
1903-ban az elsô kísérleti összeköttetést a vásárolt
Slaby renszerû szikraadóval és a kohereres vevôké-
szülékkel Csepel és Újpest között eredményesen bo-
nyolították le. A Kolozsváry Endre, Hollós József és Tol-
nai Henrik által vezetett szakember csoport 1904-ben a
módosított, illetve tökéletesített szikraadó és vevôbe-
rendezéssel Budapest-Bécs között folytattak távíró
összeköttetési kísérleteket, melyek igen sikeresek vol-
tak. 

A szerzett tapasztalatok alapján 1906-ban már a
Posta Kísérleti Állomás irányításával az Adria tengeren
hatottak végre újabb rádiókísérleteket az elôre hajóra
szerelt mozgó állomás és a fiumei parti állomás között,
jórészt hazai gyártású berendezésekkel (elektrolitikus
detektor alkalmazásával). Az áthidalt távolság a parti
állomás és a hajó között – Ancona térségében – körül-
belül 250 km volt. Az összeköttetés (táviratváltás) igen
kedvezô eredményt adott. Feltétlen meg kell említeni,
hogy az olajban csillapított szikraközzel együtt jelentôs
új megoldás volt a Szvetics Emil cége által gyártott
nagy átütési szilárdságú papírkondenzátorok alkalma-
zása a szikraadónál.

A megbízhatóan mûködô adó és vevô berendezé-
seket a posta szakemberei tovább korszerûsítették és
különbözô helyeken kipróbálták s ennek eredménye-
ként a tízes évek legelején már az ország bármely két
pontja között biztosítani tudtak rádióösszeköttetést.

A nemzetközi és hazai szikraadó- és vevô-kísérletek
egyértelmûen bizonyították, hogy az elektromágneses
hullámok alkalmazásával egy új hírközlési rendszer jött
létre, az úgynevezett szikratávíró adásrendszer. A rá-
diózás elsô évtizedei a rádiókommunikáció kezdetét je-
lentette.

A szikraadók – szikrainduktoros adók – voltak a le-
gegyszerûbbek, melyeknél gyorsan csillapodó rezgé-
sek keletkeztek. A sok harmonikus, széles sávban za-
varó hatású volt. Az alapproblémát a túl gyorsan csil-
lapodó rezgések jelentették. Javítást jelentett, hogy
egyetlen szikraköz alkalmazása helyett több szikraközt
alkalmaztak sorbakapcsolással, légmentes kialakítás-
ban, ezáltal az ionizációs viszonyok jelentôsen javultak

és a szikra hosszabb ideig maradt fenn. A szikraadók
számának és a teljesítményének növekedésével azon-
ban egyre jobban mutatkoztak meg a csillapodó rezgé-
sek miatti problémák, a széles frekvenciasáv, melyet
egyes állomások elfoglaltak és ezért erôsen zavarták a
többi állomás vételét. Emiatt a csillapodó rezgések he-
lyett a csillapítatlan rezgések vizsgálata és a alkalma-
zása került elôtérbe.

A csillapítatlan rezgésû adórendszerek elsô típusa
az ívfény adó volt, ahol az ívlámpához kapcsolt rezgô-
körben csillapítatlan rezgések keletkeztek és ezekkel
nagyobb távolságra lehetett távíró összeköttetést biz-
tosítani. A bonyolult üzemeltetésen túl a fô probléma
az volt, hogy 300-600 kHz-nél rövidebb hullámokat nem
lehetett ezen berendezésekkel elôállítani. További pro-
blémát jelentett, hogy az adóteljesítmény növelése mi-
att az elektródák megfelelô hûtése is megoldatlan volt.
Ezért az ívfény adót a korszerûbb kialakítású nagyfre-
kvenciás, úgynevezett gépadó rendszer váltotta fel. Ez
esetben a rezgôkör táplálására a nagyfrekvenciás ára-
mot külön e célra alkalmas forgógéppel állították elô.

A rádiós kísérletek eredményei alapján a katonai
vezetés is egyre nagyobb érdeklôdést mutatott a rádió-
zás iránt. A tízes évek elején már több ország hadsere-
ge fel volt szerelve rádióadó-vevô berendezésekkel. Ez
különösen az egyazon szövetségi kötelékbe tartozó,
de egymástól földrajzilag távollévô országok számára
volt nagyon fontos követelmény. Ilyen helyzetben vol-
tak a központi hatalmak országai, nevezetesen Ausz-
tria, Magyarország és Németország, amelyek el voltak
vágva két szövetségesüktôl, Törökországtól és Bulgá-
riától. Sürgôsen felmerült tehát az igény, hogy a Mo-
narchia Törökországgal és Bulgáriával távíró útján te-
remtsen állandó kapcsolatot. Erre a leggyorsabb meg-
oldást a rádiótávíró rendszer nyújtotta. A magyar politi-
kai és katonai vezetés döntött, hogy Magyarországon
sürgôsen meg kell kezdeni egy drótnélküli rádiótávíró
állomás kiépítését.

Az elsô helyhez kötött magyar rádióállomás konkrét
felépítéséhez tehát az elsô világháború kitörése szol-
gáltatott okot. Az állomás elsôsorban katonai rendelte-
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tésûnek indult, de a diplomáciai levelezés is tervezve
volt, továbbá külön feladatául tûzték ki, hogy a Dunán
közlekedô hajókkal is kell rádióforgalmazást biztosítani.
Az egyesített hadvezetésnek feltétlen érdeke volt te-
hát, hogy más összeköttetés hiányában csak rádiótá-
víró útján teremtsen gyors kapcsolatokat a szövetsége-
sekkel. Ennek érdekében az elsô világháború kitörése-
kor a magyar kormány megbízásából oltószikrás távíró
adót és szintén Telefunken gyártmányú kristálydetekto-
ros vevôberendezést rendelt meg. Az új rádióállomást
– mely a hazai rádiózás bölcsôje lett – Csepel község-
tôl északra, a Csepel szigetén jelölték ki, mintegy 60
kataszteri hold területen.

Az állomás építése 1914. július 28-án kezdôdött meg
az antennahuzalokat kifeszítô segédárbócok (12x45 m
magas faoszlopok) felállításával. Ezek tartották az er-
nyô-antenna egyes szálait a középsô, 120 méter ma-
gas „Rendal” rendszerû vasszerkezetû toronnyal. A tel-
jes antennarendszer és a földhálózat 1914. szeptem-
ber 6-ára készült el. Közben folytak az adó- és vevôké-
szülékek belsô szerelési munkálatai is. A villamosener-
giát a Fôvárosi Elektromos Mûvek szolgáltatta, az ak-
kumulátor telepeket a Tudor Gyár, a kapcsoló táblát és
a világítási berendezéseket a Siemens Mûvek szállítot-
ták. 1914. október közepére üzembe állt az antenna-

rendszer és a Telefunken rendszerû kristálydetektoros
vevô és adókészülék is. Ezt követôen, 1914. október
14-én, három hónappal a háború megkezdése után
megkezdte mûködését az elsô magyar rádióállomás.
Az állomás vezetôje rádiózásunk egyik úttörôje, Tolnai
Henrik lett. A katonai és diplomáciai távíró forgalmazás
1914. november elején indult meg erôteljesen.

A vevôkészülék 1400-4000 méteres hullámsáv vé-
telére volt alkalmas tekercs-csere nélkül. A vétel javítá-
sa érdekében 1915-ben a vevôrendszert egy Lieben-
rendszerû erôsítôvel is felszerelték. A 120 méter magas,
úgynevezett ernyôantennát felváltva lehetett vételre
és adásra kapcsolni. Az ernyôantenna 24 szál, 150 m
hosszú, 3 mm átmérôjû bronzhuzalból állt. A földháló-
zat 72 db sugárirányú, 300 m hosszú és 3 mm átmérô-
jû huzalból készült, mintegy 80 cm mélységbe fektetve. 

A lenti fényképek mutatják be az állomás épületeit
és az antennarendszert. Az állomáson megindulás után
még egy 30 kW-os Pulsen rendszerû ívlámpa adó-ve-
vô berendezést is üzembe állítottak. A csepeli rádióál-
lomás forgalma az üzembe helyezés után folyamato-
san növekedett, szinte valamennyi európai állomással
létesített rádió kapcsolatot, de fôleg Béccsel, Konstan-
tinápollyal, Moszkvával, Szentpétervárral, sôt Barcelo-
nával, Madriddal és Aranjuez spanyol állomással is.
1916. október 15-tôl pedig a svédországi Boden állo-
mással rádió távíró kapcsolat is létrejött. 1917. február-
jától pedig a párizs és Lyon-i adók hírlap-táviratait vet-
ték fel. 

Hamarosan megjelentek a hadszínterek állásáról szó-
ló hivatalos hadijelentések, az úgynevezett Hôfer-jelen-
tések is. Ezeket naponta meghatározott idôben sugá-
rozta a csepeli állomás „CQ”-ban, azaz mindenkihez
szóló adásban. A távirati forgalom lebonyolításán kívül
venni kellett az állomásnak a német Nauen-i, majd ké-
sôbb a Kôningswurstenhausen-i rádióállomások által
leadott német hadijelentéseket, továbbá az Eiffel-to-
rony rádióállomása által sugárzott francia, majd késôbb
a Poltanó-i állomás által sugárzott olasz hadijelentése-
ket is. Ezek vétel szempontjából jelentôsen növelték a
csepeli állomás forgalmát.

Igen jelentôs volt az 1916. esztendô második felé-
ben meginduló hadifogoly-rádióforgalom. A Nemzetkö-
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zi Vöröskereszt útján bárki kereshette eltûnt hozzátar-
tozóját. A nevezett személyi adatokat és a kérést tartal-
mazó táviratot a csepeli állomás útján a semleges svéd-
országi Boden-i rádióállomásnak sugározta, mely a tá-
viratokat Szentpétervárnak továbbította. A válaszok
ugyanezen az úton érkeztek Magyarországra. 1917.
novemberétôl a Csepel rádióállomás jelentôs forgalmat
bonyolított le Szentpétervárral a béketárgyalások meg-
kezdése céljából is. A háború végén pedig rendszeres
összeköttetés alakult ki Moszkvával és nyugati váro-
sokkal, Párizzsal és Münchennel. 

Az állomás indulásakor az adóberendezés billentyû-
zése az állomáson történt, késôbb azonban az állomás
és a Központi Távirda között, úgynevezett Hughes-
összeköttetés épült ki. Magyar szempontból történeti
jelentôségû volt az állomásnak a párizsi béketárgyalá-
sokkal kapcsolatos feladata, szerepe. A magyar kor-
mány és a párizsi, illetve a trianoni béketárgyalások vi-
telére kiküldött kormánydelegációval a csepeli rádióál-
lomás útján tartott állandó kapcsolatot és így adta uta-
sításait a küldöttségnek.

Az állomás ezzel kapcsolatos forgalma 1920. janu-
ár 8-án kezdôdött. Duplex üzemben dolgoztak, vagyis
egyidejû adás és vétel történt különbözô hullámhosz-
szon. A párizsi állomás ettôl kezdve állandó levelezés-
ben (összeköttetésben) állt a csepeli állomással.

A Magyar Posta vezetése a háború végén hozott
döntése alapján csillapítatlan hullámú adók alkalmazá-
sával tervezte a csepeli állomást továbbfejleszteni. Így
1919. januárjában a Telefunken cégnél megrendelt egy
korszerû 5 kW-os „lámpa”-adót és egy keretantennás
vevôkészüléket is. Az 5 kW-os adóberendezés három
egységbôl állt. A nagy higanygôz egyenirányító táplál-
ta a 12 db párhuzamosan kapcsolt 500 W teljesítmé-
nyû adócsôbôl felépített erôsítôt, amelyben a csövek
külön-külön egységbe építve mûködtek.. A harmadik
egység a közbeesô kört és az antenna hangoló eleme-
it tartalmazta. Egy átkapcsoló rendszerrel a régi 24 szá-
las ernyôantenna erre az új adóra, vagy a régi szikra-
adóra volt kapcsolható.

Ezen új 5 kW-os lámpaadó 1921. október 15-én lé-
pett üzembe és igen rövid idôn belül Európa valameny-
nyi nagyobb rádióállomásával forgalmazott. Az 5 kW-os
lámpaadó átlagosan napi 18-22 órát üzemelt és 3000
km-es távolságra is kedvezô összeköttetést biztosított.

A kisebb távolságú forgalom biztosítására – 1000
km-es zóna – a Magyar Posta vezetése terve vette, hogy
egy kisebb teljesítményû lámpaadót is üzembe állít a
csepeli rádióállomáson. Alátámasztotta ezt az igényt
az is, hogy az idôközben megalakult Magyar Légifor-
galmi Rt. (MALÉRT) is igényt tartott repülôtéri légiforgal-
mi rádiószolgálatra. A 7,5 kW-os elsô szikraadó a lám-
paadó üzembe állítása után még jó ideig meteorológiai
híreket sugárzott, míg 1924-ben üzemét megszüntették. 

A meginduló hazai légiforgalom tehát szükségessé
tette, hogy a repülôterekkel és esetleg a repülôgépek-
kel megfelelô hírkapcsolat jöjjön létre. Ennek érdeké-
ben 1923-tól a Mátyásföldi Repülôtér posta hivatalá-
nak egyik helyiségében rádió-kirendeltséget hoztak lét-

re. 1923. júniusától az egyik csepeli 250 W teljesítmé-
nyû HUTH adó és a Mátyásföldi Repülôtér kirendeltsé-
gén üzembe állított vevôberendezés bonyolította le a
rádiótávíró kapcsolatokat a környezô államok repülôte-
reivel. A növekvô légiforgalom (a légiforgalmi meteoro-
lógia és a szolgálati táviratok) miatt csepelen egy új 1
kW-os Telefunken távíró adót kellett a repülôtéri össze-
köttetések szolgálatába állítani. 

Az adóberendezést az alábbi fénykép mutatja be.
Az adó antennája 40 méter magas T antenna volt a
nagy antenna oldal árbócára történô felfüggesztéssel.

A forgalom fokozatos növekedése miatt szükséges-
sé vált, hogy az adás és vétel ebben az esetben is kü-
lönválasztásra kerüljön. Csepelen ugyanis adás alatt a
vétel szünetelt, illetve vétel alatt az adás szünetelt.
1919-ben a Kísérleti Állomáson egy önálló vevôállomást
és üzemközpontot hozott létre a Magyar Posta és így
a vételi szolgálat fokozatosan áttevôdött a Kísérleti Ál-
lomás új vevôközpontjába. A csepeli adóállomás és a
Gyáli úti vevô és távíró központ külön HUGHES betû-
nyomós gépek útján érintkezett.

A húszas évek elején mind jobban elôtérbe került,
hogy nemcsak távíró jeleket, hanem emberi hangot is
továbbítsanak rádió útján, és megkezdôdtek az úgyne-
vezett rádiótelefon vizsgálatok, fejlesztések. Ezen a te-
rületen a legjelentôsebb volt, hogy 1906-ban megjelent
Lee de Forest amerikai fizikus által feltalált három elek-
tródás csö, a trióda. A trióda tette lehetôvé, hogy létre-
jöttek a nagyobb teljesítményû lámpaadók és csillapí-
tatlan rezgéseket lehetett stabilan létrehozni. 

Magyarországon 1923-ban megkezdôdtek az ilyen
irányú kísérletek, ezért a csepeli 5 kW-os lámpaadót a
Magyar Posta a Telefunken céggel alkalmassá tette rá-
diótelefon üzemre és több kedvezô kísérleti összeköt-
tetést, forgalmazást folytattak Berlinnel. A kísérletek ked-
vezô eredményei alapján Magyarország megvásárolt a
berlini HUTH gyártól 2 db 250 W teljesítményû távíró és
távbeszélô üzemre is alkalmas adóberendezést. Az adó-
berendezések mûszaki átvételét és hazai üzembe állí-
tásukat Erdôs Gyula és Jurcsek Viktor mérnökök bo-
nyolították le. Az egyik adóberendezés a csepeli rádió-
állomáson, a másik adóberendezés pedig a soproni Pos-
taigazgatóság épületében került üzembe helyezésre.

A csepeli 250 W-os HUTH adóberendezéssel 805 m
hullámhosszon kezdôdött meg 1923. november 6-án a
rendszeres MTI hírszolgálatának a sugárzása a hazai
MTI kirendeltségek – Debrecen, Pécs, Szombathely,
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Miskolc és Gyôr – részére, majd késôbbi idôpontban a
tôzsdei jelentéseket és az MTI nemzetközi híreit is su-
gározta. A fényképen a 250 W-os HUTH adó látható.

A HUTH adó kis teljesítménye szükségessé tette,
hogy az MTI szolgáltatás javítására egy nagyobb telje-
sítményû adóberendezés kerüljön üzembe Csepelen.
A PKÁ (Posta Kísérleti Állomás) két mérnöke – Magyari
Endre és Tomcsányi István – vezetésével megtervezte
és megépítette az 1 kW-os elsô teljesen hazai kivitele-
zésû távíró-távbeszélô adóberendezést, mely 1925. ele-
jén lépett üzembe a csepeli állomáson. A lenti fényké-
pen az elsô magyar gyártású 1 kW-os telefon-távíró adó-
berendezés látható.

Az MTI híreit a rádióamatôrök kristálydetektoros ve-
vôikkel jól vették és a vételi tapasztalataikról a PKÁ
szakembereinek is beszámoltak, ezért felmerült az a le-
hetôség, hogy a 250 W-os HUTH adóval mûsoradási
kísérletek is történjenek a postai szakemberek irányítá-

sával. Az elsô ilyen konkrét kísérlet 1924. márciusában
történt a 250 W-os HUTH adóval, mely kedvezôen sike-
rült. Ez azonban már egy új korszak kezdetét jelentette.

A csepeli rádióállomás nemcsak a rádiótávírónak,
hanem a magyar rádió távbeszélônek és a rádió mû-
sorszórás kísérleti kezdetének is, tehát a hazai rádió-
zásnak a bölcsôje. 1914-tôl kezdve két évtizeden ke-
resztül állt a hírszolgálat, a közgazdaság, a kultúra és
a honvédelem szolgálatában, míg 1934-ben a Magyar
Posta vezetôsége üzemét megszüntette. Új, korszerû
rádióállomások léptek üzembe, mint Székesfehérvár,
Lakihegy és Tárnok vevôállomás.

A hazai rádiózás a húszas évek elejére teljesen fel-
zárkózott a nemzetközi élvonalhoz és kimagasló ered-
ményeket ért el a rádiózás fejlesztés gyakorlati terüle-
tein.

Végezetül kegyelettel emlékezzünk azon szakem-
berekre, akik a Csepel Rádióállomás létrehozásában,
munkálataiban és üzemeltetésében kimagaslóan részt
vettek: Kolozsváry Endre, Hollós Jószef, Jurcsek Viktor,
Erdôs Gyula, Magyari Endre, Tolnai Henrik, Gasparik
László, Novák Károly, Léber József, Lászlófi István,
Kénoszt Rezsô.
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