
HAGYOMÁNYOK
A mátészalkai malomtól a mai
háztartásokig
Százéves a hazai közcélú áramszolgáltatás

Villamos energia nélkül ma már szinte nem is tudnánk
meglenni. S jelentősége, felhasználási részaránya még ma
is egyre nő a többi energiafajtához képest. Köszönheti
ezt annak, hogy viszonylag könnyen alakítható át bár-
melyik energiafajtává, s felhasználása kényelmes, jól
szabályozható és környezetbarát.

A villamosenergia-felhasználást és az elektrotechnika mai
fejlettségi szintjét ismerve, — nehéz elhinni, hogy ennek
a fiatal tudományágnak az elméleti alapjait lényegében
150 évvel ezelőtt kezdték csak lerakni, s a technikai
hasznosítás is alig több, mint 100 évre nyúlik vissza.
Mindkét folyamatban jelentős szerep jutott e szakma
legkiválóbb magyar művelőinek.

Az ilyen jeles évfordulók jó alkalmat adnak a szakma
történetének, az elmúlt időszak fejlődésének áttekintésé-
re. Tegyük ezt meg most mi is, s tisztelegjünk ezzel is
az ezért dolgozott — és ma is dolgozó — sok kiváló szak-
ember emléke előtt.

A hazai közcélú villamosenergia-szolgáltatás kezdetét az 1988-as esztendő jelen-
ti, amikor a mátészalkai malomból — ahol egyenáramú dinamó látta el a belső
világítást — elvezették a villamos energiát a tulajdonos Piac utcai lakásáig.
Ez a néhány száz méteres egyenáramú, 150 V-os, 2 szál rézvezetékes, faoszlopos
hálózat volt hazánkban az első, amely néhány közvilágítási lámpát és egy lakó-
házat is ellátott. Ezt tekintjük az áramszolgáltatás kezdetének.

Hazánkban már ezt az időpontot megelőzően is létesült egy-egy létesítmény
számára belső világítás. 1878-ban a Ganz gyár újonnan alapított villamos osztá-
lyának vezetője, Zipernowsky Károly néhány hónap alatt létrehozta a műhely
önműködően szabályozható ívlámpás világítását. 1882-ben — szintén az ő veze-
tésével — épült meg a Nemzeti Színház belső világítása, amely a világon az első
izzólámpás, váltakozóáramú berendezés volt.
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A nagy „triász":
Bláthy,

Zipcrnowsky,
Déri

Ugyancsak világelsőséget jelent a Temesváron 1884-ben megépült áramfej-
lesztő telep, amely a város teljes közvilágítását látta el.

Mielőtt a hazai száz év fejlődését vázolnánk, tegyünk egy nagyon rövid
áttekintést az elektrotechnika leglényegesebb eseményeiről, kialakulásáról.

A megdörzsölt borostyánkő villamos tulajdonságát már az ókori görögök tapasz-
talták. (A borostyánkövet elektronnak nevezték...) Ezt követően csak a XVI.
században éled újra e tudományág, amikor Gilbert felfedezte a dörzselektromos-
ságot és a mágnesezhetőséget. (Az elektricitas elnevezés is tőle származik.) Egy
újabb szünet után a XVII. század jelentős eseménye az első elektrosztatikus
„gép". (Quericke alkotta meg a vastengelyen forgó, s bőrrel dörzsölt kéngo-
lyót ...) A XVIII. században született meg a villamosság első tudományos el-
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mélete: a fluidum-elmélet, amely Franklin Benjámin nevéhez fűződik. A XIX.
század hozta meg az elektrotechnika tulajdonképpeni megszületését és viharos
gyorsaságú fejlődését.

Ez a folyamat 1800-ban indult meg, amikor Volta létrehozta az első olyan
áramforrást (galvánelemet), amely állandó feszültségen viszonylag tartósan
tudott egyenáramot szolgáltatni. Ezt követően ismerte meg a világ a szakma
olyan nagyjait, akiknek a törvényeit ma is alkalmazzuk. (Ampere, Coulomb,
Ohm, Watt, Lene, Joule stb.)

Az 1820—30-as évek nagy eseménye: Oersted felfedezte a villamos és a
mágneses jelenségek kölcsönhatását, Faraday — sok egyéb mellett — az elektro-
mágneses indukció elvét. (Ez a villamos gépek működésének alapja.) Az elektro-
mágneses tér törvényeit Maxwell foglalta egységes rendszerbe.

Adva volt tehát a továbbfejlődés lehetősége, hogy a villamos energiát
mechanikai munkából nyerjük a kis teljesítményű és gazdaságtalan galvánele-
mek helyett. 1838-ban Jacobi szerkesztette meg az első forgómozgást előállító
villamos motort, amellyel a Néván egy motorcsónakot működtetett.

A villamos motorok és generátorok igazi fejlődését a „Dinamó-elv" —, az
öngerjesztés felfedezése hozta meg. Jedlik Ányos, a Pesti Tudományegyetem
fizikatanára 1861-ben alkotta meg unipoláris gépét. („Egysarki villanyindító".)
(Sajnos, akkor a szabadalmaztatás elmaradt, s így 6 évvel utóbb Siemens és
Wheatstone nevével vált ismertté a soros illetve párhuzamos gerjesztésű dina-
mó.) Megvan tehát a nagyobb teljesítményű áramforrás, — az egyenáramú
dinamó — s Edison 1879-ben megoldja a szénszálas izzólámpás világítás gyakor-
lati alkalmazását. Most már adott a további feladat: eljuttatni a villamos ener-
giát a távolabbi fogyasztókhoz is.

Ezt előbb egyenárammal kísérlik meg, s 1882-ben Londonban és New York-
ban létesült e célra az első közcélú erőmű, majd ugyanebben az évben az első
villamos távvezeték München és Miesbach között. (57 km-re 1400 V-os egyen-
áramú távvezetéken 2 LE-t vittek át 46%-os hatásfokkal... Ez is jól mutatja,
hogy a villamos energia közkinccsé válásához egy újabb mérföldkő kellett.

Ezt hozta meg az 1884—85-ös év, amikor a Ganz gyár három — később
világhírre szert tett — mérnöke, Déri Miksa, Bláthy Ottó Titusz és Zipernowsky
Károly megalkották az első transzformátort és az egyfázisú váltakozóáramú
villamosenergia-elosztás rendszerét. (Ezt először az 1885. évi budapesti Magyar
Országos Kiállításon mutatták be.)

Ezek a találmányok tették lehetővé a villamos energia nagyobb távolságra
történő elszállítását — a váltakozóáramú rendszer előnyei révén — és széles-
körű alkalmazását. Méltán nevezte őket a német Arnold professzor: „Fénylő
csillagok az elektrotechnika egén". Nekik köszönheti a magyar erősáramú ipar
a létrejöttét, s munkásságuk révén lett a Ganz gyár világhírű. Csak a század-
fordulóig 300 komplett erőmű- és elosztórendszert terveztek és szállítottak.
Róma, Odessza, Köln, Montevideó, Párizs, Melbourne — de folytathatnánk még
a hosszú sort, ahol megismerték gyártmányaikat.
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1885-ben Luzernben épült az első 100 LE-s generátor, amely táplálta a 2000
V-os távvezetéket s további transzformációval az 5,5 km-re lévő fogyasztókat.
Az első nagyobb városi erőmű 1886-ban, Rómában épült, s 5 év múlva ugyanitt
— Róma—Tivoli között — az első nagyobb távvezeték, amelyen 26 km-re 5 kV-
on 2100 LE-t vittek át.

Dolivo-Dobrovolszkij felfedezése után a Ganz gyár is átállt a gazdaságosabb
3 fázisú váltakozóáramú rendszerre, s rövidesen Kandó Kálmán neve is feltű-
nik, aki a vasútvillamosítás révén vált ismertté. Ezekben az évtizedekben az
erősáramú iparban a világon először a turbogenerátorok önműködő fordulat-
erősáramú iparban a világ élvonalát képviseltük. Bláthy oldotta meg a világon
először a turbogenerátorok önműködő fordulatszám-szabályozását és párhuza-
mos járását. Ezzel vált lehetővé a nagy területeket ellátó összefüggő villamos
rendszerek kialakítása.

Ilyen múlt és előzmények után hazánkban is rohamléptekkel indult meg a
villamosítás. Mátészalkát 1892-ben Nagykanizsa, majd 1893-ban Budapest és
Kaposvár követi. 1894-ben Eger folytatja a sort, majd 1395-ben Pécs, Szeged,
Szombathely mellett 6 további helység. így jutunk el 1896. május 14-ig, amikor
Szolnok városban is kigyulladt a villanyfény. A mai evangélikus templom he-
lyén állott Scheftsik féle malomban 3 db — összesen 300 LE-s — gépegység
2000 V-on szolgáltatta a villamos energiát a városnak, amelyet 105 V-os egy-
fázisú váltakozóáramra transzformáltak le.

A Szolnoki Üzemigazgatóság épülete és a 60 éves Tiszaparti állomás
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Egy diagram a villamos energia felhasználásáról

A város villamosításának története jól példázza az országos helyzet kiala-
kulását. Kezdetben egy-egy üzem (malom) helyi gőzgépeihez kapcsolt generá-
torról vagy külön erőtelepről indult meg a közeli területek villamosítása.

így történt ez Abonyban (1907), Törökszentmiklóson (1909), Tiszafüreden
(1911), Jászkarajenőn (1914), Üj Kecskén (1921), Kunszentmártonban (1923) és
Túrkevén is (1925).

A következő lépcső, hogy az üzemi erőtelepekből városi-községi villamos
mű alakul. Szolnokon 1906-ban az éves fogyasztás meghaladja a 100 000 kWh-t,
s ekkor a város megveszi Scheftsik Istvántól a tiszaparti telkeket, az erőtelepet
— s új villamos művet létesítenek 1908-ban a jelenlegi Vímű helyén. Szolnoki
Iparvállalat Rt. alakul, s ez üzemelteti a 2x550 + 120 LE-s erőtelepet, s végzi a
további villamosítást. Ekkor a generátorfeszültség már 3000 Volt, s ezt követő-
en épül ki a 3 kV-os kábelhálózat, s a háromfázisú 105 V-os kisfeszültségű rend-
szer 22,9 km hosszban. A városi villamosmű évi termelése 1914-re elérte az
1 200 000 kWh-t, s ekkor a régi 120 LE-s gépet 300 LE-sre cserélték.

Az első világháború visszavetette itt is a fejlődést, amely csak 1923-ra érte
el a háború előtti szintet. 1925-ben indult meg a városon kívüli terjeszkedés.
Szandaszőlőst, majd Tiszaföldvárt és a Tiszazugot villamosította a Tiszavidéki
Villamossági Rt. (Patak féle cég) a várossal kötött koncessziós szerződés alapján.

Ugyanez a folyamat zajlott le Karcagon és Mezőtúron is. Karcagon és Me-
zőtúron 1909-ben létesült a helyi villamosmű, s innen 10 kV-os távvezetékeken
villamosították 1912-ben Kisújszállást és Szarvast. (Ez utóbbi 1933-ban tovább
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bővült Békésszentandrással és Öcsöddel, melyeket korábban az 1924-ben épült
békésszentandrási erőtelep, majd 1926-tól az Öcsödre vezető 3 kV-os vezeték
látott el.)

1927-re a szolnoki villamosmű már nem bírja a további terhelést. (Evi
1 700 000 kWh, 47 km hálózathossz, 600 kW-os esti csúcsterhelés.) Ekkor követ-
kezik be a villamosításnak egy újabb fejlődési lépcsője: a korszerűtlen és gaz-
daságtalan helyi erőtelepek helyett áttérni az erőművekből táplált távvezetéki
ellátásra.

Ez elsőként az országban Pécsett, 1918-ban épült meg, de csak 15 kV-os
feszültségszinten a közeli bányaerőműből. Az első nagyobb összefüggő rendszer
1928. november 24-én a Szolnoki 60/22 kV-os Tiszaparti Állomás üzembe helye-
zésével valósult meg. A salgótarjáni erőműből kiindulva 126 km hosszú 60 000
Voltos távvezeték táplálta az 5000 kVA-es 60/22 kV-os transzformátort. Ez látta
el — újabb transzformációval 3 kV-on a várost — s az innen Mezőtúr, Kende-
res, Tiszazug, Jászság irányába kiinduló 20 kV-os vezetékeket, s az ezekről
ellátott fogyasztókat.

Ezzel lett Szolnok az egész megye villamosításának centrumává, amely kü-
lönösen 1934 után teljesedett ki, amikor a Hungária Villamossági RT átvette a
várostól az áramszolgáltatást, s üzemfőnökséget alakított itt. A fejlődés az egész
országban hasonlóan történt.

1912-ben megépült az első nagyobb hazai erőmű, a 10 MW-os Kelenföldi
Hőerőmű. Az első országos jellegű erőmű az 1930-ban létesült 85 MW-os Bán-
hidai Hőerőmű volt. Ehhez az évhez fűződött az első 100 kV-os távvezeték meg-
építése is. (Budapest—Horvátkimle között.) A termelés és az elosztás egyre
inkább szétvált, és sorra alakultak a villamosítást és üzemeltetést végző vállala-
tok. (A mi területünkön pl. a Hungária Villamossági RT., Tiszavidéki Villamos-
sági RT., Nagykunsági Villamossági Szövetkezet.) 1935-re az országban már 155-
re nőtt az erőművek és erőtelepek száma. (670 MVA összes beépített teljesít-
ménnyel.) Ekkor már mind az 56 város és a községek 30%-a villamosított.

A megyei helyzetet az 1. sz. ábra mutatja:

A második világháború nagyon lefékezte a villamosítás ütemét, s a háló-
zatokban és erőművekben is óriási károkat okozott. Ezek helyreállítása lázas
ütemben történt az egész országban, hiszen mindenütt villany kellett az újra
induló élethez. Szolnokon például hat hónap alatt építették újjá a 126 km hosz-
szú, szinte teljesen elpusztult 60 kV-os hálózatot.

1948-ban megalakult az Állami Villamosművek RT. (ÁVIRT) s a 20 üzlet-
igazgatóság, így az egész hazai elosztás egységes irányítás alá került. Rövidesen
létrejött az erőművek irányító szerve is.

Az 1948—49-ben bekövetkezett államosítás 132 kisebb-nagyobb erőművet
és erőtelepet, illetve 148 elosztó vállalatot érintett. 1950 az újabb mélföldkő,
ekkor alakult ki az országos villamosenergia-rendszer. A napjainkig elért fej-
lődést a 2—3. sz. rajz szemlélteti.
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A szolnoki üzemfőnökség villamos hálózata a felszabadulás előtt

1953-ban megépült a Zagyvarékasi úti 120/20 kV-os állomás, s ez vette át
a 60/22 kV-os tiszaparti állomás szerepét. Az állomás ezután 20/3, illetve később
20/10 kV-os transzformátorállomássá vált, s egy darabig néhány 20 kV-os táv-
vezeték is innen indult. (Keleti, Délkeleti, Déli l-es, Déli III. távvezetékek.)

1974-ben — a szolnoki Déli 120/10 kV-os 25 MVA-es új táppont üzembe
helyezésével szűnik meg végleg a táppont jellege. A 100 éves évforduló mellett
feltétlenül érdemelt néhány szót ez a 60 éves létesítmény is, amely 25 éven át
60/22 kV-os állomásként, majd újabb 21 éven át Szolnok város ellátását biztosító
táppontként üzemelt, s immár 14 éve szolgálja a számítógépes üzemirányítást,
az ünnepi évfordulóra kívül-belül megújulva.
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A villamos alaphálózat 1949-ben

Az áramszolgáltatás szervezeti kialakulásában meghatározó az 1951-es év,
ekkor alakult meg az 5 vidéki áramszolgáltató — köztük a TITÁSZ is — s az
összesen 19 üzletigazgatóság. 1965—77 között alakult ki a 19 üzletigazgatóság,
96 üzemvezetőség és 347 körzetszerelőség helyett a mai korszerű, kétlépcsős
szervezet: 40 üzemigazgatósággal és 226 kirendeltséggel.

A szervezeti korszerűsítésekre nagy szükség is volt, hiszen a felszabadulást
követően a villamosítás óriási lendületet kapott. A faluvillamosítás keretében
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A villamos alaphálózat 1987-ben
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az országban 1942 községet villamosítottak, s érdekes véletlen folytán 1963-ban
Aporligettel fejezték be, csaknem ott, Mátészalka közelében, ahol 75 évvel ez-
előtt elkezdték.

Ezzel párhuzamosan, majd ezt követően folyt a mezőgazdaság villamosítása,
s csak Szolnok területén 21 év alatt összesen 650 üzemegységet villamosítottak.
Az ipar, a közlekedés és a kereskedelem fejlődése, valamint a háztartások mere-
deken növekvő igényei miatt egyre több erőműre és hálózatra volt szükség.

A felszabadulás után, 1948—57 között, a Mátrai, Inotai és Borsodi szénerő-
művek még2 0—30 MW-os gépegységekkel épültek. Az európai színvonalnak
megfelelő 50 MW-os blokkok a 200 MW-os Tiszapalkonyai Hőerőműben jelentek
meg először. Ezt követték — 507 MW teljesítménnyel — a Pécsi, Ajkai és Orosz-
lányi szénerőművek.

A 150 MW-os gépegység a hatvanas évek közepén épült be a Duna-menti
Hőerőműbe, s a később létesített 215 MW-os szénhidrogénre telepített blokkok-
kal kiegészülve ma is ez a legnagyobb teljesítőképességű erőművünk. (1880 MW)

A lignitre települt Gagarinban jelent meg először a 200 MW-os gépegység,
(összesen: 800 MW, 1969 és 1973.) S újabb korszakalkotó fejlődést hozott az
1882-es év, amikor a Paksi Atomerőmű első 440 MW-os gépegysége üzembe
lépett. (Ma 1760 MW összteljesítményű, s a hazai villamosenergia-termelésnek
a 38,3%-át adja.)

A termelt villamos energiát azonban el is kell szállítani a fogyasztókhoz.
Ennek megfelelően rohamosan fejlődtek a kis- és nagyfeszültségű hálózatok is.
Az első — országok közötti — kooperáció 1952-ben indult Csehszlovákiával 120
kV-on. Ezt követték a 220, 400 és az 1978-ban épült 750 kV-os hálózatok. Ma

Az albertirsai
150/400 kV-os
állomás
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Jedlik Ányos
dinamója

már Jugoszláviával, Ausztriával, Csehszlovákiával és a Szovjetunióval kooperá-
lunk rendszeresen, s így része vagyunk a 110 ezer MW összteljesítményű kelet-
európai egyesített villamosenergia-rendszernek.

100 év alatt hazánkban az összes villamosenergia-felhasználás 40 milliárd
kWh-ra nőtt, s ennek 26,5%-át importból — főként a Szovjetunióból biztosítjuk.
A csúcsterhelés 6367 MW-ra emelkedett, a fogyasztók száma 4,2 millióra, a
hálózatok hossza 140 ezer km-re szaporodott.

Iparágunk fejlődésének ez a korántsem minden területét bemutató visszaemlé-
kezés is bizonyítja, hogy áramszolgáltatásunk — s az ehhez kapcsolódó erős-
és gyengeáramú ipar — napjaink igen nehéz gazdasági viszonyai között is tar-
tani tudta helyét a világ élvonalában.

Köszönhető ez olyan géniuszoknak, mint Jedlik Ányos (1800—1895), vagy
mint az elektrotechnika fénylő csillagai: Bláthy Ottó Titusz (1860—1939), Déri
Miksa (1853—1938) és Zipernowsky Károly (1853—1942).

Köszönhető olyan feltalálóknak és konstruktőröknek, mint Kandó Kálmán
(1869—1931), Bródy Imre (1891—1944) és Mándi Andor (1891—1972), — olyan
tudós professzoroknak mint Boleman Géza (1876—1961), Pöschl Imre (1871—
1963), Verebély László' (1883—1959) és Liska József (1883—1967), — akik szak-
emberek ezreinek adták át tudásuk legjavát... És ez a lista sem lehet teljes!

Az igazán kiemelkedők mellett köszönhető mindez azon névtelen hősök
nagy seregének, akik ma is e nehéz és veszélyes szakmát tekintik hivatásuknak,
s mindazoknak, akiknek a nagyszerű tettei, munkája előtt ma már csak tiszte-
legni tudunk. Az ő példájuk a biztosíték, hogy a ma és a jövő villamos szak-
emberei ezután is úgy állják majd meg a helyüket, hogy a hétköznapok szorgos
tetteiből egy újabb, s eredményes 100 év építőkövei váljanak.
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Száz év igen nagy idő az emberi élet léptékében mérve. A nagy homokórán
azonban csak egy villanás. Ám ezalatt a villanás alatt itt e földön nagy dolog
történt: a lángész és a szorgos munkáskéz nemcsak felvillantotta, hanem mun-
kába is fogta az elektront.

S ahogy Váci Mihály írta:
„Nagyfeszültségű vezetékek idegein már felremeg
az áram, ez az új eszmélet, s jövőbe villant képzelet..."

Tisztelegjünk hát most azok előtt, akik életüket tették arra, hogy ez a „jövőbe
villant képzelet" hasznos valóságává vált a 100 éves múltnak, és válik a mának
és a jövőnek is!

MADARÁSZ TIBOR

A TITASZ SZOLNOKI ÜZEMIGAZGATÓSÁGÁNAK
JELLEMZŐ ADATAI (1951—1987)

2
Ellátási terület km

Az ellátási területen lévő la- ezer fő
kosság

Városok száma db

Községek száma db

Üzemvezetőségek száma db

Kőrzetszerelőségek száma db

Kirendeltségek száma db

Üssz.fogyasztók száma fő

- ebből háztart.fogy.száma fő

Összes hálózathossz. km

Közvil. lámpák száma db

Ért. villamos energia millió KWh

Hálózatveszteség %

Csúcsterhelés MW

2
1 km -re eső

fogyasztói szám

csúcsterhelés KW

ért. vili.energia MWh

hálózathossz km

1951

6.154

508

8

70

5

32

0

48.319

42.300

1.952

8.409

23,769

22,4

5,9

7,85

0,96

3,86

0,317

1987

3.672

430

7

45

0

0

9

138.373

127.681

4.668

40.582

785,530

6,21

157,8

36,78

42,97

213,9

1,27

A növek-
mény
szorzója

0,596

0,846

0,875

0,64

-

2,86

3,0

2,39

4,83

33,17

0,28

26,7

4,80

44,76

55,42

4,0
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