
1879 nyarán hazalátogat, hogy segítséget adjon Ferenc öccsének a pesti telefon-
hálózat kiépítésében, részvényesek szerzésében. Mikor látja, hogy egyetlen bank sem 
hajlandó részt vállalni a telefontársaság  létrehozásában, maga lép fel  vállalkozóként, 
saját pénzén hozva létre és üzemeltetve az első magyarországi telefonközpontot. 

Puskás Tivadar rendelte meg a Bell Telephone Manufacturing  Company-tól a 
telefonközpont-berendezést  és az Edison-féle  Bergmann-gyártmányú telefonkészü-
lékeket. Amerikából jött munkások végezték a szerelést, miközben Puskás Ferenc 
betanította a központ-kezelő kisasszonyait. Ez a hősi munka, az értetlenséggel foly-
tatott küzdelem Puskás Ferenc egészségét felőrli,  nem éri meg a 36. születésnapját. 
1884 március 22-én hosszas idegbetegség, szenvedés után, megváltás számára a halál. 

Puskás Tivadar hazahívja Amerikában tanuló öccsét, és maga is áttelepül Buda-
pestre. Ekkor 1884-et írnak és Budapest világvárossá fejlődésének  lendületes éveit 
éli. Puskás Tivadar a Telefontársaság  vezetését veszi kézbe, saját költségén moderni-
zálja és kiterjeszti a hálózatot, de ez óriási anyagi teherrel jár. Hitelezők kerítik hatal-
mukba, használják ki nagyvonalúságát és apró gazdasági ügyekben való járatlanságát. 
Hiába a mindent kockáztató küzdelem, a társaság veszteséges és Puskás Tivadar min-
den kétségbeesett próbálkozása (olajkutatás, aranybányászat, gyertyagyár) ahelyett, 
hogy növelte volna a telefontársaság  fennálásához  szükséges anyagi eszközöket, vé-
szesen csökkentette azokat. Nem nyert partnereket a villanyvilágítás tervezett ma-
gyarországi bevezetéséhez sem. Pár év alatt adósságai már a millió forintot  is 
túllépték, a telefontársaságnak  már nem tulajdonosa, csak bérlője lehetett Baross 
Gábor miniszter jóindulatú közbenjárása révén, elszenvedve egykori vállalatának 
államosítását, de legalább megszabadult az őt tönkrejuttató üzlettársaitól. 

1888-tól már szakosítottan képzett postamérnökök vették át a teljesen államosí-
tott postai és távközlési szolgálat irányitását-fejlesztését.  Ezután még egy új gondo-
lattal áll elő: Puskás Tivadar agyában megszületik a mai rádiózás (a vezetékes rádió) 
elképzelése, a telefont  kultúranyújtó-szórakoztató-informáló  eszközzé szeretné fej-
leszteni. Ez a gondolat és szándék ölt testet a telefonhírmondóban,  amely élete utolsó 
nagy vállalkozása és sikere is egyúttal. Erre a „beszélő újságra" 1892 július 14-én 
állították ki a feltalálói  tanúsítványt és Puskás Tivadar f  elszereli a stúdiót, összetobo-
rozza a munkatársakat, beindítja a napi rendszeres műsorszolgáltatást. 

1893 február  15-én a telefonhírmondó  szolgálat megkezdte rendszeres adásait. 
Puskás végre elérte legnagyobb hazai sikerét, végre boldog lehetett azért, amiért nem-
zetének szolgálhatott talalmányával. 

Már készült üzleti körútjára Párizsba, Londonba, Chichagoba, hogy ott is létre-
hozza világszabadalma alapján a telefonhírmondó  szolgálatokat, de a szíve ezt az 
örömöt már nem bírta elviselni. Március 16-án szívroham végez vele, amikor éppen 
Grazban élő családját készült meglátogatni, tervezett külföldi  útja előtt. Még 49. évét 
sem adatott meg betöltenie. Száz esztendő múlt el azóta. 

Bár életében, hazájában a tudományos fórumok  nem méltányolták munkásságát, 
a nemzetközi elismerés kevésbé volt szűkmarkú. Genfben  a Nemzetközi Távközlési 
Unió székházában szobor emlékeztet Puskás Tivadar munkásságának maradandó 
voltára. , 

Péterffy  Csaba-Ákos 
Csíkszereda 

Hell Miksa csillagász és matematikus 
a magyar csillagászat elindítója 

Hell Miksa 1720-ban született Selmecbányán. Apja Hell Máté Kornél, a híres 
bányamester volt, akinek újításait, találmányait Európa-szerte ismerték. Hell Miksa 
jezsuita szerzetes lett. Egyetemi tanulmányait Bécsben végezte. Rövid tanári műkö-
dése után a kolozsvári főiskolához  került. Itteni működése alatt létrehozza a napja-
inkban is működő Egyetemi Csillagászati Intézetet. 1755-ben a bécsi csillagvizsgáló 



igazgatójává és az egyetem mechanika professzorává  nevezték ki. Az ő vezetésével 
építették a kolozsvári, az egri, a budai és a nagyszombati csillagvizsgálókat. 

Híre egyre jobban terjedt, nevét már egész Európa ismerte. 1769-ben VII. Keres z-
tély, dán király azzal bízta meg, hogy tanársegédjével, Sajnovics Jánossal együtt, 
figyeljék  meg a Vénusz bolygónak a napkorong előtti átvonulását. A dániai Várdőbe 
utaztak tehát, hogy a megbízásnak eleget tegyenek. A megfigyelések  alapján Hell 
Miksa először határozta meg nagy pontossággal a Nap-Föld távolságot. Bár egyes 
kortársai élesen bírálták ezeket a méréseket, a későbbi mérések nagy pontossággal 
igazolták Hell eredményeit. Hell Miksát 1770-ben a Dán Királyi Akadémia tagjává 
választották. 

Sok irányú érdeklődését művei is tükrözik. 1745–1755 között több matematikai 
tankönyvet írt. Könyvet írt a mesterséges mágnesek készítéséről és gyakorlati alkal-
mazásáról. Számos csillagászati tanulmányt jelentetett meg részben az Ephemerides-
ben, s megírta Anonymus nyomán Magyarország régi földrajzát. 

Erdemei elismeréséül számos tudományos testület választotta tagjai közé, és 
megbízták a bécsi Tudományos Akadémia megszervezésével. 202 évvel ezelőtt bekö-
vetkezett halála nagy vezsteség volt a korabeli magyar tudományos életre nézve. 

Főbb munkái: Elementa algebrae (1745, Vindobona), Observatio transitus Vene-
ris (1770, Vindobona), Tabula geographica Ungariae veteris (Pestini, 1801). 

Minden elfogultság  nélkül állíthatjuk, hogy Hell Miksa korának legnagyobb és 
leghatásosabb csillagásza volt. 

Dippong Károly 

A féirysugár  kilépésének feltétele  a prizmából 
Kritikai eszrevétel a XI. osztályos fizika  tankönyvhöz 

A XI-es fizika  tankönyvben a prizmából kilépő fénysugár  feltételeit  tárgyaló rész 
zavaros, hiányos és hibás. A könyvben ez áll: „.. . megállapíthatjuk, hogy az n törés-
mutatójú, átlátszó közegből készült (tehát 1 = arcsin 1/n határszögű) prizma esetében 
a belépő sugár a beesési szögtől függetlenül  kilép a prizmából, ha az A szög eleget tesz 
azA < arcsin 1/n feltételnek." 

A jelenséget egyszerűen, érthetően és teljességében elő lehet adni líceumi szinten. 
A továbbiakban bemutatunk egy ilyen lehetőséget. 

A fénnyaláb  egyenleteit fojuk  felhasználni  a két törési lapon, az M  belépési és N 
kilépési pontokban (1. ábra): 

Tudod-e? 


