
 
James Prescott Joule (Salford, Anglia, 1818. december 24. – London, 
1889. október 11.) 
 
Angol fizikus, a mérés tudományának jeles képviselője, az 
energiamegmaradás törvényének egyik megfogalmazója. Gazdag sörfőző 
fia volt, így teljesen a tudománynak szentelhette magát. Gyenge egészsége 
miatt otthon tanult, jobbára autodidaktaként képezte magát. A mérés 
megszállottja volt, még nászútján is talált időt arra, hogy egy olyan 
termométert tervezzen, amellyel mérni tudta a hőmérsékletkülönbséget egy 
eléjük táruló festői vízesés alja és teteje között. 
 
George Stephenson (Wylam, 1781. június 9. – Derbyshire, 1848. augusztus 12.) 

 
Angol mérnök, a gőzmozdonyos vontatás tökéletesítője volt. 1825. 
szeptember 27-én Stockton és Darlington között megnyitották a világ első 
vasútvonalát, melyen végigzakatolt a Stephenson-féle gőzmozdony. A 36 
kocsiból álló szerelvény hatalmas embertömeget szállított egyik helyről a 
másikra. Később számtalan konstruktőr munkája közül a Stephenson-
mozdony bizonyult a legjobbnak. 1829-ben Ranhill-ből induló 5 résztvevős 
versenyben Stephenson „Rakéta” elnevezésű mozdonya 48 km/órás 
sebességgel lekörözte a vetélytársakat. 1830-tól Angliában a Trevithick- és a 
Stephenson-féle mozdonyokat állították a vasúti közlekedés szolgálatába. 
Európában - Anglia után - elsőként Belgiumban, Brüsszel és Mechelen 
között közlekedett Stephenson lokomotívja. 
 

Nikolaus Otto (Holzhausen an der Haide, 1832. június 10. – Köln, 1891. január 
26.) 
 
Első benzinüzemű motorját 1861-ben építette meg. Később társult Eugen 
Langennel, akivel 1867-ben kidolgozták a négyütemű atmoszferikus motor 
javított változatát, majd gázgépet szerkesztett. Ez az 1867. évi párizsi 
világkiállításon aranyérmet nyert. Otto 1876-ban kifejlesztette a sűrítéssel 
működő, négyütemű robbanómotort, a mai robbanómotorok alaptípusát. A 
négyütemű ciklus elvét Alphonse Beau de Rochas francia mérnök már 1862-
ben szabadalmaztatta, de Otto építette meg az első ilyen motort. 
Megbízhatóságának, jó hatásfokának és csendes működésének köszönhetően az 
Otto-motor nagy sikert aratott. Tíz év alatt több mint 30 ezer darab készült 
belőle, de 1886-ban, amikor kiderült, hogy Beau de Rochas-é az elsőség, 
Ottótól megvonták a szabadalmat.  
 
Rudolf Diesel (Párizs, 1858. március 18. – La Manche-csatorna, 1913. szeptember 30.) 

 
Német gépészmérnök, a róla elnevezett belső égésű motor feltalálója. 1919-ben 
tűnt el, máig nem tökéletesen tisztázott körülmények között. Már ifjúkorában 
elgondolkoztatta a hagyományos hőerőgépek üzemanyag-pocsékolása. Párizsban 
felismerte, hogy Linde hűtőgépe lényegében fordítottan működő hőmotor, s 
ammónia-üzemanyagú motorral kezdett kísérletezni. Azon dolgozott, hogy 
szerkezetét alkalmassá tegye országúti járművek hajtására is. "Az a szilárd 
meggyőződésem, az autómotor meg fog születni, ami, ha bekövetkezik, életem 
feladatát megoldottnak tekintem" - írta.  
 
 
 



 
 
 
André-Marie Ampére (Lyon, 1775 . január 20. – Marseille, 1836 . június 10.) 
 
Francia fizikus, kémikus, matematikus. Nevét őrzi az áramerősség SI-
mértékegysége, az amper. Élénk eszű,  érdeklődő gyermekként már 13 
évesen a Nagy Francia Enciklopédiát olvasta. 1801-től fizikát tanított 
Bourg-en-Bresse városban, majd 1805-től a párizsi École Polytechnique-
ben, majd 1809-től professzorként oktatott tovább. Ampére a 
munkásságával tulajdonképp egy új tudományágat teremtett: az 
elektrodinamikát. 1820-ban fedezte fel, hogy az egyirányú áramok 
vonzzák, az ellenkező irányúak pedig taszítják egymást. Később 
kimutatta a nem párhuzamos áramok kölcsönhatását is. E jelenségekre 
vonatkozó szellemes kísérletei alapján levezette az elektrodinamika 
egyik alaptörvényét, amely szerint az elemi áramok vonzása vagy 
taszítása egyenesen arányos az áramelemeken átfolyó áramok 
erősségével, és fordítottan arányos a köztük levő távolság négyzetével, 
valamint függ a két áramelem által bezárt szögtől. Az elektromos áram és 
az általa keltett mágneses tér erőssége között fennálló összefüggés az ún. 
Ampére-féle gerjesztési törvény. Ampére nevéhez fűződik az 
elektromágnes, az elektromos távíró és a galvanométer föltalálása is, és 
az elsők között volt, akik megkülönböztették az atomokat és a molekulákat. Utolsó éveiben egészsége 
megromlott, tüdőbajának gyógyítására Marseille-be utazott, eközben érte a halál. Fejfáján ez áll: „Amilyen 
nagy, éppolyan jó és egyszerű volt.” 
 
Alessandro Volta (Como, 1745. február 18. – Como, 1827. március 5.) 

 
Olasz fizikus, az elektromos áram elméletének kidolgozója, a víz 
elektrolízisének felfedezője és a kénsavoldatba merülő cink- és 
rézelektródból álló Volta-elem (galvánelem) feltalálója. 1801-ben 
Napóleon Párizsba hívta meg, hogy az Institut-nek bemutassa a 
galvánláncra vonatkozó kísérleteit; később a becsületrend tisztjévé tette, a 
vaskorona-rendet adományozta neki és Itália grófjává és szenátorává 
nevezte ki. Érdemei az elektromosság terén oly nagyok, hogy e 
tekintetben alig van tudós, ki vele versenyezhetne. Galvani kutatásaiból 
indulva ki, arra a következtetésre jutott, hogy bármely fémekből álló lánc 
elektromossági állapota ugyanaz, mint hogyha végpontjaik közvetlenül 
érintkeznének. Ez a Volta-féle elektromossági alaptörvény. Ezen elmélet 
alapján szerkesztette meg elektromos oszlopát, melynek jelenségeit a 
dörzsölési elektromosság által igyekezett megmagyarázni. 

 
Jedlik Ányos (Szímő, 1800. január 11. – Győr, 1895. december 13.) 
 
Magyar természettudós, feltaláló, bencés szerzetes, kiváló oktató. 
Gyakorlati jellegû találmányai is jelentõsek: szódavízgyártó gépet, 
osztógépet, optikai rácsokat is készített. Legnagyobb eredményeit 
azonban az elektromosság terén éri el. Oersted, Ampère és Schweigger 
találmányait megismerve különös érdeklõdéssel fordul az 
elektromagnetizmus felé. E téren két nagy felfedezése: az 
elektromágneses forgások és a dinamó-elv. Három ilyen forgó szerkezet 
leírását adta: az elsõben a galvánáram vezetése szilárd helyzetû és az 
elektromágnes forog, a másodikban az elektromágnes áll szilárdan és az 
áramvezetõ forog körülötte, a harmadikban a multiplikátor drótját is 



elektromágnessel helyettesítette. 1829-ben megalkotta a világ elsõ gyakorlatban is mûködõ villanymotorját, 
ahogy õ nevezte: a "villamdelejes forgonyt". 
 
Georg Simon Ohm (Erlangen , 1789 . március 16. - München , 1854 . július 6.) 
 

Német fizikus és matematikus. Ohm a Volta-oszlop matematikai 
elméletének megalapozását tűzte ki célul, és ennek első lépéseként 
kezdte tanulmányozni a különböző anyagok vezetőképességét. A 
kísérletek lényeges feltétele volt az állandó erősségű áram, ezért Ohm a 
kezdetben használt ingadozó áramú Wollaston-féle oszlopot, 
Poggendorff tanácsára, felcserélte az állandó áramot szolgáltató 
Seebeck-féle  oszloppal. A kísérletek végrehajtásához szükséges volt 
pontosan mérő műszer is az áramerősség meghatározására. Ohm torziós 
szálon függő, az árammal párhuzamos mágnestű elfordulásával mérte az 
áramerősséget. Ezen előfeltételek teljesedésének köszönhető, hogy Ohm 
igen pontos méréseivel meghatározta, hogy egy drót ellenállása 
egyenesen arányos a hosszával, és fordítottan arányos a 
keresztmetszetével, valamint függ az anyagi minőségtől. Tőle ered a 
fajlagos vezetőképesség fogalma. Ezeket az eredményeket 1825-ben 
hozta nyilvánosságra. Egy év múlva közölte a róla elnevezett törvényt, 

amely szerint az áramerősség arányos a feszültségkülönbséggel, ahol az arányossági tényező az ellenállás, 
vagy ahogy ő fogalmazta meg: a galvánláncban folyó áram nagysága 
arányos a feszültségek összegével, és fordított viszonyban van az összes 
ellenállással. 
 
Michael Faraday (Newington Butts, 1791. szeptember 22. – Hampton 
Court, 1867. augusztus 25.) 
 
Angol fizikus és vegyész, a XIX. század egyik legnagyobb tudósa, 
kísérleteivel nagyban hozzájárult az elektromágnesség megértéséhez. 
Fiatalemberként könyvkötőinas volt, minden kezébe kerülő könyvet 
elolvasott, ezzel hatalmas tudást halmozva fel. Elsôként állított elô 
mágneses térrel elektromos áramot, megalkotta az elsô elektromotort és 
áramgenerátort, kimutatta az elektromosság és a kémiai kötések kapcsolatát, 
felfedezte a mágnesség hatását a fényre, és felfedezte a diamágnességet, 
bizonyos anyagoknak az erôs mágneses terekben mutatott különleges 
viselkedését. Az ô kísérleteire és részben elméleti eredményeire alapozta 
klasszikus elektromágneses térelméletét James Clark Maxwell. 
 
James Clerk Maxwell (Edinburgh, 1831. június 13. – Cambridge, 1879. november 5.) 
 

Skót matematikus-fizikus. Maxwell egyik legjelentősebb 
vizsgálata a gázok kinetikájának elmélete, életének legtöbb 
munkája azonban az elektromossághoz kapcsolódik. 1862-ben 
összefoglalta korábbi nagy tudósok, úgy mint Michael Faraday 
és André Marie Ampére az elektromosság és a mágnesesség 
területén szerzett kutatásainak, felfedezéseinek alapjait 
(Maxwell-egyenletek), és nevéhez kötődik a Maxwell-eloszlás, 
a gázok mozgásának leírása is. Az elektromos és a mágneses 
mező térben való terjedésének sebességét a kezdetleges 
eszközök miatt csak megbecsülni tudta, de nem tévedett sokat: 
310 740 000 m/s-ra becsülte. (A valós sebesség a fénysebesség: 
299 792 458 m/s.) Maxwell fedezte fel azt is, hogy a piros, kék 
és zöld szűrőkkel színes képeket lehet előállítani, kutatott az 



optika, a színes látás terén is.Korának legnagyobb tudósa volt, aki nagy befolyással volt a XX. századi 
fizikára. Századik születésnapján, amit ő maga nem ért meg (1879. november 5-én hasüregrákban hunyt el), 
Albert Einstein az alábbi szavakkal illette: „A legalaposabb és legtermékenyebb fizikus volt Newton óta.” 
 
Thomas Alva Edison (1847. február 11. – 1931. október 18.) 
 
Amerikai elektrotechnikus, üzletember, feltaláló. Mindössze három hónapig járt iskolába, és tanárának az 
volt a véleménye, hogy értelmi fogyatékos! Edison első találmányát egy elektromos szavazatszámláló gépet, 
mindössze huszonegy évesen alkotta meg. Ennek nemigen volt keletje, úgyhogy ezután olyan dolgok 

feltalálására összpontosította a figyelmét, amelyekről úgy vélte, 
hogy könnyen eladhatók lesznek. Nem sokkal a szavazatszámláló 
után feltalálta a tökéletesített, póznára szerelhető távírórendszert, 
amelyet negyvenezer dollárért adott el, s ez hatalmas összegnek 
számított abban az időben. Találmányok egész sora követte ezt, és 
Edison hamarosan gazdag és híres lett. Legeredetibb találmánya 
valószínűleg a fonográf volt, amelyet 1877-ben szabadalmaztatott. 
A világ számára talán mégis többet jelentett az első, gyakorlatban 
is használható izzólámpa, amelyet 1879-ben fejlesztett ki. Nem 
Edison volt az, aki a villanyvilágítást feltalálta. Pár évvel 
korábban már használtak elektromos ívlámpákat utcai világításra 
Párizsban. Edison égője viszont, az általa kifejlesztett elektromos 
energia-elosztóval együtt a mindennapi otthoni használatra is 
alkalmassá tette a villanyvilágítást. 1822-ben vállalata megkezdte 
az elektromosáram-fejlesztést New York-i otthonok számára, és 
ezzel az áram házi használata gyorsan elterjedt az egész világon. 
Az első elosztótársaság létrehozásával, amely magánháztartások 
számára szállított áramot, Edison egy hatalmas iparág fejlődését 
alapozta meg. Az Edison által kifejlesztett elosztórendszer révén 

könnyen elérhető elektromos energia nagymértékben elősegítette az elektromosság ipari használatát. Edison 
jelentősen hozzájárult a mozgóképkamerák és a vetítőgépek fejlődéséhez is. Tökéletesítette a telefont 
(beépített szénmikrofonja nagyban javította a beszéd érthetőségét), valamint a távírót és az írógépet is. 
Találmányai között szerepel még a diktafon, a stenciles sokszorosítógép és az akkumulátortelep. Mindent 
együttvéve Edison több mint ezer különböző találmányt szabadalmaztatott. 
 
Auguste Lumière (Besançon, 1862. október 19. – Lyon, 1954. április 10.) és Louis Lumière (Besançon, 
1864. október 5. – Bandol, 1948. június 6.) 
 
Auguste Lumière és Louis Lumière francia mérnökök, akik feltalálókként 
és filmkészítőkként korszakalkotó szerepet játszottak a fotográfia és film 
történetben. Nevüket többnyire együtt emlegetik, Lumière testvérek, 
illetve Lumière fivérek formájában. Számos, fényképészeti szabadalmuk 

mellett a legfontosabb a mozgókép 
rögzítésére és vászonra történő 
kivetítésére, valamint másolásra 
egyaránt alkalmas kinematográf 
elkészítése volt, mellyel 1895. december 28-án Párizsban 
végrehajthatták a világ első kereskedelmi célú vetítését, mely 
eseményt tekintik a mozi megteremtésének.  
 
Wilhelm Conrad Röntgen (Poroszország, Lennep, 1845. március 27. 
– München, 1923. február 10.) 
 
Nobel-díjas fizikus, gépészmérnök, a róla elnevezett röntgensugárzás 
felfedezője. Pontos méréssel meghatározta a gázok kétféle 



fajmelegének viszonyát vizsgálta a rugalmasság, a kapillaritás jelenségeit, a hő vezetését kristályokban, a 
hősugarak elnyelését gőzökben és gázokban, az elektromos jelenségek egész sorozatát és 1895-ben 
felfedezte a róla elnevezett sugarakat. 1901-ben megkapta a Nobel-díjat. A röntgent 1895 végén fedezte fel, 
amikor Lénárdnak a katódsugarakra vonatkozó kísérleteit ismételte. Azt tapasztalta ugyanis, hogy ott, ahol a 
katódsugarak a kisülési cső üvegfalába ütköznek, új fajta sugarak keletkeznek, amelyek áthaladnak a cső 
fénymentesen záró papírborítékán és hatásukra a közelben álló bárium-platin-cianid bevont fluoreszkáló 
ernyő felvilágít még akkor is, ha közbe fényre átlátszatlan tárgyakat, fát, v. emberi testrészeket állítunk. Az 
ernyőn ilyenkor a kézcsontok árnyékai jelennek meg. Röntgen az új sugarakat X-sugaraknak nevezte el. 
 
Heinrich Hertz (Hamburg, 1857. február 22. – Bonn, 1894. január 1.) 
 
Az elektromágneses hullámok felfedezője. Kezdetben 
építészmérnöknek tanult, majd a matematika, a fizika és a 
csillagászat felé fordult. Már fiatalon a kiemelkedő 
természettudósok közé sorolták, de sajnos korai halála 
megakadályozta, hogy kiteljesedjen a pályafutása. Ő adott le és 
fogott fel először rádióhullámokat, de nem hitt a jelenség gyakorlati 
alkalmazásában. Az elektromágneses hullámoknak megmérte 
hullámhosszukat és sebességüket, illetve azt is kimutatta , hogy 
rezgésük természete, visszaverődési és törési képességük 
ugyanolyan, mint a fényé és a hőhullámoké. Hatása az utókorra 
Munkásságával ő vetette meg a rádiózás, a televíziózás, a radar és a 
mikrohullámú sütő alapjait. Összegyűjtött művei három kötetben 
jelentek meg 1894-95-ben. Ma nevét viseli a frekvencia 
(rezgésszám) mértékegysége (Hz), valamint egy német híradástechnikai intézet is. 
 
Nikola Tesla (Smiljan, születésekor Magyar Királyság, ma Horvátország, 1856. július 10. – New York, 
1943. január 7.) 

 
Fizikus, feltaláló, villamosmérnök, filozófus. Életében 146 szabadalmat 
(ebből 112-t az USA-ban) jegyeztek be a neve alatt. Róla nevezték el a 
mágneses indukció SI-mértékegységét (lásd: tesla). A világ egyik 
legjelentősebb és leghíresebb tudósa és feltalálója, tevékenységét elsősorban 
az elektromosság, mágnesesség és gépészet területén fejtette ki. Több fontos 
elméleti és gyakorlati részecskefizikai és gravitációs kutatáson kívül a 
nevéhez kötődik a többfázisú villamos hálózat, a váltóáramú motor, az 
energia vezeték nélküli továbbítása, az energiatakarékos világítás, a 
távirányítás, a nagyfrekvenciás elektroterápiás készülékek, a napenergia-
erőmű és más megújuló energiaforrással működő berendezések, valamint a 
rádió feltalálása is. Munkássága jelentősen hozzájárult a második ipari 
forradalomhoz, és döntő mértékben meghatározza jelenkori gazdasági és 
társadalmi életünket. Hírnevét tovább táplálja, hogy korát meghaladó és meg 

nem értett kísérletei folytán sok áltudományos cikk szerzője nevezi meg Tesla munkásságát kiindulási 
pontként. 
 
Déri Miksa (Bács, 1854. október 24. – Merano, Olaszország, 1938. március 3.), Bláthy Ottó Titusz (Tata , 
1860 . augusztus 11. – Budapest , 1939 . 
szeptember 26.), Zipernowsky Károly (Bécs, 
1853. április 4. – Budapest, 1942. november 
29.Ö 
 
Zipernowsky Károly mérnök, a 
transzformátor egyik feltalálója, a váltakozó 
áram apostola. Déri Miksa mérnök,  feltaláló, 



erőmű építő. Bláthy Ottó Titusz, gépészmérnök, feltaláló, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1885-ben 
hárman közösen alkották meg az első energiaátvitelre alkalmas transzformátort. 
 
Eötvös Lóránd (Buda, Svábhegy, 1848. július 27. – Budapest, Józsefváros, 1919. április 8.) 

 
Magyar fizikus, akinek egyik legismertebb alkotása a nevét viselő torziós inga. 
Ezzel az általa szerkesztett készülékkel mérte a szabadesés gyorsulásának helyi 
változását. Neve szorosan összefonódott a magyar tudománytörténettel, több 
természeti jelenséget, törvényt és eszközt is elneveztek róla. Ilyen pl. az Eötvös-
törvény (kapillarítás). Nem véletlen, hogy oly sok tudományos és oktatási intézet 
vette fel az Eötvös nevet. Sokan talán nem is tudják, de a geofizika tudománya is 
az ő bábáskodása mellett született meg. Az oktatásban szintén igen nagy 
elismerést vívott ki, aminek betetőzése az oktatásügyi miniszteri posztra való 
kinevezése volt. Persze a tanításból személyesen is kivette a részét, hiszen sokáig 
a róla elnevezett ELTE professzoraként működött. 
 

Samuel Morse (Charlestown, 1791. április 27. – New York, 1872. április 2.) 
 
Amerikai feltaláló, neves festőként Párizsban volt tanulmányúton, s ott barátai 
révén bepillantást nyert a pezsgő tudományos életbe. Laikusként eközben gondolt 
először az információk rögzítésére és továbbítására, majd 1832. október 19-én 
vázolta fel egy kezdetleges távíró tervét, ahol a jelek rögzítéséhez papírra és 
ceruzára gondolt, nem pedig mágnestűre, mint a fizikusok, akiknek azonban nem 
sikerült a problémát megoldani. Hamarosan pontok és vonalak kombinációjából 
összeállította a később róla elnevezett ábécét is. Később megalkotta az elektromos 
távírókészüléket, majd az első távíróvonal Washington és Baltimore között épült 
ki 1843-ban, s 1844. május 24-én futott végig rajta az első mondat. New York 
városa még életében két szobrot emelt a tiszteletére. (A Morse-ábécé hosszú 
karrierje 1997-től lassan befejeződött: januárban Németország, majd 
Franciaország is megszüntette a Morse-jelek használatát a távközlésben, mert a 
parti őrség már nem használ rádióvevőt. A rendszer használatát a nemzetközi 
megállapodások szerint az ezredfordulóra megszüntették.)  
 
Alexander Graham Bell (Edinburgh, 1847. március 3. – Baddeck, 1922. augusztus 2.) 
 

Skót születésű amerikai fiziológus, a telefon feltalálója, a süketnéma oktatási 
rendszer kidolgozója. Egyik alapító tagja, és második elnöke a National 
Geographic Society-nek. A Skóciában született fiatal Bellgyógypedagógiát tanult, 
1863-ban az Elginben működő Weston House bentlakásos fiúiskolában kapott 
segédtanítói állást, a zenét és a szép beszédet tanította. 1866 szeptemberétől 
Bathben, a Somerseitshire College tanára. Érdeklődése ekkor fordult az 
elektromosság felé, itt szerelt fel egy telegráfvezetéket saját és a barátja szobája 
között. Szabadalmi kérelmét 1876. február 14-én adta be, és március 7-én 
jegyezték be. Telefonját Philadelphiában a centenáriumi kiállításon mutatta be, 
1877. július 9-én pedig megalakult aBell Telefontársaság.  A híres mondat 1876. 
március 10-én hangzott el. Asszisztense Thomas A. Watson mérnök tisztán 
hallotta, mikor egy folyékony jelközvetítő segítségével beszédet intézett a 

készülékébe Bell. Ez volt az első telefonbeszélgetés: „Mr. Watson, kérem, jöjjön ide, látni akarom!” A 
telefon felfedezéséért 1880-ban a francia kormány az 50 000 frankkal járó Volta-díjjal tüntette ki. A pénzből 
Washingtonban Volta-laboratóriumot alapított, ahol munkatársaival Edison fonográfjának fejlesztésén, 
1897-től a fénytelefon kifejlesztésén dolgoztak. 1922. augusztus 2-án hunyt el Beinn Bhreaghban. Temetése 
napján két percre leállt a telefonforgalom, így adóztak emlékének. 
 
 



Puskás Tivadar (Pest, 1844. szeptember 17. – Budapest, 1893. március 16.) 
 
Magyar mérnök, a telefonhírmondó feltalálója. Nagyapja székely földbirtokos volt. Mérnöki tanulmányait 
Bécsben kezdte meg, majd a műegyetemen tanult. A családja 
elszegényesedése miatt tanulmányait nem tudta befejezni, ezért 1866-ban 
Londonba ment, majd Bécsben vállalt állást. 1873-tól Amerikai Egyesült 
Államokban próbált szerencsét, visszatért Európába, ahol távíróközpont 
tervei foglalkoztatták. Itt vette hírét a telefon feltalálásának. Visszautazott 
New Yorkba ahol meggyőzte Thomas Alva Edisont, hogy egy központ 
segítségével tetszőleges számú ember, egyidejűleg használhatja a telefont. 
Edison munkatársa, majd 1877 és 1886 között Edison európai képviselője 
volt. Itt lett munkatársa Fodor István. Puskás Tivadar elvei szerint 
valósultak meg az első telefonközpontok 1878-ban Bostonban, majd 1879-
ben Párizsban. 1879-ben hazatért, és öccsével, Puskás Ferenccel 1881-ben 
megkezdte a monarchia területén a telefonközpontok felépítését. Öccse 
halála után (1884) átvette a pesti telefonhálózat vezetését. 1886-ban Baross 
Gábor miniszter államosította a telefonhálózatot és azt Puskásnak adta 
bérbe. 1890-ben szabadalmazott irányított robbantási módszere a mai milliszekundumos robbantási eljárás 
előfutára. Puskás Tivadar 1892-ben szabadalmaztatta legjelentősebb találmányát, a telefonhírmondót, amely 
a mai rádió elődjének számít.  
 


