztriában is alig lehetett találni más üzemek-
ben készített transzformátorokat. A kis teljesítményû transzformá-
torok fõleg száraz kivitelben, a nagy egységek pedig olajszigete-
léssel készültek. A vállalat maga állította elõ az általa épített köz-
ponti villamostelepek kapcsolóberendezéseit és a gépek üzeméhez
tartozó villamoskészülékeket. Közülük a legfontosabbak a késes-
kapcsolók, a gerjesztõ és szabályozó ellenállások, a motorindítók,
kontrollerek, fordulatszabályozók voltak. Az olajkapcsolók auto-
matikával, idõrelével és távkapcsoló-berendezéssel készültek.

A fogyasztásmérõk gyártása terén a századforduló után vissza-
fejlõdés volt megfigyelhetõ. Az 1889-ben Bláthy által feltalált tí-
pus akkora már elavultnak bizonyult. Mivel az osztrák, olasz és
balkáni, valamint a magyar számlálópiac is beszûkült, így Bláthy
minden forgalomban levõ fogyasztásmérõnél jobbat szerkesztett.
A Ganz-gyárban, miután az új gyártmány sikere biztosra volt ve-
hetõ, külön részleget szerveztek, ahol kizárólag fogyasztásmérõk
gyártásával foglalkoztak. Ennek értékesítése érdekében bécsi és
milánói testvérvállalatukon kívül számos képviseletet és külföldi
irodát is létrehoztak.

A magyar villamosipar a századforduló utáni idõkben jelentõ-
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sen növelte termelését, de a növekedés elsõsorban nem az erõsára-
mú berendezések gyártásánál következett be. A további külföldi
tõkebehatolás eredményeként a századforduló táján alakult meg a
Budapesti Telefongyár Rt., a bécsi Vereinige Elektricitäts AG.
(VEAG) budapesti gyára, a svájci Brown-Boveri Co., az Unió
Magyar Villamossági Rt., amely késõbb az AEG-vel került kap-
csolatba, az Ericsson Villamossági Gyár, a Magyar Siemens-
Schuckert Mûvek pozsonyi gyártelepe, majd budapesti kábelgyá-
ra. Külföldi tõke bevonásával fejlõdött világviszonylatban is jelen-
tõs üzemmé az Egyesült Izzólámpa Rt. A Ganz-gyár AEG-vel
való kapcsolata – mint láttuk – rövid életû volt.

A villamosgépek és motorok gyártása területén csak jelentékte-
len mértékben emelkedett a termelés. Az elmaradás részben a
Ganz-gyár kereskedelmi politikájának, részben a külföldi verseny
árromboló hatásának következtében alakult ki, ami sajnos az or-
szág külkereskedelmi mérlegét is hátrányosan befolyásolta. A vil-
lamosgépek fokozódó behozatala a Ganz Villamossági Gyár önál-
lósítása és a német finánctõkének való kiszolgáltatása évétõl kez-
dõdött és 1912-ig okozott jelentõs import többletet.

A villamosiparban, mint a legfejlettebb hazai iparágban, hamar
megjelentek a gyártás korlátozására, a piacok felosztására irányuló
kartellek. Az osztrák és a német tõke, mely behatolt a villamos-
iparba, biztos piacokat kívánt szerezni, hogy a fejlett üzemszerve-
zés megvalósításával és az alacsony magyarországi munkabérrel
felvehesse a versenyt az amerikai és egyéb cégekkel szemben.

A nyersanyagárak folytonos emelkedésével az elektromos cik-
kek ára nem tartott lépést, sõt a heves verseny miatt inkább csök-
kenõ arányban haladt. Ezért szükségszerûen ötlött fel az a gondo-
lat, hogy Magyarország és Ausztria nagy villamossági vállalatai
bizonyos egyezséget kössenek. Így 1906-ban a Ganz Villamossági
Rt., az AEG-Union, az A.G. für Elektrischen Bedarf, az Öster-
reichische Schuckert Werke és a Magyar Siemens-Schuckert Mû-
vek Villamossági Rt. között megállapodás jött létre, hogy a társa-
ságok a két ország piacán mekkora hányaddal vegyenek részt.
Eszerint a magyarországi gyárak csoportjának részesedése Ma-
gyarországon 68,25%, Ausztriában pedig 46,25% lett.
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A Ganz Villamossági Rt. 1909-ben a vasutak részére szükséges
villamosberendezéseket elõállító vállalatokkal is megállapodásra
kényszerült a belföldi szállítások felosztására. Ennek értelmében a
Ganz Villamossági Rt. részesedése 28,49%, a Roessemann és
Kühnemanné 25,41% (a berlini Orenstein és Koppel-gyár magyar
érdekeltsége), az Egyesült Villamossági Rt 23,1%, míg a Telefon-
gyár 23%-os kvótával részesült a szállításokban.101

1910 körül jött létre a magyarországi erõsáramú villamossági
gyárak Magyarország területére vonatkozó egyezménye az egysé-
ges szállítási, jótállási és fizetési feltételekre.

Az I. világháború elõtti egyik legjelentõsebb külföldi munkát,
az akkori török fõváros, Konstantinápoly villamos erõmûvének és
elosztóhálózatának építése jelentette. 1910 tavaszán a török kor-
mány versenytárgyalást írt ki, s a beérkezett pályázatok közül a
Ganz-gyárét találták a legkedvezõbbnek. A 13400 kW teljesítmé-
nyû, turbógenerátoros, 10 kV-os és 50 Hz frekvenciájú áramot
szolgáltató erõmû építési munkálatai 1914 tavaszára fejezõdtek
be. A termelt energia földalatti kábelekben és transzformátorállo-
másokon került a 190/110 V feszültségû fogyasztói hálózatba.102

A közvilágítási koncesszió kihasználására a gyár belga bankok be-
vonásával megalapított egy ottomán részvénytársaságot, mint a
munkák kivitelezõjét.103

1907-ben a japán kormány versenytárgyalás mellõzésével táv-
irati úton rendelt speciális villamos gépeket a gyártól, de érkeztek
megrendelések más távoli országokból is.

A háború elõtti idõszak nagyobb belföldi munkák sorát hozta a
gyárnak, fõleg ipari, bányászati és kohászati villamosítással kap-
csolatos feladatok megoldására. A hagyományos piacokra Ausztri-
ába, Olaszországba, a balkáni országok felé, ha a korábbi színvo-
nal alatti értékben is, de továbbra is exportált.
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A Ganz hírneve – ha nem is hajdani fényében – fennmaradt, de
a századforduló óta (az ismertetett okok következtében) „…dicsõ-
séges múltja ellenére, a Ganz Villamossági Gyár már csak egy a
többi magyarországi villamosgyár között”.

A VILLAMOSIPAR MÁS VÁLLALKOZÁSAI

Mint láttuk a Ganz és Társa Rt. elektrotechnikai gyárának ma-
gyarországi egyeduradalma megtört. A korábban Magyarországon
megtelepülõ gyárak külföldi tõke igénybevételével jelentõs válla-
latokká fejlõdtek. Így a századforduló után 1906-ban önállósuló
Ganz Villamossági Rt. mellett a Siemens-Schuckert Mûvek jelen-
tette a magyar villamosipar második nagy bázisát. Az akkor már
ugyancsak jelentõs Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. 1913-
ra nagy világvállalattá válva sorakozott fel a magyarországi villa-
mossági gyárak sorába.

Az Egyesült Izzóból még 1907-ben kivált és önállósult Egye-
sült Villamossági Gépgyár Rt. 1915-ben a svájci Brown-Boveri
Co. tulajdonába került, de érdekes módon eredeti nevét továbbra
is megtartotta. E vállalat a villamosgépek gyártása területén ért el
jelentõs eredményeket. Az Egyesült Izzó bécsi testvérvállalata, a
Vereinigte Elektrizitäts AG. (VEAG) 1906-ban fiókgyárat hozott
létre Budapesten, erõsáramú villamosgépek gyártására. Ugyancsak
az Egyesült Izzóból vált ki 1907-ben a távközléssel foglalkozó
gyártórészleg, és az amerikai Western Electric Co.-val együtt lét-
rehozták a Standard Villamossági Rt.-t.

A három nagyvállalaton és az azokból idõközben kivált és
önállósult gyárakon kívül több kisebb, de nem jelentéktelen cég is
alakult a századforduló évtizedeiben. Ezek tevékenysége haszno-
san egészítette ki a nagyvállalatok gyártmányainak sorát és vil-
lamosszerelési tevékenységét. E cégek közül némelyek jelentõsen
fejlõdtek, s a késõbbi villamosvállalatok elõdeinek számítanak, de
voltak olyanok is, melyek 1919 után szinte nyomtalanul eltûntek.
Az elõzõekben már ismertetett üzemek közül – kisebb gazdasági
jelentõsége mellett talán csak technikatörténeti jelentõségéért – a
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selmecbányai Fizely Károly mûhelye említésre méltó, ahol 1885-
tõl néhány éven át gyártották a Schenek-Farbaki-féle ólomakku-
mulátorokat.104 A selmecbányai Bányászati- és Erdészeti Akadé-
miai, valamint a bányaigazgatóság épületeinek világítását évekig
látták el a kis, selmeci mûhelyben gyártott akkumulátorok. Külföl-
di siker volt a bécsi udvari színház világítása. A kis mûhely elég-
telen gyártási háttere miatt a gyártást beszüntették és a gyártás jo-
gát eladták egy osztrák akkumulátor gyárnak.105

Az elsõ hazai gyártású távbeszélõ készülék az 1883 táján alapí-
tott Teirich és Leopolder cég írópultos fali LB készüléke volt. Ké-
sõbb azonban már nem kapott megrendelést a postától mivel a
Hughes távírógépek gyártására nem volt berendezkedve. A cég el-
sõsorban az Osztrák–Magyar Délivasútnak volt szállítója. Ebbõl a
célból alakult 1893-ban Budapesten a Helios Mechanikai és Elekt-
rotechnika Ipar Rt., mely Zsolnán is alapított elektrotechnikai üze-
met motorok, telefonok és távíró-berendezések gyártására.106 A bu-
dapesti Helios Rt. 1908-ban megszûnt.

A régebbi alapítások között kell említeni Engel Károly cégét,
amely szerény kis vállalkozásként indult 1888-ban. Elõször kül-
földrõl behozott szénkeféket és ívlámpa szenet árult, majd kapcso-
latba jutva külföldi vállalatokkal, azok képviseletét látta el Ma-
gyarországon és a Balkánon. A század végén összeszerelõ mû-
helyt nyitott Engel Károly Elektromos Szerelési Anyagok és Ké-
szülékek Gyára néven. Kis gyárában 20–25 fõt alkalmazott. 10
kV-os vonalmegszakítókat, áramátalakítókat (Rekord motorgene-
rátorokat) készítettek. A beteges, mindinkább visszavonuló cég-
alapító végül is 1906-ban az üzemet eladta Holitscher Pál gépész-
mérnöknek. Az új tulajdonos a céget eredeti bejegyzett nevén mû-
ködtette tovább, amelybõl a magyar villamos ipar egyik nagy ha-
gyományú vállalata fejlõdött ki.

Holitscher Pál Engel-féle gyárától független volt a Holitscher
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104 Ondrej Pöss: Matematicko fizikálne vedy. In: Ján Tibenský – Ondrej Pöss:
Priekopníci vedy a techniky na Slovensku. 2. Bratislava, 1988. OBZOR. p. 451.

105 Horváth–Jeszenszky id. mû p. 75.
106 Ján Tibensky: Veda a technika na Slovensku. In: Tibenský–Pöss id. mû p. 290.
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Zsigmond és Társa 1892-ben alapított elektrotechnikai vállalata.
A gyár fõleg távközlési berendezések gyártásával és szerelésével
foglalkozott. Jól képzett szakemberei révén a magyar villamosipar
egyik megalapozója volt.

1890-ben alapította a posta saját fejlesztõ-kutató intézetét a ké-
sõbbi Postakísérleti Állomást, amely villamosipari anyagok (pl.
kábelek) vizsgálatára alkalmas gépekkel volt ellátva.

Laub Lipót 1898-ban alapította vállalatát Budapesten. Kis- és
közepes teljesítményû (0,5-tõl 100 kW-ig) motorok és dinamók
gyártásával foglalkozott. 1911-tõl Laub Lipót Elektromotor és
Gépgyár néven mûködött. Saját gyártmányain kívül külföldi gyá-
rak készítményeit is árulta.

Szvetics Emil a Telefonhírmondó elsõ mûszaki vezetõje volt,
aki késõbb „elektrotechnikai laboratóriumában” elsõként gyártott
villamos mûszereket Magyarországon, majd a posta számára kü-
lönleges mérõmûszereket, mint például a zárlati helyek mérésére
kifejlesztett Szvetics-hidat.107 Mûszereibõl exportált is. Szvetics
elektrotechnikai laboratóriuma késõbb Fehér Ferenc Precíziós Me-
chanikai Üzeme és Elektrotechnikai Laboratóriuma néven mûkö-
dött és elektromos mérõmûszereket, precíziós ellenállásokat és
kondenzátorokat gyártott.108

Wohlmut Gyula és Schwarz Nándor Budapesten 1899-ben nyi-
tották meg mûhelyüket. Zömében iskolai szemléltetõ eszközöket,
delejezõ-gépeket, elektromágneseket gyártottak. Az alapítók ma-
gyarosították nevüket és azután Erdély és Szabó néven váltak is-
mertté. A cég 1908-ban kinyomtatott árjegyzékének címlapján
már Erdély és Szabó Laboratóriumi Felszerelések és Tanszerek
Gyára megnevezés szerepel.109

A Tudor Akkumulátorgyár Rt. a századforduló után, 1906-ban
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107 Horváth–Jeszenszky id. mû p. 57.
108 Lásd még: Antal Ildikó: Az 1896 és 1914 között Magyarországon mûködõ vil-

lamosenergia-ipari vállalatok és fõbb tisztségviselõik.
(http://villamosipar.tudomanytortenet.hu/hu)

109 A magyar mûszeripar 25 éve. Szerk.: Helm László, Szluka Emil. Bev.: Bõhm Ist-
ván. Bp., 1975. Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület. p. 45.
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helyezte üzembe gyárte-
lepét Magyarországon.110

Gyártmányai voltak a Tu-
dor rendszerû helyhez kö-
tött és hordozható akku-
mulátortelepek, a Varta
hordozható akkumulátorok
telefon, távírda és egyéb
célokra.111 A Varta a Tu-
dor-gyár egyik osztálya
volt.

1900-ban alakult meg a
Marx és Mérei Gyár és
budapesti telephelyén tíz
fõvel kezdte el mûködé-
sét. Gyártmányait kezdet-
ben iskolai taneszközök,
üveghõmérõk, feszmérõk
(nyomásmérõk) képezték.112

Késõbb hordozható és kap-
csolótábla mûszereket, la-
boratóriumi mûszereket stb.
készített Marx és Mérei Tudományos Mûszergyár néven.

Magyarországon a Siemens-Halske árusított röntgen készüléke-
ket is, de a berendezések fõ szállítója a német Reiniger-Gebbert-
Schall (RGS) volt. 1913-tól a budapesti Asklepios cég kezdte az
RGS, valamint a frankfurti (VEIFA) vég termékeit saját neve alatt
forgalmazni.113 Röntgengépek gyártását folytató elsõ vállalat az
Odelga volt, amelyet 1917-ben Budapesten Egressi Zoltán, a bécsi
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110 Véghelyi Dezsõ: Az ötven éves magyar telefon és a hazai ipar. In: Az 50 éves
magyar távbeszélõ, 1881–1931. Fõszerk.: Alkér Sándor, Nagy Sándor, Peta-
inek József. Bp., 1931. Fõvárosi ny. p. 465. (Magyar Posta, V. évf. No. 5.)

111 Pattantyús id. mû p. 538. (reklámhirdetés)
112 A magyar mûszeripar 25 éve, p. 78.
113 Horváth–Jeszenszky id. mû p. 133.
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Odelga és az erlangeni Reiniger cég alapított Odelga Magyar
Gyógytechnikai Ipar Rt. néven. Ez a vállalat átvette a két külföldi
gyártó cég képviseletét és – elõbb csak a kereskedelmi és szerviz
tevékenységet folytatva – berendezkedett a készülékek magyaror-
szági gyártására is.114

Az UNIO Magyar Villamossági Rt.-t szerelõmunkák végzésére
és külföldrõl behozott villamossági cikkek árusítására alapították
1905-ben. Késõbb a vállalat az Allgemeine Elektrizitäts Gesell-
schaft-tal való kapcsolatai révén jelentõs vállalattá alakult. 1907-
ben Balog Ferenc létesített villamos berendezésekkel foglalkozó
mûhelyt Sashalmon. Késõbb cégét átalakította Balog Ferenc Re-
duktorgyára néven. (Lásd a képmellékletben!)

A Watt Elektromotor- Dinamó- és Villamoskészülékek Gyárát
Torda Tivadar mérnök alapította 1908-ban, különleges villamos-
gépek gyártására.

Blau és Lukács Elektromos Gyára szerelési anyagokat készített,
azon kívül külföldi villamossági gyárak, mint a Meyer AG. elekt-
rotechnikai mûszerek gyára hordozható mûszereinek, Kremenezky
bécsi izzólámpagyárának, a berlini Bergmann Elektromos Mûvek
Rt. ventilátorainak képviseletét látta el.

Hasonló gyártmányok elõállításával és árusításával foglakozott
a Román és Szívós cég. Hecht Bertold gépészmérnök cége külön-
féle villamos hõtechnikai készülékeket, elsõsorban villanyvasaló-
kat és fõzõedényeket készített.115

1913-ban alakult Stein I. mérnök, a kassai villamosmû volt al-
kalmazottjának vállalata, a Felsõmagyarországi Elektrotechnikai
üzem.

Az Electra Mérõkészülékek Gyára Áron rendszerû ingás-, to-
vábbá forgótárcsás fogyasztásmérõket és egyéb villamos mérõmû-
szereket, valamint feszültség- és áramváltókat gyártott. A VI. ke-
rületi Gyár-utcai ugyancsak Elektra nevet viselõ, Elektra Villamos
és Erõtelepeket Építõ Rt. villamos berendezések, villamos vas-
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utak, Osram- és Wolfram lámpák gyártását, kisipari motorok sze-
relését végezte.116

1919-ben – az ország feldarabolásáig, talán utolsóként – hoztak
létre villamos ipari mûhelyt Miskolcon Szabó Miklós és Mátéffy
József mérnökök hálózatszerelési és javítási munkák végzésére.
Késõbb villany- és ipartelepek szerelését, községek villamosítását,
hálózatok építését végezték. A cég Szabó és Mátéffy Villamos-
ipari Rt. néven jelentõs vállalattá fejlõdött, de mindez már az 1919
utáni évek története.117
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116 Straub Sándor: Magyarország és Horvát-Szlavonországok közcélra való elekt-
romos áramfejlesztõ telepei és elektromosan megvilágított helységei az 1911.
évben. Bp., 1911. Révai–Salamon ny. p. 6.

117 Mátéffy Józsefné: A Szabó–Mátéffy Villamosipari Rt. története. Bp., 1990.
Kézirat. A Magyar Elektrotechnikai Múzeum Könyvtárának tulajdona.
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A VILLAMOSIPAR AZ 1914-IG TARTÓ
IDÕSZAKBAN

A gyakran gondokkal küzdõ Ganz mellett Budapesten, a saját Teréz
körúti palotájában székelõ Magyar Siemens-Schuckert Mûvek ha-
talmas üzleteket bonyolított le pozsonyi és külföldi Siemens-gyárak
termékeinek Magyarországon való forgalomba hozatalával.

Budapest új, 10 kV-os kábelhálózata létesítésével kapcsolatban
vetõdött fel a kábelgyár létesítésének gondolata, miután már hazai
kábelek használatával akarták az új hálózatot megépíteni. A vár-
ható extraprofit megszerzésének lehetõsége is késztette a Siemens
Mûveket arra, hogy kábelgyár építése céljából 1912-ben Budapes-
ten a Gyömrõi úton négy telket vásároljon. Ezen a területen épült
fel 1912–13-ban a kábelgyár, teljesen új eljárással: vasbetonból.
A Siemens-Halske bécsi kábelgyára akkor a kábelgyártás terén
már sok éves tapasztalattal rendelkezett. A vállalat alaptõkéjét ek-
kor már 8 millió Koronára emelték, s a kábelgyár területét telek-
vásárlással 40 ezer m2-re növelték.118

Az 1907-ben elkezdõdött gazdasági fellendülés 1912-ben véget
ért, és a következõ évben a gazdasági válság jelei is mutatkoztak.

A kábelgyárban 1913. augusztus 1-jén indult meg a termelés.
A gyárban híradástechnikai és erõsáramú ólomkábelek, különféle
vezetékek és ólomkábel szerelvények gyártása folyt. Az alig bein-
dult üzem azonban az 1914-ben kitört világháború miatt – a villa-
mos telepek és hálózatok építésének szünetelése következtében –
csaknem teljes tétlenségre volt kárhoztatva, majd egy évtizeden
keresztül.

A Siemens kábelgyár felépítését megelõzõen – az Ausztriából
való gyártmányok beözönlése elleni védekezés céljából – 1914-
ben az országban mûködõ három kábelgyár között megállapodás
jött létre, hogy a hazai gyártmányok felismerhetõsége céljából
nemzeti színû fonalat húzzanak végig a kábel belsejében. Az
egyes gyárak gyártmányainak egymástól való megkülönböztetésé-
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re pedig egy másik behúzott színes fonal szolgált. Ezt a jelzést a
három kábelgyár védjegyként is bejegyeztette.

A Magyar Siemens-Schuckert Mûvek fõ tevékenysége a villa-
mos áramfejlesztõ telepek, hálózatok és fogyasztói berendezések
építése volt. A cég két jogelõdje által épített budapesti telepek
után a Siemens-Schuckert Mûvek Magyarország területén 1918-ig
a közcélú áramszolgáltató mûvek mintegy 1/3-át építette.

A vállalat egyik legnagyobb jelentõségû erõsáramú berendezé-
se a Diósgyõri Állami Vas- és Acélgyár részére 1914-ben szállí-
tott, Ilgner szabályozású, 12 ezer lóerõ teljesítményû hengermû
hajtás volt. A reverzáló motor 1 kV feszültség mellett 12 ezer kW
teljesítményre volt alkalmas. A motort tápláló Ilgner gépcsoport
egy 1380 kW teljesítményû, 3 fázisú, csúszógyûrûs forgórészû
hajtómotorból, a vele kapcsolt két egyenáramú dinamóból és két
lendítõkerékbõl állt. Abban az idõben a kontinensen alig több,
mint 20 ilyen hengersorhajtás volt üzemben és a diósgyõri beren-
dezés ezek között nagyságban is számottevõ, Magyarországon pe-
dig a legnagyobb erõátviteli egység volt. A diósgyõri Ilgner-
csoport szlipszabályozó szerkezetét magyar mérnökök, Schucsák
Ödön, a Ganz Villamossági Gyár és B. Szabó Kálmán, a Sie-
mens-Schuckert Mûvek mérnökei dolgozták ki. Ugyanebben az
évben helyezetek üzembe egy Ilgner rendszerû aknafelvonó-be-
rendezést Verdnik állami szénbányája részére is.119

Míg a Ganz-gyár a századforduló elõtt számos hazai és külföldi
gyár és mûhely gépei villamos hajtásának szerelését végezte, ad-
dig a Siemens–Schuckert Mûvek a századforduló utáni évtizedek-
ben a villamos hajtásra áttérõ malom-, nyomda-, cukor- és szövõ-
gyár villamos berendezéseit készítette el. Ilyen volt pozsonyi vil-
lamos gépgyárának, budapesti kábelgyárának, valamint több sör-
gyár, a pozsonyi Dinamit és a Kábelgyár Rt. villamos berendezé-
se. A budapesti Goldberger-gyárnak 1911-ben 2 db 60 kW-os
egyenáramú áramfejlesztõ- és akkumulátor telepet rendezett be.

A századforduló idején erõteljesen meginduló villamosítás a
bányákban is jelentõs változásokat eredményezett. A szénbányák
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egymás után rendeztek be saját villamossági és erõátviteli telepe-
ket és nagy számban kezdtek alkalmazni villamos erõ- és szer-
számgépeket, villanymozdonyokat, vízszivattyúkat, aknaszállító-
kat, kõfejtõ- és fúrógépeket.

A Siemens-Schuckert 1910-ben aknaszállító berendezést szerelt
a vajdahunyadi vasgyár bányatelepén, a diósgyõri vasgyár Perece-
si szénbányájába pedig nagy teljesítményû vízszivattyúkat szállí-
tott. Megjelentek az elsõ villamos hajtású kõzetfejtõk, villamos
ütvefúró-, hornyoló-, valamint fúrógépek. Az említett bányamûve-
lõ gépekbõl Magyarországon már 1905-ben 170, 1910-ben pedig
313 mûködött.120

A Salgótarjáni Kõszénbánya Rt. petrozsényi bányája számára
a Siemens-Schuckert Mûvek 1914-ben 2 darab, egyenként 840
kW-os turbógenerátort szállított.121

Az Egyesült Villamossági Rt. Mechanika Osztálya is erõtele-
pek létesítésével tette ismertté a cég nevét. A századforduló táján
Szatmáron, Sopronban, Kaproncán, Budafokon és Losoncon sze-
relt fel erõmûvet. Természetesen mind a Siemens, mind az Egye-
sült Villamossági Rt. nagymértékben külföldrõl behozott anya-
gokból és alkatrészekbõl szerelte össze villamosgépeit. A nagy és
speciális gépek a pozsonyi gyár részére a Siemens külföldi gyárai-
ból érkezett, az Egyesült Villamossági Rt. pedig bécsi gyárából
szállított félkész árut. Végeredményben öntödei kapacitás hiányá-
ban a villamosgépek gyártásának minden folyamatát nem is tudták
volna biztosítani.

A gyengeáramú berendezések terén a továbbra is önálló Sie-
mens és Halske Rt. játszott jelentõs szerepet Magyarországon, fõ-
leg olyan berendezések és készülékek szállítása révén, amelyeket
egyéb belföldi gyárak nem készítettek.

Az elsõ ilyen szállítások voltak a Siemens rendszerû vasúti vil-
lamos jelzõ és biztosító berendezések, majd távíró-berendezések a
posta és MÁV részére. A vállalat szállította a Keleti pályaudvaron
1911-ben felszerelt vonatérkezési jelzõberendezést, a MÁV köz-
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ponti vezérlésû villamos-óra berendezéseit, 1916-tól pedig villa-
mos tûzjelzõ berendezéseket.

Az elsõ automatikus telefon-berendezést 1913-ban a MÁV meg-
rendelésére szerelték. A vállalat, mint a Telefunken cég magyaror-
szági vezérképviselõje, éveken át vezetõ szerepet töltött be az or-
szágban. Az elsõ szikratávíró állomást 1914-ben a Telefunken
szállította.122

Az újpesti Egyesült Villamossági Rt. 1906-ban nevét Egyesült
Izzólámpa és Villamossági Rt.-re változtatta. A volfrámlámpával
folytatott kísérletek eredményei a tömeggyártás rövid idõn belüli
bevezetésével kecsegtettek. Ehhez azonban még jelentõs beruhá-
zásokat kellett elvégezni és az alaptõkét emelni. A számos aka-
dály elhárítása után 1906 õszére már üzembe helyezték a második
új erõmûvet és megteremtették a szükséges új munkahelyeket.123

Megkezdõdhetett a kísérleti gyártás, melynek eredményétõl füg-
gött a tényleges tömeggyártás beindítása.124 Ekkor azonban nézet-
eltérések adódtak az Izzólámpa Osztály és a feltalálók között. Vé-
gül a nézeteltérések tisztázása után megegyeztek a gyártás elõké-
szítésének folytatásában.

A két feltalálóval a megkötött szerzõdést a vállalat rövid idõn
belül hatályon kívül kényszerült helyezni. 1907 januárjában az
Egyesült Izzó, a két feltaláló, valamint két bécsi tõkés megalapí-
totta a Nemzetközi Wolframlámpa Rt.-t.125 A vállalkozás a talál-
mányt 13 országban szabadalmaztatta. Az exportpiacokon való
versenyképesség megõrzése céljából a gyár 1910-tõl már napi 10
ezer izzólámpa gyártására rendezkedett be.126

A volfrámlámpa-gyár sorozatos bõvítései folyamán számolni
kellett a gyártáshoz szükséges hidrogéngáz mennyiségének növe-
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122 Keller Ferenc id. mû p. 41.
123 MOL Z600 3. cs. Végrehajtó bizottság jegyzõkönyve
124 MOL Z600 1. cs. Igazgatósági ülés jegyzõkönyve (1906)
125 MOL Z601 98. cs. Céghivatali bejegyzés 8782/1, 1907. jan. 25. 5097. sz. Lásd

még: Antal Ildikó (szerk.): Neves mûszaki alkotók külföldön benyújtott villa-
mosságtani-elektrotechnikai szabadalmai az 1882–1936 közötti korszakban, a
szabadalmak teljes szövegével. (http://szabadalmak.tudomanytortenet.hu)

126 MOL Z40 462. sz. 5. cs. Pintér József a Wolframlámpagyár bõvítésérõl
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kedésével is. Ezért a müncheni Linde Társasággal kötött egyez-
mény értelmében, az Egyesült Izzó eddigi hidrogén telepét átépít-
ve, a Linde-gyár új hidrogén üzemet épített.

William Coolidge 1908-ban az Egyesült Államokban a General
Electric Co. Laboratóriumában megoldotta a volfrámdrót húzását,
s ez az eljárás vált a gazdaságos volfrámlámpa-gyártás alapjává.
Európában elsõként a Siemens & Halske szerezte meg alkalmazá-
sának jogát. Így az Egyesült Izzó a német lámpagyárakkal szem-
ben hátrányos helyzetbe került, mivel az új technológia lehetõvé
tette, hogy a versenytársak olcsóbb és jobb minõségû volfrámlám-
pákat dobjanak piacra. Azonban az Egyesült Izzó gyorsan és ked-
vezõ feltételekkel mégis meg tudta szerezni a gyártási jogot, és
így már 1913-ban teljesen áttért a húzott izzószálas volfrámlámpa
gyártására, amit az 1909-ben bejegyzett Tungsram védjeggyel vitt
piacra. Ettõl kezdve az Egyesült Izzó mind a minõség tekinteté-
ben, mind pedig árban, újra versenyképes lett a világpiacon.
1913-ban az újpesti gyár nagyvállalattá fejlõdött és rögtön döntés
is született a General Electric Co. kutatólaboratóriumában kikísér-
letezett gáztöltésû ún. félwattos lámpák gyártására és zseblámpa
izzók készítésére, valamint egy fizikai laboratórium felállítására.127

A volfrámlámpa térhódításával a szénszálas izzó értékesítésére
létrehozott kartell 1914-ben megszûnt.

Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. hírnevét növelték a
távírda és telefonosztály eredményei is. A Teréz-központ felépítése
után további 15 ezer állomást befogadó távbeszélõközpont építése
kezdõdött. A vidéki telefonközpontok korszerûsítésekor a Posta- és
Távírdaigazgatóság az Egyesült Izzó beleegyezésével bevonta a
munkálatokba a két konkurens vállalatot is, a Deckert és Homolka
céget és a Telefongyár Rt.-t. A Western Electric Co.-val való
együttmûködés során a Western 1 millió Korona névértékû rész-
vény átvételével érdekeltséget vállalt az újpesti gyárban.

Az Egyesült Izzó 1906 és 1914 között átszervezte exportte-
vékenységét. Meglévõ eladási képviseleteinek fenntartása mellett
új kereskedelmi szervezetet létesített Bécsben (Tungsram Izzó-
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lámpa és Villamossági Korlátolt Felelõsségû Társaság), Milánó-
ban (Tungsram Fabrica di Lampade ad Incandescenza ed Impresa
Elektrica), Szentpétervárott (Ocsesztvo Elektroszvjet). 1913-ban
Madridban és Prágában létesített eladási szervezetet.128

A vállalat Magyarországi beruházásai ellenére 8 év alatt, 1914-ig
6,5 millió Korona osztalékot fizetett. Az Izzó igazgatója, Egger
Gyula az évek múlásával egyre passzívabbá vált és az irányítás
mindinkább a jó szervezõ és üzleti érzékû Aschner Lipót kezébe
került. Pintér József változatlanul a két gyáregység mûszaki veze-
tését látta el.

AZ I. VILÁGHÁBORÚ IDÕSZAKA

Az I. világháború kitörése a magyar villamossági ipart is érzéke-
nyen érintette. Az export piac összeszûkült, és bizonytalanná vált
a magyar villamossági gyárak antant államokban lévõ követelései-
nek sorsa. 1914-tõl kezdõdõen – 1918 õszéig – a háborús gondok,
kölcsöntõke és anyaghiány miatt, s a háború befejezését követõ,
teljes mértékben a politikai és hadi események árnyékában zajló
két év alatt, a hidrogenerátorokkal szerelt villamostelepek és a
villamosjármûvek gyártása szinte teljesen megszûnt. Csak a leg-
szükségesebb beruházásokat végezték el. A turbógenerátorok gyár-
tása ugyan még folytatódott, de az Ausztriába irányuló néhány
szállításon kívül, Magyarországon csak azon nagyvállalatok részé-
re készültek turbógenerátorok, ahol a haditermelés fokozódása
szükségessé tette a villamosenergia-termelés növelését. A Magyar
Siemens-Schuckert Mûvek még szállított ebben az idõben a Cse-
pel Mûveknek nagymotorokat (800, 1000, 1500 LE), de az Auszt-
riából és Németországból való behozatal jelentõsen csökkent.
A háború kezdetén nemcsak a munkaerõhiány és az anyagellátási
zavarok okoztak gondot, kevés volt a megrendelés, ráadásul elein-
te a bécsi hadügyminisztérium mellõzte a magyar gépipart a hadi
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megrendeléseknél. Többlet terhet okozott a mégiscsak beinduló
hadigyártásra való átállás is.

Amikor megalakultak a nyersanyag-készletek ellátására hiva-
tott, állami irányítás alatt álló részvénytársaságok, a villamossági
gyárak képviselõi is helyet kaptak az igazgatóságokban. Mégis a
vállalatok és a patronáló bankok vezetõinek szívósságára volt
szükség, hogy kezdetben a hadiszállítási kvótának, késõbb pedig
a gyártási kapacitásnak megfelelõ mennyiségben kapjon katonai
megrendeléseket a magyar villamos-gépipar is.

Ennek következtében az Ausztriába való kivitel az osztrák kincs-
tár katonai rendelései folytán számottevõen emelkedett. Ugyan-
csak jelentõs hadirendeléseket kaptak villamossági gyáraink a ma-
gyar kincstártól is.

Miután az Egyesült Izzó az izzólámpa gyártási folyamatában
túlsúlyban nõi munkaerõt foglalkoztatott, a katonai behívások
okozta munkaerõ gondok részben elkerülték a gyárat. Ezért is és
számos más esemény szerencsés alakulása miatt a háborús nehéz-
ségeken talán az Egyesült Izzó lett leghamarabb úrrá. Svájcban
újabb Tungsram vállalatot hoztak létre. A félwattos gáztöltésû iz-
zólámpák gyártásához Hevesi Gyula mérnök üzembiztos, nagytel-
jesítményû nitrogénkinyerõ készüléket szerkesztett.129 A gyár ma-
gas profitja elnyerésében nagy szerepet játszott az 1915-ben ala-
kult osztrák–magyar–német lámpakartell.130

Az 1911-ben alakult Ericsson gyárat sújtotta talán legnagyobb
mértékben a háború, mert 1914-ben a háború kitörésekor a rész-
vénytársaság Fehérvári úti, modern gyárát hadikórház céljaira vet-
ték igénybe.131

Az Egyesült Izzó nagy nyereségei lehetõvé tették több iparválla-
lat megszerzését, 1917-ben a Magyar Üveggyári Mûvek Inwald Jó-
zsef Rt.-t, az erzsébetfalvai Neményi József papírgyárat, valamint
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129 Hevesi Gyula: Egy mérnök a forradalomban. Négy évtized történelmi idõkben.
[Visszaemlékezés]. Bp., 1959. Európa. p. 77.

130 MOL Z41 1123m/XV-14. cs.
131 Véghelyi Dezsõ: Az ötven éves magyar telefon és a hazai ipar. In: Az 50 éves

magyar távbeszélõ, 1881–1931. Fõszerk.: Alkér Sándor, Nagy Sándor, Petai-
nek József. Bp., 1931. Fõvárosi ny. p. 461. (Magyar Posta, V. évf. No. 5.)
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Kremenezky János buda-
pesti izzólámpagyárát. Ezt
Magyar Wolframlámpagyár
Kremenezky János Rt. né-
ven részvénytársasággá ala-
kították. A legjelentõsebb
tranzakciót a bécsi Elekt-
rische Grünlampenfabrik
Watt AG. megszerzése je-
lentette.132 A gyárat jelen-
tõsen átszervezték, meg-
szüntették dróthúzó üze-
mét, de megtartották a
Watt-gyár addigi röntgen-
csõ gyártását133 és határo-
zatot hoztak gyártmány-vá-
lasztékuk fejlesztésére és
egy fizikai-kémiai labora-
tórium létesítésére.

Az izzólámpagyár a há-
ború utolsó évében is tel-
jes kapacitással dolgozott,
s míg az újpesti gyár a világháború alatt tovább fejleszthette izzó-
lámpa-gyártási programját, mechanikai gyára kapacitásának há-
romnegyed részét a hadianyaggyártás kötötte le. Gránátköpenye-
ket, gyújtóhüvelyeket és kézigránátokat gyártottak, ami a háborús
konjunktúrát kihasználva jelentõsen növelte a gyár profitját.134

A háborús konjunktúra már 1915-ben éreztette hatását a többi
villamossági gyárban is, és a háborús évek magukkal hozták az új
gyártási ágazatok kifejlõdését is. Elsõsorban a fiumei hadihajó-
gyár részére kellett hajóvillamossági berendezéseket, búvárhajó
motorokat és segédgépeket, speciális mûszereket készíteni. A Mo-
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narchia haditengerészete legkorszerûbb hajóinak, pl. a Novara, a
Helgoland gyorscirkálók, a Szent István csatahajó villamos felsze-
relését a magyar villamosipar készítette135 (a Ganz-féle Villamos-
sági Rt. budapesti és a Ganz-Danubius fiumei gyára, valamint a
Magyar Siemens-Schuckert Mûvek pozsonyi gyára). 1916-tól a
Hitelbank, a Ganz-gyár és az Östereichische Fiat Werke AG. kö-
zös alapításaként megkezdte mûködését és Ganz-Fiat Magyar Re-
pülõgépmotorgyár Rt. és részére már repülõvillamossági berende-
zéseket is kezdtek gyártani.

A háború harmadik évében a hadvezetõség felszólítására az
Egyesült Izzóban megkezdõdött a hadsereg telefonerõsítõi számá-
ra az elektroncsövek fejlesztése és gyártása. Az elektroncsövek
katódja wolframszálból a rács és a henger alakú anód pedig nikkel
lemezbõl készült. Ettõl kezdve az elektroncsövek minõsége gyors
ütemben javult.136 Ezekkel az izzógyári elektroncsövekkel építet-
ték meg a Telefongyár Rt. Klera katonai rádióit is.137
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135 Keller Ferenc id. mû p 72.
136 MOL Z606 68. cs. A telefon és távírda osztály jelentése
137 A nagyobb intézményekhez kapcsolódó szabadalmakról és a cégekrõl készült

egykorú szócikkekrõl lásd bõvebben internetes adatbázisunkban: Antal Ildikó
(szerk.): A villamosságtan-elektrotechnika 1945 elõtti történetének adatbázisa
(http://elektro.tudomanytortenet.hu)
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GANZ CSALÁDFA 1914-IG

A Ganz-gyár és a Ganz-féle Villamossági Rt. kialakulása
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Ganz Ábrahám
vasöntödéje, 1844

Szászkai kohó
1850

Szászkai kohó
1855

Ganz és Társa
1867

Ganz és Társa
Vasöntöde és Gépgyár Rt.

1869

Ganz és Társa
Vasöntöde és Gépgyár Rt.

Ganz és Társa Vasöntöde
és Gépgyár Rt., 1906

Elsõ Magyar
Vagongyár Rt., 1880

Petrovagore
Nagyolvasztó, 1891

Danubius-
Schoemichen

Hartman-féle Hajó
és Gépgyár

Ganz és Társa
Danubius Gép- Wagon

és Hajógyár, 1911

Ganz-féle
Villamossági Rt., 1906

Leobensdorfi gyár
1867

Elektrotechnikai
Osztály, 1878

Alsó Mecenzéf
1872

Ratibori gyár
1870
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Egger Bernát Béla
Telegraphen Bauanstalt

Wien, 1862

Egger B. B. Telegraphen
Bauanstalt Fióküzlete

Budapesten, 1874

Elsõ Osztrák–Magyar
Villam Világítási és

Erõátviteli Gyár
Budapest–Wien, 1882

Kremeneczky János
Szénszálas Izzógyára

Wien, 1884

Egyesült
Villamossági Rt.

Budapest–Wien, 1896

Villanyos Izzólámpa Rt.
Budapest, 1889

Standard
Villamossági Rt.

1907

Egyesült Izzólámpa
és Villamossági Rt.

1906

Vereinigte
Elektricitäts AG.

Wien, 1899

Vereinigte
Elektricitäts AG.
Budapest, 1906

Egyesült
Villamossági
Gépgyár Rt.

Brown-Boveri Co.
Budapest, 1913

Magyar
Wolframlámpa

Gyár Kremeneczky Rt.
Budapest, 1913

EGYESÜLT IZZÓ CSALÁDFA 1914-IG

Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. kialakulása
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A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPAR
FÕBB ESEMÉNYEINEK

KRONOLÓGIÁJA (1896–1914)

1896

Ganz-gyár

– Budapesten, a Kisrókus utca és a Lövõház utca közötti területen
elkezdõdött a korszerû berendezéssel ellátott új Ganz villamos-
sági gyár építése. 1897-ben készült el, 1906-ban önállósult
(lásd 1906-nál!).

– A Ganz 1896-tól kezdve villamossági termékeinek 50–60%-át
exportálta.

– Az 1894-tõl a Ganz-gyár villamossági osztályán dolgozó Kandó
Kálmán megszervezte a Ganz erõátviteli irodáját, amely eleinte
elsõsorban gyárak, ipari üzemek, bányák, malmok stb. villamos
hajtásainak tervezésével, a megfelelõ motorok stb. kiválasztásá-
val foglalkozott.

– Kandó már Ganz-gyári mûködésének legelsõ éveiben, 1895 és
1896 között foglalkozott különleges egyenáramú gépek tervezé-
sével, az indukciós motorok meghonosítása mellett. (Pl. könnyû,
négypólusú motor, asztali, ventilátorral egybeépített L jelû mo-
tor, hatpólusú különleges hajómotor a millenniumi kiállításra.)
Ezek azonban még elszigetelt, egyedi típusok maradtak.

– Kandó nevéhez fûzõdik a Ganz-gyár „E” jelû, igen könnyû
egyenáramú gépsorozatának és néhány különleges egyenáramú
és váltakozó áramú motortípusnak a kidolgozása 1895–96 fo-
lyamán.

– A Ganz ebben az évben kezdte meg az AF típusjelû, két- és há-
romfázisú generátorok gyártását, Kandó elképzelései szerint.
Ezeket lényegében két „A” típusjelû állórészbõl építették fel: a
gépek homopoláris induktor generátorok voltak, a két állórész-
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ben forgó fogazott rotorral. A századfordulóig 100-nál valami-
vel több AF generátor készült, közülük is kb. 25 az idõközben
megvett, Bécs melletti leobersdorfi gyárban. Az elsõ AF gépek
az 1896-i millenáris kiállításra készültek. A legnagyobbak vol-
tak közülük 1898-ban a meranói Etschwerke 1200 kW-os, 12
ezer V-os és az angliai Leicester-i erõmû 500 kW-os, 2200
V-os, 175 A-es generátorai. Ezekben a hatalmas, több méter át-
mérõjû gépekben az álló gerjesztõtekercsek a két forgórész-fél
közé „lógtak be”.

– A millenniumi kiállításon a Ganz-gyár bemutatta elsõ, 3000/330 V
feszültségáttételû, 100 kW teljesítményû háromfázisú transzfor-
mátorait.

– A háromfázisú rendszer és az indukciós motorok gyors elterje-
désére jellemzõ, hogy az elsõ F motorok 1895 elején történt le-
gyártása után alig másfél év alatt, 1896 végéig (tehát Kandónak
a Ganz-gyárba való belépésétõl számított két esztendõ alatt) há-
romszáznál is több háromfázisú motor és generátor (F és FE
motor, Cd, CM és AF generátor) készült el a Ganz Fõ utcai vil-
lamossági gyárában.

– A kõbányai Ganz-vagongyár mellett létesült az elsõ vasúti von-
tatás céljára megalkotott kísérleti berendezés.

– 1896-ban a Ganz megépítette a baglyasaljai bányavasutat; az it-
teni négy mozdonyt egyenként két, 25 LE-s, 500 V-os, majd-
nem teljesen zárt kivitelû soros motor hajtotta fogaskerék átté-
telen keresztül. A mozdonyok táplálása egyetlen munkavezeték-
kel, görgõs áramszedõvel történt, a visszavezetésre itt már a sí-
neket használták fel.

– A transzformátor-telepek terjedését 1889-ig sokszor megfelelõ
váltakozó áramú motorok hiánya gátolta. Ezért nagy jelentõsége
volt annak a felismerésnek, hogy a Ganz egyfázisú szinkron ge-
nerátorai mint motorok is használhatók.

– Selmeci Pöschl Imre a Ganz-gyár szolgálatába lépett, és a pró-
baterembe kapott beosztást, melynek két év múlva vezetõje lett.
Kandóval egy életre szóló munkatársi és baráti kapcsolata ala-
kult ki.

– Stark Lipót ettõl az évtõl a Ganz-gyár fõmérnöke (korábban
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1891–93 között a gyár dél-amerikai erõmû-építkezéseinek veze-
tõje) 1910-ig, majd cégvezetõje lett. Számos villamos mû terve-
zésében és létesítésében vett részt, amelyek közül kiemelkedik
a konstantinápolyi elektromos mûvek, amellyel a Ganz nemzet-
közi pályázatot nyert és Stark rövid ideig az elkészült villamos
mû vezérigazgatója is volt (1911). Stark 1911-tõl 1919-ig Bu-
dapest Székesfõváros Elektromos Mûveinek vezérigazgatója-
ként dolgozott.

– A millenniumi kiállításon a Danubius Hajógyár a Városligeti
tavon két elektromos hajtású kis hajót közlekedtetett. Ezek mo-
torját – egyikük ma is látható az Elektrotechnikai Múzeum-
ban – Kandó tervezte.

– Bláthy Ottó (1883-tól a Ganz és Társa elektromos osztályának
gépszerkesztõ mérnöke, majd fõmérnöke, utóbb igazgatója, s
végül mûszaki tanácsos; korábban pedig a budapesti MÁV gép-
gyár mûhely és szerkesztési osztályának mérnöke) ebben az év-
ben tisztázta a villamos gépekben terheléskör fellépõ járulékos
veszteségeket, amire vonatkozó vizsgálatait kivételesen külföldi
szaklapokban is közzétette.

Egger, EVIRT, EIVRT, Tungsram

– A millenniumi kiállításon bemutatkoztak Eggerék termékei is.
– Aug. 1-jén Eggerék bécsi közkereseti társaságának bécsi és bu-

dapesti gyárából létrejött Budapesten az Egyesült Villanyossági
Rt. (EVIRT), melynek telephelye a Huszár utcában volt. A Vil-
lanyos Izzólámpagyárat az alapítás után egy évvel – 1897. júni-
us 30-án – beolvasztották az EVIRT-be.

– Az EVIRT – lépést tartva a mûszaki fejlõdéssel – a Ganz-gyár-
ral együttmûködve megvásárolta a Nernst-lámpa szabadalmát
Ausztria és Magyarország területére, de a termék nem hozta
meg a várt sikert.

– Az Egyesült Villanyossági Rt.-ben 1896/97-ben napi 4 ezer iz-
zólámpa készült.
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Egyéb gyárak

– Déri Miksa 1896-ig volt vezetõ igazgatója az Internationale
Electrizitäts Gesellschaft-nak. Ezen állásból történõ visszavonu-
lása után is tevékenyen részt vett a társulat vezetésében, mint a
társulat igazgatóságának tagja.

Villamos vasutak

– Átadták a közforgalomnak a millenniumi földalatti vasutat.
A világon itt alkalmaztak elõször földalatti villamos motorko-
csikat gõzmozdonyok helyett. Ez volt az európai kontinens elsõ
földalattija, hosszúsága 3228 m volt. A földalatti villamosvasút
építésének eszméje és kivitelezésének munkája elsõsorban Ba-
lázs Mór, a Budapesti Városi Villamosvasút Társaság alapító
vezérigazgatója nevéhez fûzõdik. A tervezési munkákban és az
építés vezetésében részt vett a zürichi mûegyetemen diplomát
szerzett Kovács Pál mérnök is, mint a Kereskedelemügyi Mi-
nisztérium mûszaki osztályának munkatársa.

Felsõvezetékes áramszedést használtak. A kétpólusú rend-
szerhez 350 V-os üzemfeszültséget alkalmaztak. Az alagútban a
felsõvezeték 50 mm magas, 5 kg/fm tömegû bányasínbõl ké-
szült. A felszíni szakaszon kezdetben 10 mm átmérõjû kemény-
réz huzalokat használtak, de ezeket hamarosan acélhuzalra cse-
rélték ki, mert erõsen koptak.

A jármûveket a Siemens és Halske cégtõl vásárolták, amelyik
a villamosberendezéseket is szállította; a kocsiépítmény a Schlick
gyárban készült. A budapesti földalatti vasutat 1896. május
2-án, szombat délután nyitották meg.

– Átadták a forgalomnak az elsõ villamosított lóvasúti vonalat (a
Nyugati pályaudvartól Újpestig haladt) a Budapest Székesfõvá-
ros és a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság között kötött szer-
zõdés alapján.

– Az elsõ budai villamosvonal 1896-ban indult a Zugligetbe.
A motorkocsikat két darab Ganz T 16 típusú egyenáramú,
egyenként 15 kW teljesítményû marokcsapágyas vontatómotor
hajtotta egylépcsõs fogaskerék-áttétellel, 12 km/h sebességgel.
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A felsõvezeték feszültsége 500 V volt, a kocsik az áramot gör-
gõs rúdáramszedõn keresztül kapták a felsõvezetékrõl.

– A Ganz villamosította a Budapest–Újpest–Rákospalotai Villa-
mos Közúti Vasút Rt. vonalát. A Ganz-gyár által Budapesten
épített második villamos vasút mûszaki kivitelében követte a
pozsonyi villamos vasútnál bevált megoldásokat, de jellegét te-
kintve helyiérdekû vasút volt.

– A millenniumi kiállítás nagysikerû körvasútjának mozdonyait,
áramfejlesztõ telepét és a teljes elektromos berendezést a Ganz
és Társa cég szállította és szerelte, míg a fölépítményt és a mel-
lékkocsikat a budapesti Rossemann & Kühnemann keskenyvá-
gányú vasutak gyára cég építette.

– A Budapesti Villamos Városi Vasutak Rt. (BVVV) elindította a
Népligetbe vezetõ járatát.

Városok, üzemek villamosításai

– A Budapesti Villamos Városi Vasutak Rt. (BVVV) – az 1888-
ban megépült – Kertész utcai áramfejlesztõ telepének kapacitá-
sát elõször 1889-ben, majd 1896-ban bõvítette. A telep 1896 és
1911 között 350 V feszültséggel a földalatti vasutat is táplálta.
A Duna-parti és a Mester utcai vonalak ellátása érdekében egy
újabb, 500 kW teljesítményû gépet szereztek be a Siemens és
Halske cég bécsi gyárától.

– Budapesten a Dávid utcában áramátalakító állomást hozott létre
a Budapesti Általános Villamossági Rt. (BÁV Rt.). Ennek elõ-
történetéhez tartozik, hogy 1893. nov. 1-jén megkezdte mûkö-
dését az Osztrák Általános Gáztársaság érdekeltségébe tartozó
BÁV Rt., amely 105 V-os egyenáramot szolgáltatott, ezzel vet-
te kezdetét Budapesten a közcélú áramszolgáltatás. Ezt a háló-
zatot kellett a Berzenczey utcában épült erõmûbõl táplálni. Mi-
vel azonban már az elsõ hurkolt hálózat és az erõmû között is 3
km hosszúságú távvezeték volt, ezért az erõmûbõl 1800 V-os,
26 Hz-es kétfázisú árammal táplálta a hurkolt hálózat súlypont-
jában létesített Kazinczy utcai altelepet. A Kazinczy utcai átala-
kító állomás létesítése után további áramátalakító állomások
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épültek hasonló berendezéssel: a Murányi utcai 1895-ben, a Dá-
vid utcai 1896-ban, a Liliom utcai pedig 1909-ben.

– 1895-ben a Magyar Általános Hitelbank – amelynek érdekköré-
be tartozott a Ganz-gyár is – megalapította a Gesellschaft für
Elektrische Unternehmungen berlini céggel közösen a Rész-
vénytársaság Villamos és Közlekedési Vállalatok Számára elne-
vezésû, trösztjellegû vállalatot (a továbbiakban: Tröszt). Az
1893-ban – a Ganz leányvállalataként – megalakult Magyar Vil-
lamossági Rt. (MV Rt.) a pécsi villamos telepet és a szolgáltatá-
si szerzõdést 1896 végén átadta a Trösztnek. (Az MV Rt. 1893.
október 13-án kezdte meg az áramszolgáltatást Budapesten.)

– Budapesten, a Pálffy-utcai telepen villamos telepet létesített a
Bp. Közúti Vaspályatársaság. Paraméterei: e.á.: 500 V, v.á.:
5500 V, 25 Hz.

– Ebben az évben létesítették az Ajkai Bányák Rt. villamossági
telepét egy 70 lóerõs egyhengerû gyorsjáratú gõzgéppel hajtott
400 V-os, 100 A-es, egyenáramú generátorral. 1900-ban az aj-
kai bányák erõmûvét egy további 70 lóerõs egyhengerû gyors-
járatú gõzgéppel hajtott 400 V-os egyenáramú generátorral bõ-
vítették.

– A Magyar Villamossági Rt. megépítette egyfázisú 3000 V-os
telepét és 2000/100 V-os hálózatát Fiumében.

– A Világítást és Erõt Szolgáltató Telepek Magyar Központi Tár-
sasága Rt. Weyde F. János elõtanulmányai után megépítette és
üzembe helyezte egyfázisú 2100 Voltos 42 Hz-es erõmûvét és
2000/105 V-os elosztó hálózatát Kassán. A vállalat neve 1899.
november 6-tól: Központi Gáz- és Villamossági Rt. 1897-ben
kibõvítették a mûhelyeket a villamostelepen.

– Nagybecskereken egyfázisú 2100/105 V-os Városi Villamos te-
lep, illetve hálózat épült.

– Villamosították a hermándi (Zólyom vármegye) papírgyárat,
paraméterei: 3115 kVA.

– Ebben az évben villamosították a rózsahegyi Hautner-féle Tex-
tilgyár Rt.-t, paraméterei: e.á. 110 V, 2×440 kW + 1f, 500V,
280 kW. Ez a gyári erõmû 1912-ben 10,48 MW villamosener-
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gia termelésével már az ország legnagyobb teljesítményû erõ-
mûvei közé tartozott.

– Megépült Nagyszebenben a városi villamostelep, paraméterei:
1f, 4400/105 V.

– Megalakult Sátoraljaújhelyen a Villamvilágítási és Erõátviteli
Rt. és megindult a város villamosítása. 1898-ban az Rt. helyi
villamos telepet létesített, paraméterei: e.á. 2×150 V.

– Sárvár, Szombathely és Sopron 1896–98-tól vezette a villamos
energiát az Ikervári Erõmûbõl. A szombathelyi erõmû paramé-
terei: e.á. 2×150 V.

– Megalakult a Városi Villamossági Rt. Szabadkán és egyfázisú,
42 Hz-es 2000 V-os telepérõl a város 100 V feszültségû világí-
tási, valamint 220 V feszültségû erõátviteli hálózatát táplálta.
(Késõbb a villamos vasút üzemeltetésével is õk foglalkoztak.)

– A Szászvári Bányák Rt. villamostelepet létesített az ottani bá-
nyáknál, egyenáramú Ganz-delta dinamó üzemeltette. Paramé-
terei: e.á., 220/120 A. 1903-ban a szászvári bánya telepét bõví-
tették egy 90 kW teljesítményû, 300 V-os, 42 Hz-es váltakozó
áramú generátorral.

– Elkezdõdik Szolnok villamosítása.
– A M. K. Állami Bányák Szomolnok helyi villamos telepet léte-

sített, paraméterei: 3f, 3×330 V, 100 kW.
– Varasdon városi villamostelepet létesítettek, paraméterei: 1f,

2000/105 V.
– Erdélyben 1896-tól átadásra kerülõ további áramfejlesztõ erõ-

mûvek köz- és magánvilágítás céljaira: Herkulesfürdõ, Karánse-
bes, Máramarossziget.

Más találmányok

– Pongó Kiss Károly, a pesti Tudományegyetem üvegtechnikai
intézetének igazgatója, februárban az elektronokat a hagyomá-
nyos katódsugárcsõnél jobban fókuszáló, ún. fókuszcsövet ké-
szít röntgenfelvételek céljára. (Röntgen a felfedezését 1895. de-
cember végén publikálta!) Márciustól Röntgen már ilyen csõvel
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kísérletezik és a következõ két évtized hidegkatódos röntgen-
csövei Kiss fókuszcsövével azonos felépítésûek.

– Károly Ireneus József premontrei tanár Röntgen felfedezésének
bejelentése után azonnal felismeri az új sugárzás gyógyászati je-
lentõségét. Felkeresi Röntgent és megnézi a würzburgi laborató-
riumban mûködõ készüléket. Hazatérve, felépíti és üzembe he-
lyezi (a nagyváradi premontrei fõgimnáziumban) röntgengépét.
(Vele egy idõben több ilyen berendezés is épül az országban.)

Külföldi kiállítások

– A Ganz-gyár millenniumi kiállítási vasútja után következõ vil-
lamos vasútjának létesítése egyben az elsõ külföldi megrendelés
teljesítése volt. Az oroszországi Nyizsnij Novgorodban 1896-
ban nagyszabású országos kiállítást tartottak, amelynek egyik
látványossága a kiállítási villamos körvasút volt. Ezt a vasutat
az M. M. Podobedov és társa cég építette, a villamos berende-
zést és a kocsikat a Ganz és társa szállította.

Publikációk

– Megjelent az 1884-tõl a budapesti Technológiai Iparmúzeum-
ban mûködõ, s 1890-tõl kezdve az országban elsõként elektro-
technikai tanfolyamokat szervezõ szakembernek, Straub Sán-
dornak „Az elektromosság az iparban” c. munkája. (Straubnak
az ezt megelõzõ évben, 1895-ben jelent meg „Elektrotechnika,
a gyakorlati elektrotechnika kézikönyve” c. munkája, amely az
elsõ magyarországi gyakorlati elektrotechnikai kézikönyv volt,
s amely 1915-ig több, bõvített kiadásban is napvilágot látott.)

– Megjelent „A magyar metropol vasút mûszaki leírása” c. munka.
– Megjelent „A Ferencz József földalatti villamos vasút Budapes-

ten. Tervezte és építette Siemens és Halske” c. munka.
– Megjelent Pataky Miklós „A villamos berendezések engedélye-

zésére vonatkozó törvények és szabályok a s.-a.-újhelyi villa-
mos világítás engedélyezése” c., több mint 150 oldalas kötete.

– Megjelent az „Elektromos Mûvek berendezése Ganz és Társa tá-
volba vezetõ rendszere szerint” c., közel 200 oldalas kiadvány.
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– 1896-ban jött létre a Magyar Szabadalmi Hivatal, a szellemi tu-
lajdon védelméért felelõs hivatal, a találmányi szabadalmakról
szóló 1895. évi XXXVII. tc. 23. §-a alapján. (Új elnevezése
2011. jan. 1. óta: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala). (A tel-
jes törvény közvetlen elõzménye: egy alapvetõ iparjogvédelmi
törvény, az 1890. évi II. tc., már átfogóan szabályozta Magyar-
országon a védjegyügyet, az Osztrák–Magyar Monarchiában
pedig a két állam szabadalmi jogrendjét is már egymástól füg-
getlenítve szabályozta az 1893. évi XLI. tc.)

1897

Ganz-gyár

– Megépült a Ganz-gyár harmadik gyártelepe is a Kisrókus és a
Lövõház utca közötti területen, 23194 m2 gyártóterülettel. Ebben
az idõben a villamossági gyár 250 tisztviselõt, 45 mûvezetõt és
1200 munkást foglalkoztatott. A mintegy 450 megmunkálógép
hozzávetõlegesen 1200 lóerõ teljesítményt igényelt. A gyártóte-
rület 6,3-szorosára, a munkagépek lóerõ-teljesítménye 3,5-szere-
sére növekedett a régi Fõ utcai telephez képest. A mûszergyártó
osztályt a kis mechanikai mûhely alkotta a megmunkáló gépek-
kel, présekkel, automatákkal, kerék- és óramûmarógépekkel. Ide
tartoztak a szerelõmûhelyek, ahol az árammérõket, foglalatokat
és egyéb készülékeket állították elõ. A mûszergyártáshoz szüksé-
ges kisöntvények a vasöntödében készültek.

– Az elsõ nagyobb háromfázisú gõzerõmûveket Mahrisch Ostrau
és Triest városokban helyezte üzembe a Ganz 1897–98 folya-
mán 1200, ill. 1050 LE összteljesítménnyel.

– Kandó Kálmán amerikai tanulmányai során arra a meggyõzõ-
désre jutott, hogy az Amerikában használt 600 V-os egyenára-
mú feszültséggel a nagyvasutak villamosítását nem lehet gazda-
ságosan megoldani, a nagyvasúti vontatás céljaira a nagyfe-
szültségû háromfázisú rendszer az alkalmas.

– 1889-ben Bláthy elkészítette – a világon elsõként – az indukci-
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ós elven mûködõ váltakozó áramú fogyasztásmérõt, amelynek
elsõ darabját bemutatták a frankfurti vásáron. Bláthy szabadal-
mának németországi képviseletét 1889 szeptemberében a kölni
Helios cég szerezte meg. 1897-ben amerikai vállalatok is el-
nyerik a Bláthy-mérõ gyártásának és forgalmazásának jogát.
A számlálón Bláthy lényeges módosításokat hajt végre, csök-
ken a mérõ súlya, javul megbízhatósága és pontossága.

EVIRT, EIVRT, Tungsram

– A Villanyos Izzólámpagyárat július 30-án beolvasztották az
EVIRT-be.

– 1897/98-ban napi 5 ezer izzólámpát gyártott az EVIRT, egy év
alatt 1 millió 554 ezer darabot.

Villamos vasutak

– A Budapesti Villamos Városi Vasút Társaság (BVVV) vezér-
igazgatójává nevezik ki Hûvös József jogászt, aki ezzel párhu-
zamosan egyik vezetõje volt a budapesti földalatti vasútnak és a
Budapest–Szentlõrinci helyiérdekû vasútnak is. (1897. augusz-
tus 1-jén hunyt el Balázs Mór, a BVVV elsõ vezérigazgatója,
aki múlhatatlan érdemeket szerzett a budapesti villamosközle-
kedés megteremtésében. Érdemei elismeréséül magyar nemes-
séget is kapott. Az õ utóda lett Hûvös József.)

– Megnyílt a BVVV villamosvonalának a Boráros tér–Fõvám téri
szakasza.

– Megalakult a Miskolczi Villamossági Rt., mint a Részvénytár-
saság Villamos Közúti Vasutak Számára (RVKVSz) leányválla-
lata, és ezzel egy idõben megindult a városi villamosközleke-
dés. Az elsõ villamos 1897. július 10-én indult el. Budapest
után ez volt az országban elsõként megépült normál nyomtávú
közúti villamos vasút. A megnyitáskor az 1895. évi pozsonyi és
ugyanebben az évben, 1897 júniusában megnyílt szombathelyi
villamosvasút még keskeny nyomtávú volt. Más városok ebben
az idõben már gõz-, illetve lóvasúttal rendelkeztek (Debrecen,
Szeged, Kassa), azonban ez mit sem von le a miskolci normál
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nyomtávú villamos elsõségébõl. A villamosvasutat a Ganz-cég
készítette.

– Nem sokkal a Miskolci Villamos Vasút forgalomba helyezése
után készült el az egyvágányú, 1000 mm nyomtávolságú Szabad-
ka–Palicsi Villamos Vasút, amely a Bács-Bodrog megyei Sza-
badka várost kötötte össze a híres palicsi gyógyfürdõvel. A villa-
mosvasút engedélyokiratát 1896. július 13-án adták ki (40328 sz.
alatt). A vasút létrehozására – és egyben a város világítási háló-
zatának kialakítására – a Lindheim és Társa cég vállalkozott.
A villamos berendezéseket a Ganz és Társa szállította.

– Szombathelyen az elsõ (keskeny nyomtávú) villamos 1897. jú-
nius 4-én indult el.

Városok, üzemek villamosításai

– Az EVIRT megalapította a Budafoki Villamossági Rt.-t 400
ezer Korona alaptõkével, amely még ez évben városi villamos
telepet létesített Budafokon. Paraméterei: e.á. 2×135 V.

– Megépült az Aradi Villamossági Rt. egyfázisú váltakozó áramú
telepe, paraméterei: 1f, 2000/105 V.

– Kecskeméten helyi gõzerõmûvel megindult a villamosenergia-
szolgáltatás, üzemeltetõje a Városi Villamos Mûvek, Kecske-
mét, paraméterei: 1f, 2000/105 V.

– A Kolozsvári Világítási és Erõátviteli Rt. városi villamos tele-
pet létesített Kolozsváron, paraméterei: 3f, 3000/150 V, 42 Hz.

– A Korompai Vasgyár helyi villamos telepet létesített, paraméte-
rei: 3f 2000/105 V, 240 kW. Alsószalánk és Nagysolymár bá-
nyája már ebben az évben a Korompai Erõmûre kapcsolódott.
Korompai táplálásból látták el az alsószalánki bányavasutat is.

– A Gölnicbánya melletti Máriahután villamos telep épült.
– A Tröszt megalapította 1 millió 416 ezer Korona alaptõkével a

Miskolci Villamossági Rt.-t, amely 1930. december 31-i ha-
tállyal olvadt be a Trösztbe. Üzletköre: Miskolc város világítá-
sa, áramszolgáltatás a Miskolc–Diósgyõri vasútnak, amelyet
egyben üzemeltetett is. Ezek mellett több, Miskolc környéki
községet is ellátott villanyárammal. Az Rt. városi villamos tele-
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pet létesített Miskolcon, paraméterei: 3f 2000/105 V. 1905-re
Miskolcon kiépült a 2 kV-os hálózat. 1909-ben a miskolci erõ-
mûvet egy 1500 kVA-es turbógenerátorral bõvítették.

– A Tröszt 1897-ben megalapította a Nyíregyházi Villamossági
Rt.-t Nyíregyháza és környéke áramellátásának biztosítására.
A Ganz közremûködésével megvalósult az egyfázisú 2000/100
Voltos 440 kVA teljesítményû erõmû, s ezzel lehetõvé vált a
közcélú áramszolgáltatás. A telepet korábban a Ganz mûködtet-
te, amely 1897-ben adta el a koncessziót és az áramfejlesztõ be-
rendezéseket a Trösztnek. A vállalat Nyíregyházán kívül áram-
mal látta el a Nyíregyházavidéki Kisvasút Rt. Nyíregyháza–
Sóstó pályaszakaszát is. 1913-ban a nyíregyházi erõmûvet 1000
lóerõs gõzgéppel bõvítették.

– Megindult Szentgotthárd villamosítása, s ezzel egyidejûleg az
Ikervári Erõmû lehetõvé tette, hogy az ikervári Batthyány-birto-
kon Európában elõször mûködtessenek villamos motorral csép-
lõgépeket, szántógépeket és terménydarálókat.

– Versecen városi villamos telepet létesítettek, paraméterei: 1f,
3000/2×105 V.

Más találmányok

– Bugarszky István hosszabb tanulmányutat töltött Walter Nernst
göttingeni intézetében 1895–96-ban, Budapestre visszatérve tu-
dományegyetemi tanárként feltalálta az elsõ endoterm áramter-
melõ folyamatú galvánelemet.

Külföldi kiállítások

– Vörös László mérnök, kereskedelemügyi államtitkár szervezte
1897-ben a brüsszeli nemzetközi kiállításon a magyar osztályt,
amely elsõ ízben mutatta be a külföld elõtt Magyarországot,
mint önálló államot.
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Publikációk

– Megjelent Weyde Ferenc „Az elektromotorok és azok alkalma-
zása a kisiparban” c. munkája.

– Megjelent Herzog József „Elektromos világítás” c., több mint
400 oldalas könyve a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet kiadá-
sában.

– Megjelent Fodor István „Elektricität direkt aus Kohle” c., több
mint 300 oldalas mûve.

– Megjelent a „Szerzõdés, mely Nagy-Kanizsa város és Franz La-
jos úr marburgi lakos között a villamos áramnak köz- és ma-
gánvilágítási és erõátviteli céljára való összeállítása tekinteté-
ben következõleg köttetett” c. kiadvány.

– Megindult a „Polytechnikai Szemle. Szakfolyóirat gépészmér-
nökök és elektrotechnikusok számára”, Wolf Sándor szerkeszté-
sében. A lap 16 évfolyamon keresztül, 1912-ig jelent meg.

1898

Ganz-gyár

– Ebben az évben kezdi meg ismét kiálló, váltakozópólusú gene-
rátorok gyártását a Ganz, Bláthy Ottó Titusz tervei szerint.
A forgórészen kör keresztmetszetû pólustörzzsel és élére hajlí-
tott, laposréz gerjesztõ tekerccsel bíró, állórészükön háromfázi-
sú (ritkán kétfázisú) generátorok alapvetõ szerkezeti elemei a
második világháborúig jellemezték ezeket a gyártmányaikat.

– A Ganz megkezdte az O jelzésû generátor sorozatgyártását
Bláthy tervei alapján. A több mint négy évtizeden keresztül vál-
tozatlan szerkesztési elvek mellett készített gépek közül nem
egy – üzembe helyezése idején – világelsõ volt. Az O generátor
valószínûleg a Ganz leghosszabban gyártott villamos gépe volt.
A forgórészen körkeresztmetszetû pólustörzzsel és élére hajlí-
tott, csupasz lapos réz gerjesztõtekerccsel bíró, állórészükön há-
romfázisú (ritkán kétfázisú) generátorok alapvetõ szerkezeti ele-
mei évtizedeken keresztül (a második világháborúig) jellemez-
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ték ezeket a gyártmányainkat. Az egyik legelsõ létesítmény,
ahol ilyen generátorok kerültek üzembe, a Tivoli vízerõmû bõ-
vítés volt (1898). Kiálló pólusú generátoraink késõbb OA, OB,
OC, OE típusjellel, egyre korszerûbb alakban jelentek meg sok
erõmûben szerte a világon.

– Az elsõ nagyobb háromfázisú gõzerõmûveket Mahrisch Ostrau
(Moravska Ostrava) és Triest városokban helyezte a Ganz üzem-
be 1897–98 folyamán, melyek Kandó számításai és tervei alap-
ján készültek el. Az elsõ összteljesítménye 1200 LE (két AF és
egy O típusú generátor), a másodiké (három O generátor) 1050
LE volt. Az elsõ nagy háromfázisú vízerõmû Bozen és Meran
(Bolzano és Merano) áramellátására az Etsch folyón épült, hat,
egyenként 1200 LE-s Ganz gyártmányú Girard vízturbinával és
AF generátorral az 1898-as évben. Az erõmû 12 kV-os távveze-
tékkel Bozent, onnan 3,6 kV-os távvezetékkel Meran városát
látta el energiával.

– 1898–1902 között új erõmûvet épített a Ganz Tivoliban négy
gépcsoporttal, de már háromfázisú generátorokkal. Ezek a 3600
kVA-es, 45 periódusú, 24 kerekpólusú O generátorok 10 ezer
V-os áramot fejlesztettek, s akkoriban Európa legnagyobb ilyen
gépei voltak, súlyuk 86 tonnát tett ki. Az erõmû még 1935-ben
is üzemben volt.

– Az elsõ nagy háromfázisú vízerõmûvet az Etsch folyón a Ganz
építette hat 1200 LE-s egységgel az 1898–99 években.

– Déri 1898-ban szerkesztett egy egyfázisú repulziós motorként
induló felvonómotort, amelynek kétféle pólusszámú állórész te-
kercselése volt. A motor az egyik pólusszámmal indult, majd
felgyorsulás után átkapcsolva a másik pólusszámra, mint rövid-
re zárt forgórészû aszinkronmotor járt tovább.

– A Genfi-tó partján, az Evian-les-Bains fürdõhelyen létesült az
elsõ háromfázisú, Kandó tervei szerint készült személyszállító
kisvasút, mely egy szerény méretû vasúti berendezés volt egy
50 Hz-es, 15 LE-s motorkocsival. Az S-alakú vonal hossza
mindössze 300 m, a legnagyobb emelkedés azonban 10% volt.
Kandó itt már háromfázisú indukciós motort alkalmazott, akár-
csak a késõbb üzembe került több bánya- és iparvasútnál is.
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A vasút pályáját és a villamos vezetékrendszert a Lombard
Gerin cég építette, amely a vasút villamos berendezésének és
kocsijainak szállítását a Ganz-gyárnál rendelte meg.

– Év elején egy olasz vasúttársaság a Ganz-gyárat ajánlattételre
szólította fel egy szokatlanul nehéz terepen haladó hegyvidéki
vasútvonal, az észak-olaszországi ún. Val Tellina vasút villa-
mosítására, miután a teljesen új feladat megoldása a nehéz te-
repviszonyok miatt a többi európai villamossági gyár – így pl.
az AEG – elõtt túl kockázatosnak látszott. Kandó javaslatát el-
fogadva, a gyár elvállalta a 106 km hosszú, részben a Comói-tó
partján húzódó vonal teljes villamosítását az olaszok által is he-
lyeselt és javasolt 3000 V-os, 15 Hz-es nagyfeszültségû három-
fázisú árammal.

– A Val Tellina vasút villamosításával egy idõben még néhány
kisebb jelentõségû háromfázisú rendszerrel villamosított vona-
lat helyezett üzembe a gyár, pl. a perecesi bányavasutat, Gya-
lár-Vajdahunyadi iparvasutat, ezeknél azonban a munkavezeték
feszültsége nem haladta meg az 500 V-ot. Villamosították a
Wöllersdorf-i (Wienerneustadt) lõporgyár iparvasútját is, 3000
V-os, 42 Hz-es árammal.

EVIRT, EIVRT, Tungsram

– 1898/99-ben napi 7500 lámpát gyártott az EVIRT, egy év alatt
2 millió darabot.

Egyéb gyárak

– Laub Lipót Budapesten elektrotechnikai vállalatot alapított (Laub
Lipót Elektromos- és Gépgyár), amely kezdetben csak kis- és
közepes teljesítményû (0,5-tõl 100 kW-ig) motorok és dinamók
gyártásával foglalkozott, majd fokozatosan a forgógépek és
különbözõ elektromos készülékek nagy gyárává fejlesztettek.
A gyár 1911-tõl Laub Lipót Elektromotor és Gépgyár néven
mûködött, ahol saját gyártmányain kívül külföldi gyárak készít-
ményeit is árulta. A cég különbözõ neveken az 1949. évi álla-
mosításig mûködött. (Laub Lipót korábban Zipernowsky mel-
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lett dolgozott, és jó néhány villanytelep üzembe helyezését õ
irányította. Nevéhez fûzõdik a Magyar Elektrotechnikusok Egye-
sületének, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület jogelõdjének
megalapítása.)

Villamos vasutak

– 1898. november 1-jén indult el az elsõ villamos Marosvásárhe-
lyen.

– Elindult a villamosközlekedés Budapesten a Ferencz József (Sza-
badság) hídon.

Városok, üzemek villamosításai

– A Magyarországon mûködõ a 26 gázgyárból 21 a külföldi tõke
tulajdonában volt, és az össztermelés 95%-át biztosította. 19
magyar város gáz- és áramellátása külföldi nagyvállalatok – az
osztrák Allgemeine Österreichische Gasgesellschaft, a szintén
osztrák érdekeltségû Wiener Gasindustrie Gesellschaft, a belga
Société Anonyme d’Eclairage du Centre, a német Vereinigte
Gaswerke és a Gesellschaft für Gasindustrie in Augsburg – ke-
zében volt.

– A villamosiparban alkalmazott munkások létszáma 1898-ban
3000 fõ, amely az összes foglalkoztatott 1%-át tette ki.

– A Budapesti RVKVSz új részvénytársaságot hozott létre Nyír-
egyházán. A telep látta el árammal a Nyíregyháza-Vidéki Kis-
vasutak Rt. hálózatát.

– Megalakult a Pinkafõi Villamos Mûvek Rt.
– A Tröszt és a Ganz 1 millió 460 ezer Korona alaptõkével meg-

alapította a Pozsonyi Villamossági Rt.-t, amely a Pozsony Vá-
rosi Villamos Vasút üzemeltetõje volt.

– A Budafoki Villamossági Rt. helyi villamos telepet létesített
Budafok Alberfalván, amit 1898. máj. 1-jén helyeztek üzembe:
paraméterei: e.á. 2×105 V. Budafok már akkor 30 nagyobb és
több mint 200 kisebb pincegazdasággal a magyar borkereskede-
lem központjának számított. Az erõmû fõként a pincegazdasá-
gok világítására és elektromos energiával való ellátására szol-
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gált. Az eddig emberi munkával végzett borfejtést elektromos
energia igénybevételével helyettesítették.

– Marosvásárhelyen városi villanytelepet létesítettek, paraméte-
rei: 3f, 3000/105 V.

– A Diósgyõri Magyar Királyi Vas- és Acélgyár (DIMÁVAG)
Diósgyõr-Gyárudvaron létrehozta erõmûvét, paraméterei: e.á.
dinamó, 110 V, 3,3 kW.

– Megalakult Losoncon a „Clara” Villamossági Rt. 300 ezer,
majd 1911-tõl 600 ezer Korona alaptõkével. A Tröszt alapítása
és érdekeltsége volt. Az Rt. helyi villamos telepet létesített Lo-
soncon, paraméterei: e.á. 2×120 V, 387 kW. 1899. december
6-án az Rt. üzembe helyezte a losonci villamoserõmûvet.

– A Nagymányoki Szénbányáknál helyi villamostelepet létesítet-
tek, paraméterei: 3f, 3×300 V/42 Hz, 60 kW.

– A Sajóvölgyi Villamossági Rt., Rozsnyó helyi villamos telepet
létesített Rozsnyón, Betléren, Berzéte Krasznahorkaváralján és
a Rudnai bányáknál. Paraméterei: 3f, 2000/120 V, 350 kW.

– Sopronban városi telepet létesítettek, paraméterei: e.á. 2×135 V.
– Szentesen villamos telepet létesítettek (paraméterei: 1f, 2000/105

V), a telepet 1902-ben kibõvítették (paraméterei: 3f, 50 Hz,
3000/150 V).

Más találmányok

– Auer von Welsbach feltalálta az elsõ használható fémszálas iz-
zót. Ez volt az osmiumlámpa, amelyet késõbb osramlámpának
neveztek el.

Külföldi kiállítások

– Vörös László mérnök, kereskedelemügyi államtitkár szervezte a
magyar kiállítást a torinói nemzetközi villamossági kiállításon.
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Szakiskolai képzés

– A 19. században létesült Mechanikai és Órásipari Szakiskola
keretében az 1898/99-es tanévben elektromechanikai szakkép-
zés indult meg, amelybõl hamarosan már évenként 500 fõs lét-
számú dinamógép-kezelõ tanfolyam alakult ki. 1920-ban önálló
villamos szakosztály létesült és az iskola neve Mechanikai és
Elektromosipari Szakiskola lett. Néhány év múlva kettévált a
középfokú és a felsõ-ipariskola, amely az érettségivel egyenér-
tékû képzést nyújtott, elsõsorban az elektrotechnika területén.
Ebbõl fejlõdött ki az 1941/42-es tanévben megalapított Kandó
Kálmán Villamosipari Középiskola.

Publikációk

– Wittmann Ferenc mûegyetemi fizikatanár két tanulmányt ké-
szített az ezredéves kiállítás jelentései számára: „Az erõs vil-
lamáramok technikája az ezredéves országos kiállításon” és
„Müszerek és tudományos eszközök az 1896. évi ezredéves or-
szágos kiállításon” címmel.

– Megjelent Wetzel Gyula „A találmányi szabadalmakról szóló
1895. évi XXXVII. törvényczik, valamint az ennek életbelépte-
tésére vonatkozó rendeletek magyarázata és a találmányi szaba-
dalmakra vonatkozó összes törvények és rendeletek egybeállítá-
sa” c. kötete.

– Megjelent Lévy Béla „A magyar szabadalmi jog rendszere” c.
kötete, amely a szabadalmi hatóságok, intézmények leírását tar-
talmazza.

– Megjelent Titkos Imre „ Statisztikai adatok Magyarország váro-
sai és nagyobb községeinek közvilágítási állapotáról” c. munkája.

– Megindult az „Anzeiger für Elektrotechnik und das gesammte
Beleuchtungswesen des Ungarischer Metallarbeiter” c., német
nyelvû budapesti elektrotechnikai szemle a Nagel Kiadó gondo-
zásában. A lap 1918-ig jelent meg.
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1899

Ganz-gyár

– Elkészült a Ganz-gyár 10000. sorszámú transzformátora, amely
egy ventilátorral szellõztetett léghûtéses száraz transzformátor
volt.

– Kandó számításai szerint és irányítása mellett a Ganz-gyárban
kidolgozták, majd a századfordulótól közel egy évtizeden át
igen nagy példányszámban gyártották a kitûnõen bevált FF tí-
pusjelû, háromfázisú indukciós motorsorozatot. Az FF-motorok
részletszerkesztési munkáiban kimagasló szerepe volt a gyár ki-
váló gépszerkesztõjének, Dunay Bertalan gépészmérnöknek is.

– Ebben az évben hozta forgalomba a Ganz Bláthy találmányát,
az indukciós (Ferraris-tárcsás) fogyasztásmérõt.

– Mechwart András távozott a Ganztól.
– Pöschl Imre gépészmérnök a Ganz-gyár villamossági osztálya

próbatermének vezetõje lett, 1906-tól kezdve a villamos motorok
továbbfejlesztése és korszerûsítése fûzõdik a nevéhez. 1917-tõl
Kandó Kálmán munkatársaként részt vett a kísérleti fázisváltós
mozdony, majd ennek alapján az új, 50 periódusú vontatási rend-
szer kifejlesztésében.

EVIRT, EIVRT, Tungsram

– Az EVIRT január 23-án jelezte a Kereskedelemügyi Minisztéri-
umnak, hogy új telephelyre költözne, és ehhez 15 évi adómen-
tességet kért.

– Az EVIRT július 1-jén átszervezte bécsi gyárát Vereinigte
Elektrizitäts A. G. (VEAG) néven 4 millió Korona alaptõkével
önálló részvénytársasággá a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
és a Niederösterrechische Escompte Gesellschaft (NÖEG) be-
vonásával. A részvények 50%-a tulajdonát képezte.

– Az EVIRT meghatározó jelentõségû licencszerzõdést kötött a
telefonszakmában legnagyobb és legfejlettebb technikát képvi-
selõ amerikai vállalattal, a Western Electric Co. chicagói cég-
gel. A Western az EVIRT rendelkezésére bocsátotta világhírû
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szabadalmait, gyártási és kereskedelmi tapasztalatait, és biztosí-
totta számára a közös részvételt a szállítási pályázatokon.

– A dinamó- és motorgyártás beindításával az EVIRT profiljába
az erõsáramú üzletág is bekerült.

– 1899/1900-ban napi 10 ezer szénszálas izzót gyártott az EVIRT,
egy év alatt 2 millió 600 ezer darabot.

Egyéb gyárak

– Wohlmut Gyula és Schwarz Nándor Budapesten mûhelyt nyi-
tott, amely zömében iskolai szemléltetõ eszközöket, delejezõ-
gépeket, elektromágneseket gyártott.

Villamos vasutak

– Megindult a forgalom a Budapest–Budafok Villamos Vasúton, 9
darab Ganz villamos motorkocsival. A Részvénytársaság Villa-
mos és Közlekedési Vállalatok Számára (Tröszt) 8,7 km hosszú,
villamos üzemû elõvárosi vasutat építtetett a jelentõs élelmiszer-
iparral rendelkezõ Budafok bekapcsolására a Fõváros közlekedé-
sébe. A Budapest–Budafok Helyiérdekû Villamos Vasút vonala a
Gellért tértõl Albertfalván át Budafok Háros MÁV állomásig ve-
zetett. A vonal a Gellért tér és az Átlós út (a mai Móricz Zsig-
mond körtér) között 770 m hosszan közös volt a Budapesti Köz-
úti Vaspálya Társaság (BKVT) kelenföldi vonalával, azon a két
vasút közös (peage) forgalmat bonyolított le. A forgalomnak
1899. szeptember 19-én átadott vonal teljes berendezését és for-
galmi eszközeit a Ganz és Társa szállította. A vasút áramfejlesztõ
telepét a vonal közepén, az albertfalvai forgalmi telep mellett
építették meg. A telepen két darab, Nicholson-féle fekvõ elrende-
zésû, kondenzációs gõzgéppel hajtott egyenként 100 kW teljesít-
ményû Ganz mellékáramkörû generátor fejlesztette az 550 V fe-
szültségû egyenáramot. A BBVV telepét akkumulátor-teleppel is
kiegészítették.

– Pozsonyban a tervezett 8 km-es, egy fõ- és két mellékvonalból
álló hálózat 1899-re készült el. 1914-ben 25 motor és 8 pótko-
csija volt a Pozsony Városi Villamos Vasútnak.
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– Fiumében megindult a villamosforgalom.
– Ebben az évben nyílt meg az elsõ villamosított lóvasúti vonal

Temesvárott.

Városok, üzemek villamosításai

– A Világítást és Erõt Szolgáltató Telepek Magyar Központi Tár-
sasága Rt. új elnevezése: Központi Gáz- és Villamossági Rt.,
amely az Imperial Continental Gas Association londoni cég ala-
pítása. Gázgyárai voltak Miskolcon, Szegeden és Eszéken.
1896-ban õk villamosították Kassát.

– Megalakult a Bp.-Budafoki Helyi Érdekû Vasút Rt., amely eb-
ben az évben villamos telepet létesített Albertfalván.

– Gyulán a Magyar Vasútforgalmi Rt. helyi gõzerõmûvével megin-
dult a villamosenergia-szolgáltatás, paraméterei: e.á. 2×200 V.

– Gyulafehérvárott a Városi Villamossági Rt. városi villamoste-
lepet létesített, paraméterei: 3f, 2000/110 V.

– A Makói Villamos Mûvek az alapításától (1898) kezdve a
Tröszt saját tulajdonú vállalata volt. 1899-ben Makón helyi
gõzerõmûvel megindult a villamosenergia-szolgáltatás. Paramé-
terei: 3f, 3000/100 V.

– Hódmezõvásárhelyen a Városi Villamossági Rt. helyi gõzerõ-
mûvével megindult a villamosenergia-szolgáltatás, paraméterei:
3f, 3000/105 V.

Publikációk

– Megjelent Edvi Illés Aladár „Elektrochemia” c., közel 250 ol-
dalas könyve a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet kiadásában.

– Megjelent a „Tájékoztató a villamos világítás bevezetésére néz-
ve Gyulán és Csabán” c. kiadvány.

– Megjelent Csopey László „Elektromos elemek és akkumuláto-
rok” c. munkája.
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1900

Ganz-gyár

– A Ganz-gyár 1885 és 1890 között közel 60, a századfordulóig
pedig összesen közel 300 komplett erõmûvet épített a világ
minden táján, eleinte egyfázisú, majd késõbb természetesen há-
romfázisú (ritkábban kétfázisú) rendszerrel. Ezek eleinte kizáró-
lag világítási, késõbb egyre inkább általános erõátviteli célokat
is szolgáltak.

– A századforduló idején a Ganz négy O jelû generátort gyártott a
kelet-kínai vasút részére, több indukciós motor, egyenáramú
gép és transzformátor mellett. Mivel ehhez a városhoz közel
van a híres kikötõ, Port Artur, ezek lehettek a gyári anekdoták-
ban szereplõ „Port Artur-i generátorok”.

– Az 1900-as évek elejétõl Bláthy Ottó Titusz turbógenerátor
konstrukciói hosszú idõre biztosítják e téren a Ganz-gyár nem-
zetközi versenyképességét.

– Kandó Kálmán a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyé-
ben ismertette azon nézeteit, miszerint a nagyvasúti vontatás
céljaira a nagyfeszültségû háromfázisú rendszer az alkalmas.

– Tóth László szabadalmaztatta csuklós egyeshajtású hajtómûvét,
mely elõször a Valtellina-vasút mozdonyain nyert alkalmazást.
Ugyancsak az említett vasút számára dolgozta ki új, üzembiztos
munkavezeték-felfüggesztési rendszerét.

EVIRT, EIVRT, Tungsram

– Az EVIRT január 28-án megvásárolta gr. Károlyi Lászlónak, a
fóti Károlyi-hitbizomány tulajdonosának 13500 négyszögöl ki-
terjedésû újpesti ingatlanát 182250 Korona vételárért. Áprilisra
elkészültek az új EVIRT gyár építési tervei.

– Az EVIRT október 5-én az alaptõkéjét rendkívüli közgyûlésen
2 millió Koronáról 3 millióra emelte fel, hogy a befektetéseket
fedezhesse.

– A párizsi világkiállításon szakmai elismerésben részesült az
EVIRT.
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– 1900/01-ben napi 13 ezer szénszálas izzót gyártott az EVIRT,
egy év alatt 3 millió 400 ezer darabot.

– Az EVIRT-nek ettõl az évtõl Montrealban és Buenos Airesben
mûködött eladási képviselete.

Egyéb gyárak

– Marx Ferenc 1900. július 15-én indította meg üzemét a VI. ke-
rület Aradi u. 60. sz. alatt, a gyár tíz fõvel kezdte el mûködését.
A kis vállalkozásba társtulajdonosként a hazatért Mérei Emil is
bekapcsolódott. A cég felvette a Marx és Mérei Tudományos
Mûszerek Gyára nevet.

– 1900-ban a berlini Siemens Halske A. G. 200 ezer Korona alap-
tõkével részvénytársasággá szervezte át budapesti fiókját. Az
alkalmazottak száma elérte a 70 fõt. A vállalat, az anyavállalat
utasításaira, szerelõ tevékenységet folytatott. Profiljába tartozott
a gyengeáramú távíró-, távbeszélõ-, jelzõ-, távközlés-technikai,
villamossági, hõtechnikai berendezések és elektromos mérõké-
szülékek gyártása.

– Az 1873-ban alapított Schuckert cég osztrák leányvállalata, az
Österreichische Schuckert Werke 1900-ban állított fel vezér-
képviseletet Budapesten. 1902-ben 2 millió Korona alaptõkével,
mintegy 80 fõvel kezdte meg mûködését a Magyar Schuckert
Mûvek Villamossági Rt. Erõsáramú berendezések mellett mû-
szereket is gyártott, híresek voltak az áramszámlálói.

Villamos vasutak

– A villamos üzemû Budapest-Lõrinc Villamos Vasutat (BLVV)
1900. augusztus l-jén adták át a forgalomnak. A BLVV áram-
fejlesztõ telepét más villamos vasutakhoz hasonlóan a forgalmi
teleppel, a javítómûhellyel és az irodaépülettel egy helyen, Kis-
pesten építették meg. Az erõmûtelepen három darab, egyenként
150 kW teljesítményû Ganz EG 200 egyenáramú generátort he-
lyeztek el, amelyek közül egy a vasút vontatási energiaszükség-
letét fedezte, egy Kispest és Pestszentlõrinc világítását táplálta,
egy pedig a közös tartalék volt.
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– Budapesten 1900-ra a teljes közúti villamos vasúthálózat villa-
mos üzemû lett. Miután a BKVT-t 1895 és 1898 között, a
BLVV-t 1900-ban villamosították, és a BVVV, valamint a
BURV és a BBVV eleve villamosüzemre rendezkedett be, Bu-
dapest villamosvasúti hálózata megszületett: a forgalom 1900-
ban már 24 villamosvonalon bonyolódhatott le.

– Megalakult a Soproni Villamos Városi Vasút Rt., majd Sopron-
ban 1900. május 1-jén megindult a villamosközlekedés az egy
fõ- és egy mellékvonalból álló, 5,1 km hosszú, 1000 mm nyom-
távolságú, kitérõs rendszerû vonalon. Ezt a vonalat viszonylag
hamar, már 1923-ban felszámolták.

– Az 1900. június 14-én megnyitott Szatmár–Erdõdi keskenyvá-
gányú HÉV (SzEHÉV) a Szatmárnémeti városon belüli vonal-
szakaszát a MÁV állomástól a Gõzfûrész állomásig villamos
üzemre építette ki, amelyen a forgalmat 1900. november 8-án
indították meg. A 4,8 km-es, 760 mm nyomtávolságú villamos
vasút kocsijait, két nagy forgóvázas motorkocsit és három kis
kéttengelyes kocsit a Ganz és Társa szállította. Az utasforgalom
a vártnál jóval csekélyebb volt, ezért a vasút a villamos közúti
forgalmat néhány év után, 1906. december 31-én beszüntette.

Városok, üzemek villamosításai

– 1890-ig mindössze két városi elektromos központot helyeztek
üzembe Magyarországon, 1890 és 1895 között 21, 1900-ig to-
vábbi 20 erõmû-telep épült. Tehát az akkori Magyarországon
43 villamos erõmû (amelyek összteljesítménye – egy 1898-as
adat szerint – meghaladta a 36,5 millió Kilowattot) és hozzá
tartozó hálózat létesült. Ezt az idõszakot a szolgáltatás rendsze-
rének sokfélesége jellemzi: egyenáram 2×150 V, 2×120 V,
2×135 V, 2×220 V, 2×250 V, 2×210 V feszültséggel, egy- és
háromfázisú váltakozó áram 1800 V, 2850/105 V, 2000/100 V,
2000/120 V, 2100/105 V, 3000/105 V feszültséggel, 50 Hz 42
Hz, 26 Hz frekvenciával.

– Az MV Rt. bevétele az 1899. július l. és december 30. között
értékesített elektromos áramból 666.373 Korona, a BÁV Rt.-é
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282.563 Korona volt. A BÁV Rt. és az MV Rt. a Fõvárossal
1893-ban kötött szerzõdésben elõírt 10 f/hWó egységárat 1900
februárjától 8 f/hWó-ra szállította le.

– A Magyar Vasúti Forgalmi Rt. 600 ezer Korona alaptõkével
megalapította a Budapestvidéki Villamossági Rt.-t, a Budapest-
tõl délre elterülõ települések villamos energiával való ellátására.
Üzemvezetõsége Pestszentnerzsébeten, telepei Erzsébetfalván,
Csepelen, Soroksáron voltak. Alaptõkéjét 1926-ban 650 ezer
Pengõben állapították meg. 1927-tõl tartozott a Tröszt érdekelt-
ségi körébe. Az Rt. helyi villamostelepet létesített a Budapest
déli részéhez közeli települések ellátására.

– Megalakult a Békésmegyei Villamossági Rt. gyulai telepe, szék-
helye: Budapest.

– Megalakult a Bihari Szénbánya és Villamossági Rt., székhelye:
Budapest.

– Megalakult 1 millió Korona alaptõkével a Pécsi Villamossági
Rt., amelyet 1911-ben 1,5 millió, 1912-ben két millió Koronára
értékeltek.

– Kispest-Pestszentlõrincen helyi villamostelepet létesítettek a szent-
lõrinci helyiérdekû vasút ellátására, paraméterei: e.á. 2×220 V.

– Megalakult a Kismartoni Villamossági Rt., amely helyi villa-
mostelepet létesített, paraméterei: e.á. 2×150 V.

– Megépült a lugosi villamtelep, paraméterei: e.á., 2×150 V.
– Nagyváradon helyi villamostelepet létesítettek a Városi Kõszín-

ház ellátására, paraméterei: 3f, 3000/150 V, 42 Hz.
– A Siemens-Schuckert Co. üzembe helyezte Pozsony város gõz-

üzemû villamos erõmûvét. Üzemeltetõ: Pozsony Városi Villa-
mossági Rt., paraméterei: e.á., 2×220 V.

– Szászvárosban megépült Kaess Rudolf villamos mûve, paramé-
terei: 3f, 2100/125 V.

– Megépült Törökszentmiklós nagyközség villamos mûve, para-
méterei: 3f, 3000/115 V.

– Üzembe helyezték az Union Zólyomi Vasgyár 400 LE-s helyi
villamos telepét.
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Külföldi kiállítások

– Vörös László mérnök, volt kereskedelemügyi államtitkár szer-
vezte az 1900. évi párizsi világkiállításon a magyar kormánybi-
zottságot. Az õ érdeme a magyar pavilon létesítése, amely a
magyar állam önállóságát juttatta kifejezésre.

– Nagy sikert aratott az 1900. évi párizsi világkiállításon a Déri
Miksa által feltalált és kiállított, terhelés alatt induló egyfázisú
váltakozó áramú motor. E találmánya által tág teret nyitott az
egyfázisú váltakozó áramnak az erõátvitelben, sõt a vasúti von-
tatásban is.

– Bláthy a párizsi világkiállításon nagydíjat nyert váltakozó ára-
mú generátoron alkalmazott törthoronyszámú tekercselésével.

Egyesületek

– Megalakult a Magyar Elektrotechnikai Egyesület, amely 1903-
ban átvette a már korábban (1897) megindult „Polytechnikai
Szemle” szerkesztését (1912-ig jelenik meg). Ezzel párhuzamo-
san 1908-tól látott napvilágot az Egyesület hivatalos közlönye,
az „Elektrotechnika”, amely azóta is folyamatosan megjelenik.
Elsõ közgyûlésüket 1901. október 27-én tartották, ahol Straub
Sándort választották elnökké. Straub egyik fontos eredményé-
nek tekintették, hogy az Állami Felsõipariskolában elsõként in-
dította meg az elektrotechnikai szakot.

Publikációk

– Megjelent a „Zipernowsky Károly saját és másokkal közösen
szabadalmaztatott találmányai az elektrotechnika és rokon ipar-
ágak körébõl” c. kötet.

– Megjelent Dalmady Ödön a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet
1900. április 7-iki egyetemes szakülésén tartott elõadásról ké-
szült több mint 150 oldalas különlenyomat „Az ikervári villa-
mosmüvek. (A vasvármegyei elektromos müvek r.-t. tulajdo-
na.)” címmel.

– Megjelent az „Elektrizitätswerke Ausgeführt von Ganz&Comp”
c. kiadvány.
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1901

Ganz-gyár

– A Ganz-gyár részt vett a londoni Metropolitan földalatti vasút
villamosítására kiírt pályázaton és azt meg is nyerte, de a kivi-
telezésre végül nem került sor.

EVIRT, EIVRT, Tungsram

– Az év végétõl az új EVIRT gyár teljes üzemmel dolgozott Új-
pesten.

– 1901/02-ben napi 16 ezer szénszálas izzót gyártott az EVIRT,
egy év alatt 4 millió 600 ezer darabot.

Villamos vasutak

– Az új beszerzésekkel és kocsiátalakításokkal a BVVV motorko-
csi parkját 1901-re 173-ra növelte. Ebbõl 110 ún. kis kocsi 22
forgóvázas, 21 drezdai típusú, 20 beálló tengelyû volt. A meg-
növekedett jármûpark elhelyezésére kibõvítették az Aréna úti és
a Baross utcai kocsiszínt. A két forgalmi telepen 103 és 88,
összesen 191 jármû tárolására nyílt lehetõség.

Városok, üzemek villamosításai

– Budapesten megalakult a Hazai Villamossági Rt.
– Megalakult az Aradi Világítási és Erõátviteli Rt., amely helyi

villamos telepet létesített.
– A Kluknó melletti Istvánhután épült, 3 kV feszültséggel dolgo-

zó villanytelepet összekötötték a 6 km-re fekvõ zakárfalvai
vízierõmûvel.

– A Budapestvidéki Villamossági Rt. villamos telepet létesített
Erzsébetfalván, paraméterei: e.á. 2×220 V.

– Bártfafürdõn helyi villamos telepet létesítettek a Bártfai fürdõ
ellátására, paraméterei: e.á. 2×200 V.

– Szekszárdon városi villamos telepet létesítettek, paraméterei:
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e.á. 2×220 V, 260 kW. 1902-ben megindult a közcélú áram-
szolgáltatás.

– Zimonyban az Rt. villamos és közlekedési vállalatok számára
helyi villamos telepet létesített, paraméterei: 3f, 2000/105 V,
42 Hz.

Publikációk

– Megjelent Cserháti Jenõ és Kandó Kálmán közös munkája
„Nagy vasutak elektromos vontatása” címmel. (Cserháti Kandó
munkatársa volt, s részt vett a Valtellina-vasút villamosításának
munkálataiban is.) 1. része: Kandó Kálmán: Az elektromos
vontatás nagy vasutakon nagyfeszültségû váltakozó árammal. 2.
része: Cserháti Jenõ: Az elektromos és gõzlokomotív-vontatás
összehasonlítása különösen gazdasági szempontból.

– Szterényi József szerkesztésében adták közre „A magyar koro-
na országainak gyáripara 1898-ban” c. 20 füzetes sorozatot,
melynek 6. füzete „Villamossági ipar” címmel jelent meg.

1902

Ganz-gyár

– A Ganz századforduló utáni elsõ megrendelése a népszerû cseh-
országi üdülõ- és fürdõhelyrõl, Marienbadból érkezett. 1902
májusában indult meg a forgalom a mindössze 2,28 km hosszú,
1000 mm nyomtávolságú marienbadi városi villamos vasúton a
pályaudvar és a város központja között.

– Szeptember 4-én megnyitották a Kandó és munkatársai által
tervezett és kivitelezett, villamosított „Val Tellina” vonalat,
amely az olaszországi Leccotól Sondrinoig közlekedett 106
km-es villamosított szakaszon. Ez volt Európa elsõ villamosított
vasúti fõvonala és a világ elsõ, nagyfeszültségû váltakozó áram-
mal villamosított vasútvonala.

– Október 15-én Átadták a Val Tellina vasúthoz kapcsolódó,
Comói-tó keleti oldala mentén haladó vasútvonalat.
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– Tivoliban három 3000 kVA teljesítményû gépegységet épített a
Ganz az erõmûhöz.

– Bláthy megoldja az indukciós elven mûködõ váltakozó áramú
fogyasztásmérõk függetlenítését a feszültségingadozásoktól, a
mágnes konstrukciójának változtatásával.

EVIRT, EIVRT, Tungsram

– Az EVIRT november 25-én végleg megvált erõsáramú profiljá-
tól, amelyet a VEAG vett át, létrehozva az újpesti erõsáramú
osztályból saját magyarországi fiókrészlegét. Ez lényegében
nem különült el az újpesti gyártól, de már a VEAG számlájára
mûködött.

– 1902/03-ban napi 20 ezer szénszálas izzót gyártott az EVIRT,
egy év alatt 6 millió darabot.

– Az izzólámpaárak az éles világpiaci árverseny miatt 1902/1903-
ban katasztrofálisan csökkentek. Ez vezetett a következõ évben
megalakult árkartellhez.

Villamos vasutak

– Decemberben Ungvárott megindult a vasútforgalom.

Városok, üzemek villamosításai

– Létrejött a Magyar Schuckert Mûvek Villamossági Rt. Buda-
pest (az Österreichische Schuckert Werke magyarországi vezér-
képviseletébõl).

– 1902 és 1904 között 1200 LE-s Láng gyártmányú géppel haj-
tott, 800 kW-os generátorral bõvítették a BÁV Rt. Berzenczei
utcai erõmûvét (B-telep), amely a Ganz-gyárban készült.

– Távvezeték épült Márkusfalva és Bindt bánya között 8,6 km-es
szakaszon.

– A Szeged város gáz- és villamos energia-ellátására felépített
gõzüzemû erõmû elkezdett áramot termelni.

– A Magyar Schuckert Mûvek Pozsony városával kötött szerzõ-
dése értelmében Pozsonyban, a Récsei úton létrehozta villamos-
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sági gyárát, amely forgógépek, transzformátorok, készülékek
gyártására épült.

– A Bonyhádi Villamvilágítási Vállalat helyi villamostelepet léte-
sített, paraméterei: e.á. 2×220 V.

– Az Elsõ Dettai Hengermalom Társulat villamostelepet létesített,
paraméterei: 3f, 2000/100 V.

– Megalakult az Elsõ Feketehalmi Villamossági Mû Rt., székhe-
lye: Feketehalom (Brassó vármegye). 1908-ban városi villany-
telepet létesített, paraméterei: e.á. 2×220 V.

– A Gyergyószentmiklós Rt. városi villamostelepet létesített, pa-
raméterei: 3f, 2100/220 V.

– A Hõlaki cukorgyár helyi villamostelepet létesített, paraméte-
rei: 160 V, 96 kW.

– Megalakult a Kalocsai Villamossági Rt., s megindult Kalocsán
a közcélú áramszolgáltatás. A villamostelep paraméterei: e.á.
2×220 V.

– Kistapolcsányban a Habsburg-féle uradalomban villamostelepet
létesítettek, paraméterei: e.á., 110 V, 20 kW.

– A Komlói M. Kir. Állami Kõszénbányák vállalat üzembe he-
lyezte Komlón az elsõ villamos energiát termelõ telepét. A kom-
lói lakótelep és bánya ellátására megépült erõmû paraméterei:
3f, 3×300 V. 1912-ben megépült a Komlói M. Kir. Áll. Kõ-
szénbányák Komlói Új Erõmûve, egy 500 kVA-es, 3000 V-os
50 Hz-es, háromfázisú turbogenerátorral kezdték meg a villa-
mosenergia termelést.

– A Prakfalvai vasgyár helyi villamostelepet létesített 175 kW
teljesítménnyel.

– Székesfehérváron helyi villamostelepet létesítettek, paraméte-
rei: e.á. 2×220 V. 1903-ban megindult a közcélú áramszolgál-
tatás.

– Szepespatakon Albert herceg bányáinak üzemeltetésére villa-
mostelepet létesítettek, paraméterei: e.á., 600 V, 90 kW.

– Az Ungvári Bútorgyár Rt. villamostelepet létesített, paraméte-
rei: 1f, 2000/105 V.

– Üzembe helyezték a Tordai Városi Villamossági Telepet, para-
métere: e.á. 2×220 V.
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Egyesületek

– Fodor István a Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek alapító
tagja volt és az elsõ nagyobb egyesületi elõadás is nevéhez fû-
zõdik, amelyet 1902. március 18-án tartott „A világító technika
legújabb vívmányairól” címmel.

Publikációk

– 1902–1909 között jelent meg a Straub Sándor által szerkesztett
„Elektrotechnika” c. kézikönyv-sorozat, amelynek átdolgozott
kiadása 1911–1918 között látott napvilágot.

– A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet megindította évkönyv-so-
rozatát, amely folyamatosan megjelent 1943-ig.

– Megjelent Zielinski Szilárd „Budapest forgalmi viszonyainak
rendezése és a központi fõvasút terve” c., közel 150 oldalas kö-
tete.

– Megjelent a „Magyar Elektrotechnikai Egyesület” c. kötet.

1903

Ganz-gyár

– Az olasz vasúttársaság három újabb mozdonyt rendelt a Ganz-
gyártól. Ezeknek órás teljesítménye már 1200 LE és legna-
gyobb sebességük 62 km/óra volt. Ezeken a mozdonyokon al-
kalmazta elõször Kandó a róla elnevezett, és késõbb 20 éven át
gyártott „háromszög” hajtást. A mozdony három kapcsolt ten-
gelyét két motor hajtotta. Az egyenként 600 LE-s motorok egy
nagyfeszültségû és egy kisfeszültségû részbõl álltak közös váz-
ba építve. A kisebb (31 km/óra) sebességi fokozatot ezeknek a
motorrészeknek a kaszkád-kapcsolásával oldották meg, míg a
nagyobb sebességen (62 km/óra) csak a nagyfeszültségû részek
dolgoztak.

– Bláthy Ottó Titusz megalkotta a világ elsõ gõzturbinával hajtott
villamos áramfejlesztõjét, amelynek szabadalmi jogát az egyik
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legnagyobb európai villamosgép gyártó cég, a Brown-Boweri is
megvásárolta.

– A Ganz-gyár (Bláthy vezetésével) elkészítette az elsõ, 900 kVA
teljesítményû, 50 Hz frekvenciájú, 1500/perc fordulatú, négy-
pólusú turbógenerátorát az Urikány-Zsilvölgyi Kõszénbánya Rt.
megrendelésére, Lupény felszerelési helyre.

– A Ganz-gyár elvállalta a Déli Vasút kezelésében lévõ ausztriai
Mödling-Hinterbrühl villamos vasút, a monarchia húsz éve mû-
ködõ elsõ villamos vasútjának a korszerûsítését. A feladat ne-
hézségét fokozta, hogy az átépítést – beleértve a felsõveze-
ték-rendszer cseréjét is – az üzem megszakítása nélkül kellett
elvégezni. A Ganz-gyár szakemberei a feladatot eredményesen
oldották meg és a vasút további fél évszázadon keresztül sikere-
sen teljesítette feladatát. Az új áramfejlesztõ telep a vonal kez-
dõpontján, a Déli Vasút Mödling állomása mellett létesült.

– A müncheni Aktiengesellschaft für elektrotechnische Unterneh-
mungen (Villamossági Vállalkozások Rt.) cég kapott megbízást
az isztriai Pola városában villamos közúti vasút létesítésére.
A müncheni cég kezdeményezésére a vasút üzemeltetésére lét-
rehozott Isztriai Villamossági- és Kisvasút Rt. a villamos beren-
dezések tervezésével, gyártásával és szállításával a Ganz és tár-
sa céget bízta meg. A Ganz a városi világítást is kiszolgáló
áramfejlesztõ telepen egy 75 kW teljesítményû EM 35 és két 35
kW teljesítményû EM 404/250 típusú egyenfeszültségû generá-
tort telepített, amelyeket a városi gázmûvekbõl csõvezetéken
szállított gázzal mûködtetett Körting gázmotorok hajtottak. Egy-
egy elkülönített pufferüzemû akkumulátortelepet is létesítettek
a város világítása és a vasúti üzem számára. 1903 decemberé-
ben adták át a forgalomnak a 4,75 km hosszú, 1000 mm nyom-
távolságú vasutat.

EVIRT, EIVRT, Tungsram

– Szeptember 10-én Berlinben megalakult a vezetõ gyárak árkar-
tellje és eladási szerve, a Verkaufsstelle der Vereinigten Glüh-
lampenfabriken GmbH. A szerzõdés a szénszálas izzólámpák
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adásvételét 1914. március végéig szabályozta, biztosította tagja-
inak az izzólámpák tökéletesítéséhez kapcsolódó szabadalmak
és tapasztalatok kölcsönös megszerzését, valamint használatát.
A kartell létrehozásával megszûnt az árverseny. Az izzólámpák
fix áron keltek el. A piaci bizonytalanságot kiszámíthatóság
váltotta fel. Az eladásokon tisztes nyereség képzõdött. Az erõ-
ket végre az izzólámpák minõségjavítására összpontosíthatták.

– Az EVIRT félmillió Korona alaptõkével részvénytársaságot ala-
pított a Pollák Antal mûszerész és Virág József szabadalmi bíró
által 1898-ban bejelentett gyorstávíró-szabadalomból továbbfej-
lesztett új távíró értékesítésére.

– Az EVIRT és a Ganz megkezdte a Nernst-lámpák gyártását.
– 1903/1904 folyamán az EVIRT egy év alatt több mint 4,5 mil-

lió darab izzólámpát adott el.

Városok, üzemek villamosításai

– Megindult Hajdúszoboszló villamosítása.
– Selmecbánya helyi villamostelepet létesítettek a selmecbányai

Ferenc bánya ellátására.
– A Dévai Villamossági Rt. helyi villamostelepet létesített Déván,

paraméterei: 3f, 2000/150 V.
– A Ganz megalapította a Gibárti Elektromos Mûvek Rt.-t 600

ezer Korona alaptõkével. A Ganz-féle Villamossági Rt. – a
Részvénytársaság Villamos Közúti Vasutak Számára (RVKVSz)
vállalkozásában – a Hernád folyón elsõként építtette meg Har-
kányi János földbirtokos uradalmának ellátására a Gibárti Erõ-
mûvet, mely Abaújszántó, Tállya, Mád és Szerencs községeket
is ellátta villamos energiával. Paraméterei: 3f, 2×400 kVA,
hál. 12 kV.

– Megalakult a Halasi Villamossági Rt., s megindult Halason a
közcélú áramszolgáltatás. A Kiskunhalason létrehozott villa-
mostelep paraméterei: e.á. 2×220 V.

– A nagyturányi fafeldolgozó üzemben villamostelepet létesítet-
tek, paramétere: 120 LE.
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– Poprádon üzembe helyezték a Tátravasút központi áramfejlesz-
tõ telepét, melynek paraméterei: e.á. 2×120 V, 26 kW.

– A Rimaszombati Konzervgyár Rt. ellátására helyi villamoste-
lepet létesítettek, paraméterei: e.á., 2×220 V, 2×120 kW.

– Segesváron üzembe helyezték a városi víz- és villamosmûvet,
paraméterei: e.á. 2×150 V.

Más találmányok

– Just Sándor és Hanaman Ferenc, a bécsi mûegyetem tanársegé-
deinek június 6-án bejelentett új szabadalma: minõségben, ha-
tásfokban és élettartamban korszerûbb lámpát, a volfrámszálas
izzólámpát kísérletezték ki. A szabadalmi leírás 1904. decem-
ber 13-án jelent meg. Bár a leírás szerint a fémszál elõállításá-
hoz még szénszálat használtak, az izzótestet végül szénmen-
tes volfrámszál alkotta. Izzólámpájuk kezdeti fényhasznosítása
7,85 lm/W volt, ami alig csökkent a 800 órás élettartam alatt.

Egyesületek

– A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 1903. december 27-én
Zipernowskyt, Dérit és Bláthyt tiszteletbeli taggá választotta, a
díszokleveleket 1904. január 25-én adták át, az eseményrõl és a
laudációkról részletesen beszámolt a „Polytechnikai Szemle”.

Publikációk

– Kolozsvárott megjelent Pfeiffer Péter „A változó áramok és
elektromos hullámok kísérleti tana” c. egyetemi jegyzete (a kö-
tet szerzõje az elektromosság és mágnesség kutatója volt, mint
a kolozsvári egyetem tanára, 1917-tõl professzora).

– Megjelent Cserháti Jenõ és Kandó Kálmán „Nagyfeszültségû
forgó árammal hajtott elektromos vasútak” c. könyve.

– Megjelent Fodor István „Rövid zárlat és elektromos berendezé-
sek” c., közel 50 oldalas mûve.

– Megjelent „A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet emlékirata a
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helyiérdekû vasútügynek föllendítése érdekében” c. kiadvány,
amely Miklós Ödön és Török Emil javaslata alapján íródott.

– Megjelent Stark Lipót kötete „Villámhárítók, különös tekintet-
tel mezõgazdasági épületekre” címmel.

– Magyarul és németül is megjelent Wolff Gerõ „A pozsony-
bécsi villamos vasút” c. kötete.

1904

Ganz-gyár

– Déri Miksa megalkotta a kétkefe rendszerû, egyfázisú repulziós
kommutátoros motort, az ún. Déri-motort. A kettõs kefés egy-
fázisú repulziós motor kedvezõ fordulatszám-szabályozást és
irányváltást tett lehetõvé, ezért fõleg emelõgépekhez, drótkötél-
pályákhoz használták, de az AEG egyfázisú vasutaknál is alkal-
mazta. A Déri-motor gyártási jogát a BBC-gyár szerezte meg;
kedvelt hajtógép volt gyûrûs fonógépek, felvonók, daruk hajtá-
sára. 1904–1912-között 3000-nél többet szállított belõle a BBC.

– Bláthy 1904-ben a manojlovaci hidroelektromos mû számára
négy olyan gépet szerkesztett, amelyek 6000 kVA teljesítmény
mellett 420 fordulatnál 30 ezer V feszültségû áramot termeltek.
A Ganz által üzembe állított 18 MW teljesítményû vízierõmû
30 kV feszültségû villamos áramot szolgáltatott. A generátoro-
kat 4 darab, egyenként 4,4 MW teljesítményû Francis turbina
hajtotta.

EVIRT, EIVRT, Tungsram

– Mivel az erõsáramú gyártásra már sem hely, sem ember nem
volt, az EVIRT ezért külön szerzõdést kötött Egger Ernõvel, a
VEAG igazgatójával, miszerint a VEAG 1905 végéig felépíti
saját erõsáramú gyárát 856 négyszögölön.

– Az EVIRT december 13-án, a szabadalmi leírás megjelenésének
napján megvette Just Sándor és Hanaman Ferenc feltalálóktól a
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volfrámszálas izzólámpa kizárólagos gyártási és értékesítési jogát
Ausztria-Magyarország területére, 10% licencdíj ellenében.

– Az EVIRT gyár 1904 és 1906 között több vidéki telefonköz-
pontot bõvített ki, illetve alakított át Western-rendszer szerint.

Egyéb gyárak

– Németországban a Schuckert und Co. és a Siemens-Halske cég
egyesülése nyomán itthon kialakult a Magyar Siemens–Schu-
kert Mûvek Villamossági Rt. Budapest, amely a Ganz villamos-
sági gyára után az ország második legnagyobb erõsáramú villa-
mossági gyárává fejlõdött. A pozsonyi, Récsei úti villamossági
gyár a cég tulajdonába került. A vállalkozás gyorsan fejlõdött
és 1912-ben a X. kerület Gyömrõi út 122–128. sz. alatt új gyá-
rat (Kábel- és Gépgyár, továbbá néhány kisebb részleg) építet-
tek. Jelentõs mértékben bõvült a régi Schuckert-rendszerû szám-
lálógyártás, de a cég azt is vállalta, hogy Ausztriában 3%, más
országokban 1% jutalék mellett gyárt, illetve ad el Ganz-mérõ-
ket. A Ganz-szabadalmak lejártáig a Siemens–Schuckert cég
3000 Márka megváltást fizetett.

Villamos vasutak

– Vasútbiztosító berendezések elõállítását szabályozó kartell ala-
kult. Az EVIRT 30%-os gyártási kontingenst szerzett, a Ganz-
gyárra 37%-os, míg a Roessemann és Kühnemann cégre 33%-os
kvóta jutott.

– Átadták a forgalomnak a Pesterzsébeten a Nagysándor József
utcától délre, a Vörösmarty, Elõd, Török Flóris, Székelyhíd, il-
letve Ady Endre utcában, avagy a „pesterzsébeti nagyhurok-
ban” közlekedõ villamosvonalat.

– Ettõl az évtõl a Ganz végezte a Budapesti Helyiérdekû Vasutak
vonalainak építését, ezzel jelentõs volumenû munkához jutott
Budapest körzetében is.

– Hazánkban már a 20. század elején próbálkoztak a trolibusz-
közlekedés bevezetésével. Az elsõ ilyen kísérlet a Poprád–Fel-
ka–Nagyszalók–Tátra-füred vonalvezetésû „vágánynélküli fel-
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sõvezetékes villamos motorkocsi” közlekedés megindítása volt.
A vállalkozók 1903-ban benyújtott kérelmükre még ugyanab-
ban az évben megkapták a hatósági engedélyt az új közlekedési
eszköz létesítéséhez. A 13,8 km hosszú vonalon 1904. június
8-tól kísérleti üzemben, majd 1904. augusztus 2-tõl menetrend-
szerû forgalomban közlekedtek a 31 személyes jármûvek. Téli
üzemet nem tartottak fent. Nem tudni pontosan, mikor és miért
szûnt meg az elsõ magyarországi trolibuszvonal.

Városok, üzemek villamosításai

– Az MV Rt. a Rózsadombon és környékén létesítette az elsõ sza-
badvezetéket.

– Az Orosháza Község Villamosmû Rt. hódmezõvásárhelyi táplá-
lásról üzembe helyezte városi villamostelepét.

– Megvalósul Szerencs közcélú villamosítása.
– Üzembe helyezték Békéscsaba Nagyközség Villamos Mûvét a

Ganz-féle Villamossági Rt. kivitelezésében, paraméterei: 3f,
3100/105 V, 42 Hz.

– A Keményítõgyár ellátására villamostelepet létesítettek Bélahá-
zán, paraméterei: 1f, 50 Hz, 365+65 kW

– Esztergomban városi villamostelepet létesítettek Hoór Tempis
Mór tervei alapján, paraméterei: 3f, 3000/110 V, 42 Hz.

– Fenyõházán helyi villamostelepet létesítettek a Fenyõháza Erdei
Vasúttársaság ellátására, paraméterei: 1f, 3150 V, 42 Hz, mot.
gen.: 550 V.

– Gyõrben városi villamostelepet létesítettek, paraméterei: 3f,
3000/110 V, 42 Hz. 1905-re megvalósul a város közcélú villa-
mosítása.

– Heves megye második villanytelepe – az elsõ, Egerben létesített
után 10 évvel – 1904-ben lépett üzembe Hatvanban. Mind a
hatvani, mind az egri villanytelep gõzüzemû volt. A hatvani vil-
lanytelepet az Magyar Villamossági Rt. létesítette. Hálózat épí-
tési munkái 1903 októberében kezdõdtek és a téli szüneteltetés
után 1904 márciusában folytatódtak. Júliusban már üzemi pró-
bákat tartottak, 1904. szeptember l-jén pedig megtörtént a hiva-
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talos üzembe helyezés. Az áramfejlesztõ telepen két gépegység
került beépítésre, az egyik tartalékul szolgált meghibásodás, il-
letve megnövekedett fogyasztás esetére. A gépek 3000 V-os 50
periódusú háromfázisú váltóáramot szolgáltattak.

– Jászóváralján helyi villamostelepet létesítettek a Jászói kolostor
és birtok ellátására, amelynek üzemeltetõje a Preapozitúra
(Jászó) volt, paraméterei: e.á. 250 V, 30 kW.

– Üzembe helyezték a Lévai Városi Villamosmûvet, paraméterei:
e.á. 2×150 V, 100 kW, akkumulátor telep.

– A Phõbus Villamos Vállalatok Rt. helyi villamostelepet létesí-
tett Munkács és Oroszvég ellátására, paraméterei: e.á. 2×220 V.

– Nagykárolyban városi villamostelepet létesítettek, paraméterei:
e.á. 2×220 V.

– Nagyszombatban helyi villamostelepet létesítettek Stummer Ká-
roly cukorgyára ellátására, paraméterei: 1870 kW.

– Pápán városi villamostelepet létesítettek, paraméterei: e.á. 2×220 V.
– Az esztergomi érsekség nagymarosi uradalmában helyi villa-

mostelepet létesítettek Szob és környéke ellátására, paraméterei:
6 kV hálózat.

– A Tátrai Helyiérdekû Vasutak helyi villamostelepet létesített
Felka, Ótátrafüred, Alsótátrafüred, Tarajka, Tátralomnic ellátá-
sára, paraméterei: 3f, 3300/110 V, 42 Hz.

– Megalakult a Tudor Accumulátorgyár Rt.

Publikációk

– Megjelent „Az Elektrotechnikai intézet almanachja az 1904.
évre” c. kiadvány.

– Megjelent a Magyar Mérnök- és Építész Egylet kiadásában
Kakujay Károly „A közúti elektromos vasútak berendezése és
üzeme” c. mû I. kötete. A II. kötet 1909-ben jelent meg.

– Megjelent a „Kolozsvár sz. kir. város elektromos mûvére vonat-
kozó szállítási szerzõdés” c. kiadvány.
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1905

Ganz-gyár

– A Ganz olyan vízhûtésû transzformátorokat kezdett gyártani,
amelyeknél az olajedényben a fedél és a felsõ járom között hû-
tõvízzel táplált csõkígyót helyeztek el. Az ebben áramló víz hû-
tötte az olajat. Az egész belsõ aktív rész (vastest, tekercsek,
hûtõ) a fedélhez volt erõsítve és az olajból könnyen kiemelhetõ
volt. A legnagyobb ilyen egységek az 1911-ben a Terni–Róma
távvezeték részére gyártott 16 MVA-es, 36 tonnás transzformá-
torok voltak. Rekordot jelentõ kis fajlagos súlyuk általános fel-
tûnést keltett. Ugyanide 1912-ben 21 MVA-es vízhûtésû transz-
formátorok is készültek.

– A Ganz-gyár elsõ nagy olajterû (oltókamra nélküli) megszakí-
tó sorozata ebben az évben készült max. 20 kV feszültségre és
800 A üzemi áramra. A megszakítók szerkezete ujjas és késes
érintkezõkbõl állott.

– 1905 elején a moszkvai városi hatóságok két próbavillamos
szállítását rendelték meg a budapesti Ganz és Társa gyártól az
1524 mm nyomtávolságú városi vasút számára. Az 4,1 m ten-
gelytávolságú nagy kocsiba két 22 kW-os Ganz T 22 vontató-
motort, a 3,1 m tengelytávú kis kocsiba két 18 kW teljesítmé-
nyû TM 16 típusú vontatómotort építettek be. A moszkvai villa-
moskocsikat háromszoros fékrendszerrel látták el: a szokásos
villamosfék és kézifék mellett ezeknél Böcker-féle légféket is
alkalmaztak, a csapágy tokra szerelt, kerékpártengelyrõl hajtott
légsûrítõvel.

– A Budapest–Budafoki Villamos Vasút négy nyári nyitott pótko-
csit rendelt, amelyeket a Ganz-gyár 1905-ben szállított. A 151–
154 pályaszámú „jardiniere” kocsik oldala nyitott volt, könyök-
magasságig szecessziós ornamentikájú kovácsoltvas rács vé-
dõfallal.
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EVIRT, EIVRT, Tungsram

– 1905/1906-ban napi 25–30 ezer szénszálas izzólámpát gyártott
az EVIRT.

– Az EVIRT-nek ettõl az évtõl Yokohamában, Köbeben, Szent-
pétevárott, Moszkvában, Párizsban és Bécsben mûködött állan-
dó eladási képviselete.

Egyéb gyárak

– A Magyar Schuckert Mûvek pozsonyi, Récsei úti villamossági
gyárának elsõ kibõvítése.

Villamos vasutak

– Nagyszebenben, az Erdély déli részén fekvõ szász városban
1905. szeptember 8-án nyitották meg az 1000 mm nyomtávol-
ságú, 2,4 km hosszú villamosvasút elsõ vonalát, melynek üze-
meltetõje az ez évben megalakult Nagyszebeni Villamos Városi
Vasút Rt. A hálózatot késõbb kibõvítették, 1910-ben 2,2 km-es,
1912-ben 6 km-es vonalrésszel.

– Megalakult a Nyíregyházavidéki Kisvasút Rt., amely a Tröszt
kezelésében volt. Üzemeltetett vonalai: Nyíregyháza–Dombrád,
Nyíregyháza–Balsa, Nyíregyháza–Sóstó. A vonalakon összesen
14 állomást tartott fenn.

Városok, üzemek villamosításai

– 1905-ben már 109 központi villanytelep mûködött az ország-
ban. Ezek megoszlása áramnem szerint a következõ volt: 53
egyenáramú telep (tehát a telepek közel fele), ezek zömmel há-
romvezetékes hálózattal, nappali áramszolgáltatásra pedig ak-
kumulátorteleppel is ellátva; 56 váltóáramú telep, ezek közül
egyfázisú 20, kétfázisú 2, háromfázisú 34 villanytelep. A fenti
áramfejlesztõ telepeken az alábbi összetételû és darabszámú
erõgéppark mûködött: 217 db gõzgép, 43 db vízturbina, 13 db
dízelmotor, 6 db szívógázmotor, 3 db világítógázmotor. A tele-
peken összesen 336 darab áramfejlesztõ gép üzemelt, ebbõl ak-
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kori kifejezéssel egyenáramú 167 db dinamógép és 169 db vál-
tóáramú dinamógép volt. A telepek által ellátott összes világítá-
si hálózatban közvilágításra több mint 31590 db izzólámpa és
1215 db ívlámpa, magánvilágításra pedig több mint 784130 db
izzólámpa és 7770 db ívlámpa szolgált. Összesen 2882 db
elektromotort használtak, ezek összteljesítménye 8801 LE volt.

– Az MV Rt. a fõvárosi kávéház- és vendéglõtulajdonosoknak
ajánlatot tett a villamos világítás bevezetésére, ennek érdeké-
ben részükre az egységárat 8 f/hWó-ról 6 f/hWó-ra szállította
le, bizonyítva ezzel, hogy a villamosenergia már versenyhely-
zetben van.

– Fodor Istvánt bízták meg a BÁV Rt. vezérigazgatói teendõinek
ellátásával. (1893-tól kezdve a BÁV Rt. üzemigazgatója Schultz
Henrik volt.) Fodor István 1918-ig állt a Társaság élén, ekkor a
Székesfõváros élt megváltási jogával, az egyenáramú rendszer
Budapest Székesfõváros Elektromos Mûvei tulajdonába került,
ahol Fodor mûszaki tanácsadóként mûködött tovább.

– Megalakult 300 ezer Korona alaptõkével a Phõbus Villamos
Mûvek Rt., amely a Belvárosi Takarékpénztár Rt. alapítása.
Jogelõdje valószínûsíthetõen a Villamos Vállalatok Részvény-
társasága volt. A Phõbus tulajdonosai 1908-ban az újpesti villa-
mos-telep felszerelése céljából az alaptõkét – új részvények ki-
bocsátásával – 2 millió Koronára emelték. A vállalat évi telje-
sítménye 1923-ban 26 millió Kilowatt volt, amelybõl a Pest
környéki településeket, a Budapest–Vác és a Budapest–Gödöllõ
szakaszokon közlekedõ villamos vasutakat – ezek létesítésben
is részt vett –, a MÁV budapesti pályaudvarait, valamint a Fõ-
város X. kerületét látta el villanyárammal. A Phõbus bérelte a
Gödöllõ város tulajdonát képezõ Gödöllõi Villamos Telepet,
amelynek bérleti joga a fúzió után a Trösztre szállt át.

– A pesti Vigadó épületében házi villamos világítást és személy-
felvonót létesítettek.

– Megalapították Budapesten az Unio Magyar Villamossági Rész-
vénytársaságot szerelõmunkák végzésére és külföldrõl behozott
villamossági cikkek árusítására. Késõbb a vállalat az Allge-
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meine Elektrizitäts Gesellschaft-tal (AEG) való kapcsolatai ré-
vén jelentõs vállalattá alakult.

– A Ganz üzembe helyezte a subiacoi vízerõmûtelepet, melynek
generátorai 30 ezer V-os áram elõállítására készültek. Ekkora
gépfeszültséget sehol a világban nem értek el akkoriban.

– Megvalósul Jászberény és Ózd közcélú villamosítása.
– Vaspatak és Rákosbánya között vezetéket létesítettek.
– A Városi villamos világítás és vámmalom helyi villamostelepet

létesített Abony ellátására, teljesítménye: 3f, 3000/125 V, 42 Hz.
– Besztercebányán városi villamostelepet létesítettek, paraméte-

rei: 3f, 3×2910 V, 42 Hz.
– A Borszéki Fürdõvállalat Rt. helyi villamostelepet létesített, pa-

raméterei: 3f, 3000/110 V.
– Debrecenben városi villamostelepet létesítettet Hoór Tempis

Mór tervei alapján, paraméterei: 1f, 3000/100 V, 42 Hz, 1200
kVA. 1908-ban megkezdõdött az áramszolgáltatás a Ganz-féle
Villamossági Rt. jóvoltából. A város az elektromos telepet a
gázgyárral közösen alapította Debrecen Szab. Kir. Város Vilá-
gítási Vállalat néven. 1913 elején egy 1800 kVA-es, az év vé-
gén pedig egy 2000 kVA-es Ganz-gyártmányú generátorral bõ-
vítették a debreceni erõmûvet.

– A Dombóvári Villamossági Rt. helyi villamosmûvet létesített,
paraméterei: e.á. 2×220 V.

– Megépült a manojlovaci vízerõmû, amely a Šibenik melletti
karbidmûveket látta el energiával. A vízturbinákkal közvetlenül
négy, 6000 kVA egységteljesítményû generátor 42 periódusú,
30 ezer V feszültségû áramot termelt. Ezek a kivételesen nagy
kapocsfeszültségû generátorok 40 évvel késõbb, a II. világhábo-
rú végén még üzemben voltak, bizonyítva a Bláthy által alkal-
mazott szigeteléstechnika magas fokozatát.

– Az Esztergom-Szászvár Kõszénbánya Rt. helyi villamostelepet
létesített a Mázai bányák ellátására, paraméterei: 3f, 5500/120 V.
1910-ben helyezték üzembe.

– Mohácson helyi villamosmûvet létesítettek, paraméterei: 3f,
3000/100 V, 42 Hz.
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– Szászsebesen villamosmûvet létesítettek Szászsebes és Péter-
falva ellátására, paraméterei: 3f, 5000/110 V.

– Szikszói Gõzmalom és Iparmûvek Rt. helyi villamosmûvet léte-
sített, paraméterei: e.á. 2×220 V.

– Megalakult a Tapolczai Villamossági Rt., amely 1907-ben vá-
rosi villanytelepet létesített, paraméterei: e.á. 2×220 V.

– A Hungária Kendergyár Rt. helyi villamosmûvet létesített Újver-
bász, Kula és Óverbász ellátására, paraméterei: 3f, 3000/220 V.

– Hoór Tempis Mór tervei alapján megépült Vác városi elektro-
mos mûve, paraméterei: 3f, 3000/105 V.

– Zilahon helyi villamostelepet létesítettek, paraméterei: e.á.,
2×220 V.

– Üzembe helyezték Zombor városi villamtelepét, paraméterei:
3f, 3000/150 V.

– Megvalósult a nyitrasucsányi téglagyár villamosítása, paraméte-
rei: 3f, 530 kVA.

– Liptószentmiklóson villamosították a Stark-féle likõrgyárat, pa-
raméterei: e.á., 240 V, 250 kW, valamint a Bõrgyár Rt. üzemét,
paraméterei: v.á., 130/110 V, 150 kW.

– Villamosították a Zólyombrézdi vasgyár lopéri telepét, paramé-
terei: 3f, 5200 V, 42 Hz, 2×300 kW.

– Üzembe helyezték a Landesmann-féle malom villamostelepét
Nagymihályban, paraméterei: e.á., 2×250V, 191 kW.

Egyesületek

– A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Zipernowsky Károlyt el-
nökévé választotta, aki 33 éven át viselte ezt a tisztséget.

Publikációk

– Megjelent Bozóky Endre „Az elektromos sugárzásokról” c.
könyve.

– Megjelent Wittmann Ferenc „Az elektrotechnika körébõl. Dina-
mógépek és akkumulátorok s alkalmazásuk az elektromos mun-
kaátvitelre és villamvilágításra” c. összeállítása.

– Megjelent Straub Sándor „Magyarország közcélokra szolgáló
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elektromos áramfejlesztõ telepei és elektromosan világított hely-
ségei az 1905-ik év elején” c. cikke a Magyar Mérnök- és
Építész-Egylet Közlönyében. A cikkben közölt telepeket elsõ-
sorban a Ganz és Társa cég, azután a Magyar Siemens-Schu-
ckert Mûvek, az Egyesült Villamossági Rt., az Általános Villa-
mossági Rt. (AEG), a Thury genfi cég, s mások rendezték be.

1906

Ganz-gyár

– A Ganz Rt. ebben az évben villamossági gyárát önálló intéz-
ményként fejlesztette tovább, az új vállalat neve: Ganz-féle Vil-
lamossági Rt. A cégben közvetlen érdekeltsége volt az Allge-
meine Electrizitäts Gesellschaft-nak is (Berlin). (A cég 1929-
ben ismét beolvadt az anyavállalatba.)

– A Ganz-gyár további négy (1500 LE-s), Kandó által tervezett
mozdonyt szállított a Val Tellina vonalra. A jármûvek szerkezeti
része megegyezett az elõzõ hároméval, de a motorok közül az
egyik 8, a másik 12 pólusú volt és ezáltal három sebességi foko-
zatot lehetett megvalósítani. A rendszer üzembiztonságát bizo-
nyítja, hogy az utolsó háromfázisú vonal 1976-ig volt üzemben.

– Kandó Kálmán távozott a Ganztól, több kiváló munkatársával
egyetemben. Az indukciós motorok tervezését Selmeci Pöschl
Imre vette át.

– Az 1906-os év során egy Oroszországból érkezett megrendelést
teljesített a Ganz és Társa cég. Jekatyerinoszláv város megren-
delésére 10 darab „jardinere” típusú nyári nyitott villamos mo-
torkocsit szállítottak a 6,1 km hosszú, 1000 mm nyomtávolságú
városi villamos vasút részére. A Ganz 16095 jellegrajznak meg-
felelõ, 1–10 pályaszámú nyitott oldalú, sátortetõs kocsikban
azok jellegének megfelelõen keresztirányban elhelyezett pado-
kon 32 ülõhely volt, míg az állóhelyek száma mindössze 8.
A villamos berendezés kivitele a jekatyerinoszlávi villamos ko-
csiknál megegyezett a marienbadi és más hasonló jármûveknél
jól bevált megoldásokkal.
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– 1906-ban, két éves kísérletezés után elkészült az „N” típusú,
egyfázisú, egyenáramú fogyasztásmérõ. Súlya 3 kg volt, a kül-
földi 6–7 kg-os mérõkkel szemben. Mûszaki paraméterei kivá-
lóak, a Bláthy–Zelevszky kettõs munkája eredményeként már
sorozatgyártásra is alkalmas volt. Az „N” típusú mérõ termelése
intenzíven növekedett, de a csekély belföldi kereslet miatt ha-
marosan abbahagyták a gyártását.

EVIRT, EIVRT, Tungsram

– Az Egyesült Villamossági Rt. (EVIRT) márc. 23-i rendkívüli
közgyûlésének keretében kettévált. Az Egyesült Villamossági
és Gépgyár Rt. (lásd 1907-nél) erõsáramú berendezésekre spe-
cializálódik, míg az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt.
(EIVRT) izzólámpákra. Az új név elsõsorban arra utalt, hogy az
újpesti vállalat fõ profilja az izzólámpagyártás lett, s csak mel-
lette foglalkozott más villamossági cikkek elõállításával.

– Megépült az EIVRT gyár második erõmûve és új gyártóhelyek
jöttek létre.

– Az EIVRT a feltalálók további kutatásaihoz kísérleti laboratóri-
um felállítását határozta el októberben.

– A volfrámlámpa szabadalmának értékesítésére az EIVRT, a két
feltaláló – Just Sándor és Hanaman Ferenc –, valamint két bécsi
tõkés november 19-én megalapította a Nemzetközi Wolfram-
lámpa Rt.-t, amely a találmányt – kizárólagos tulajdonosként –
13 országban szabadalmaztatta. A részvénytársaság elnöke
Egger Gyula, helyettes elnöke Hanaman Ferenc, vezérigazga-
tója Just Sándor lett.

– November végén négy gyártósoron indult be a volfrámlámpa
gyártás az új EIVRT gyárban, amelyeken napi 700 lámpa ké-
szült. Egyelõre sok volt a selejtes izzó, sok volt a törés. A lám-
pák izzótestje épp úgy tört, mint bennük a szál.
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Egyéb gyárak

– Áprilisban átadták a dinamókat és motorokat készítõ új VEAG
gyárat.

– A Tudor Akkumulátorgyár Rt. üzembe helyezte gyártelepét
Magyarországon. Gyártmányai voltak a Tudor rendszerû hely-
hez kötött és hordozható akkumulátortelepek, a Varta hordozha-
tó akkumulátorok telefon, távírda és egyéb célokra. A Varta a
Tudor-gyár egyik osztálya volt.

– Holitscher Pál 1905-tõl volt az Engel Károly Elektromos Szere-
lési Anyagok és Készülékek Gyárának munkatársa, majd 1906-
ban megvásárolta az elsõsorban szénkeféket és ívlámpaszenet ké-
szítõ céget. (Az országban akkor kezdett elterjedni a villanymo-
tor és az ívlámpával történõ világítás.) A kis vállalkozás hamaro-
san kinõtte kereteit, és a VI. kerületi Vörösmarty u. 16. alá költö-
zött a Benczúr utca 3-ból. Itt már árammérõket is szereltek, és itt
mûködött a hitelesítõ állomás, ahol 1914-tõl az Elektromos Mû-
vek számlálóit is hitelesítették. 1913-ban õk adták ki az ország
elsõ villamosipari szakkatalógusát, amely évtizedeken át a ha-
sonló kiadványok mintájául szolgált.

Villamos vasutak

– 1906-ban villamosította elsõ vonalát az 1887 óta fennálló gõz-
üzemû Budapesti Helyiérdekû Vasutak (BHÉV). A vasút teljes
rekonstrukcióját, hálózatbõvítését, a második vágányok kiépí-
tését a teljes villamosítással – 1000 V egyenfeszültséggel –
1909–1915 között hajtotta végre a Ganz-cég. A Közvágóhídtól
Erzsébetfalvára vezetõ 3,1 km hosszú vonal felsõvezetékét
400 V egyenfeszültséggel táplálták. 1907. június 7-én indították
meg a forgalmat a 4,1 km hosszban megépített erzsébetfalvai
„kis hurkon”, majd 1909. július 2-án az idõközben kétvágányú-
ra kiépített Erzsébetfalva–Soroksár Templom tér szakaszon. Az
1000 V feszültséggel villamosított Soroksár–Dunaharaszti vo-
nalszakaszon 1910. augusztus 3-án indult meg a forgalom.

– Az 1906-ban létesített, villamos üzemre berendezett, 7 kilomé-
ter hosszú pályával rendelkezõ Miskolc–Diósgyõri Helyiérdekû
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Vasút (Miskolc–Diósgyõri Közúti Vasút Rt.) a Tröszt üzemi
kezelésben volt. 1906. június 11-én indult meg a forgalom a he-
lyiérdekû vasút-jellegû Miskolc–Diósgyõri HÉV vonalán.

– Fél évtizedig tartó tárgyalások, engedélyezési eljárás után, 1906-
ban nyitották meg a nagyváradi villamosított vasutat. A villa-
mosításkor jelentõs hosszúságú új vonalakat is építettek, a nagy-
váradi városi vasút teljes hossza 1906 végén 15,3 km volt, az
üzemeltetõ a Nagyváradi Városi Villamos Vasút Rt. volt. 1908-
ban ismét növelték a pályahosszat, s ezt követõen csaknem
minden évben újabb és újabb vonalrészek építésével 1912-re
29,4 km-re növelték a nagyváradi vasút hosszát. Ebbõl 15,8 km
személyforgalomra, 13,4 km teherforgalomra szolgált. 1913-
ban újabb 0,8 km-es pályát építettek, ezzel 30,2 km-re nõtt a
vasút hossza. Ebben a korszakban vidéki városaink közül Nagy-
váradon mûködött a leghosszabb városi vasút.

Városok, üzemek villamosításai

– Az év végén már 120 villamos telep mûködött Magyarorszá-
gon, 93 millió kW teljesítménnyel. A termelt villamos energiá-
nak 44%-át használták világítási célokra – 137 községben és
városban volt villanyvilágítás – 19,5%-át az ipar, 36,5%-át pe-
dig a vasút használta fel. A villamos energiának közel 60%-át
Budapest fogyasztotta.

– Elektrotechnikai iparunk helyzetérõl az 1906-i termelési statisz-
tika tüzetes adatokat szolgáltat. Eszerint a hazai gyárak termelé-
se fedezte a hazai termelés alábbi %-át: dinamók, motorok és
részeik esetében 72%-át, transzformátorok és részeik esetében
130%-át, telefon, mikrofon esetében 90%-át, távíró, csengõ, jel-
zõ stb. esetében 69%-át, elektromos számlálók és mérõkészülé-
kek esetében 16%-át, kapcsolók és kontakt készülékek esetében
89%-át, ívlámpa és részei esetében 123%-át, izzólámpa eseté-
ben 147%-át, elemek, battériák esetében 8%-át. A transzformá-
torokban, ívlámpákban és izzólámpákban a hazai termelés tete-
mesen meghaladja a hazai szükségletet és elektrotechnikai ipa-
runk évi termelése 1906-ban éppen kétszer akkora volt, mint
nyolc évvel azelõtt.
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– A Fõváros állást foglalt, miszerint csak olyan árammérõk hasz-
nálhatók, amelyeket a Fõváros hivatalosan hitelesített.

– Megalakult a Magyar Villamos Erõátviteli és Világítási Rt. Bu-
dapesten.

– Megalakult a Világítási és Erõátviteli Rt. Aszódon.
– Alsó- és Felsõ Kabol ellátására megépült Marczikity István

villamostelepe, paraméterei: e.á., 250V.
– Balassagyarmaton városi villanytelepet létesítettek, paraméte-

rei: e.á. 120 V dinamó.
– A csorbatói fürdõnél helyi villamostelepet létesítettek Csorba

ellátására, paraméterei: e.á. 220 V, 39 kW.
– Felsõvisó ellátására megépült Papp Simon villanytelepe, para-

méterei: e.á., 2×220 V.
– A Fogarasi Villamosvállalat helyi villamostelepet létesített Fo-

garas és Galacz ellátására, paraméterei: e.á. 2×220 V.
– Az Elsõ Homoródi Turbinmalom és Villanymû Rt. helyi villamos-

telepet létesített Homoród ellátására, paraméterei: e.á. 2×240 V.
– Lõcsén városi villanytelepet létesítettek, paraméterei: e.á. 220 V

2×70 kW.
– A Mezõkövesdi Fürdõ- és Villanyossági Rt. helyi villamostele-

pet létesített Mezõkövesd ellátására, paraméterei: e.á. 2×220 V.
– A Tröszt megalapította a Nagykikindai Villamossági Rt.-t 300

ezer Korona alaptõkével, amelyet 1911-ben egy millió Koroná-
ra emeltek. A részvénytársaság városi villanytelepet létesített
Nagykikinda, Nagyszentmiklós, Nagyteremia, Mokrin, Nákó-
falva ellátására, paraméterei: 3f, 3000/150 V.

– Petrozsény székhellyel megalakult a Petrozsényi Villamossági
Rt., amely 1908-ban városi villanytelepet létesített Petrozsény
és Vulkán ellátására, paraméterei: e.á. 2×220 V.

– Pöstyén nagyközségben villamos telepet létesítettek Pöstyén,
Verbó, Õrvistye, Krakovany, Strále ellátására, paraméterei: 3f,
50 Hz, 3000/150 V, 50 kW.

– Trencsénben üzembe helyezték a Tiberghien Fils Posztógyár
villamostelepét, paraméterei: 3f, 5250 V, 50 Hz.

– Zalaegerszegen városi villanytelepet létesítettek, paraméterei:
e.á. 2×220 V.
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Más találmányok

– Az 1906-os Német Röntgen-kongresszuson nagy feltûnést kel-
tettek Alexander Béla úgynevezett plasztikus, relief hatású rönt-
genképei.

Egyesületek

– A Magyar Elektrotechnikai Egyesületben az elsõ szakelõadást
Zipernowsky Károly tartotta, 1906. március 15-én „Újabb elekt-
romos üzemû berendezések” címmel. (Zipernowsky 1878–1893
között a Ganz és Társa cég elektromos osztályának vezetõje,
1893–1924 között a József Mûegyetemen az erõsáramú elektro-
technika ny. r. tanára; közben 1910–1912 között a Gépészmér-
nöki Oszt. dékánja volt.)

Publikációk

– Megjelent Zappner Mór „Elektromos ellenállásmérések, külö-
nös tekintettel a kábelmérési gyakorlatra” c. munkája.

– Megjelent Straub Sándor „Magyarország közcélra való elektro-
mos áramfejlesztõ telepei és elektromosan megvilágított helysé-
gei az 1906-ik év elején” c. cikke a Magyar Mérnök- és Épí-
tész-Egylet Közlönyében. Az 1906 tavaszán közreadott statisz-
tika szerint a magyarországi összes elektromos világítási tele-
pek száma 109 volt, amelyek összesen 141 helységet láttak el
elektromos energiával, vagyis 32 helységet más helységben
lévõ áramfejlesztõ telepbõl világítottak és láttak el árammal
egyéb célokra.

– Megjelent az „Erõsáramú elektromos berendezések szabályza-
ta” c. kötet.
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1907

Ganz-gyár

– A Ganz leányvállalatát, a Leobersdorfi Gépgyárat önálló rész-
vénytársasággá alakították.

– A japán kormány versenytárgyalás mellõzésével távirati úton
rendelt speciális villamos gépeket a Ganz-gyártól.

– Az olasz kormány 2000 km hosszú vasútvonalat érintõ nagy
villamosítási munkába fogott, az új mozdonyok tervezését Kan-
dóra bízták. Kikötötték azonban, hogy a mozdonyokat és a
villamosberendezéseket Olaszországban kell legyártani. Ezért
amerikai tõkével Vado Ligure-ban mozdonygyár létesült, a So-
cieta Italiana Westinghouse. Megvették Kandó szabadalmait is
és a gyár vezetését, az új mozdonyok tervezését, Kandóra bíz-
ták. Ebben a gyárban az évek során több száz Kandó-rendszerû
mozdony készült. A rendszer üzembiztosságát mi sem bizonyít-
ja jobban, mint az, hogy az utolsó háromfázisú vonal 1976-ig
volt üzemben.

– A Ganz az átmeneti jellegû, „I” jelû indukciós motorsorozat gé-
peit 1907 és 1911 között gyártotta.

EVIRT, EIVRT, Tungsram

– A Kereskedelemügyi Minisztérium a volfrámszálas izzókra má-
jus 15-tõl 15 éves adómentességet adott, mivel az 1907. évi III.
tc. ezt a kedvezményt már arra az esetre is biztosította, ha „a
gyártás fokozása kívánatos” volt az ország számára.

– Az új volfrámszálas izzó iránt az érdeklõdés rendkívül nagy
volt, ezért tömeggyártásába Újpesten 986 ezer Koronát invesz-
tált az EIVRT.

– Az EIVRT naponta 2500 darab volfrámszálas izzót gyártott.
– Az EIVRT-bõl kivált a távközléssel foglalkozó gyártórészleg,

és az amerikai Western Electric Co.-val létrehozták a Standard
Villamossági Rt.-t.

– A VEAG erõsáramú gyára november 26-án önálló részvénytár-
sasággá alakult Egyesült Villamossági és Gépgyár Rt. (EVIG)
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néven, melynek nyereségébõl az EVIRT is részesedett. Az erõs-
áramú gyártás leválasztásával az EVIRT két nagy részlegének,
a mechanikai (villamossági) és az izzólámpagyárnak mûködése
áttekinthetõbb, profilja tisztább lett. 1915-ben a BBC tulajdoná-
ba került, 1923-tól pedig Magyar Brown-Boveri Mûvek Villa-
mossági Rt. néven folytatta mûködését.

Egyéb gyárak

– A Magyar Schuckert Mûvek pozsonyi, Récsei úti villamossági
gyárát újból kibõvítették.

– Balog Ferenc villamos berendezésekkel foglalkozó mûhelyt léte-
sített Sashalmon Elektromosgépek és Készülékek Gyára néven.
Késõbb cégét átalakította Balog Ferenc Reduktorgyára néven.

Városok, üzemek villamosításai

– Ebben az évben helyezték üzembe a Magyar Villamossági Rt.
Váci úti erõmûvében (V-telep) az elsõ turbinát és az ehhez csa-
tolt 1200 kW-os turbógenerátort Bláthy-féle megoldással, Ganz
gyártmányként. (Ebben az idõpontban ez még technikai bravúr-
nak számított.) 1909-ben újabb ugyanilyen turbina-generátor-
egységet is felállítottak, s mivel több hely már nem volt, 1910-
ben, majd 1912-ben a dugattyús gõzgépeket is lecserélték 1200
kW-os turbina-generátor gépcsoportra. Ezzel az erõmû teljes ki-
építése megtörtént. Közben 1910-ben kicserélték a kapcsolótáb-
lát, s az újabb táblára már kézzel mûködtetett, távhajtású olaj-
megszakítók kerültek. Az erõmû teljes kiépítésekor 16,4 MW ka-
pacitású volt. A csúcsterhelés ekkor 7 MW, 1914-ben (a Kelen-
földi erõmû indulásakor és az MV Rt. megváltásakor) 7,9 MW.

– Megépült a Ganz Révész utcai erõmûve. A generátorok próba-
kapcsolására 1908 decemberében, megterhelésükre pedig a kö-
vetkezõ év elején került sor.

– Megalakult Balassagyarmaton a városi villamosmûvek.
– Abonyban Harkány Frigyes gõzmalma ellátására villanytelepet

létesítettek, paraméterei: 1f, 42 Hz, 3000/115 V, 24 kW.
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– Bártfán városi villanytelepet létesítettek, paraméterei: 2×220 V,
140 kW.

– A Daruvári Rt. városi villamostelepet létesített, paraméterei:
e.á. 220 V.

– Hoór Tempis Mór tervei alapján Gödöllõn városi elektromos
mûvet létesítettek Gödöllõ és Besnyõ ellátására, paraméterei:
3f, 3000/105 V, 42 Hz.

– A hizsnyói vasgyár helyi villanytelepet létesített, paraméterei:
830 kW.

– Az Elsõ Hódsági Hengermalom és Villamosmûvek Rt. helyi
villanytelepet létesített Hódság ellátására, paraméterei: e.á.
2×220 V.

– Hõlakon városi villamostelepet létesítettek Hõlak és Trencsén-
teplicz ellátására, paraméterei: 3f, 5220 V, 50 Hz, 252 kW.

– Homonnán megépült Andrássy S. villanytelepe, paraméterei:
e. á., 110–220 V, 75 kW.

– Keszthelyen városi elektromos mûvet létesítettek, paraméterei:
e.á. 2×250 V.

– Kõszegen város elektromos mûvet létesítettek, paraméterei:
e. á. 2×220 V.

– Az esztergomi villanyteleprõl a Duna Mária Valéria hídján át
vezetett kábelen látták el villamos árammal Párkányt, paraméte-
rei: 3f, 3×3100/110 V.

– A Poltári téglagyár ellátására villanytelep épült, paraméterei:
v.á., 95 kVA.

– Sziszeken városi villamostelepet létesítettek, paraméterei: e.á.
2×220 V.

– Az Állami Dohánygyár Szomolnok helyi villanytelepet létesí-
tett, paraméterei: 2×110 V, 24 kW.

– Trencsénben városi villamostelepet létesítettek, paraméterei: e. á.
2×150 V, 2×95 kW.

– Zágrábban városi elektromos telepet létesítettek, paraméterei:
3f, 5000/110 V, 50 Hz.
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Egyesületek

– Pintér József, az Egyesült Villamossági Rt. igazgatója az elsõ
nyilvános elõadást tartotta a volfrám izzólámpákról.

Publikációk

– Megjelent Karlovitz László „Gyakorlati elektrotechnika. Elektro-
mos gépek… kapcsolási vázlatai” c., közel 120 oldalas kötete.

– Megjelent Fodor István „A füstnélküli város és ipar” c. könyve.

1908

Ganz-gyár

– Kandó Kálmán Olaszországi munkásságának két nagy sikerû,
háromfázisú mozdonytípus lett az eredménye. Idõrendben az
elsõ a Gr.050 (késõbb E 550) teher- és hegyi személyvonati
szolgálat ellátására szánt mozdonysorozat volt („Cinquanta”),
melyek elsõ példányai 1908-ban készültek el a Vado Ligure-i
gyárban. A kb. 60 tonna súlyú, 1470 kW-os mozdony fajlagos
teljesítõképessége 24,4 kW/t volt, ami olyan csúcsérték, amit
maga Kandó is csak egyszer (a „Trenta” mozdonyával) tudott
felülmúlni, és amit más mozdonytervezõk akkor még megköze-
líteni sem tudtak. Ebbõl a mozdonyból 1914 nyaráig 187 ké-
szült el a vadoi gyárban; a késõbbi idõkben összesen 369
Cinquanta mozdony teljesített Felsõ-Olaszországban szolgála-
tot. A mozdony megbízhatóságára jellemzõ, hogy az utolsó pél-
dányokat az 1960-as években vonták ki a forgalomból. Vere-
bélÿ László szintén részt vett tervezésében és gyártásának szer-
vezésében. Idõrendben a második típus 1914-re készült el.

EVIRT, EIVRT, Tungsram

– Az EIVRT bõvítette a gázgyárat.
– Létrejött az EIVRT és a Magyar Posta között az a meghatározó

jelentõségû megállapodás, miszerint az újpesti vállalat a buda-
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pesti CB-telefonközpontra 100%-ban, a vidékiekre pedig 50%-
ban megkapta a megrendeléseket.

– 1908 elején a volfrámszálas lámpa gyártási volumenje elérte a
napi 2500 db-ot.

Egyéb gyárak

– Torda Tivadar mérnök megalapította a Watt Elektromotor- Di-
namó- és Villamoskészülékek Gyárát különleges villamosgépek
gyártására.

Más találmányok

– Az amerikai General Electric laboratóriumában William D.
Coolidge ismét új, korszakalkotó szabadalmat dolgozott ki: a
volfrámporból készült merev és törékeny volfrámrudakat magas
hõfokra hevítve – porkohászati és húzási eljárással – rugalmas
és húzható volfrámszálat (drótot) állított elõ. A volfrámlámpák
ezután olcsóbbak és jobb minõségûek lettek.

Villamos vasutak

– A Ganz-gyár 1908 és 1910 között bevezetett újításainak külö-
nösen a helyiérdekû vasutak villamosítása terén volt nagy jelen-
tõsége. Ezek tették lehetõvé a helyi érdekû vonalak, valamint
több nagyvasúti vonal 1000 V-os és annál nagyobb feszültségû
villamosítását.

– 1908-ban, a temetõi szárnyvonal megépítésével 11 km-re növel-
ték a pozsonyi villamosvasút hosszát.

– Szegeden 1908. október 1-jén megindult a villamosközlekedés.
– Megalakult a Budapest–Váczi és Budapest–Gödöllõi Helyi Ér-

dekû Villamos Vasutak Rt., amely a Vác–Budapest–Gödöllõi
helyi érdekû villamos vasút üzemeltetõje volt.

– Megindult a közlekedés a Poprádfelka–Tátrafüredi Villamos
H.É.V. és a Tátrai H.É. Villamos Vasút vonalán.

– Megalakult a Hõlak–Trencséntepliczi H.É. Villamos Vasút Rt.,
Budapest székhellyel.

152

152



Városok, üzemek villamosításai

– A Törvényhatósági Bizottság indítványozta ívlámpák felszere-
lését a Fõváros fõbb útvonalainak megvilágítására. Indokolta,
hogy a világvárosi jellegû fejlõdésnek egyik akadálya a „közvi-
lágítás hiányos volta”.

– Megalakult a Csáktornyai Gõzmalom és Villamos-Telep Rt.
Csáktornyán.

– Höltövényben (Brassó vármegye) megalakult a Villamosmû Rt.
– A Magyar Központi Kincstári Erõmû Abrudkerpenyes városi

villanytelepet létesített Abrudbánya, Abrudfalva, Abrudkerpe-
nyes ellátására, paraméterei: 3f, 50 Hz, 50/120 V, 355 kW.

– A marosvásárhelyi városi villanyvállalat telepének paraméterei:
3f, 3000/190 V.

– Megépült a Beregszászi Városi Erõmû, paraméterei: e.á. 2×220
V, 152 kW.

– Megépült a fehértemplomi villamtelep, paraméterei: e.á. 2×220 V.
– Központi villanytelepet létesítettek Hátszegen, paraméterei:

e. á. 2×225 V.
– Városi elektromos telepet létesítettek Károlyváros és Ozalj ellá-

tására, paraméterei: 3f, 5000/110 V, 50 Hz.
– Központi villamostelepet létesítettek Marosújváron, paraméte-

rei: 3f, 3100/300 V, 42 Hz.
– Megépült Sepsiszentgyörgy város elektromos mûve, paraméte-

rei: e.á. 2×220 V.
– Siklós nagyközség elektromos mûvet létesített, paraméterei: e. á.

2×110 V.
– Megépült Székelyudvarhely város elektromos mûve Hoór Tem-

pis Mór tervei alapján, paraméterei: e.á. 2×220 V.
– Szilágysomló ellátására gõzmalmot és villamtelepet létesítettek,

paraméterei: e.á. 220 V.

Felsõfokú képzés

– Söpkéz Sándor a Mûegyetem II. Elektrotechnikai Tanszékének
vezetõje lett, s a tanszéket három évtizeden át vezette.
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Publikációk

– Megjelent Balog Emil „Huszonöt év az elektromos vasútak tör-
ténetébõl” c., közel 50 oldalas könyve.

– Megjelent Fischer Albert „A mechanikai munkatárolás szerepe
elektromos hajtásnál” c., több mint 50 oldalas mûve.

– Zilahon megjelent Nagy Sándor „Az elektromos világításról” c.
munkája.

– Megindult a Magyar Elektrotechnikai Egyesület folyóirata, az
„Elektrotechnika” (1908. február 1.).

– Megjelent Straub Sándor „Az elektrotechnikai tudományoknak
és iparnak úttörõi és fejlesztõi Magyarországon e szak fejlõdésé-
nek elsõ negyedszázadában” c. cikke az „Elektrotechniká”-ban.

1909

Ganz-gyár

– A XX. század elsõ évtizedének végén három indukciós motor-
sorozat gépeit is gyártotta a Ganz (évente kb. 1000 db-ot): az
FF sorozatot, egy átmeneti jellegû I, Ik, In jelû sorozatot (1907
és 1911 között), végül egy új FB sorozat tagjait.

– A Ganz a Fõvárosi Közúti Vasút részére 1909-ig kb. 500 vasúti
motort gyártott.

EVIRT, EIVRT, Tungsram

– Április 28-án bejegyezték a TUNGSRAM védjegyet, a nevet
szóösszevonással alkották meg a volfrám angol (tungsten) és
német (Wolfram) megfelelõjébõl.

– Az év elején az EIVRT naponta 5000, novemberben már na-
ponta 10 ezer volfrámszálas izzót gyártott.

– Izzólámpáinkból való kivitelünk 1909-ben kerek összegben 3 mil-
lió Korona volt. Legtöbbet exportáltunk azokból Ausztriába, Né-
metországba, Olaszországba és Oroszországba, de volt exportunk
Franciaországba, Spanyolországba, Romániába, Belgiumba, Dá-
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niába, Norvégiába, Svédországba, Szerbiába, Bulgáriába, Görög-
országba, Brit-Indiába, Kínába, Japánba, Egyiptomba, Kanadába,
Mexikóba, Brazíliába, Argentínába és Ausztráliába is.

Villamos vasutak

– A vasútbiztosító berendezések elõállítását szabályozó kartellbe
belépett a késõbb (1911) Telefongyár Rt. néven mûködõ vállalat,
egyelõre még a hannoveri Telefonfabrik A. G., korábban J. Ber-
liner cég vezérképviseleteként. Az EVIRT kontingense ekkor
23,1%-ra csökkent.

– A Ganz kibõvítette a Budapesti Helyi Érdekû Vasút hálózatát,
amely magában foglalta a vasút teljes rekonstrukcióját, hálózat-
bõvítését, a második vágányok kiépítését a teljes villamosítással.

– A Pozsony város tulajdonában lévõ Vaskutacskához, a tenger-
szint felett 200 m magasban fekvõ kedvelt kirándulóhelyre, az
1909-ben alakult Pozsony Vödriczvölgyi Villamos Automobilvo-
nat Rt. létesített közlekedési összeköttetést Magyarország máso-
dik trolijáratával.

– A Budafok–Nagytétényi HÉV indulása, amelynek elõzménye
az 1899-ben épített vonal volt.

– 1909. július 27-ére elkészült a 760 mm nyomtávolságú, 5,9 km
hosszú Hõlak–Trencsénteplici HÉV, amely 750 V-os egyen-
árammal közlekedett.

– Megalakult a Pozsony-országhatárszéli H. É. Villamos Vasút Rt.

Városok, üzemek villamosításai

– 1909 és 1913 között 85 új áramfejlesztõ telep segítette elõ a
községek villamosítását, a közlekedés és az ipar fejlõdését.

– Budapesten a BÁV Rt. áramátalakító állomást hozott létre a Li-
liom utcában (elõzményét lásd: 1896-nál).

– A BÁV Rt. létesítette az elsõ állandó villamos közvilágítást a
Fõvárosban. Az elektromos energiát szolgáltató magántársasá-
gokkal 1892-ben megkötött koncessziós szerzõdés lehetõvé tet-
te ugyan villamos közvilágítás alkalmazását is, a Fõváros veze-
tése azonban ezt túlságosan költségesnek és így idõszerûtlennek
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ítélte. Elõrelépés csak 1909-ben történt, amikor a BÁV Rt. saját
költségére – kísérletképpen – 38 db ívlámpából álló utcai köz-
világítást létesített a Rákóczi útnak a Múzeum körút és Erzsébet
körút közötti szakaszán. A 37 V feszültségû, Siemens gyártmá-
nyú ívlámpákat 9 m magas, díszes, az Oetl-féle vasöntöde által
gyártott oszlopokra szerelték és egyenként mintegy 8 lux értékû
megvilágítást szolgáltattak. 1909. április 8-án üzembe helyezték
a „kísérleti szakaszt”. A közmegelégedést kiváltó kísérlet után a
BÁV Rt. folytathatta közvilágítási programját, amelynek során
1910-ben az Andrássy úton, 1911-ben pedig a Teréz, Erzsébet,
József és Ferenc körutakon és a Kossuth Lajos utcában, 1912-
ben pedig a Városligetben építették ki az utcai világítást.

– Budapesten megalakult az Általános Gázizzófény és Villamos-
sági Rt.

– Megalakult a budapesti székhelyû Danubia Légszeszmû-, Vilá-
gítási- és Mérõkészülékek Gyára Rt.

– Megalakult az Elektra Villamos és Erõtelepeket Építõ Vállalat
Rt. Budapesten.

– Budapesten megalakult a Fischer és Társa Villamos Czégtábla
és Felszerelési Rt.

– Megvalósul Felsõdobsza közcélú villamosítása.
– Kiépítették a Miskolc–Sajószentpéter közötti távvezetéket.
– A szepesbélai Állami Dohánygyár ellátására villanytelepet léte-

sítettek, paraméterei: e.á., 2×165 V, 54 kW, s megépült a városi
villanytelep is.

– A Zsolnai Villamosmûvek Rt. Zsolnán villanytelepet létesített,
paraméterei: e.á. 2×110 V, 180 kW.

– Adán megalakult az Ada-Moholi Villamossági Rt., amely vil-
lanytelepet létesített Ada, Óbecse és Mohol ellátására, paramé-
terei: 3f, 3000/115 V, 42 Hz.

– Megépült a Becker, Rujer, Speiser, Szál és Dembitz apatini
villamostelep Apatin és Bácsszentiván ellátására, paraméterei:
3f, 3000/110 V, 50 Hz.

– Betléren villanytelep létesült a Gömöri Bányák ellátására, para-
méterei: 132 kW.
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– Megépült Celldömölk nagyközség elektromos mûve, paraméte-
rei: e.á. 2×110 V.

– Szentesi táplálásról megvalósult Csongrád villamosítása. A szen-
tesi villanytelep paraméterei: 3f, 50 Hz, 3000/150 V.

– Megépült a Csurgói Mûmalom és Villamossági Üzem villanyte-
lepe, paraméterei: e.á., 2×110 V.

– Megépült az Egercsehi Erõmû 2×500 kVA-es háromfázisú ge-
nerátorokkal a bánya részére szükséges villamos energia szol-
gáltatására. Paraméterei: 2×500 kVA gen. 3×500 V, 50 Hz.

– A galgóci Városi Villamos Társaság villanytelepet létesített
Galgóc, Szered, Galánta, Nyitra, Nagytapolcsány ellátására, pa-
raméterei: v.á. 3000 V, 42 Hz, 2×125 kW + 185 kW.

– Elkészült Gyöngyösön a villanytelep, bár tervével már 15 évvel
korábban, az egri telep üzembe helyezésének idején (1894) el-
kezdtek foglalkozni. A város 1907-es a pályázatára jelentkezõ
vállalatok közül a Ganz Villamossági Rt. egyenáramú telepre
vonatkozó ajánlatát találta a legkedvezõbbnek. Az építési mun-
kák 1908. április 15-én kezdõdtek meg, szeptemberben már a
gépek alapozását és a hálózat építését végezték. A gépek próba-
járatása csak 1909 júliusában kezdõdött, a hivatalos üzembe he-
lyezés 1909. szeptember 4-én történt meg. Az üzemeltetõ a Ma-
gyar Villamosmûvek Rt., paraméterei: e.á. 130 kW, 300 V,
2×150 V hálózat.

– Karcagon a Városi Villanytelep Rt. villanytelepet létesített, pa-
raméterei: 3f, 50 Hz, 3000/110 V, 280 kW.

– Mezõtúron városi villanytelepet létesítettek, paraméterei: 3f,
50 Hz, 3000/120 V, 130 kW.

– Megépült Nagybánya és Felsõbánya sz. k. városok Elektromos
Mûve Nagybánya, Felsõbánya, Giróttótfalu és Veresvíz ellátá-
sára, paraméterei: 3f, 5000/105 V, 42 Hz.

– Megépült a Nagyenyed Rt. városi elektromos mûve Hoór Tem-
pis Mór tervei alapján, paraméterei: 3f, 3000/105 V, 42 Hz.

– Oláhpatakon a Sajóvölgyi bányáknál villamostelepet létesítet-
tek, paraméterei: 3f, 3×3100 V, 120 kW.

– Megépült a szeredi Mezõgazdasági Cukorgyár villanytelepe,
paraméterei: v.á., 190/110 V, 5 Hz, 135+145 kW.
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– Törökszentmiklós a Törökszentmiklósi Villamos Mû villanyte-
lepet létesített, paraméterei: 3f, 3150/110 V.

– Megépült a Veszprém Városi Villamos Mû, paraméterei: 2f,
50 Hz, 3100/210/120 V.

– Megépült Zsombolya nagyközség villamos mûve, paraméterei:
3f, 3000/100 V.

Más találmányok

– Tóth László a Ganz Villamossági Gyár mûhelyfõnökeként – az
amerikaiakat megelõzve – a villamosmotor-gyártásban bevezet-
te a szalagrendszerû gyártási módszert.

Publikációk

– Megjelenik Zappner Mór „Villamos kezelõk kézikönyve” c.
munkája.

– Megjelent Söpkéz Sándor „A villamosság és a villamos vonta-
tás” c. könyve.

– 1909–1910-ben Boleman Géza elõadásai alapján adja ki Pfaff
Gusztáv a „Gyakorlati elektrotechnika” c. munkát.

1910

Ganz-gyár

– A Ganz megnyerte a Konstantinápoly villamos erõmûvének és
elosztóhálózatának építésére kiírt pályázatot. Az erõmû építési
munkálatai 1914 tavaszára fejezõdtek be.

– Kellner József, a Ganz Villamossági Gyár munkatársa és próba-
termének fõnöke 1910-ben szabadalmaztatta a villamos tengely
elvén alapuló berendezését a filmszalag és gramofon forgásá-
nak szinkronizálására. Késõbb villamos gépek párhuzamos kap-
csolására készített szinkronizáló berendezést, majd javításokat
eszközölt az elektromos wattmérõn.
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EVIRT, EIVRT, Tungsram

– Tavasszal újabb két, emeletes szárnyépületet emeltek az EIVRT
gyárban, így a hasznos terület több mint kétszeresére, 8250 m2-
re növekedett.

– Az EIVRT napi lámpatermelése 12 ezer db.
– Az EIVRT tevékenységi körét a világítási profilban a szénszá-

las és volfrámszálas izzólámpák elõállítására, valamint az ezek-
kel összefüggõ gáz- és oxigéngyártásra szûkítette, míg a mecha-
nikai gyár esetében a telefonok, távírók és vasútbiztosító beren-
dezések készítésére.

– Az EIVRT túladott az utolsó erõsáramú érdekeltségein: a loson-
ci és a budafoki erõtelepeken, és eladták a régi Huszár utcai
épületet is. Részvényeit a Részvénytársaság Villamos és Közle-
kedési Vállalatok Számára nevû cég vette meg. A bevételekbõl
gr. Károlyi Lászlótól újabb 14.510 négyszögölnyi ingatlant vá-
sároltak az újpesti gyártelep szomszédságában.

– 1910-ben a vállalat alkalmazottainak létszáma 2300 fõ volt.

Egyéb gyárak

– Az AEG 1910-ben 30%-kal csökkentette a volfrámszálas izzók
árát. Újpesten ekkor a tömeggyártás kiterjesztését határozták el.

Villamos vasutak

– A zágrábi lóvasút villamosítását már a századfordulótól tervez-
ték, azonban a villamosvasút csak 1910 augusztusában készült
el, a megnyitás 1910. augusztus 18-án volt. A hálózat hosszát
16,5 km-re növelték, a belvárosban kétvágányú, a külsõ város-
részekben egyvágányú villamospályát fektettek, az 1000 mm-es
nyomtávolságot megtartották. A lóvasúti kocsikból 10 db-ot vil-
lamosvasúti pótkocsivá alakítottak át. A Ganz-gyártól elõször
14 db, majd 1911-ben újabb 14 db, 1912-ben 7 db villamos mo-
torkocsit vásároltak. A vonalat a szintén ez évben alakult Zág-
rábi Villamos Vasút Rt. tartotta fenn.

– Ettõl az évtõl a Budapesti RVKVSz cég nyíregyházi erõmûve látta
el a sóstói villamos vasút 500 Voltos egyenáramú hálózatát is.
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Városok, üzemek villamosításai

– Létrejött a magyarországi erõsáramú villamossági gyárak Ma-
gyarország területére vonatkozó egyezménye az egységes szál-
lítási, jótállási és fizetési feltételekre.

– Budapesten az MV Rt. a 3 kV-os rendszerét 10 kV-osra építet-
te át.

– A Ganz üzembe helyezte az arci vízerõmûtelepet. Mindkét ge-
nerátora 30 ezer V állótekercseléssel készült és 5000 kVA telje-
sítményû volt.

– Megalakult a Franz Lajos és Fiai Gõzmalom és Villamos Üzem
Rt. Budapesten.

– Megalakult a Villamosmû Rt. Barcarozsnyón.
– Savanyúkút székhellyel megalakult a Savanyúkúti Villamos Vál-

lalat Rt.
– Megépült a Barcsi Sertéshizlaló Rt. villanytelepe, paraméterei:

3f, 3100/270 V, 50 Hz.
– Békéscsabai táplálásról, a Békés Község Villamosmûve Rt. ál-

tal megvalósult Békés község villamosítása.
– Aradi táplálásról megvalósult Battonya villamosítása, a villany-

telep paraméterei: 1f, 2000/105 V.
– Megépült a Cegléd Város Villamos Mû, paraméterei: 3f, 50 Hz,

3000/210/120 V.
– Elkészült a nyaralótelep világítása a Csorba-tónál, paraméterei:

e. á., 220 V.
– A Felsõsziléziai Vasmûvek helyi villanytelepet létesített Me-

rény ellátására, paraméterei: 5000/230 V, 200 kW.
– Megépült a Nagykõrös Város Villamos Telep, paraméterei: 3f,

50 Hz, 3000/120/210 V.
– A Pelsõci Villamosmûvek városi villamostelepet létesített, pa-

raméterei: e.á. 2×220 V, 35 kW.
– Pöstyéni táplálásról megvalósul Õrvistye és Verbó villamosítá-

sa, a villamos telep paraméterei: 3f, 50 Hz, 3000/150 V.
– A Salgótarjáni Kõszénbánya Rt. vulkáni (Hunyad vm.) körzeté-

ben két, egyenként 2000 lóerõ teljesítményû villamos erõmûvet
helyeznek üzembe a bányaüzemek áramszükségletének fedezé-
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sére, amelyek 1912-ben megkezdik a szolgáltatást. Paraméterei:
450 kVA, 3 kV, 42 Hz.

– Somorjai Hengermalom és villanytelep városi villanytelepet lé-
tesített, paraméterei: e.á. 2×220 V, 200 kW.

– Szentbenedek Villamos Telep Rt. városi villanytelepet létesített
Szentbenedek, Dés, Désakna és Szamosújvár ellátására, para-
méterei: 3f, 42 Hz, 6000/110 V. Szentbenedeki táplálásról 1914-
re valósult meg Dés és Désakna villamosítása.

– A Nagysurányi Cukorgyár Rt. (v.á. 500 V, 50 Hz, 1010 kVA),
a Diószegi cukorgyár (e.á. 2×220 V + 550 V, 32 kW), az
Oroszkai cukorgyár (e.á. 2×110 V, 125 kW, 3 f, 3×520 V, 50 Hz,
1250 kW) és K. Stummer cukorgyára, Továrnokon (3f, 50 Hz,
380 V, 2870 kW) helyi villanytelepeket létesített.

– A Phõbus Villamos Vállalatok Rt. villanytelepet létesített Újpest,
Rákospalota, Rákosszentmihály, Rákoscsaba, Rákoskeresztúr és
Rákosliget ellátására, paraméterei: 3f, 5500/110 V, 42 Hz.

– Megépült az újvidéki villamostelep Újvidék, Ó- és Újfutak,
Pétervárad, Kamenicza és Karlócza ellátására, paraméterei: 3f,
3000/100 V. A villamosmû tulajdonosa a Részvénytársaság Vil-
lamos és Közlekedési Vállalatok Számára (Tröszt). 1912-ben a
Tröszt megalapította az Újvidéki Villamossági Rt.-t az újvidéki
villamos vasút üzemeltetésre, a cég székhelye Budapesten, te-
lephelye Újvidéken volt.

– Megépült Engel Hermann villamtelepe Tiszakóródon, paramé-
terei: e.á., 2×110 V.

– A Vukovári Kendergyár Rt. villanytelepet létesített, paraméte-
rei: 3f, 3300/110 V.

– Zirci Rendház ellátására villamos telepet létesítettek, paraméte-
rei: e.á., 80 LE-s gépegység, akkumulátor telep.

– A Városi villamos társaság, Zólyom városi villanytelepet létesí-
tett, paraméterei: 5250 V, 250 kW.

Felsõfokú képzés

– Verebélÿ László az USA-ban szerez villamosmérnöki diplomát,
õ az elsõ okleveles villamosmérnök Európában.
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Publikációk

– Megjelent Zemplén Gyõzõ „Az elektromosság és gyakorlati al-
kalmazásai” c. közel 700 oldalas monográfiája a K. M. Termé-
szettudományi Társulat kiadásában. A mûvet késõbb bõvített
formában ismét közreadták 1927-ben, az átdolgozást Pogány
Béla és Selmeci Pöschl Imre készítette. Sajnos Zemplén Gyõzõ
fiatalon elhunyt az I. világháborúban.

– Megjelent a „Szabályrendelet a Ferencz József földalatti villa-
mos közúti vasút és az ezután létesítendõ földalatti közúti vas-
utak közlekedése tárgyában” c. cikk a Fõvárosi Közlönyben.

– Megjelent Róka Kálmán „Elektrizátorok befolyása az áramgör-
békre” c., közel 50 oldalas mûve.

1911

Ganz-gyár

– 1911-ben a Ganzba beolvadt a Danubius Hajó- és Gépgyár Rt.,
ettõl kezdve új elnevezése: Ganz és Társa Danubius Gép-, Va-
gon- és Hajógyár Rt. Ebben a cégszövetségben a Magyar Álta-
lános Hitelbank 70%-os részesedéssel vett részt, míg a Magyar
Leszámítoló és Pénzváltó Bank 30%-kal.

– Csúcsteljesítményt jelentettek az ez évben a Ganz által gyártott
és a dalmáciai Kraljevac–Dugirat közötti távvezetékhez készült
16/21 MVA-es, belsõ vízhûtésû transzformátorok.

– A Ganz üzembe helyezett egy gõzturbógenerátort Róma város
elektromos árammal való ellátására. A generátor ma is üzem-
ben van.

– A budapesti Ganz-gyár vízhûtésû olajtranszformátorokat szállí-
tott Olaszországba. Ezek a 21 MVA-es egységek akkor csúcs-
teljesítményt jelentettek.

– A Ganz 1911-tõl centrifugálással tisztította a transzformátorok-
ba kerülõ olajat.

– A Ganz az Etsch folyóra telepítette a „Schnalsthalwerke” víz-
erõmûvet két 8000 kVA teljesítményû, 18 kV-os generátorral.
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– 1911-ben két nevezetes gép készült az Almissa számára. Ezek-
nek teljesítménye 12–20 ezer LE volt, 375 fordulat mellett, haj-
tásukra víziturbinák szolgáltak. Minden turbina két Ganz-féle
Francis-kerékbõl állt, amelyek a generátor csapágyain kívül a
szabad tengelyvégekre voltak erõsítve.

– Átmérõ tekintetében rekordot jelentett az az öt gép, amely
1911-ben készült az ózdi állami vasmû számára. Ezeknek telje-
sítménye csak 2500 LE volt, de fordulatszámuk, minthogy ko-
hógázmotorok hajtották, csupán 97 percenként, ezért a forgó-
rész átmérõje 7 m volt.

– 1911-ben Déri Lajos és Bláthy Ottó felismerte a váltóáram gyors
elterjedésének jelentõségét, ismét nagy erõkkel megkezdték a
váltóáramú fogyasztásmérõ fejlesztését. Déri ezt írta naplójában:
„A méréseket nagy titokban végeztük, s naponta 10–12 órát ül-
tem egy szekrény elõtt, melyben a kísérleti darab forgott…”

EVIRT, EIVRT, Tungsram

– Az EIVRT régi, robbanásveszélyes hidrogénüzemének helyébe
a müncheni Linde cég újat épített: a hidrogént csöveken vezet-
ték az újpesti gyár központi tartályába. Szinte teljesen új gyárte-
lep nõtt ki a földbõl.

– Befutott a megrendelés az EIVRT Mária Terézia téri József-
központjának építésére. A mechanikai gyárat ekkor kibõvítet-
ték. Hatására évekig nyereségesebben mûködött, mint az izzó-
lámpagyár.

Egyéb gyárak

– A Siemens és Halske cég Európában elsõként vette meg Wil-
liam D. Coolidge új szabadalmának, a rugalmas, húzottszálú
volfrámlámpának az alkalmazási jogát. Ezzel fölénybe került
más gyártókkal szemben.

Villamos vasutak

– A Ganz-gyár megrendelést kapott az ausztriai Dél-Tirolban,
Bolzano városát a Mendel hágó hegyi vasútjának induló állo-
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másával összekötõ Überetscherbahn villamosítására. A 17,2 km
hosszú, szabványos nyomtávolságú egyvágányú vasút egy ré-
szét már korábban villamosították 650 V egyenfeszültséggel, de
a századforduló elsõ évtizedének végére célszerûnek mutatko-
zott az egész vonal villamosítása. A vasút vezetése az ajánlatok
értékelése után a Ganz-féle Villamossági Rt. ajánlatát fogadta
el, amelyben a Ganz a vonal villamosítását 1200 V üzemi fe-
szültségû egyenárammal javasolta. A villamos vasút, amely
1911-ben kezdte meg az üzemet, az elsõ ilyen nagy feszültség-
gel villamosított vasút volt az egykori Osztrák–Magyar Monar-
chia területén.

– Debrecenben megindult a villamosközlekedés. A gõzüzemû he-
lyi vasút és a lóvasút vonalainak villamosításával és új vonal
építésével 1911. március 15-én 12,3 km-es villamosvasúti háló-
zatot helyeztek üzembe.

– A BHÉV másodikként villamosított vonalcsoportja a keleti,
cinkota–gödöllõi vonal volt, amelyen 1911. április 19-én tértek
át a villamos üzemre.

– 1911-ben nyílt meg a nyíregyházi villamos üzemû, városi for-
galmat lebonyolító vasút. Az NyVKV (Nyíregyházavidéki Kis-
vasutak) Nyíregyháza-átrakó–Sóstó vonalrészének villamosvas-
úttá való átalakítását a Részvénytársaság Villamos és Közleke-
dési Vállalatok Számára vállalta, a forgalom augusztus 7-én in-
dult meg. A nyíregyházi villamosvasút számára a Ganz-gyár
szállította a jármûveket. A vonalat 1969-ben szüntették meg.

– A Magyar Királyi Államvasutak pozsonyi vasútvonalának Rá-
kospalota-Újpest állomásától induló, Veresegyházon át Gödöllõ
állomásig tartó 28,5 km hosszú Budapest–Vácrátót–Vác-vasút-
vonalat 1911. szeptember 2-án nyitották meg a forgalomnak.
A Veresegyháznál kiágazó, Vácig tartó vonalszakaszt 1911. ok-
tóber 4-én adták át a forgalomnak. A kezdetektõl fogva villa-
mosüzemre berendezett vasútvonal kezelését a MÁV látta el.

– Újvidéken, a Duna bal partján, a Ferenc József csatorna torkola-
ta melletti városban 1911. szeptember 30-án nyitottak villamos-
vasutat. A normál nyomtávolságú, egyvágányú vasút hossza a
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megnyitáskor 7,33 km volt. Villamos motorkocsikat a Ganz-
gyártól vásároltak.

– A dízelvillamos mozdonyok elõfutárai benzinmotoros, villamos
erõátvitellel felszerelt jármûvek voltak. Az elsõ ilyen jármûve-
ket, ill. motorokat 1911–16 között szállította a Ganz a Nyíregy-
háza–Sósfürdõi, az Arad–Csanádi, a Bodrogközi vasút és a fiu-
mei hajógyári vasút számára.

– A Siemens-Schuckert Mûvek vállalkozásában megvalósult bu-
dapesti városi villamos vasutak ellátására épült Révész utcai
erõmûvet átépítették az 1911–12-es évek folyamán, ekkor az
erõmû már 10 kV-os, háromfázisú 50 Hz frekvenciájú váltako-
zó áramot szolgáltatott.

Városok, üzemek villamosításai

– Magyarországon az elektromos világítással ellátott helységek
száma csupán 300 volt.

– A villamos mûvek száma 75 volt: egyenáramot szolgáltatott 44,
42 Hz-es váltakozó áramot 19, 50 Hz-es váltakozó áramot 12.
A telepek többségében a dinamók, illetve generátorok teljesít-
ménye nem haladta meg a néhány száz kW-ot, hajtásukat gõz-
gép biztosította.

– Az MV Rt. 1911 nyarán kísérleti közvilágítási szakaszt épített
ki a Lipót (mai Szent István) körúton. A BÁV Rt. lámpáival
szemben (lásd 1909-nél) ide váltakozó áramú ívlámpákat kellett
szerelni. Hosszas kísérletezés után a Ganz Villamossági Rt. ál-
tal forgalomba hozott ívlámpák mellett döntöttek. Ezek feszült-
ségcsökkentõ alkalmazásával a 200 V-os hálózatra voltak kap-
csolva, áramfelvételük 20 A volt. A világítást 8 lux közepes
megvilágításra méretezték. Tekintettel arra, hogy az MV Rt.
váltakozó áramú hálózatában gyakorlatilag nem volt utcai kisfe-
szültségû kábelhálózat, e lámpák céljára külön 220 V-os közvi-
lágítási kábeleket kellett fektetni. Erre egyedenként (párhuza-
mosan) csatlakoztak az egyes ívlámpák. Kézzel kapcsolták õket,
és ezekben szinte naponta kellett szenet cserélni. A sikeres kí-
sérletek után még ugyanez év õszén a Váci körúton, késõbb a
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Vilmos császár út (ma Bajcsy-Zsilinszky) út és a Kiskörút meg-
világítására is hasonló kandelábereket szereltek fel.

– Az 1911–12-es évi bõvítéskor a Siemens-Schuckert Mûvek vál-
lalkozásában megvalósult újpesti erõmû 50 Hz frekvenciájú,
5000 V-os rendszerben épült át, s az 1000 lóerõs gépegység
Vác–Gödöllõ–Pécel vonalán belül Újpestet és környékét, Rá-
kospalotát, Rákosszentmihályt és más, Budapesttõl keletre esõ
településeket látott el villamosenergiával.

– Megalakult az Ericsson Magyar Villamossági Rt. (korábban
Deckert és Homolka), székhelye: Budapest.

– Budapesten megalakult a Kelua Villamos Rt.
– Megalakult a Resiczai Világítási Rt., Budapest székhellyel és

resiczai gyárteleppel.
– Belényesen községi villanytelepet létesítettek, paraméterei: e.á.

2×220 V, 56 kW, akkumulátor telep.
– Bezdán nagyközség villanytelepet létesített, paraméterei: 3f,

3000 V, 50 Hz.
– Megépült Csíkszereda város elektromos mûve, paraméterei: 3f,

3000/110 V, 42 Hz.
– Megépült a Dobsinai Villanytelep, paraméterei: 3200 V, 2×Fran-

cis turbina, 566 kW.
– Megépült Félegyházán a városi villanytelep, paraméterei: 3f,

3100/120 V.
– Megalakult a Hajdúböszörményi Villamossági Rt., amely városi

villanytelepet létesített, paraméterei: 3f, 6000/105 V.
– Bárczay Gábor a Hernádon létesítette a Felsõdobszai Vízierõmû-

vet Miskolc és környékének ellátására, paraméterei: 2×200 kVA,
12 kV.

– A Körmendi Elektromos Mûvek városi villanytelepet létesített,
paraméterei: e.á. 2×220 V.

– Új gépház épült Mátészalkán 330 V feszültségû, 45 kW-os
egyenáramú dinamóval, egy 7 kW-os pót-gépcsoporttal és ak-
kumulátor teleppel. (Az elsõ elektromos központ 1888-ban épült
meg a településen.)

– Nagykállót egy 14 km hosszú távvezetékkel a nyíregyházi te-
lepre kapcsolták.
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– Megvalósult Nagylak villamosítása, makói táplálásról, paramé-
terei: 3f, 3000/100 V.

– Megépült Orsova nagyközség elektromos mûve, paraméterei:
3f, 3000/110 V.

– A Poprád-tátrai Helyi Érdekû Villamos Vasút Társaság helyi
villanytelepet létesített az Ótátrafüred–Tátralomnic–Csorbató vil-
lamos vasút ellátására, paraméterei: 3f, 3300 V, táv. vez. 15000 V,
2×600 kVA.

– Községi villanytelep létesült Stubnyafürdõ ellátására, paraméte-
rei: e.á. 220 V, 35 kW, majd a stubnyafürdõi Malom és elektro-
mos telep ellátására, paraméterei: e.á., 220 V

– Szászrégenben városi villanytelepet létesítettek, paraméterei: 3f,
5000/120 V.

– Megépült a Tiszafüredi Takarék Pénztár Villanytelepe, paramé-
terei: 49 kW.

– Megépült Tolna városi villanytelepe, paraméterei: e.á. 2×110 V,
50 kW, akkum. telep.

– Megépült Vajdahunyad város villamos mûve, paraméterei: 3f,
3100/110 V, 42 Hz.

Külföldi kiállítások

– A torinói világkiállításon a nyitás napján a rossz idõjárás miatt
csak a magyar pavilont tudták megnyitni, amely nagy sikert
aratott. A gépek közül díjat kapott a Ganz-féle háromfázisú tur-
bógenerátor, valamint az egyenáramú dinamó. Bemutatták a
Bláthy által szerkesztett nagyteljesítményû olajtranszformátort,
és mint az akkori elektrotechnikai ipar csúcsteljesítménye, álta-
lános feltûnést és nagy elismertséget ért el.

Publikációk

– Megjelent Ábrahám Géza „Elektromos hengerjáratok üzemének
vizsgálata gyorsulások alapján” c. kötete.

– Megjelent Straub Sándor „Magyarország és Horvát-Szlavonor-
szágok közcélra való elektromos áramfejlesztõ telepei és elekt-
romosan megvilágyított helységei az 1911. évben” c. munkája.
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1912

Ganz-gyár

– Milan Vidmar, a késõbbi transzformátor-szakember Budapestre
jött és Bláthy Ottó munkatársa lett. A nagy tanítómester mellett
eltöltött 1912–13-as évek egész életére döntõ befolyást gyako-
roltak.

– A Ganz új központi erõmûvet épített.

EVIRT, EIVRT, Tungsram

– Az EIVRT december 1-jén megszerezte a General Electric hú-
zott-szálú volfrámlámpa szabadalmát annak németországi hasz-
nálóitól, az AEG-tõl, a Siemens und Halske cégtõl és az Auer
társaságtól. Az egyezség értelmében az EIVRT ugyan Coo-
lidge-technológiával készült lámpákat nem szállíthatott Angliá-
ba és Franciaországba, de a szabadalom osztrák tulajdonosai
sem létesíthettek magyarországi volfrámlámpa-gyárakat. A gyár
december 1-tõl a húzott volfrámszálas lámpák gyártása 15 éves
állami adómentességet élvezett.

– Ettõl az évtõl alkalmazták a Tungsram védjegyet.

Egyéb gyárak

– A Magyar Siemens-Schuckert Mûvek pozsonyi, Récsei úti villa-
mossági gyárát harmadszor is kibõvítették, ekkor a gyár nagymû-
helye a kétszeresére bõvült, így az új csarnok méret és berende-
zés szempontjából is ország legelsõ gépmûhelyei közé került.

– A Magyar Siemens-Schuckert Mûvek vállalkozása gyorsan fej-
lõdött, ezért a Budapest X. kerület Gyömrõi út 122–128. szám
alatt új gyárat (Kábel és Gépgyár) építettek. Az épület teljesen
új eljárással vasbetonból készült, ahol 1913. augusztus 1-jén in-
dult meg a termelés.

Villamos vasutak

– Megnyitották az elsõ Csepelre vezetõ HÉV vonalat.
– Megalakult a Bodrogközi Gazdasági Vasút. Székhelye Sárospa-

168

168



tak volt. A fõvonal Sátoraljaújhely–Sárospatak–Balsa között fu-
tott, továbbá a vasútnak volt egy mellékvonala is Sátoraljaúj-
hely–Sárospatak–Petbenyik irányban.

– A Tátrai HÉV 1908 vége óta üzemelõ Poprád–Tátrafüred vasút-
vonal tulajdonosa, a Phõbus Villamos Vállalatok Rt. vezetése
elhatározta a vasúti hálózat bõvítését és a villamos üzemi rend-
szer átalakítását a Ganz-féle Villamossági Rt. által ajánlott, a
megnövekedett forgalmi igényeket jobban kielégítõ nagyfeszült-
ségû rendszerre. A már korábban megépített, 13,8 km hosszú
módosított nyomvonalú Poprád–Ótátrafüred vonal mellett a vas-
út megépíttette a kelet-nyugat irányú Csorba tó–Tátralomnic
vonalat, amely a Magas Tátra legnépszerûbb üdülõhelyeit kö-
tötte össze. Az átépítés utolsó, Tátraszéplak–Csorbató szakaszá-
nak befejezése után, 1912. augusztus 3-án kezdték meg a felújí-
tott vonal menetrend szerinti üzemeltetését. A teljes, 35,7 km
hosszúságúra növekedett hálózatot a Ganz tervei alapján 1650 V
egyenfeszültséggel villamosították.

– Megkezdõdtek az Arad–Hegyaljai Motoros HÉV vonalának vil-
lamosítási munkái. A nyugat-keleti irányú vasút Gyorok község-
nél kettéágazott, egyik szárnya északra Pankotáig, a másik dél-
re, Lippa határában Mária Radnáig vezetett.

Városok, üzemek villamosításai

– A fõvárosi tanács tudomásul vette a Magyar Mérnök- és Épí-
tész-Egylet vezetékszabvány tárgyú bejelentését, miszerint az
erõsáramú vezetéket törvényesen bejegyzett védjeggyel látják
el. A hazai gyártmányt, a nemzeti színû fonal tanúsítja, míg az
elõállító gyárat egy másik színû fonal azonosítja.

– A Fõváros a Gázmûvek áramszolgáltatási csoportján keresztül
megkezdte a villamosenergia-szolgáltatást.

– Az újpesti Phõbus vállalata 1912-re már 1800 db 52,5 W-os iz-
zólámpából álló közvilágítási hálózatot üzemeltetett.

– Kelenföldön korszerû erõmû építését kezdték el. Az építés mû-
szaki felügyeletét a Ganz késõbbi mûszaki igazgatója, Stark Li-
pót látta el.
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– Hosszúfalun (Brassó vármegye) megalakult a Hétfalusi Villa-
mossági Rt.

– Prázsmáron (Brassó megye) megalakult a Villamosmû Rt.
– Megalakult a Našicei Villamtelep Rt.
– Megalakult a Kassai Villamos Közúti Vasút Rt.
– Megalakult az Elektromechanikai Rt. Budapesten.
– Budapest székhellyel megalakult az Ugocsai Világítási Rt.
– Megalakult az Újpécsi Villamossági Rt.
– Megalakult a Helios Villamosmû Rt., székhelye Zernest (Foga-

ras vármegye).
– Városi villanytelep létesült Tata-Tóváros ellátására.
– Megépült az Apátfalvai Textilgyár Rt. villanytelepe, paraméte-

rei: Gen. 1250 kVA.
– A Sajóvölgyi Vasércbánya Rt. helyi villanytelepet létesített

Betlér ellátására, paraméterei: Gen. 3,1 kV, 115 kW.
– Megépült Kisszeben város villanytelepe, paraméterei: e.á. 2×di-

namó, 60 kW.
– Karcagi táplálásról megvalósult Kisújszállás villamosítása.
– Városi villamostelepet létesítettek Keveházán, paraméterei: 3f,

5000/120 V.
– Kiépítették a Miskolc–Görömböly–Tapolca közötti távvezetéket.
– Ceglédi táplálásról megvalósult Monor, Alberti, Irsa és Pilis

villamosítása.
– A Felsõsziléziai Vasmûvek Rt. Márkusfalva helyi villanytelepet

létesített Végrosztoka ellátására, paraméterei: Gen. 10/0,55 kV,
300 kW.

– Villamosították a nagyszombati Fischer Csokoládégyár Rt.-t,
paraméterei: e.á., 240 V, 180 kW.

– Megépült az Esztergomi érsekség nagymarosi telepe Nagyma-
ros és környékének ellátására, paraméterei: 3f, 600 LE.

– Megépült a Városi Villamos Telep Nagyszalonta, Nagyszalon-
ta–Sarkad ellátására, paraméterei: 3f, 50 Hz, 3000/210/120 V,
160 kW.

– Megépült a Nyitrabánya Szénbányák Rt. villamos telepe Nyitra-
bánya és Privigye ellátására, paraméterei: 2f, 50 Hz, 5,25 kV,
2×500 kW.
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– Megépült a selmecbányai Rétegelt Falemezgyár villanytelepe,
paraméterei: Gen. 160 kW.

– Mezõtúri táplálásról megvalósult Szarvas villamosítása.
– A szenci Eszterházy-féle malomból 190 kW-os távvezetékrõl

megvalósult Szenc, Cseklész, Bazin, Vinièné, Farná és Nyitra-
ivánka villamosítása.

– Temes-Kubín ellátására helyi villamostelepet létesítettek, para-
méterei: 3f, 5000/120 V, 50 Hz.

– Villamosították a Terebesi Cukorgyár Rt.-t, paraméterei: 3×500 V,
365 kW.

– Megépült a Derkics-féle villamostelep Túrószentmárton ellátá-
sára, paraméterei: 3 f, 50 Hz, 150 kVA, valamint a villamosítot-
ták a Cellulózgyár Rt. túrószentmártoni üzemét, paraméterei:
3f, 5000 V, 80 kW + 520 V, 80 kW.

– Megépült a Fusch Jenõ Villanytelepe Vágbeszterce ellátására,
paraméterei: 50 kW.

– Megvalósult Vecsés és Szentendre villamosítása.

Publikációk

– Megjelent Zsakula Milán, a Mûegyetem Elektrotecnikai tanszé-
ke adjunktusának kétkötetes munkája „Általános elektrotechni-
ka” címmel, 1. rész: Az egyenáram alaptörvényei. Egyenáramú
energiatermelés. 2. rész: A váltóáram alaptörvényei. Többfázisú
áramok.

– Megjelent Goldberger Ernõ „Az elektromos mûvek történelmi
fejlõdése, különös tekintettel a magyar viszonyokra” c. cikkso-
rozata az Elektrotechnikában, majd ugyanebben az évben a
Ganz Rt. kiadta a cikksorozatot 29 oldalas különlenyomatként.

– Megjelent Weltzl Károly „A Ganz-féle villamossági r.-t. az
1911. évi turini nemzetközi kiállításon” c. cikke a Magyar
Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyében. A turini (torinói)
nemzetközi ipari és munkakiállításon a Ganz gyártmányai si-
kert arattak.

– Megjelent Fischer Gyula „A budapesti helyiérdekû vasutak vil-
lamosítása és azok nagyfeszültségû berendezése” c. munkája.

171

171



– Megjelent Garády Sándor és Görög Sándor „A budapesti sze-
mélypályaudvarok kérdése a közúti vasúti közlekedéssel kap-
csolatban” c. kiadványa.

1913

Ganz-gyár

– Ebben az évben 2400 V-ig terjedõ feszültségû szakaszoló és
mérõváltó sorozatot dolgozott ki a Ganz-gyár, valamint ekkor
kerültek piacra azok a kefés szerkezetû olajkapcsolóik, ame-
lyekbe a világon elõször korlátozó ellenállások voltak beiktatva.

– 1913 nyarán – hosszú kutatómunka után – elkészült Bláthy új
váltakozó áramú számlálójának végleges típusa, a feltaláló kez-
dõbetûje után megjelölt „B1” típusú fogyasztásmérõ, amely átü-
tõ sikert aratott mind bel-, mind külföldön. Terjedelme lényege-
sen csökkent, súlya – az 1889-ben megjelent wattóra számláló
25 kg-jával és a külföldi mérõk 5–6 kg-os súlyával szemben –
mindössze 2,6 kg volt. Két elõnye volt: a 100%-os túlterhelés
(átmenetileg, állandóan csak 50%-kal volt túlterhelhetõ), és
az áram- és feszültségtekercsek cserélhetõsége. Mérési pontos-
ság tekintetében pedig világviszonylatban az elsõ helyen állt.
A Ganz-gyár képviseletére osztrák, olasz és román leányválla-
latok létesültek, amelyek tevékenyen részt vettek a számlálók
értékesítésében.

– Több nagyobb háromfázisú transzformátor készült a római telep
számára, amelyek teljesítménye 8000 kW és súlya 26 tonna
volt. Az olajat vízzel hûtötték. Nevezetes, hogy ezeket a transz-
formátorokat állandóan 100%-kal lehetett túlterhelni.

– A teljes Ganz-gyár alkalmazottainak száma 1913-ban mintegy
10 ezer volt.

EVIRT, EIVRT, Tungsram

– Az EIVRT napi lámpatermelése októberben már 27 ezer darab
volt.
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– Megindult az EIVRT újpesti gyárában a húzott volfrámszálas
lámpák gyártása.

– Az Egyesült Izzónak ettõl az évtõl Madridban és Prágában mû-
ködött állandó eladási képviselete.

– Az EIVRT ebben az évben összesen 5,5 millió darab volfrám-
lámpát értékesített csõ-, szoffita-, gyertya-, körte-, rázkódásbiz-
tos stb. kivitelben.

– Az újpesti EIVRT gyár 1908/1909. és 1913/1914. üzletévei kö-
zött a szénszálas izzók gyártásán elért nyeresége huszonötödére
(15 ezer Koronára) csökkent, mialatt a volfrámlámpákon közel
37-szeresére (641 ezer Koronára) növekedett. A szénszálas iz-
zók kora végleg leáldozott.

– 1913-ban a vállalat alkalmazottainak létszáma 3600 fõ volt.

Egyéb gyárak

– Kremenezky János 1882-ben Bécsben Egger Bélával együtt
megalapította az Elsõ Osztrák–Magyar Elektromos Világítási és
Erõátviteli Vállalatot, 1899-ben pedig a szénszálas izzók gyár-
tására önállóan létesített új vállalatot. 1913 júniusában Buda-
pesten megalapította a Magyar Wolfram-lámpagyárat. Az EIVRT
tiltakozott Kremenezky fellépése ellen, de nem sok sikerrel.
(1917-ben az EIVRT betársult a cégbe, amely ez évtõl „Magyar
Wolframlámpagyár Kremeneczky János Rt.” néven mûködött
tovább. 1923-ban megkezdte a rádiócsövek, majd az Orion véd-
jegyû rádiók sorozatgyártását, melyek a budapesti gyár nevét
világhírûvé tették.)

– Stein I. mérnök, a kassai villamosmû volt alkalmazottja meg-
alapította vállalatát, a Felsõmagyarországi Elektrotechnikai üze-
met.

– A Magyar Siemens-Schuckert Mûvek a MÁV megrendelésére
beszerelte az elsõ automatikus telefon-berendezést. A vállalat,
mint a Telefunken cég magyarországi vezérképviselõje, éveken
át vezetõ szerepet töltött be az országban.
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Villamos vasutak

– Sztrókay István tervet készít a budapesti gyorsvasút-hálózat ki-
építésére. (A lóvasút villamosításakor, mint a budapesti Közúti
Vaspályatársaság alkalmazottja irányította az átalakítási munká-
latokat.)

– A villamosvasúttal rendelkezõ városokhoz Pécs is csatlakozott.
A három vonalból álló, egyvágányú, kitérõs rendszerû villa-
mosvasutat 1913. október 20-án nyitották meg. A villamosvasút
üzemeltetésére részvénytársaságot alapítottak Pécsi Villamos
Vasúti Rt. néven 200 ezer Korona alaptõkével. A Ganz-gyár
szállította a vasút számára a jármûveket. Az eredeti vonal
1960-ig állt fenn.

Városok, üzemek villamosításai

– A villamos energiát szolgáltató telepek száma 224-re nõtt, ezek
több mint 300 települést láttak el villamos energiával. Az átla-
gosan 1,2 MW-os nagyságú erõmûvek energiáját a városokban,
községekben lévõ üzemek körül kialakuló hálózatok segítségé-
vel közvilágításra, valamint a mezõgazdaságban és az iparban
hasznosították. A kis és közepes teljesítményû telepek erõgépe
a nyersolajmotor volt, a nagyobb erõmûvekben gõzturbinákat
használtak. Az áramtermelõ üzemekben 5918 volt az alkalma-
zottak száma, és az elõállított villamos energia mennyisége
215729 ezer kWó volt, mintegy hatszorosa az 1898. évi terme-
lésnek.

– A villamosiparban alkalmazott munkások létszáma 1913-ban
megközelítette a 13 ezer fõt, amely az összes foglalkoztatott
több mint 2%-át tette ki.

– Megalakult a Csáki Villamossági Rt., székhelye Csák (Temes
vármegye).

– Megalakult a Dunapentelei Villamvilágítási Egyesület Rt., szék-
helye Dunapentele.

– Megalakult a Jánosházai Malom és Villamossági Rt., székhelye
Jánosháza.
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– Szepesváralján megalakult a Harmatta János Villamos Forrasz-
tások Gyára Rt.

– 1913-ban már mûködött a Tiszavidéki Villamossági Rt.
– Megindult Brenbergbányán és Bicskén a közcélú áramszolgál-

tatás.
– Megvalósult Dunapataj, Izsák, Püspökladány, Kunhegyes és

Kunmadaras villamosítása.
– Pécsújhegyen megkezdõdött a villamos energiatermelés az Elsõ

Császári és Királyi Duna Gõzhajózási Társaság Erõmûvében, az
erõmû Pécset is ellátta energiával.

Felsõfokú képzés

– A Mûegyetemen Zipernowsky Károly 200 kV-os vizsgáló transz-
formátorral felszerelt nagyfeszültségû próbatermet rendezett be,
Európában elsõként.

Publikációk

– Megjelent Herzog József „Die Entwicklung elektrischer Lei-
tungsrechnungen” c. tanulmánya az Elektrotechnik u. Maschi-
nenbau-ban. (Herzog Zipernowsky munkatársa volt, részt vett a
transzformátorrendszer kidolgozásában és különbözõ váltakozó
áramú villamos gépek tervezésében.)

– Megjelent az „Erõsáramú villamos berendezésre és ezek üze-
mére vonatkozó biztonsági szabályzatok, utasítások és szabvá-
nyok” c. munka, amelynek kiadásában közremûködött a Ma-
gyar Elektrotechnikai Egyesület.

– Megjelent Molnár Lajos „A magyar-, horvát-, szlavonországi
kõszéngázgyárak statisztikája. Az ugyanezen városokban mû-
ködõ villamos telepek adataival” c. munkája.

– Megjelent Hoór Tempis Móric elõadásának szövege „A testek
mágnesi és elektromos tulajdonságai, az Anyagvizsgálók Nem-
zetközi Szövetségének newyorki kongresszusán” címmel.

– Megjelent Markó Kálmán „A Delphin vízvezetéki rendszer és a
városi villamos mû üzeme” c. könyve.

175

175



1914

Ganz-gyár

– 1904 és 1914 között a Ganz tíz generátort gyártott 30 ezer Vol-
tos állórész tekercseléssel. Ez a szigetelési szint abban az idõ-
ben példa nélkül állt a generátorépítésben.

– A Ganz 1914-ig összesen 125 db váltakozó áramú turbógenerá-
tort gyártott hazai és külföldi megrendelésekre.

– Olaszországban pályára került 16 db Kandó Kálmán által terve-
zett, síkvidéki személy- és gyorsvonati szolgálat ellátására szánt
E 330 sorozatjelû háromfázisú mozdony, a „trenta”, amely siker
tekintetében méltó párja lett Kandó korábbi, E 550-es sorozatá-
nak (lásd 1909-nél). Verebélÿ László szintén részt vett tervezé-
sében és gyártásának szervezésében. A Trenta Kandó háromfá-
zisú mozdonyai közül a legtökéletesebb anyagkihasználással
készült: 75 tonna súlyú és egyórás teljesítménye 2040 kW, ami
27,2 kW/t fajlagos teljesítményt eredményezett. A sorozat elsõ
mozdonya, melynek 100 km/h volt a maximális sebessége,
1914 tavaszán hagyta el a vadoi mozdonygyárat.

EVIRT, EIVRT, Tungsram

– A Posta és Távirdaigazgatóság az EIVRT újpesti gyárát kereste
meg áprilisban, hogy a két fõvárosi telefonközpontot Wes-
tern-rendszerû félautomata központtá alakítsa át. A kivitelezést
átmenetileg megakasztotta az elsõ világháború.

– 1914. március 31-én a szénszálas izzólámpa-kartell feloszlott, a
kartelltagok visszanyerték piaci önállóságukat. Az Egyesült Iz-
zónak a kartellen kívüli állapot egyelõre jobban megfelelt.

– Az EIVRT ebben az évben összesen 5,7 millió darab volfrám-
lámpát értékesített csõ-, szoffita-, gyertya-, körte-, rázkódásbiz-
tos stb. kivitelben.

– AZ EIVRT vállalat 1896 és 1914 között alaptõkéjét több mint
három és félszeresére (1,8 millió Koronáról 6,5 millióra) növel-
te. Gyárépületekben, ingatlanokban és gépi berendezésekben
mért vagyona megötszörözõdött és elérte a 9 millió Koronát.
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A berendezések értéke 7,7-szeresére nõtt a folyamatos megúju-
lás jegyében. A munkáslétszám mintegy meghatszorozódott.

– Az EIVRT újpesti gyárában – a megvásárolt amerikai szabada-
lom alapján – megindult a spirális izzótestû gáztöltéses lámpák
tömeges gyártása.

Egyéb gyárak

– A Magyar Schuckert Mûvek pozsonyi Récsei úti villamossági
gyárának többszöri bõvítés után erre az évre gyárterülete és ter-
melésének nagysága tizenötszörösére, dolgozóinak létszáma pe-
dig tízszeresére emelkedett.

Villamos vasutak

– Pozsony területén már kívül fekvõ dinamitgyári szárnyvonal építé-
sére 1909-ben engedélyezési tárgyalást tartottak. Ezzel 1914-re
13,5 km-re emelkedett a hálózat hossza.

– Az 1914. február l-jére elkészült Pozsony-országhatárszéli HÉV
a város területén 550 V-os egyenárammal, míg azon túl 15 kV-os
egyfázisú váltakozó árammal közlekedett. E vasutakat nem a
MÁV üzemeltette, ám a fõvasúthoz megvolt a kapcsolatuk.

– Kassán 1914. február 28-án kezdõdött meg a villamosvasúti
forgalom. A kassai villamosvasút a Kassai Villamos Közúti
Vasút Rt. tulajdonában volt, amely 1913-ban alakult.

– Megnyílt a Budapest-Budafok Helyiérdekû Villamos Vasút Buda-
fok elágazás–Budaörs–Törökbálint kétvágányú vonala. A BHÉV
harmadik, Szentendrére vezetõ északi vonalán a vonal kétvágá-
nyúra történt kiépítésével egyidejûleg, 1914. május 13-án vezették
be a villamos vontatási üzemet.

– 1914-re villamosították a Dunagõzhajózási Társaság pécsvidéki
bányaüzemét kiszolgáló Üszög–Pécsbányatelep, illetve Mecsek-
szabolcs közötti normál nyomtávolságú szénszállító vasutat,
850 V egyenfeszültséggel.
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Városok, üzemek villamosításai

– A villamos közvilágítás várható jelentõs költségei arra késztet-
ték a Fõvárost, hogy saját, községi tulajdonú erõmûvet és villa-
mos hálózatot létesítsen. 1910-ben tárgyalni kezdte a tanács egy
községi tulajdonú villamos erõmû létesítésének lehetõségét.
1911. június 28-i rendes ülésén elhatározta, hogy francia köl-
csönnel Kelenföldön kell egy hõerõmûvet megépíteni. Ez a ha-
tározat indította el Budapest Székesfõváros Elektromos Mûvei
(BSzEM) létrehozását. Az erõmûépítés tervével párhuzamosan
1912. május 15-én a fõváros közgyûlése felhatalmazta a taná-
csot, hogy kezdje meg az MV Rt. megváltására vonatkozó tár-
gyalásokat. Az MV Rt. telepének átvétele 1914. június 1-jén
megtörtént, ekkor egyesítették a Gázmûvek keretében a községi
áramszolgáltatást végzõ részleggel, és e naptól kezdve a Buda-
pest Székesfõváros Elektromos Mûvei önálló cég lett, Stark Li-
pót vezérigazgató vezetésével. Az MV Rt. valamennyi dolgozó-
ját – az igazgatók kivételével – ideiglenes jelleggel, de változat-
lan illetménnyel átvették az újonnan alakult BSzEM állományá-
ba. 1913-ban kiépítettek mintegy 134 km hosszú háromfázisú
kábelhálózatot (ez közel fele az MV Rt. egyfázisú kábelhálóza-
ta hosszának!), kiépítettek továbbá 4,5 km hosszú háromfázisú
szabadvezeték-hálózatot is, és ezeken keresztül – egyelõre vásá-
rolt energiával – megkezdték a háromfázisú áramszolgáltatást.

– Az Elektromos Mûvek a Fõváros egyik legjelentõsebb vállala-
tává vált.

– Budapesten megalakul az Általános Gép- és Villamossági Rt.
– Megalakul a Nagymihályi Gõzmalom és Villanytelep Rt.
– Buzáth János jogász 1914–16 között a Magyar Villamossági Rt.

Váci úti telepének, s a Budapesti Általános Villamossági Rt. te-
lepe kialakítási munkálatait szervezte.

– Ez évben létesítették a Dobsina–Rakóc távvezeték vonalat.
– Megvalósul Kistelek villamosítása.
– A Ganz üzembe helyezte a konstantinápolyi háromfázisú telepet.
– A Ganz üzembe helyezte a castelmadamai vízerõmûtelepet,
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amelyet Bláthy tervezett. Az erõmû két 16 pólusú, 7500 kVA-s
generátora 30 ezer V-os állórésztekercseléssel készült.

– Üzembe helyezték Budapesten a Logodi utcai egyenáramú át-
alakító állomást.

– A Balatonvidéki Villamosmûvek Rt. Aszófõnél épített erõmû-
vet, mely árammal látta el az északi parton Aszófõ és Alsóörs
közötti területet, a déli oldalon pedig a Balatonba fektetett me-
derkábelen 5 kV-os hálózaton keresztül a Siófok–Balatonfeny-
ves partszakasz és Lengyeltóti közötti területet.

Részvénytársaság Villamos és Közlekedési Vállalatok
Számára (Tröszt)

– 1914-ben a Tröszt 17 vidéki városnak biztosított villamos ener-
giát.

Publikációk

– Kolozsvárott megjelent Pfeiffer Péter „Az elektrotechnika ele-
mei” c. munkája.

– Megjelent Zachara Lajosnak, a darmstadti és karlsruhei mû-
egyetemen elektrotechnikai képesítést szerzett szakemberének,
a Ganz-gyár munkatársának „Az elektromosság a mezõgazda-
ságban” c. könyve.

– Megjelent Bernolák Kálmán „Az elektromos kettõs réteg” c.
munkája.

– Megjelent Hevesy György „Elektromosság és radioaktivitás” c.
cikke az Elektrotechnikában.
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A KÖTETHEZ KAPCSOLÓDÓ, INTERNETEN
ELÉRHETÕ FELDOLGOZÁSAINK

I. ADATBÁZIS

A magyar villamosságtan-elektrotechnika 1945 elõtti
történetének adatbázisa

Az adatbázis több fontos egykorú szakfolyóirat idevágó közlemé-
nyeinek teljes szövegét tartalmazza, ezen túlmenõen a jelentõs
személyek életrajzi adatsorait is magában foglalja a gyûjtés. Az
adatbázist folyamatosan bõvítjük.

A honlap elérhetõsége: http://elektro.tudomanytortenet.hu/

II. ADATBÁZIS

Neves mûszaki alkotók külföldön benyújtott
villamosságtani-elektrotechnikai szabadalmai az 1882–1936

közötti korszakban, a szabadalmak teljes szövegével

Elsõ alkalommal igyekeztünk összegyûjteni a neves hazai villamos-
mérnökök (gépészmérnökök) által 1882-tõl kezdõdõen külföldön
benyújtott szabadalmakat, s bár korszakunk csak 1914-ig halad,
igyekeztünk nyomon követni az ugyanezen szerzõk által késõbb be-
nyújtott szabadalmak útját is. Különösen értékes például a Bláthy
által benyújtott szabadalmak sora, amelyekrõl szintén elsõként mi
tudunk egy komoly jegyzéket átnyújtani a kutatók számára.

A honlap elérhetõsége: http://szabadalmak.tudomanytortenet.hu/
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III. ADATBÁZIS

Az 1896 és 1914 között Magyarországon mûködõ
villamosenergia-ipari vállalatok és fõbb tisztségviselõik

Összeállításunk a magyarországi tisztségviselõk adatsorait magá-
ban tömörítõ „Magyarország tiszti czím- és névtára” évkönyv-so-
rozat alapján készült. Átnéztük az 1896 és 1917 között bejelentett
adatsorokat, s ebbõl állítottuk össze ezt a nagy adatbázist. Ezt kö-
vetõen a történelmi Magyarország térképé bejelöltük azokat a he-
lyeket, ahol az áramszolgáltató vállalatok (többnyire részvénytár-
saságok) létesültek, így a térkép alapján könnyebben megtalálha-
tók ezek a települések. Ez az elsõ kísérlet arra, hogy az egyes
részvénytársaságok elnökségérõl, igazgatótanácsának a tagjairól
képet alkossunk az 1896 és 1914 közötti idõszakból.

A honlap elérhetõsége: http://villamosipar.tudomanytortenet.hu/hu
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SZAKIRODALMI FORRÁSOK

1. rész
LEVÉLTÁRI ÉS KÉZIRATTÁRI ANYAGOK

A Magyar Országos Levéltárban (MOL) található gyári
iratanyagból:

Egyesült Villamossági Rt. (1896-ban több kisebb vállalat fúziójá-
ból jött létre, 1906-ban felvette az Egyesült Izzólámpa és Villa-
mossági Rt. nevet) – Z559–609 (1876-tól)

Részvénytársaság Villamos és Közlekedési Vállalatok számára –
Z577–580, Z582 (1891-tõl)

Magyar Dunántúli Villamossági Rt. – Z594–596 (1893-tól)

A Magyar Siemens-Schuckert Mûvek Villamossági Rt. – Z615–
619 (1892-tõl)

Telefongyár Rt. – Z631–637 (1911-tõl)

Magyar Wolframlámpagyár Kremenezky János Rt. – Z621–626,
Z1176–1177 (1913-tól)

A Fõvárosi Levéltárban található gyári iratanyagból:

Világítási és a Vízvezetéki Albizottmány 1885–1913-ból fennma-
radt jegyzõkönyvei.

A víz-, gáz- és áramszolgáltatást ellátó vállalatok ügyei 1911-ig
a II. (Középítési), ezután a XII. (Világítási és Vízvezetéki)
Ügyosztályhoz tartoztak.

Budapest Székesfõváros Elektromos Mûveinek iratai (1893–1959).
– BFL XI. 1509.

Az áramszolgáltatást 1893–1914 között két magánvállalat látta
el. A Fõváros 1911-ben határozta el ezek megváltását és saját
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erõmû építését. Az építést a Gázmûvek keretén belül intézték
1914-ig, amikor a közgyûlés megalapította Budapest Székesfõ-
város Elektromos Mûveit. Ugyanebben az évben került sor a
Magyar Villamossági Rt., 1918-ban pedig a Budapesti Villa-
mossági Rt. megváltására. Ettõl kezdve a város egész területén
az Elektromos Mûvek látta el a szolgáltatást.

Phöbus Villamos Vállalatok Rt. iratai. – BFL XI. 313. (1909-tõl)

Budapesti Villamosvasút Városi Vasút iratai (1882–1931). – BFL
XI. 1512.

Az MMKM Elektrotechnikai Múzeum Könyvtárának
kézirattári gyûjteményébõl:

Copirbuch, 1–40 (Ganz másolókönyvek, 1886-tól)

Bólyi Dániel: A villamosenergia elosztás fejlõdése Pécs városában
(1894–1948). Bp., 1967. Kézirat.

Mátéffy Józsefné: A Szabó–Mátéffy Villamosipari Rt. története.
Bp., 1990. Kézirat.

Stark Lipót: A Ganz Villamossági Gyár elsõ 50 évének története.
[Gépirat], 1928. (német nyelvû közlés)

A levéltári kutatást segítõ nyomtatott repertóriumok:

Ganz és Társa Villamossági-, Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. +
Hofherr–Schrantz–Clayton–Shuttleworth Magyar Gépgyári Mûvek
Rt. Repertórium. Összeáll.: Szilágyi Gábor. Bp., 1965. Magyar
Országos Levéltár, Mûvelõdési Minisztérium Levéltári Osztálya.
128 lev. (Levéltári leltárak 35.)

Az államosítás elõtt mûködött villamosenergia-ipari és áramszolgál-
tató vállalatok repertóriuma. Összeáll.: Németh Kálmánné és Lázár
Balázs. Bp., 2005. Magyar Országos Levéltár. 139 p.
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2. rész
EGYKORÚ NYOMTATOTT SZAKIRODALMI

FORRÁSOK (1896–1916)
(A publikációk megjelenése idõrendjében)

a) Önálló kiadványok

Vállalatokra és azok kiemelkedõ személyiségeire
vonatkozó munkák

Elektromos Mûvek berendezése Ganz és Társa távolba vezetõ
rendszere szerint. Bp., 1896. Ganz és Társa. 182 p.

„Volta” Electrotechnikai Czikkek Kiviteli Vállalata Budapest. Bp.,
1896. Preszburg Frigyes. 28 p.

A tekintetes m. kir. szabadalmi hivatal birói osztályához nyilatko-
zata Ganz és társa vasöntöde és gépgyár-részvénytársulat buda-
pesti bejelentett czégnek; ... Siemens és Halske berlini czégnek ...
megállapítási kérelmére. [Bp.,] 1897. Pesti Lloyd-társulat könyv-
nyomdája. 49 p.

[Siemens és Halske]: Tekintetes m. kir. Szabadalmi Hivatal! Tisz-
telettel alulirott czég attól tartunk, hogy Zipernowsky Károly, mû-
egyetemi tanár, budapesti lakos és Déri Miksa, mérnök, bécsi la-
kos, ... ellenünk bitorlás miatt keresetet fognak indítani... Bp.,
1897. Pesti Lloyd-társulat. [1] p.

Mechwart András úrnak a Ganz és Társa Vasöntõ- és Gépgyár
Részvény-Társulatnál kifejtett negyven éves mûködése emlékéül.
[Kiad.] a Ganz és Társa Tisztviselõi. Bp., 1899. Hornyánszky.
29 p., 3 t. (Németül is)

Elektrizitätswerke Ausgeführt von Ganz&Comp. Bp., 1900. Leo-
bersdorf–Ratibor.

Zipernowsky Károly saját és másokkal közösen szabadalmaztatott
találmányai az elektrotechnika és rokon iparágak körébõl. Bp.,
1900. Márkus Ny. 129 p.

Ganz & Comp. ... Elektrische Fabrik. Nernstlampen. Wien, 1904.
Ganz & Comp. 2 p.
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Magyar Siemens-Schuckert-Mûvek Villamossági Részvénytársa-
ság alapszabályai. Bp., 1907. Gonda János könyvny. 13 p.

VI. számú árjegyzék kötet. Vezetékberendezési anyagok. Bp.,
1912. Magyar Siemens–Schuckert-mûvek villamossági r.-t. 222,
XII p.

Ganz-féle Villamossági Részvénytársaság. Egyenáramú gépek ke-
zelésére vonatkozó utasítás. Bp., 1913. Wodianer Ny. 28 p.

Segédsarkokkal ellátott egyenáramú dinamógépek kapcsolása, va-
lamint a gyakrabban elõforduló üzemzavarok okai és azok elhárí-
tása. Bp., 1915. Magyar Siemens–Schuckert-mûvek. 30 p.

Szakmunkák

Budapest Mûszaki útmutatója. Szerk.: Edvi Illés Aladár. Bp.,
1896. Magyar Mérnök- és Építész-Egylet. 606 p., 120 t., 9 mell. –
Reprint kiad.: Bp., 2005. Terc. [8], 606 p., [47] t.

Straub Sándor: Az elektromosság az iparban. In: Hasznos olvas-
mányok. Bp., 1896. Lampel. (Iparosok Olvasótára II. No. 3–4.)

A Ferencz József földalatti villamos vasút Budapesten. Tervezte
és épitette Siemens és Halske. Bp., [1896]. Buschmann F.
könyvny. 38 p., 3 t.

Herzog József: Elektromos világítás. Bp., 1897. Mérnök- és Épí-
tész-Egylet. XII, 425, [3] p. (A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet
könyvkiadó vállalata II. Elektrotechnika)

Fodor, István: Elektricität direkt aus Kohle. Wien – Pest – Lepzig,
1897. Hartleben. XI, 306 p.

Weyde J. Ferenc: Az elektromotorok és azok alkalmazása a kis-
iparban. 1. rész: A villamos munkaátvitel elvei és az egyenirányú
áramú mótorok. + 2. rész: A váltakozó- és a többfázis-áramú
mótorok. Bp., 1897–1898. Lampel. 132 p.; 102 p. (Iparosok olva-
sótára)

Wittmann Ferenc: Az erõs villamáramok technikája az ezredéves
országos kiállításon. Bp., 1898. Pesti könyvny. 62 p. (Klny. Mat-
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lekovits: »Az ezredéves kiállítás eredménye« címû kiállítási fõje-
lentés 8. kötetébõl)

Wittmann Ferenc: Müszerek és tudományos eszközök az 1896.
évi ezredéves országos kiállításon. Bp., 1898. Pesti könyvny.
24 p. (Klny. Matlekovits: »Az ezredéves kiállítás eredménye«
címû kiállítási fõjelentés 8. kötetébõl)

Edvi Illés Aladár: Elektrochemia. Bp., 1899. Mérnök- és Építész-
Egylet. VIII, 240 p. (Elektrotechnika)

Csopey László: Elektromos elemek és akkumulátorok. Bp., 1899.
Lampel. 47 p. (Iparosok olvasótára)

Villamossági ipar. Bp., 1901. A keresk. miniszter kiadása. 119 p.
Megjelent „A magyar korona országainak gyáripara 1898-ban.
Az 1899. évben végrehajtott iparstatisztikai fölvételek adatai
alapján Hegyeshalmy Lajos és Farkas Ferenc közremûködésé-
vel szerk.: Szterényi József” sorozat részeként, amely 20 füzet-
ben foglalja össze Magyarország gyáriparát. A kötet a sorozat
6. füzeteként jelent meg.

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Bp., 1902. Neumayer Ede
kvny. 20 p.

Straub Sándor: Elektrotechnika. A gyakorlati elektrotechnika kézi
könyve címû munkáinak teljesen átdolgozott és módosított kiadá-
sa. I–VI. rész. Bp., 1902–1909. Pátria r. t.

I. rész. A mágnesség és elektromosság alapelvei. Mértékegysé-
gek. Elektromos mérési módszerek. Mérõ mûszerek. Elektro-
mosságszámlálók. (Fogyasztásmérõk.) A szövegbe nyomott szá-
mos ábrával. (1902–1903.) 1–392 p.

II. rész. Egyenáramú dinamógépek. A szövegbe nyomott szá-
mos ábrával. (1903–1904.) 393–680, VI p.

III. rész. Váltakozó áramok. Többfázisú áramok. Váltakozó di-
namók. Transzformátorok. A szövegbe nyomott 54 ábrával.
4 rajzmelléklettel, a hazai áramfejlesztõ telepek jegyzékével és
1 színnyomatú térképpel. (1904–1906.) VII, 520, 5, XVI p.
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IV. rész. Akkumulátorok. Galvánelemek. a szövegbe nyomott
138 ábrával, 2 rajzmelléklettel és „Függelék”-kel. (1907.) VI,
184, XVI p.

V. rész. Áramelosztási rendszerek. Vezetékek és vezetékháló-
zatok tervezése és számítása. Vezetékek szerelése. Kapcsolók.
Olvadó vezetékbiztosítók. Túlfeszültség-biztosítók és villámhá-
rítók erõsáramú elektromos vezetékeken. A szövegbe nyomott
számos ábrával, rajzmellékletekkel, elektrotechnikai életrajzzal
és Edison arcképével. (1909.) 104, 318 p., 18 mell. + Mellékle-
tül az V. részhez: Az elektrotechnikai tudományok és iparnak
úttörõi és fejlesztõi Magyarországon s e szak fejlõdésének elsõ
negyedszázadában. XXXVIII p. (Életrajzi kis arcképek: Bláthy
Ottó Titus, Cserháti Jenõ, Déri Miksa, Fodor István, Herzog Jó-
zsef. Hoór Tempis Móric, Edvi Illés Aladár, Jedlik Ányos Ist-
ván, Belecskei Mechwart András, Neustadt Lipót, Póschl Imre,
Söpkéz Sándor, Stark Lipót, Weyde Ferenc János, Wittmann
Ferenc, Zipernowszky Károly.

VI. rész. Az elektromos világítás. 1–2. füz. A szövegbe nyo-
mott számos ábrával. (1909.) VI. 144 p.

Átdolgozott kiadása 1911–1918 között jelent meg.

Fodor István: Rövid zárlat és elektromos berendezések. Bp., 1903.
Európa irod. r.-t. ny. 44 p.

Stark Lipót: Villámhárítók, különös tekintettel mezõgazdasági épü-
letekre. Bp., 1903. Fõv. Ny. 43 p.

Az Elektrotechnikai Intézet (tulajdonos dr. König Izsó) almanach-
ja az 1904. évre. I. évfolyam. Bp., 1904. Légrády Testvérek kvny.
72 p.

Bozóky Endre: Az elektromos sugárzásokról. Bp., 1905. KMTT.
66 p. (Természettudományok elemei 4.)

Wittmann Ferenc: Az elektrotechnika körébõl. Dinamógépek és
akkumulátorok s alkalmazásuk az elektromos munkaátvitelre és
villamvilágításra. Bp., 1905. Athenaeum Ny. 20 p. (Népszerû fõis-
kolai tanfolyam)
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Zappner Mór: Elektromos ellenállásmérések, különös tekintettel a
kábelmérési gyakorlatra. Hibameghatározás erõs áramú földalatti
kábelekben. 128 szövegábrával. Bp., 1906. Kilián Fr. utóda bi-
zom. VIII, 228 p.

Karlovitz László: Gyakorlati elektrotechnika. Elektromos gépek …
kapcsolási vázlatai. Bp., 1907. Pesti könyvny. r.-t. X, 117 p., 20 t.
– 2. kiad.: Bp., [é. n.] Globus kvny. VIII, 302 p.

Fodor István. A füstnélküli város és az ipar. 18 ábrával. Bp., 1907.
Athenaeum. 55 p.

Fischer Albert: A mechanikai munkatárolás szerepe elektromos
hajtásnál. Bp., 1908. Pátria r.-t. ny. 53 p.

Gyakorlati elektrotechnika. Boleman Géza elõadásai alapján kiad-
ja Pfaff Gusztáv. Bp., 1909–1910. [Ny. n.] 177 p.

Róka Kálmán: Elektrizátorok befolyása az áramgörbékre. Bp.,
1910. Pátria. 43 p.

Ábrahám Géza, [Pattantyus]: Elektromos hengerjáratok üzemének
vizsgálata gyorsulások alapján. Bp., 1911. Pátria. 59, [1] p.

Balla Ignác: Edison. Bev.: Fodor István. Bp., 1912. Singer-Wolf-
ner. XVI, 221 p., 8 t.

Zsakula Milán: Általános elektrotechnika. 1. rész: Az egyenáram
alaptörvényei. Egyenáramú energiatermelés. + 2. rész: A váltó-
áram alaptörvényei. Többfázisú áramok. Bp., 1912. Németh Jó-
zsef. 216, 163 p. (Modern technika 2–3.)

Hoór Tempis Móric: A testek mágnesi és elektromos tulajdonsá-
gai, az Anyagvizsgálók Nemzetközi Szövetségének newyorki kong-
resszusán. Bp., 1913. Pátria. 10 p.

Hevesi Gyula: Az elektromos gépek szerkezete, felszerelése és ke-
zelése. Bp., 1913. Nyugat ny. 64 p. (Közhasznú könyvtár)

Bernolák Kálmán: Az elektromos kettõs réteg. Bp., 1914. Ste-
phaneum. 29 p.

Zachara Lajos: Az elektromosság a mezõgazdaságban. Bp., 1914.
Pátria. 122 p.
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Wittmann Ferenc: Elõterjesztés a kir. József-mûegyetem gépész-
mérnöki szakosztályához, melyben Bláthy Otto Titusz, Ganz-gyári
osztályigazgató mérnöknek a tiszteleti mûszaki doktori címmel
való kitüntetését hozza javaslatba. Bp., 1915. Pesti Lloyd. [2] p.

Szabályok, szabványok, szabadalmi kérdések,
statisztikák

Magyar Statisztikai Évkönyv. 1896–1914. Bp., 1897–1915. Or-
szágos M. Kir. Statisztikai Hivatal. Évente egy kötet.

Budapest Székesfõváros Statisztikai Évkönyve. 1896–1914. Bp.,
1897–1915. Országos M. Kir. Statisztikai Hivatal. Évente egy
kötet.

A találmányi szabadalmakról szóló 1895: XXXVII. t.-czikk, vala-
mint az ezen t.-czikk végrehajtása, továbbá a Szabadalmi Hivatal
szervezeti és ügyviteli, a Szabadalmi Tanács ügyviteli és a Szaba-
dalmi Hivatal hivatalos lapjának szervezeti szabályzata tárgyában
kiadott 573/1986. eln., 734/1896. eln. és 735/1896. eln. számú ke-
reskedelemügyi ministeri rendeletek. Bp., 1896. Országos Tör-
vénytár. 152 p.

Pataky Miklós: A villamos berendezések engedélyezésére vonat-
kozó törvények és szabályok a s.-a.-újhelyi villamos világítás en-
gedélyezése. S.-A.-Újhely, 1896. Landesmann. VI, 153 p.

1895:XXXVII. tc. A találmányi szabadalmakról. In: Corpus juris
Hungarici. – Magyar törvénytár 1000–1895. Az 1894–1895. évi
törvényczikkek. Szerk.: Márkus Dezsõ. Bp., 1897. Franklin Társu-
lat. pp. 275–292.

Lévy Béla: A magyar szabadalmi jog rendszere. (A szabadalmi
hatóságok, intézmények leírása.) Bp., 1898. Politzer. 144 p.

Tikos Imre: Statisztikai adatok Magyarország városai és nagyobb
községeinek közvilágítási állapotáról. Komárom, 1898. Schön-
wald Tivadar. 10 p.

Wetzel Gyula: A találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII.
törvényczik, valamint az ennek életbeléptetésére vonatkozó rende-
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letek magyarázata és a találmányi szabadalmakra vonatkozó ösz-
szes törvények és rendeletek egybeállítása. Bp., 1898. Pallas. VII,
332 p.

Magyarország közgazdasági és közmûvelõdési állapota ezeréves
fennállásakor és az 1896. évi ezredéves kiállítás eredménye. Szerk.:
Matlekovits Sándor. 8. köt. Ipar. Kereskedés. Közlekedés. Bp.,
1898. Pesti Könyvny. VI, 926 p., 44 t.

Budapest Székesfõváros Közlekedésügyére vonatkozó okmányok
gyûjteménye. 1–3. köt. Bp., 1901. Székesfõváros Háziny. VII,
752 p.; VIII, 800 p.; VI, 653 p.

Villamos berendezések. Erõs áramú elektromos berendezések sza-
bályzata. Kiadja a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet. Bp., 1904.
Pátria ny. 29 p.

Erõs áramú villamos berendezésekre vonatkozó biztonsági sza-
bályzatok. Összeállította a magyar elektrotechnikusok szövetsége.
Magyar nyelven közli a Budapesti általános villamossági r. t. Bp.,
1904. A. R. T. kiad.

Kelemen Manó István: A találmányi szabadalmakról szóló 1895.
évi XXXVII. törvénycikk revisiója. Bp., 1905. Országos Iparegye-
sület. 8 p.

Halász Aladár: Javaslat a találmányi szabadalmakról szóló 1895:
XXXVII. t.-czikk reformjára. Elõadói tervezet. Bp., 1906. Magyar
Gyáriparosok Országos Szövetsége. 96 p.

Erõsáramú elektromos berendezések szabályzata. Bp., 1906. Pát-
ria r.-t. 29, V p.

Zemplén Gyõzõ: Az elektromosság és gyakorlati alkalmazásai.
Bp., 1910. KMTT. XIV, 683 p. – 2. átd. kiad.: Bp., 1927.

Utasitás az egyfázisu indukciós mótorok kezelésére vonatkozólag.
Bp., [1910 körül.] Ganz-féle Villamossági Rt. 24 p.

Elsõ segélynyújtás villamosság okozta baleseteknél. Bp., [1910
körül]. Ganz-féle Villamossági Rt. 8 p.

Erõsáramú villamos berendezésre és ezek üzemére vonatkozó biz-
tonsági szabályzatok, utasítások és szabványok. Kiadják a Magyar
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Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar Mérnök- és Építész-Egy-
let, az Orsz. Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület közremû-
ködésével. Bp., 1913. Magyar Mérnök- és Építész-Egylet. Kilián
biz. 80 p.

Török László: A találmányi szabadalom. A szabadalmi jog és gya-
korlat, különös tekintettel Magyarországra. Bp., 1913. Rényi. 260 p.

Egyes villamosított helységekre vonatkozó leírások

Nyiregyháza r. t. város és Ganz és Társa részvénytársaság között
a villanyvilágitás létesitése tárgyában 50 évre kötött szerzõdés.
Nyiregyházán, 1896. Piringer. 25 p.

Szerzõdés, mely Nagy-Kanizsa város és Franz Lajos úr marburgi
lakos között a villamos áramnak köz- és magánvilágítási és erõát-
viteli céljára való összeállítása tekintetében következõleg köttetett.
Nagykanizsa, 1897. Welss L. és fia. 29 p.

Tájékoztató a villamos világítás bevezetésére nézve Gyulán és
Csabán. B.-Csaba, 1899. »Corvina« könyvny. 15 p.

Dalmady Ödön: Az ikervári villamos mûvek. (A vasvármegyei
elektromos müvek r.-t. tulajdona.) Bp., 1900. Pátria Ny. 154 p.,
3 t., 3 térk. (Klny. a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 1900. áp-
rilis 7-i egyetemes szakülésén tartott elõadásról)

Projekt der Errichtung eines Elektrizitätswerkes in der kön. Frei-
stadt Brassó. Verfasst von der Firma Ganz u. comp. Eisengiesserei
und Maschinen Fabriks A. G. Brassó, 1902. Druck. Ciurcu. 49 p.

Kolozsvár sz. kir. város elektromos mûvére vonatkozó szállítási
szerzõdés. Kolozsvár, 1904. Gombos F. ny. 64 p.

Székelyudvarhely város villamos világítása. Székelyudvarhely,
1905. Betegh. 8 p.

Straub Sándor: Magyarország közcélra való elektromos áramfej-
lesztõ telepei és elektromosan megvilágított helységei az 1896. év
elején. Bp., 1906. Pátria r. t. ny. 35 p.

Szerzõdés, mely egyrészrõl Zólyom szab. kir. r. t. város közönsé-
ge, ... másrészrõl a Ganz-féle villamossági részvénytársaság buda-
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pesti cég, ... között ... köttetett. Zólyom, 1908. Nádosy Ferenc
könyvnyomdája. 10 p.

Straub Sándor: Magyarország és Horvát-Szlavonországok közcél-
ra való elektromos áramfejlesztõ telepei és elektromosan megvilá-
gított helységei az 1911. évben. Bp., 1911. Révai–Salamon ny.
103 p.

Goldberger Ernõ: Az elektromos mûvek történelmi fejlõdése, kü-
lönös tekintettel a magyar viszonyokra. Bp., 1912. Ganz rt. 29 p.
(Klny. az Elektrotechnikából)

A városi villamos mû szabályrendelete. Nagyvárad, 1908. Nagy-
várad város villamos mûve. 24 p.

Nagy Sándor: Az elektromos világításról. Zilah, 1908. Seres Samu
kvny. 31 p.

Benyó Albin: A kolozsvári villamos vízerõtelep. Bp., 1913. Pal-
las. 79 p., 8 t. (Klny. a Vízügyi Közleményekbõl)

Markó Kálmán: A Delphin vízvezetéki rendszer és a városi villa-
mos mû üzeme. Szatmár, 1913. „Szabadsajtó” ny. 36 p., 1 t.

Molnár Lajos: A magyar-, horvát-, szlavonországi kõszéngázgyá-
rak statisztikája. Az ugyanezen városokban mûködõ villamos tele-
pek adataival. Elõszóval ellátta: Pfeifer Ignác. – Statistik der
Steinkohlengaswerke in Ungarn. Kroatien und Slavonien. Mit
Daten der in selben Städten befindlichen Elektrizitätswerke. Bp.,
1913. Dick M. 15 p., 2 t.

Csikszereda r. t. város üzembérleti szerzõdése Ganz-féle Villa-
mossági R.-Társasággal. Csikszereda, 1914. Szvoboda M. Kvny.
25 p.

Körmend nagyközség villamos mûvének szabályrendelete. Kör-
mend, 1914. Slavik ny. 42 p.

[Torda] r. t. város villamos központi telepének szabályrendelete.
Torda, 1914. Füssy ny. 44 p.
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Villamos vasutak

Reymond-Schiller Lajos – Zipernowszky Károly: A magyar met-
ropol vasút. Bp., 1895. Athenaeum Ny. 31 p., 2 t., 1 térk.

A magyar metropol vasút mûszaki leírása. (Bartha Alajos terve-
zõ). Bp., 1896. Károlyi György ny. 19 p., 2 t.

Nagy vasutak elektromos vontatása. 1. Kandó Kálmán: Az elektro-
mos vontatás nagy vasutakon nagyfeszültségû váltakozó árammal.
+ 2. Cserháti Jenõ: Az elektromos és gõzlokomotív-vontatás össze-
hasonlítása különösen gazdasági szempontból. Bp., 1901. Pátria
kvny. Ganz és Társa vasöntõ- és gépgyár r.-t. kiad. 51 p., 2 t.

Zielinski Szilárd: Budapest forgalmi viszonyainak rendezése és a
központi fõvasút terve. A szöveg közé nyomott 47 ábrával. Bp.,
1902. Magyar Mérnök- és Építész-Egylet. 133 p.

Wolff Gerõ: A pozsony-bécsi villamos vasút. Pozsony, 1903.
Keresk. és iparkamara. 23 p. – Uaz. németül is: Die Pozsony-Wie-
ner elektrische Bahn. Pozsony, 1903. Éder István ny. 20 p.

Balog Emil: Huszonöt év az elektromos vasútak történetébõl. Bp.,
1908. Szerzõ. 44 p.

Fischer Gyula, tóvárosi: A budapesti helyiérdekû vasutak villamo-
sítása és azok nagyfeszültségû berendezése. Készítette Ganz rt.
Bp., 1912. Pátria. 20 p.

A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet emlékirata a helyiérdekû
vasútügynek föllendítése érdekében. Miklós Ödön és Török Emil
javaslata alapján. Bp., 1903. Pátria Ny. 34 p.

Cserháti Jenõ – Kandó Kálmán: Nagyfeszültségû forgó árammal
hajtott elektromos vasútak. Bp., 1903. Ganz és Társa. Kilián F.
utóda bizom. 83 p., 6 t.

Kakujay Károly: A közúti elektromos vasútak berendezése és üze-
me. I–II. kötet. Bp., 1904–1909. Magy. Mérnök- és Építész-
Egylet. Kilián Fr. utóda bizom. VIII, 342 p.; IV, 390 p. (A Ma-
gyar Mérnök- és Építész-Egylet könyvkiadó vállalata)

Söpkéz Sándor: A villamosság és a villamos vontatás. Bp., 1909.
Wodianer. 80 p. (Közlekedési Szakkönyvtár I/9.)
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b) Szakcikkek (szaklapok szerint csoportosítva)

Technológiai Lapok

Az elektrotechnika a bányászatban. = Technológiai Lapok 8 (1896)
No. 1. (jan. 15.) pp. 1–6.; No. 2. (jan. 31.) pp. 20–22.; No. 3.
(febr. 15.) pp. 27–28.; No. 4. (febr. 29.) pp. 40–41.

Elektromos bányavasutak. = Technológiai Lapok 8 (1896) No. 5.
(márc. 15.) pp. 51–52.

Az ezredéves országos kiállítás gépipari csoportja. Magyar vila-
mossági részvénytársulat, Budapesten. = Technológiai Lapok 8
(1896) No. 20. (okt. 31.) pp. 263–273.

Weyde J. F.: Az ezredéves országos kiállitás szines szökõkútja. =
Technológiai Lapok 9 (1897) No. 6. (márc. 31.) pp. 50–52.

Weyde J. F.: Kassa város elektromos mûvének kábelhálózata. =
Technológiai Lapok 9 (1897) No. 7. (ápr. 15.) pp. 63–64.

Weyde J. F.: Ganz és Társa váltakozó áramu elektromos központi
telepeinek kapcsolótáblái. = Technológiai Lapok 9 (1897) No. 9.
(máj. 15.) pp. 86–89.

Az ezredéves országos kiállítás gépipari csoportja. Ganz és Társa
vasöntõ- és gépgyár-részvénytársulat, Budapesten. = Technológiai
Lapok 9 (1897) No. 13. (jún. 15.) pp. 126–132.; No. 14. (júl. 13.)
pp. 135–142.; No. 15. (aug. 15.) pp. 143–149.; No. 16. (aug. 31.)
pp. 151–159.

Bonfiglietti Aurél: Evian les Bains elektromos vasútja három-
fázisu árammal. = Technológiai Lapok 10 (1898) No. 17. (szept.
15.) pp. 164–166.

Weyde J. F.: Elektrotechnikai vázlatok a párisi kiállításról. =
Technológiai Lapok 12 (1900) No. 13. (júl. 15.) pp. 137–139.;
No. 15. (aug. 15.) pp. 153–155.; No. 16. (aug. 31.) pp. 161–163.;
No. 19. (okt. 15.) pp. 187–189.; No. 21. (nov. 15.) pp. 219–222.;
No. 22. (nov. 30.) pp. 233–236.; No. 23. (dec. 15.) pp. 248–253.

Haussegger Árpád: A Ganz és Társa czég a párisi világkiállításon.
= Technológiai Lapok 12 (1900) No. 19. (okt. 15.) pp. 189–198.;
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No. 20. (okt. 31.) pp. 207–214.; No. 21. (nov. 15.) pp. 222–227.;
No. 22. (nov. 30.) pp. 236–243.; No. 23. (dec. 15.) pp. 247–248.;
No. 24. (dec. 31.) pp. 264–265.

Polytechnikai Szemle

A székesfehérvári villamos vasút. = Polytechnikai Szemle 2 (1898)
No. 2. (febr. 1.) p. 53.

Az esztergom–párkány–nánai villamos vasút. = Polytechnikai
Szemle 2 (1898) No. 2. (febr. 1.) p. 53.

Villamos közúti vasút Nagykanizsán. = Polytechnikai Szemle 5
(1901) No. 26. (szept. 15.) p. 210.

Városok Lapja. Közigazgatási, köz- és városrendészeti,
közegészségügyi szaklap

Villamos közúti vasút Kolozsvárott. = Városok Lapja 1 (1906)
No. 9. (nov. 20.) p. 17.

Villamos vasút Keszthelyen. = Városok Lapja 3 (1908) No. 21.
(nov. 1.) p. 7.

Sín nélküli felsõvezetékes villamos omnibusz üzemekrõl. = Váro-
sok Lapja 4 (1909) No. 29. (júl. 17.) p. 2.

A keszthely–hévízi villamos. = Városok Lapja 4 (1909) No. 30.
(júl. 24.) p. 6.

Felsõvezetékû villamos automobilvonal Pozsonyban. = Városok
Lapja 4 (1909) No. 30. (júl. 24.) p. 6.

A kolozsvári közúti villamos vasút. = Városok Lapja 5 (1910)
No. 45. (nov. 5.) p. 483.

Villamos vasút Székesfehérvárott. = Városok Lapja 7 (1912)
No. 9. (márc. 2.) p. 74.

A kolozsvári városi villamos vasút. = Városok Lapja 7 (1912)
No. 17. (ápr. 27.) p. 146.

Villamos vasút Székesfehérvárott. = Városok Lapja 8 (1913)
No. 19. (máj. 10.) p. 223.
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A kolozsvári villamos vasút. = Városok Lapja 8 (1913) No. 8.
(febr.) p. 77.

Villamos vasút Gyõrött. = Városok Lapja 8 (1913) No. 23. (jún.
7.) p. 275.

Vágánynélküli villamos Aradon. = Városok Lapja 8 (1913) No. 26.
(jún. 28.) p. 319.

Elektrotechnika

Tihanyi Nándor: Adalékok a Magyar Elektrotechnikai Egyesület
történetéhez. 1–2. = Elektrotechnika 3 (1910) No. 21. pp. 281–
282.; No. 23. pp. 312–313.

Elektromos kiállítás Budapesten. = Elektrotechnika 4 (1911) No. 1.
pp. 9–13.

Goldberger Ernõ: Az elektromos mûvek történelmi fejlõdése, kü-
lönös tekintettel a magyar viszonyokra. 1–7. = Elektrotechnika 5
(1912) No. 13. pp. 189–193.; No. 14. pp. 201–206.; No. 15. pp.
222–228.; No. 16. pp. 235–238.; No. 17. pp. 253–256.; No. 18.
pp. 267–269.; No. 21. pp. 317–322.

Balogh Ignác: Váltakozó áramú elektromos nagyvasutak fejlõdési
statisztikája. = Elektrotechnika 6 (1913) No. 21. pp. 319–323.

Hevesy György: Elektromosság és radioaktivitás. = Elektrotechni-
ka 7 (1914) No. 3. pp. 33–34.

Bányászati és Kohászati Lapok

Bánó László: Budapest székesfõvárosnak villanyos energiával való
ellátása. = Bányászati és Kohászati Lapok 40 (1907) Vol. 1. pp.
375–378.

Litschauer Lajos: A Ganz-féle villamossági r.-t. budapesti gyárte-
lepe meglátogatásáról. = Bányászati és Kohászati Lapok 44 (1911)
Vol. 2. pp. 244–252.

Weltzl Károly: A villamos vontatás a bányászatban, összehasonlít-
va az egyéb motorikus bányavontatási eszközökkel. = Bányászati
és Kohászati Lapok 45 (1912) Vol. 2. pp. 501–510.
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Perczel Aladár: A villamos izzólámpa gyártásáról. = Bányászati és
Kohászati Lapok 46 (1913) Vol. 2. pp. 522–542.

Jó Szerencsét. Társadalmi, mûszaki, bányászati és
kohászati heti szaklap

Nemzetközi villamossági kiállítás Marseilleban. = Jó Szerencsét 1
(1908) No. 20. p. 346.

A Ganz-féle villamossági RT. olaszországi települése. = Jó Sze-
rencsét (1908) No. 46. pp. 389–390.

Villamossági kiállítás Manchesterben. = Jó szerencsét 1 (1908)
No. 46. p. 391.

Helion izzólámpa. = Jó Szerencsét 2 (1909) No. 27. pp. 445–446.

Elektromos-transzformátor-olvasztó kemencze. = Jó Szerencsét 2
(1909) No. 45. pp. 744–745.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye

A budapesti földalatti villamos vasút. = A Magyar Mérnök- és
Építész-Egylet Közlönye 29 (1895) No. 1. pp. 20–27.

Az Auer-féle gázizzófény alkalmazásáról utcai világításra. =
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 29 (1895) No. 7.
p. 277.

Hoor Mór: A tivoli-római redresseur (forgó transzformátor) állo-
más és az attl táplált elektromos közúti vasút. = A Magyar Mér-
nök- és Építész-Egylet Közlönye 30 (1896) No. 1. p. 35–38.

A budapesti »Ferenc József« villamos földalatti vasút. = A Ma-
gyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 30 (1896) No. 5. pp.
212–213.

Hoor Mór: Az elektrotechnika az 1896. évi ezredéves országos ki-
állításon. 1–3. = A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye
30 (1896) No. 10. pp. 464–473.; No. 11. pp. 491–499.; No. 12.
pp. 557–561.

Fuchs György: A szarajevo-i villamostelep. = A Magyar Mérnök-
és Építész-Egylet Közlönye 31 (1897) No. 3. pp. 130–132.
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Fodor István: Az elektromosság fejlesztése közvetlenül a szén-
bõl. = A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 32 (1898)
No. 1. pp. 13–18.

Evian-les-Bains villamos vasútja háromfázisú árammal. = A Ma-
gyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 32 (1898) No. 9.
pp. 398–400.

Söpkéz Sándor: Az Auer- és Nernst-féle izzólámpások. = A Ma-
gyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 33 (1899) No. 2.
pp. 71–76.

Hoor Mór: Adatok Auer és Nernst elektromos lámpásairól. =
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 33 (1899) No. 2.
pp. 76–79.

Szuk Géza: Trieszt város központi elektromos telepe. = A Magyar
Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 34 (1900) No. 1. pp. 1–9.

A lehel-utcai villamos-vasút meghosszabbítása a nyugati-pályaud-
varig. = A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 34 (1900)
No. 19. p. 484.

Kandó Kálmán: Az elektromos vontatás nagyvasutakon nagyfe-
szültségû váltóárammal. = A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet
Közlönye 34 (1900) No. 21. pp. 525–532.

Sztrókay István: A lipótmezõ-hûvösvölgyi villamos vasút. = A Ma-
gyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 34 (1900) No. 22.
pp. 561–569.

Virág József: A Pollák- és Virág-féle betûíró gyorstelegráf. =
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 35 (1901) No. 4.
pp. 227–235.

Cserháti Jenõ: A Valtellina-vasúttal szerzett tapasztalatok. = A Ma-
gyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 38 (1904) No. 11.
pp. 462–472.

Straub Sándor: Magyarország közcélokra szolgáló elektromos áram-
fejlesztõ telepei és elektromosan világított helységei az 1905-ik év
elején. = A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 39
(1905) No. 1. pp. 12–13, 16–17., p. 20.
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Bartók Ferenc: Uj villamos lámpások. A tantal-lámpás. = A Ma-
gyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 39 (1905) No. 2.
pp. 52–55.

Fodor István: Uj villamos lámpások. A Cooper-Hewitt-féle lám-
pás. = A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 39 (1905)
No. 2. pp. 56–57.

Cserháti Jenõ: Kísérletek a Valtellina-vasúton (a háromfázisú von-
tatás sajátosságai). = A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlö-
nye 39 (1905) No. 3. pp. 87–92.

Cserháti Jenõ: A Valtellina számára 1904-ben szállított elektro-
mos lokomotívok. = A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlö-
nye 39 (1905) No. 4. pp. 99–116.

Soulavy Ottokár: Önmûködõ villamos szerkezetû vasúti biztosító
berendezések. = A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye
39 (1905) No. 6. pp. 205–228.

Straub Sándor: Magyarország közcélra való elektromos áramfej-
lesztõ telepei és elektromosan megvilágított helységei az 1906-ik
év elején. = A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 40
(1906) No. 3–5. pp. 154–187.

Wittmann Ferenc: Az Auer-féle villamos osmium izzólámpa faj-
fogyasztására és tartományára vonatkozó adatok. = A Magyar
Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 40 (1906) No. 3–5. pp.
187–191.

Fodor István: A wolfram-lámpás. = A Magyar Mérnök- és Épí-
tész-Egylet Közlönye 40 (1906) No. 7–8. pp. 250–252.

A magyar villamos vasutak építési és üzleti hosszúsága. = A Ma-
gyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 44 (1910) No. 5–6.
p. 111.

Réthy Oszkár: Villamos központi telepek és telephálózatok. =
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 45 (1911) No. 35.
pp. 439–441.

Weltzl Károly: A szászrégeni villamos telep. = A Magyar Mér-
nök- és Építész-Egylet Közlönye 45 (1911) No. 36. pp. 447–449.
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Balla Pál: Cserháti Jenõ emlékezete. = A Magyar Mérnök- és
Építész-Egylet Közlönye 45 (1911) No. 50. pp. 635–639.

Bánó László: Torda városának villamos telepe. = A Magyar Mér-
nök- és Építész-Egylet Közlönye 46 (1912) No. 1. pp. 1–9.

Weltzl Károly: A Ganz-féle villamossági r.-t. az 1911. évi turini
nemzetközi kiállításon. = A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet
Közlönye 46 (1912) No. 11. pp. 194–200.

Weltzl Károly: Az újvidéki villamostelep. = A Magyar Mérnök-
és Építész-Egylet Közlönye 46 (1912) No. 20. pp. 356–362.

Gyáros Vilmos: A villamos vasúti vontatás a turini nemzetközi
elektrotechnikai kongresszuson. = A Magyar Mérnök- és Építész-
Egylet Közlönye 46 (1912) No. 31. pp. 533–537.

Tóvárosi Fischer Gyula: A Budapesti Helyiérdekû Vasútak villa-
mosítása és azok nagyfeszültségû berendezése I–II. = A Magyar
Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 46 (1912) No. 32. pp. 541–
553., No. 33. pp. 557–561.

Weltzl Károly: A villamos vontatás a bányászatban, összehasonlít-
va az egyéb bányavontató gépekkel. = A Magyar Mérnök- és
Építész-Egylet Közlönye 46 (1912) No. 43. pp. 704–706.

Weltzl Károly: A villamosság használatának népszerûsítése. =
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 47 (1913) No. 15.
pp. 263–264.

Milch Róbert: Az arad-hegyaljai vasút villamos üzemre való át-
alakítása I–III. = A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye
48 (1914) No. 35. pp. 529–531., No. 36. pp. 533–535., No. 38. pp.
541–543.

Viczián Ede: Vízierõinknek más természetes erõforrásokhoz való
viszonya (válasz Fodor István „A villamos nagyvasúti vontatásá-
ról” írt cikkére). = A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlö-
nye 48 (1914) No. 18. pp. 343–346.
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Vízügyi Közlemények

Nagy Béla: A barczarozsnyói villamos vízerõtelep. = Vízügyi
Közlemények 2 (1912) No. 2. pp. 6–18.

Benyó Albin: A kolozsvári villamos vízerõtelep. = Vízügyi Közle-
mények 3 (1913) No. 1. pp. 85–161.

Czitó Ferencz: A nagyszebeni villamos vízerõtelep. = Vízügyi
Közlemények 4 (1914) No. 1. pp. 217–233.

Városi Szemle. Közlemények a városi közigazgatás és
statisztika körébõl

Forbáth Imre: A városok világítása: 1. közlemény. A városok vilá-
gításának történeti fejlõdése a gázvilágításig. A gázvilágítás fejlõ-
dése a villamos világítás fellépéséig. A villamos és gázvilágítás
párhuzamos fejlõdése. A villamos energia és gázfogyasztás köl-
csönhatásának befolyása a fogyasztás alakulására. = Városi Szem-
le 1 (1908) No. 3. pp. 145–168.

Antal Gyula: A budapest-környéki vicinális vasutak villamosítása. =
Városi Szemle 1 (1908) No. 6. pp. 466–467.

Villamos-, gõz- és lóüzem a közúti vasutakon. = Városi Szemle 1
(1908) No. 7–8. p. 577.

Új villamos vasutak hazánkban. = Városi Szemle 2 (1909) No. 6.
p. 543.

Rácz Gyula: A budapesti városi villamos vasút. = Városi Szemle
4 (1911) No. 5. pp. 370–375.

Természettudományi Közlöny

Mocsáry Miklós: Az elektromos izzólámpa vezetékének viselke-
désérõl. = Természettudományi Közlöny 28 (1896) p. 509.

Kiss Viktor Manó: Az elektromos izzólámpa vezetékének viselke-
désérõl. = Természettudományi Közlöny 28 (1896) p. 557.

Vnutsko Ferencz: Az elektromosság alkalmazása a bányamíve-
lésben. = Természettudományi Közlöny 28 (1896) 2–3. pótfüz.
pp. 95–103.
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Szekeres Kálmán: A kétvezetékes elektromos vasutak. = Termé-
szettudományi Közlöny 29 (1897) pp. 462–465.

Harnisch G.: Az Auer-féle harisnya anyagának felhasználása
elektromos világításra. = Természettudományi Közlöny 30 (1898)
p. 278.

Wittmann Ferencz: Elektromos vezeték fojtó tekercse. = Termé-
szettudományi Közlöny 30 (1898) p. 673.

Az elektromos vezetékek érintésébõl keletkezõ veszedelmek. =
Természettudományi Közlöny 31 (1899) pp. 76–77.

Heller Richárd: Elektromos vasutak Európában. = Természettudo-
mányi Közlöny 31 (1899) p. 711.

Az elektromos vezeték „elfáradása”. = Természettudományi Köz-
löny 32 (1900) p. 587.

Aluminium az elektromos vezetékben. = Természettudományi
Közlöny 32 (1900) p. 593.

Izzólámpa ampèr-fogyasztása. = Természettudományi Közlöny 33
(1901) p. 782.

Az elektromos készülékekben használt szén készítése. = Termé-
szettudományi Közlöny 34 (1902) pp. 412–413.

Heller Ágost: Az elektromos inductio fölfedezése. (Mutatvány
Heller Ágost „A physika története” II. kötetébõl). = Természettu-
dományi Közlöny 35 (1903) pp. 277–288.

A platina helyettesítése az elektromos izzólámpában. = Termé-
szettudományi Közlöny 35 (1903) pp. 766–767.

A fény és az elektromosság. = Természettudományi Közlöny 36
(1904) pp. 534–542.

Szekeres Kálmán: A tantál izzólámpa. = Természettudományi
Közlöny 37 (1905) pp. 341–344.

Pekár Dezsõ: A rövidzárlat az elektromos világítási vezetékekben. =
Természettudományi Közlöny 39 (1907) p. 284.

Pazár István: Elektromos munkavezeték és áramszedõ. = Termé-
szettudományi Közlöny 39 (1907) p. 396.
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Pekár Dezsõ: Elektromos izzólámpák fényenergiájáról. = Termé-
szettudományi Közlöny 39 (1907) 1–2. pótfüz. pp. 77–78.

Szandtner Gyula: Elektromos izzólámpák. 1–2. = Természettudo-
mányi Közlöny 40 (1908) pp. 197–212., 252–260.

Szandtner Gyula: Az elektromosság alkalmazása a mezõgazdaság-
ban. = Természettudományi Közlöny 41 (1909) p. 45.

Zemplén Gyõzõ: Sínnélküli elektromos vonat. = Természettudo-
mányi Közlöny 42 (1910) pp. 262–263.

Róka Kálmán: A világ legkisebb dinámoelektromos gépe. = Ter-
mészettudományi Közlöny 42 (1910) p. 570.

Szántó Manó: Az elektromos áram okozta balesetekrõl és elhárítá-
sukról. = Természettudományi Közlöny 44 (1912) pp. 548–556.

Putnoky Miklós: Kvarczolvasztás elektromos hõvel. = Természet-
tudományi Közlöny 46 (1914) pp. 44–45.

Mende Jenõ: Új rendszerû izzólámpa. = Természettudományi Köz-
löny 46 (1914) pp. 319–320.

Blahunka László: Napfényt megközelítõ új elektromos lámpa. =
Természettudományi Közlöny 46 (1914) pp. 608–609., p. 626.

Az elektromos mûhelykocsik a háborúban. = Természettudományi
Közlöny 46 (1914) p. 787.

Perczel Aladár: Helberger-féle elektromos olvasztókemencze. =
Természettudományi Közlöny 46 (1914) 1–2. pótfüz. pp. 90–92.

Más periodikák

Az Auer-féle izzólámpa. = Természettudományi Füzetek. A Dél-
magyarországi Természettudományi Társulat közlönye 20 (1896)
No. 3–4. pp. 130–131.

Nernst és Auer-féle villamos izzólámpák. = Természettudományi
Füzetek. A Délmagyarországi Természettudományi Társulat köz-
lönye 22 (1898) No. 2. p. 60.

Uj izzólámpa. = Természettudományi Füzetek. A Délmagyar-
országi Természettudományi Társulat közlönye 23 (1899) No. 3.
p. 113.
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Villamos vasút Nagykanizsán. = Zalai Közlöny, 1901. No. 36.
(szept. 7.) p. 2.

Nagykanizsa forgalmi eszközei. = Zalai Közlöny, 1901. No. 37.
(szept. 14.) pp. 1–2.

A nagyszebeni villanyos vonat. = Nagyszebeni Újság, 1904. No.
22. (júl. 17.) p. 3.

Villanyos közlekedés Nagyszebenben. = Nagyszebeni Újság, 1904.
No. 24. (júl. 31.) p. 2.

Villamos vasutak a Tátrában. = Magyarországi Kárpátegyesület
Évkönyve 35 (1908) pp. 138–139.

Tátrai villamos vasutak. = Magyarországi Kárpátegyesület Év-
könyve 36 (1909) p. 155.
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3. rész
NEM EGYKORÚ NYOMTATOTT SZAKIRODALMI

FORRÁSOK (1917-TÕL)

a) Önálló kiadványok (megjelenésük idõrendjében)

Boleman Géza: Elektrotechnika. Az elektromos áramfejlesztõk,
áramátalakítók és mótorok mûködésének alapelvei. Az elektro-
technikába való bevezetéssel. Selmecbánya, 1917. [Ny. n.] XI,
[1], 632 p.

Zipernovszky Ferenc: Az átmeneti gazdaság az elektrotechniká-
ban, különös tekintettel villamos mûveinkre. Elõadás. Bp., 1917.
Weiss L. és F. 26 p.

Zipernovszky Ferenc: Vidéki elektromos mûveink kedvezõtlen
helyzetének okai és a háború utáni teendõk. Bp., 1917. Kilián. 70 p.

Ábrahám Géza, [Pattantyus]: Fejezetek az elektromos gépek mele-
gedésérõl. 1. füz. Bp., 1918. Weisz F. 24 p.

Ábrahám Géza, [Pattantyus]: Villamos darúk tervezésérõl. Bp.,
1918. Németh József. 47 p.

Emlékirat Magyarország elektromos energiával való ellátásáról.
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Újházy Géza: Százéves a transzformátor. Történeti tanulmány.
1–5. = Elektrotechnika 77 (1984) No. 10–11. pp. 376–384.; No.
12. pp. 408–417.; 78 (1985) No. 1–2. pp. 30–46.; No. 3. pp.
73–83.; No. 5. pp. 191–192.

Virág József: 100 éves a transzformátorgyártás. = Elektrotechnika
78 (1985) No. 12. p. 441.

Kiss László: A magyar transzformátorgyártás története. 1885–1985. =
Elektrotechnika 78 (1985) No. 12. pp. 442–464.

Jeszenszky Sándor: A szikrainduktor története és szerepe az elekt-
rotechnika fejlõdésében. = Technikatörténeti Szemle. Vol. 15.
(1985) pp. 51–65.

Asztalos Péter: 100 éves volt a transzformátor. = Technikatörténe-
ti Szemle Vol. 16. (1986–1987) pp. 75–89.
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Petõ György: Vázlatos kép a magyar villamosítás kezdeti két évti-
zedérõl, ezen belül az úttörõ jellegû Heves megyei fejlõdésrõl. =
Technikatörténeti Szemle. Vol. 17. (1988–1989) pp. 81–90.

Szojka László: A tátrai villamosvasút története. In: Vasúthistória
évkönyv 1990. Bp., 1990. Közdok. pp. 323–370.

Fojtán István: Fejezetek a Kandó-féle fázisváltós villamos mozdo-
nyok történetébõl. 1–2. In: Vasúthistória évkönyv 1990. Bp., 1990.
Közdok. pp. 79–112.; Vasúthistória évkönyv 1991. Bp., 1991.
Közdok. pp. 43–97.

Martinovich István: A villamos vontatás áramellátásának története
a MÁV-nál. 1–2. In: Vasúthistória évkönyv 1991. Bp., 1991.
Közdok. pp. 151–196.; Vasúthistória évkönyv 1992. Bp., 1992.
Közdok. pp. 161–206.

Keller László: Vasútvillamosítás a MÁV-nál. In: Vasúthistória év-
könyv 1993. Bp., 1993. Közdok. pp. 241–272.

Megemlékezés Kandó Kálmánról születésének 125. évfordulóján.
In: Vasúthistória évkönyv 1994. Bp., 1994. Közdok. pp. 7–22.

Villányi György: 150 éves a budapesti Ganz-gyár. In: Vasúthistó-
ria évkönyv 1994. Bp., 1994. Közdok. pp. 51–60.

Martinovich István: A MÁV villamos felsõvezetéki üzemének
elsõ negyedszázada. In: Vasúthistória évkönyv 1994. Bp., 1994.
Közdok. pp. 237–266.

Asztalos Péter: Adatok a GANZ-gyárak 150 éves történetéhez. =
Elektrotechnika 87 (1994) No. 12. pp. 590–592.

Németh Endre: A millennium évében született. Az ikervári villa-
mos erõmû. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 23
(1996) No. 2. pp. 85–95.

Villányi György – Szécsey István – K. Juhász Erzsébet – Keller
László: A városi és városkörnyéki Ganz villamosok 100 éve
(1895–1995). 1–2. In: Vasúthistória évkönyv 1996. Bp., 1996.
Közdok. pp. 135–164.; Vasúthistória évkönyv 1997. Bp., 1997.
Közdok. pp. 124–171.
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Sitkei Gyula: Az elektrodinamika megszületése. = Elektrotechnika
95 (2002) No. 12. pp. 367–368.

Radnai Gyula: A Valtellina-vasút villamosítása. Kandó Kálmán
egyedülálló alkotása. = Természet Világa 133 (2002) No. 10. pp.
434–437.

Fojtán István: A Valtellina-vasút villamosításának 100. évforduló-
jára. 1–2. = Elektrotechnika 95 (2002) No. 12. pp. 379–381.; 96
(2003) No. 2. pp. 59–62.

Sitkei Gyula: Hetven éves az ötven periódusú vasútvillamosítás. =
Elektrotechnika 96 (2003) No. 3. pp. 79–81.

Sitkei Gyula: Ismeretlen ismerõsök a magyar elektrotechnikából.
A 110 éves fõvárosi áramszolgáltatás elsõ vezetõi. = Elektrotech-
nika. 97 (2004) No. 2. pp. 50–52.

Sitkei Gyula: A magyar elektrotechnika nagy alakjai. Neustadt Li-
pót, a Ganz gyár elfelejtett elektrotechnikusa. = Elektrotechnika
97 (2004) No. 12. pp. 345–346.

Sitkei Gyula: Ismeretlen ismerõsök a magyar elektrotechnikából.
Szekér Pál, a díszvilágítások mestere. = Elektrotechnika 98 (2005)
No. 4. pp. 118–120.

Sitkei Gyula: Másolat vagy eredeti? Õstranszformátor-kutatásunk
eredményei a 120 éves évforduló elõtt. = Elektrotechnika 98
(2005) No. 7–8. pp. 203–204.

Kalocsai Péter: Szatmárnémeti villamosközlekedésének történe-
te. = Városi Közlekedés 45 (2005) No. 3. pp. 168–179.

Sipos László: 120 éves a Déri-Bláthy-Zipernowsky-féle transzfor-
mátor, a villamos energia gazdaságos átvitele és elosztása. = Ma-
gyar Energetika 14 (2006) No. 4. pp. 45–46.

Antal Ildikó: Az elmúlt 100 év fõszerkesztõi. = Elektrotechnika
100 (2007) No. 1. pp. 15–18.

Antal Ildikó: Az Elektrotechnika elsõ tíz éve. (1908. február 1. –
1918. február). = Elektrotechnika 100 (2007) No. 2. pp. 15–17.

Antal Ildikó: Fejezetek az Elektrotechnika 1918 és 1928 közötti
idõszakából. = Elektrotechnika 100 (2007) No. 3. pp. 15–17.
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Antal Ildikó: Fejezetek az Elektrotechnika 1928 és 1938 közötti
idõszakából. = Elektrotechnika 100 (2007) No. 4. pp. 15–17.

Antal Ildikó: Fejezetek az Elektrotechnika 1938 és 1948 közötti
idõszakából. = Elektrotechnika 100 (2007) No. 6. pp. 15–17.

Antal Ildikó: Fejezetek az Elektrotechnika 1948 és 1958 közötti
idõszakából. = Elektrotechnika 100 (2007) No. 7–8. pp. 15–17.

Antal Ildikó: Fejezetek az Elektrotechnika 1958 és 1968 közötti
idõszakából. = Elektrotechnika 100 (2007) No. 9. pp. 15–17.

Antal Ildikó: Fejezetek az Elektrotechnika 1968 és 1978 közötti
idõszakából. = Elektrotechnika 100 (2007) No. 10. pp. 15–17.

Antal Ildikó: Fejezetek az Elektrotechnika 1978 és 1988 közötti
idõszakából. = Elektrotechnika 100 (2007) No. 11. pp. 15–17.

Antal Ildikó: Fejezetek az Elektrotechnika 1988 és 1998 közötti
idõszakából. = Elektrotechnika 100 (2007) No. 12. pp. 15–17.

Antal Ildikó: Fejezetek az Elektrotechnika 1998 és 2007 közötti
idõszakából. = Elektrotechnika 101 (2008) No. 1. pp. 15–17.

Sitkei Gyula: Emlékezzünk a régiekrõl: 125 éve született Ziper-
novszky Ferenc. = Elektrotechnika 101 (2008) No. 4. pp. 11–13.

Sitkei Gyula – Jeszenszky Sándor: Nagyszebenben jártunk. =
Elektrotechnika 101 (2008) No. 12. p. 28. – A Nagyszebenben lé-
tesített, Ganz-gépekkel mûködõ vízerõmûrõl.

Sitkei Gyula: 125 évvel ezelõtt történt. Villanyfény a temesvári
utcákon és a Budapesti Keleti pályaudvaron. = Elektrotechnika
102 (2009) No. 11. pp. 32–33.

Sitkei Gyula: Nagyszeben villamosmûvei. 1. A Sadu 1 erõmû. +
2. A városi villamosmû és a Sadu 2 vízerõmû. = Elektrotechnika
103 (2010) No. 6. pp. 20–23.; No. 9. pp. 34–36.

Jeszenszky Sándor – Kiss László Iván – Sitkei Gyula: A transzfor-
mátor feltalálásának 125. évfordulóján. Egy régi tanulmány az
Egyesült Államokból. = Elektrotechnika 103 (2010) No. 11.
pp. 24–26.

Sitkei Gyula: Száz éve kapott lehetõséget a Ganz a török fõváros
villamosítására. = Elektrotechnika 103 (2010) No. 12. pp. 20–21.
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Sitkei Gyula: Konstantinápoly elsõ villamos mûve. = Elektrotech-
nika 104 (2011) No. 3. pp. 30–32.

Sitkei Gyula: A thorenbergi villamosmû. = Elektrotechnika 104
(2011) No. 9. pp. 38–41.

Antal Ildikó: Bláthy Ottó külföldi szabadalmai. = Kaleidoscope
Vol. 4. (2013) No. 6. pp. 147–163. (www.kaleidoscopehistory.hu)
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Képmelléklet



1. kép. A budapesti „Ferenc József Földalatti Villamosvasút”
kocsija, 1896

2. kép. Az aranyidkai ezüstbánya áramfejlesztõ dinamója, 1896

1



4. kép. Az Egger B.
és Társa cég E6 jelû
dinamója, 1896

3. kép.
A baglyasaljai

bányavasút
elektromos

lokomotívja,
1896

2



5. kép. Az ezredéves országos kiállítás nagy gépcsarnoka,
1896 (Röck, Láng)

6. kép. A Magyar Villamossági Részvénytársulat budapesti telepe,
1896

3



7. kép. Az elektromosan
világított színes szökõkút

sematikus rajza, 1896

8. kép. Az elektromos fényvetõk
elrendezése az ezredéves országos
kiállításon, 1896

4



9. kép. A színes üvegeket mozgató központi készülék az ezredéves
országos kiállításon, 1896

10. kép. Az ezredéves országos kiállítás színes szökõkútjának
reflektorlámpái, 1896

5



11. kép. Az ezredéves
országos kiállítás színes
szökõkútjának egyik
géprészlete, 1896

12. kép. A kassai telep
kapcsolótáblája, 1897

6



13. kép. A Ganz és Társa Vasöntõ- és Gépgyár Rt. elektrotechnikai
gyárának dinamószerelõ mûhelye, 1897

14. kép.
A Ganz és
Társa Rt.
kétsarkú,

Delta jelû,
egyenáramú,

44 ezer wattos
és 110 voltos

párhuzamos
kapcsolású

dinamója, 1897

7



15. kép. A Ganz és Társa Rt. hatsarkú, CV jelû 50 ezer wattos egyenáramú
dinamójának homloknézete és hosszmetszete, 1897

16. kép. A Ganz és Társa Rt. szivattyúval kapcsolt, 11 ezer wattos,
Delta jelû egyenáramú elektromotorja, 1897

8



17. kép.
A Ganz és
Társa Rt.
vasúti
kocsijainak és
elektromos
lokomotívjai-
nak szabályozó
készüléke,
1897

18. kép.
A Ganz és
Társa Rt.

T jelû vasúti
elektromotorjá-
nak függõleges
keresztmetszete

és alaprajza,
1897

9



19. kép. A Ganz és Társa Rt. kiállítási elektromos vasútjának
lokomotívja, 1897

20. kép. A Ganz és Társa Rt. a Nicholson Rt. 200 lóerõs gõzgépével
közvetlenül kapcsolt A 6 ½ jelû, 110 ezer wattos és 3 ezer voltos váltakozó

áramú dinamója, 1897

10



21. kép. A Ganz és Társa Rt.-nek 600 lóerõs turbinával közvetlenül
kapcsolt A 8 ¼ jelû, 480 ezer wattos és 3 ezer voltos váltakozó

áramú dinamója, 1897

22. kép. A Ganz és Társa Rt. a Nicholson Rt. 200 lóerõs gõzgépe
által hajtott A F 6 ½ jelû, 120 ezer wattos és 3 ezer voltos

háromfázisú váltakozó áramú dinamója, 1897

11



23. kép. Az „Évian les Bains” fürdõ elektromos vasútjának kocsija, 1898

24. kép. A Ganz és Társa retrospektív kiállításának képe
a párizsi világkiállításon, 1900

12



25. kép. Ganz és Társa a párizsi világkiállításon
(földszinti csoport az elektromos osztályban), 1900

26. kép. Ganz és Társa a párizsi világkiállításon
(földszinti csoport az elektromos osztályban), 1900

13



27. kép. A Ganz és Társa
E60 jelû egyenáramú

dinamója, 1900

28. kép. A Ganz és Társa
30 kVA-es transzformátora,
1900

14



29. kép. A Ganz és Társa
300 kVA-es transzformátora,

1900

30. kép. A Ganz és Társa
bányalokomotívja, 1900

15



31–32. kép. Két korai izzólámpa
a Magyar Wolframlámpa Gyár
Kremeneczky Rt. és az Egyesült
Izzólámpa és Villamossági Rt. által
kifejlesztett gyártmányok közül

16
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