
A budapesti központban a feltaláló Puskás Tivadar maga tanította be az első alkalmazottat 

A magyar telefonos kisasszonyok hőskora 
HÍRKÖZLÉS 1881. május 1-jé- 
től működött telefonközpont 
hazánkban, ez a második volt 
a párizsi után. Ekkor még 23 
előfizető volt, és 373 kilométer 
hosszú telefonvonal. A hőskor 
bővelkedett kihívásokban és 
nehézségekben is. Puskás Ti- 
vadar, a telefonhírmondó fel- 
találója tanította be az első te- 
lefonos kisasszonyt, Matko- 
vits Júliát. 
Édesanyja a Nemzeti Szín- 

ház színésznője volt. Júlia ko- 
rán árvaságra jutott, ezért 19 
évesen kenyérkereső foglal- 
kozás után kellett néznie, 

A feltaláló testvére, Puskás 
Ferenc építette ki a közpon- 
tot és a hálózatot, nála vizs- 
gázott sikeresen Júlia 1881. 
április 1-jén. Puskás Ferenc 
katonatiszt volt, és lemondott 
rangjáról, hogy testvérét se- 
gítse e nagyszerű találmány 
terjesztésében. 

A telefonos kisasszonyok 
kiválasztása 

Az első telefonközpont az 
akkori Fürdő, mai József Atti- 
la utcában volt, Matkovits Jú- 
Ilia a házban kapott lakást, és 
az ő feladata lett, hogy betanít- 
sa az újonnan érkező telefonos 
kisasszonyokat. A kapcsoló- 
berendezés kezelése nem volt 
nehéz feladat, viszont az előfi- 
zetők adatainak megtanulása 
fejből annál inkább. A telefo- 
nos kisasszonyok számára is- 
kolai végzettséget nem írtak 
elő, mivel akkoriban kevés le- 
ány tudott polgári iskolába 

A kezelőnők kézi telefonkagylóval és mikrofonnal dolgoztak, kézzel kapcsolgattak 

járni. Két közismert úri csa- 
lád ajánlása kellett a felvéte- 

lihez, és jó megjelenés, gyors 

felfogás, tiszta kiejtés, kelle- 

mesen csengő, elég erős hang 

és egy idegen nyelv ismerete. 
1889-ben ez 1200 adatot je- 

lentett. Ugyanis aki a kapcso- 

lást kérte, az csak az előfize- 

tő nevét mondta be. A telefo- 

nos kisasszonyok vizsgáján, 

ha hibáztak, akkor egy gyufa- 

szálat kellett húzniuk, ha nem 

vétettek, akkor cukorkát kap- 

tak ajándékba (egy jó felelet 5 
cukrot ért.) Három sikertelen 
vizsga után bocsátották el azt 
a kisasszonyt, aki nem felelt     Fotó: Fortepan 

meg a követelményeknek. A 

telefonos kisasszonyok főnö- 

kei voltak még : Mikász Jolán, 

Mile Erzsébet (férjezett Mar- 

sovszky Lajosné), Okeniusz 
Clementin, Grigor Jenny, Hor- 
váth Lujza (férjezett Nagyné), 
Schulcz Leona és Németh Ce- 
lesztin. A kezelőnők kezdő fi- 
zetése havi 25 Ft volt. 

Ajándékok a 
kisasszonyoknak 

A telefonos kisasszonyok 
újévkor dupla fizetést kap- 
tak és az előfizetők is megör- 
vendeztették őket ajándékcso- 
maggal: egész láda cukrot, da- 
tolyát, narancsot, pipereszap- 
pant kaptak. A kezelőnők kö- 
zösen használt kézi telefon- 
kagylóval és mikrofonnal dol- 
goztak. Fejhallgatójuk nem 
volt, hanem egyik kezükkel 
a kézi telefont tartották a fü- 
lükhöz, míg a másik kezükkel 
kapcsoltak és visszarakták a 
csengetés következtében lee- 
sett jelzőtáblákat. Az alacso- 

. nyabb testalkatú kezelőnők új 
fakanalat hoztak a hivatalba, 
s annak nyelével tolták fel a le- 
esett jelzőtáblácskákat. 

Fejlődő telefonközpontok 
1901-ben már több, mint 

5000 előfizető volt. Ekkor vál- 
toztattak a rendszeren, a tele- 

Az 1903-as hazai postakezelői tanfolyam tananyaga 
1. a posta keletkezése és fejlő- 
dése; 2. a Magyar Posta fejlődé- 
se; 3. a posta távírda-szerveze- 
te; 4. a kincstári posta- és távír- 

da-személyzet szolgálati szabá- 
lyainak kivonata; 5. postaszer- 

ződés; 6. a posta ügyosztályai- 

nak és azok ügykörének ismer- 

tetése; 7. kerületi postaigazga- 

"tóságok és a hozzájuk beosz- 
tott postahivatalok ismertetése 

(megyék szerint); 8. Ausztria és 

a Német birodalom tartománya- 
inak és Európa földrajzának rö- 
vid ismertetése; 9. a távbeszé- 

lő kezelésére vonatkozó szabá- 
lyok; 10. a távbeszélő műszaki 
berendezések ismertetése 

Telefontörténet 
dióhéjban 
Alexander Graham Bell 1876- 
ban szabadalmaztatta az 
USA-ban. Az első amerikai te- 
lefoönközpontot Bostonban 

1878-ban hozták létre. A sza- 
"badalom európai értékesítési 
jogát Puskás Tivadarnak adta 
át Bell. 1879-ben Párizsban, 

majd Berlinben és Zürichben 
jöttek létre az első telefonköz- 
pontok Budapesten kívül. 

fonálónak már be kellett mon- 
dania annak az előfizetőnek a 
telefonszámát, akivel beszél- 
ni szeretett volna. 1903-ban 
épült fel a Nagymező utcában 
a 10 000-es telefonközpont, és 
ött központosították az égész 
telefonkezelő — személyzetet. 
1912-től indítottak interurbán 
kezelői képzéseket is. 1917- 
ben nyitották meg a József Te- 
lefonközpontot, 

A hőskor telefonos kisasz- 
szonyainak munkája nem 
volt egyszerű, nagyon felelős- 
ségteljes volt. Időnként meg 
kellett küzdeniük a telefoná- 
lók panaszaival: előfordult 
olyan éset is, amikor a hívást 
kezdeményező nem hitte el, 
hogy nincs telefon-előfizeté- 
se annak, akit hívni szeretett 
volna. A jó memóriával ren- 
delkező munkaerők kiemel- 
kedő szerepét azonban Vvisz- 
szaszorította a technológiai 
fejlődés. —— Tóth Eszter Zsófia


