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NEMES JÓZSEF 

AZ ELEKTROTECHNIKA FEJLŐDÉSE NYUGAT-DUNÁNTÚLON A XIX-XX. 

SZÁZAD FORDULÓJÁN 

Magyarországon a kiegyezést követő évtizedekben egy nagy mértékű technikai, 

ipari fellendülésnek lehetünk tanúi. Ebben az időszakban, az elektrotechnika kilép a 

laboratóriumok és kísérleti műhelyek falai közül, és megjelenik a mindennapjainkban. 

Ahhoz, hogy egy új technológia bevezetésre kerüljön, a társadalom döntő többségének 

be kell fogadnia, és a megszokott életvitelében is változásnak kell bekövetkeznie. Ehhez 

pedig nagyon fontos, hogy a társadalomban legyen olyan kiemelkedő személyiség, 

akinek szellemisége, egyénisége, hitelessége alkalmas arra, hogy a társadalom egyes 

tagjai megnyerhetők legyenek az új technika bevezetésére.  

A dolgozat témájának kiválasztásában fontos szerepe volt a BME Doktori 

Iskolájának, mert térben és időben sikerült egy olyan szakterületet találni, amely 

technikatörténeti szempontból feltáratlan volt. 

A dolgozat első része áttekinti az egyetemes elektrotechnika történetét, röviden 

bemutatja a magyar elektrotechnikai ipar megteremtését, kiválasztva azokat az 

egyéniségeket, akik döntő mértékben befolyásolták az egyetemes, így a magyar 

elektrotechnika fejlődését is. A magyar műszaki szakemberek a villamos ipar 

kialakulásában hatalmas szerepet játszottak, és találmányaikkal, újításaikkal nagyban 

hozzájárultak a társadalmak kulturális fejlődéséhez.  

Fontosnak tartottam a helyi szinten kiemelkedő személyek bemutatását is. 

Lényegesnek tartottam az iskolák és az oktatás szerepének kihangsúlyozását. A 

generációkon keresztül felhalmozódó elméleti és gyakorlati tudás - a tanár-diák viszony 

keretében -, csak egy viszonylag hosszú idő múlva teljesedik ki. Így képes az ember az 

életminőség emelése érdekében megfelelő technikai beruházásokat alkotni. 

A tárgyalt települések társadalmi és ipari háttere jól szemlélteti, hogy a villamos 

energia alkalmazása iránti valós igény mikor jelenik meg, illetve az adott település, 

illetve régió mikor lesz képes a hozzákapcsolódó infrastruktúrát kiépíteni.  

A technikatörténet szempontjából nagyon fontos, hogy a különböző 

technológiák milyen egészséges konkurenciaharcot vívnak egymással. Esetünkben ez a 

gáz-, és villanyvilágítás példájaként is, de főleg a mezőgazdasági alkalmazásban, a 

gőzgép és a villanymotor versenyében. A belsőégésű motorok a tárgyalt időszakban 

még nem voltak megbízhatóak, viszont napjainkban ezekre a feladatokra - szinte kivétel 

nélkül - csak belsőégésű motorokat alkalmaznak.  

A kutatás során feltárt adatok pontosították a korábbi megállapításokat, a feltárt 

összefüggések hozzájárulhatnak a helyi technika-, és ipartörténet részleteinek jobb 

megértéséhez, a műszaki-, és tanár szakos hallgatók természet – társadalom - technika 

összefüggés rendszerének jobb megértéséhez.  



 

   

JÓZSEF NEMES 

THE DEVELOPMENT OF ELECTROTECHNICS IN THE WEST 

TRANSDANUBIAN REGION AT THE TURN OF THE 19TH AND 20TH CENTURY. 

In Hungary a great technological and industrial development could be witnessed in the 

decades after the Compromise of 1867. That time, the electro technology get out of the walls 

of laboratories and experiment departments and gain a footing in our everyday life. Of course, 

if a new technology appears, there is a need to change mental attitude of the majority of 

society. So it is crucially important to be significant, outstanding persons who have that kind 

of inwardness, personality and truthfulness which help to win the members of society 

over to introduce the new technology. 

The first part of the thesis surveys the history of the universal electro technology, 

covering briefly the establish of the Hungarian industry of electro technology, choosing 

those personalities who affected significantly the development of the Hungarian and 

also the universal electro technology. We can see that the Hungarian specialists took 

great part in establishing the electric industry. Their inventions and innovations 

contributed to the cultural development of societies.  

I considered important to present the local, outstanding persons, emphasizing the roles 

of schools and education. It is a fact that the theoretical and practical knowledge rising 

through generations and the teacher-student relationship become mature after a while, 

and it can create appropriate, technological investments in order to increase the human 

standard of living.  

The social and industrial background of the discussed settlements demonstrate well 

when appears the real demand toward the electric industry and also that the given 

settlement and region when can establish the infrastructure. 

From the point of view of technical history it is important the healthy competition fight 

going on among the different technologies. We can mention the case of gas and electric 

lightning and we can see this kind of fight in the agricultural applications, in the 

competition of steam and electric engine because that time the internal combustion 

engines were not viable, but nowadays these engines are used for these purposes almost 

without exception.  

As a result of the research it is important to give precise statements and with the help of 

the revealed relations the details of the local technology and trade history will be better 

understood and students and teachers of technology can understand more about the 

connected system of nature, society, and technology. 
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1. A KUTATÁS ELŐZMÉNYE 
 

1.1. A probléma megfogalmazása, a kutatás előzményei, indokai 

A Berzsenyi Dániel Főiskola Technika Tanszékén majd egy évtizede tanítom az 

Ember és technika tantárgyat, amely döntően a technikatörténet témakört öleli fel. 

Ekkor kezdtem a technika fejlődésének alaposabb kutatásába, az ipar és a gazdaság 

folyamatainak elemzésébe. A téma meghatározásában nagy szerepe volt a Doktori 

Iskolának, irányításával sikerült pontosan meghatározni a kutatási terület időbeli és 

térbeli határait.  

A kutatás, döntően Vasvármegye területére fókuszált, de a megyén kívüli 

területek is látótérbe kerültek, az időbeli meghatározás pedig az elektromos ipar 

kialakulásnak kezdeti időszakára esik, amikor is a leglátványosabb változások 

következtek be. Ekkor dől el, hogy az adott társadalom tagjai, egy régió lakossága 

milyen mértékben képes befogadni egy új, addig nem használt technológiát, illetve 

mennyire képes ahhoz saját szellemi tőkéjét hozzáadni, illetve az alkalmazásokat 

továbbfejleszteni. A kiválasztott négy Vasvármegyei és az egy Sopron vármegyei 

településsel szeretném bemutatni a régió adott időszakának elektrifikációjának 

helyzetét. Ezek a települések lefedik azokat a villamossági alkalmazásokat, amelyek 

minden más településen is megtörténhetett volna. A dolgozat lehetséges terjedelme is 

meghatározta, hogy hány település példáján mutathatom be az elektrotechnika 

kialakulását a Nyugat-Dunántúlon.  

A dolgozat bevezető részében szeretném röviden áttekinteni az elektrotechnika 

történetét a kezdetektől a XIX-XX. század fordulójáig, a nemzetközi kitekintéstől a 

hazai alkalmazásokig.  

Az eddigi kutatásaim alapján és a szakirodalom tanulmányozása során is 

tapasztaltam, hogy a hazai elektrotechnika és villamosipar kialakulásával kapcsolatos 

monográfia és egyéb írásos anyag áll a kutatók és érdeklődök rendelkezésre, amelyek 

már tudományos feldolgozásra is kerültek, ilyen például Dr. Jeszenszky Sándor és Dr. 

Horváth Tibor munkái, de egy adott régió tudományos feldolgozására még nem került 

sor. Készültek városok, megyék helytörténeti, kultúrtörténeti feldolgozásai, de ipar és 

technikatörténettel, ezen belül az elektrotechnika, a villamosipar kialakulásával, 

alkalmazásával csak érintőlegesen foglalkoztak, illetve az ipar és technika szerepét is 

csak marginálisan érintik, kutatási feldolgozásra e terület nem került.  
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Az elektrifikáció kezdetéről csekély számú céges irat és tárgyi emlék maradt 

közgyűjteményekben. Ezért másodlagos források felkutatásával kíséreltem meg e 

néhány évtized elektrotechnika történetét, a cégek létrehozását felvázolni. Ezért is 

tartom időszerűnek az adott regionális ipartörténet feldolgozását, mert a levéltárakban 

és a könyvtárakban is, de a vállalatoknál is – sajnálatos módon - egyre kevesebb 

korabeli dokumentum érhető el, a folyamatos selejtezések miatt. 

Lényeges szempont volt továbbá, hogy a megjelölt időszakban az alkalmazás új 

technológiaként jelenjen meg, melyből kideríthető, hogy a társadalom ezt az új 

technikát hogyan és milyen mértékben fogadta be. Tudjuk, hogy egy újonnan megjelenő 

technológiának mindig meg kell küzdenie a már alkalmazott technológiával, és ennek a 

technológiai-versenynek milyen következményei lesznek. Képes-e az új technológia - 

ebben az esetben az elektrotechnika - egy térség, egy település kulturális, gazdasági, 

ipari állapotát megváltoztatni, fejleszteni.  

Az elérendő célok között szerepelt, hogy az adott korban, társadalmi, technikai 

környezetben milyen kiemelkedő szerepe lehet egy-egy személynek vagy 

személyeknek. Egy technikai rendszer elfogadásához, milyen társadalmi, kulturális és 

technikai környezet szükséges. Egy-egy kiemelkedő személyiségnek milyen befolyása 

lehet az adott térség technikai fejlettségéhez. 

A kutatás tárgyköréből arra számítok, hogy elegendő információt kapok az adott 

kor elektrotechnikai fejlődéséről, az elektrotechnikai ipar állapotáról és az erősáramú 

elektrotechnika elterjedésének mértékéről a fentebb megnevezett régióban. A 

kutatásban lényeges szerepet szántam a villamos energia alkalmazásának, és a régió 

ipari fejlődésének kapcsolatának vizsgálatára. 

 

1.2. A kutatás eredménye és alkalmazhatósága 

A technika- és ipartörténet témakörébe tartozó dolgozat megkísérelte 

összefoglalni a technika ezen részterületét, az elektrotechnika és a villamosipar 

kialakulását a nyugat-dunántúli régióban, valamint a villamosenergia alkalmazásának 

lehetőségeit az iparban, a mezőgazdaságban, a közlekedésben és a háztartásokban. 

A régió településeiben - a címben megjelölt időszakban - létesített különböző 

energiahordozókra épített erőművek, elektromos „centrálék” mára már tönkrementek, 

levéltárakban is alig lehet már adatokat találni. Technikatörténeti szempontból viszont 

jelentőséggel bírnak, mivel e technikatörténeti emlékek magukban hordozzák az adott 
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társadalom műszaki tudásszintjét, ipari fejlettségét, kulturális állapotát. Mindenképpen 

szükségesnek tartom megemlíteni, hogy e technikai eszközök a fent megnevezett időben 

az akkori világszínvonalon álltak, vagy némely alkalmazásban azt meg is előzték.  

A kutatásom alapvető célkitűzése volt egy minél részletesebb és tartalmában 

gazdagabb – levéltári anyagokra, de a helyi sajtó anyagaira is nagymértékben 

támaszkodó – regionális technikatörténeti dolgozat készítése.  

Adatgyűjtésem során a következő levéltárak forrásait használtam fel: 

 Magyar Országos Levéltár, 

 Vas Megyei Levéltár,  

 Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fiókkönyvtára,  

 Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Levéltára,  

 Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára,  

 Szombathelyi Püspöki Levéltár (SzPL)  

 Szombathelyi Ferences rendház eredeti dokumentumait. 

Könyvtárak írásos anyagai közül felhasználtam  

 Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, Savariensia helyismereti gyűjteményét,  

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem OMIKK és Könyvtár, 

 Faludi Ferenc Könyvtár Körmend, 

 Magyar Elektrotechnikai Múzeum könyvtárát, 

 Móra Ferenc Városi Könyvtár Szentgotthárd dokumentumait. 

A szaksajtó és a szaklapok közül  

 Áram,  

 Central Zeitung für Optik und Mechanik,  

 Elektrotechnika, az Elektrotechnische Zeitschrift,  

 Magyar Gazdák Lapja,  

 Magyar Mérnök- és Építész- Egylet Közlönye,  

 Technológiai Lapok  

 Városi Közlekedés, 

 A Városi Szemle leírásait és tudósításait használtam fel. 

A települések adott napi és hetilapjai közül  

 Kőszeg és Vidéke,  

 Muraszombat és Vidéke,  

 Rábaközi Hírlap,  
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 Rábavidék,  

 Sopron,  

 Soproni Napló,  

 Soproni Újság,  

 Szent-Gotthárd,  

 Szombathelyi Újság,  

 Vasvármegye,  

 Vasmegyei Közlöny,  

 Vasmegyei Lapok adott évfolyamainak áttanulmányozásából, valamint számos 

összefoglaló munkából1 merített adatok révén az eddig megjelent publikációk adatait 

lényegesen bővíteni, pontosítani, illetve korrigálni tudtam.  

Fontosnak tartottam, hogy a téma iránt érdeklődő szakemberek mellett a laikus 

olvasóközönség számára is elérhetők és megismerhetők legyenek a regionális 

technikatörténeti emlékek, ott emlékhelyek kialakítását kezdeményezni és kivitelezni, 

így a műszaki kultúrát a közműveltség tárgyává tenni. A kutatás eredményeinek 

alkalmazását többek között az oktatásban, ezen belül is a technika szakos 

tanárképzésben és a műszaki képzésben, valamint további ipartörténeti kutatások 

folytatásához tartom lehetségesnek. A technika tantárgy tanításában célszerű alkalmazni 

a technikatörténeti emlékek bemutatását. Az így feltárt technikai eszközök modellként 

való megépítésükkel tágíthatjuk a tanulók, hallgatók szemléletét. Muzeális ipari 

emlékek, tárgyak, objektumok felhasználásával, egyszerűbb és „láthatóbb” működési 

elvükkel könnyebben modellezhetők a technikai rendszerekben lejátszódó folyamatok. 

További felhasználási területként fontosnak tartom, hogy a helytörténetben az 

ipartörténet és a műszaki kultúra dominánsabban jelenjen meg, ezzel is szélesebb 

látókört nyújtani az adott régió szellemi és gyakorlati értékeihez. A dolgozat 

megpróbálta azoknak az alkotó embertípusoknak a bemutatását is, akik az adott 

régióban tevékenyen részt vettek a technikai és társadalmi folyamatok alakításában. 

A kutatás eredményeit különböző konferenciánkon előadásaimban ismertettem, 

valamint írott formában, szakmai folyóiratokban, konferencia összefoglalókban. Nem 

utolsó sorban tanári tevékenységem alatt több száz hallgatónak adhattam át a kutatás 

folyamán megismert tényeket, összefüggéseket. 

                                                
1 Lsd. Irodalom jegyzék. 
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2. TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK  

A fizika különböző ágaiban azt látjuk, hogy a görögök eljutottak egy viszonylag 

magas szintre; a középkor ezt lassan újra felfedezte, majd erre építve az újkor túlhaladt 

rajta. Az elektromágneses jelenségeknél ez a séma változik: a görögöktől a Nyugat 

ezúttal csak a nevet örökölte. A borostyán (≈8γιϑκ≅<) adta a nevet a villamos 

jelenségeknek, a mágneskő (↵84η≅Η 9∀(<Ζϑ4Η) pedig a mágneses jelenségeknek. 

Thalész[1]2 (Kr.e. 634-546) 547 körül írja le a mágneses jelenséget. A mágnes szót a 

mágneses vasércek lelőhelye szerint választja: ez a lüdiai–kis–ázsiai–Magneszia.  

A másik jelenség, amit megfigyeltek, hogy a márványos rája azzal a különleges 

képességgel bír, hogy emberre is ártalmas áramütést tud mérni. Ezzel már Platon (Kr.e. 

427-347) is foglalkozott, de jellemzőbb inkább Theophrastos [2] (Kr.e. 370-287) 

tanítványa Straton (Kr.e. 340-269), aki részletesen tanulmányozta e tevékenység 

mechanizmusát, s a mágneses hatáshoz hasonlította.  

A görög kultúrát követő évezredes csend után Petrus Peregrinus [3] (Pierre de 

Maricourt 1220-?) 1269-ben részletes vizsgálatokat végzett a mágnes tulajdonságaival 

kapcsolatban. Több mint három évszázad telik el, amikor William Gilbert (1544-1603) 

folytatja Maricourt munkáját. 1600-ban megjelent munkája a Magneticisque Corporibus 

et de Magno Magnete Tellure [4] címmel. Az első dörzselektromos gépet, Otto von 

Guericke, [5] (1602–1686) magdeburgi polgármester készítette 1660 körül.  

A XVIII. század első felében divat lett a tudomány, különösen a misztikusnak 

tűnő villamosságtan. Stephen Gray (1666-1736) angol természettudós barátjával, 

Granville Wheelerrel közösen első ízben fog hozzá elektromos légvezeték építéséhez. 

Gray fölfedezte, hogy a dörzsölési elektromosságot, melyet Otto von Guericke és 

Gottfried Wilhelm Leibnitz egy kéngolyó segítségével állított elő, el lehet vezetni 

(nedves) kenderfonalak segítségével.[6] Tehát az elektromos távíró gondolata már 

felbukkan.3 1752-ben Johann Gottlieb Schäffer (1720-1796)4 gyógyszerész egy 92 

oldalas könyvet ad ki arról, hogyan lehet elektromossággal gyógyítani a különböző 

betegségeket. További lendületet ad a kísérleteknek a leideni palack feltalálása, és 

„divatba jön” az áramütés. Ezen korszak legérdekesebb egyénisége és 

legeredményesebb kutatója Benjamin Franklin (1706-1790).  

Az új tudomány Magyarországon is követőkre talált. A Nagyszombati Egyetem 

1746-ban „De vi electrica carmen didacticum”5 (Az elektromos erőről) címmel könyvet 

adott ki. Ez volt az első kifejezetten villamosságtani mű Magyarországon. Nem sokkal 

                                                
2 Lsd. Melléklet, a további szögletes zárójeleknél is.  
3 Philosophical Transactions of the Royal Society # 37, 1731 - 32. 18-44. o.  
4 Medicina electrica -Titelkupfer- aus: Johann Gottlieb Schäffer, Die Kraft und Wirkung der Electricitet 

in dem menschlichen Korper und dessen Krankheiten besonders bey gelähmtem Gliedern aus 
Vernunftgrunden erlautert und durch Erfahrungen bestätiger, von Johann Gottlieb Schäffer. 
Regensburg, E.F. Bader, 1752. 

5 http://ppp.unipv.it/Collana/: M. Kires: Some Historical Points of View on Electricity in the Slovak 
Region. é.n. 200.o.  
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később 1767-ben és 1770-ben Horváth Ker. János (Joan Bapt. Horváth)6[7] a 

Nagyszombati Egyetem professzora két könyvet ad ki, „Physica generalis” és „Physica 

particularis” címmel.7 Hat fejezet foglalkozik elektromossággal, különösen az orvosi 

elektromossággal. Később a budai, majd a pesti egyetemen természettant és mechanikát ad 

elő. 1790-ben a göttingai tudományos társaság tagja lett.8 Meghalt 1799-ben. Hatvani 

István9 [8], a Debreceni Református Kollégium híres professzora Hollandiából hozatott 

elektromos kísérleti eszközöket. 

Alessandro Volta [10] kísérletei alapján állította össze a úgynevezett Volta-oszlopot 

[11], azt az első elektrokémiai áramforrást [12], amelynek segítségével állandó 

egyenáramot tudott előállítani. 1800-ban az angol Carlisle a galvántelep áramát vízen 

átvezetve azt tapasztalta, hogy alkotórészeire bomlik.10 Ugyanebben az évben William 

Cruickshank (1745-1800) elektrolizáló kádat készít.11 Az elektrokémia önálló tudomány 

lett, megalapítója az angol Humphrey Davy (1778-1829) [14] volt. 1809-ben Samuel 

Thomas von Sömmering (1755-1830) Münchenben elektromos távírót épít, amellyel sikerül 

üzeneteket nagyobb távolságra továbbítani.  

Fény előállítása elektromosságból az 1808. évben valósult meg, amikor Humphrey 

Davy [14] feltalálta az ívlámpát.12 A izzólámpa gondolata csak a harmincas évek 

közepén James Bowman Lindsay [15] (1799-1862) skót tanártól származik.  

Az áram mágneses hatását 1820-ban fedezte fel Oersted Hans (1777-1851) koppenhágai 

professzor. A villanymotor alapelvét 1821-ben írja le Faraday [16] (1791-1867). 

Állandó mágnessel működő motort William Ritchie (1804-1856) ír le 1833-ban.  

A világon a legelső váltóáramú áramfejlesztő berendezést, az első „tényleges” 

generátort a francia Hippolyte Pixii (1808-1835) készítette, 1832-ben.13[17]  

                                                
6 Kőszeg, 1751. júl. 13. – Buda, 1799. okt. 20. jezsuita, tanár. A nagyszombati ak.-án bölcseletet, 1769-től 

1791-ig, nyugdíjba vonulásáig a pesti egy. Mérnöki Intézetében (Institutum Geometricum) fizikát 
tanított. 1784–85-ben az egy. rektora. A legjelentősebb egykorú magyar fizikatankönyv-író. 1767-ben 
kiadott Fizikáját Goethe is forgatta. Forrás: http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/index.html 

7 http://ppp.unipv.it/Collana:M Kires: Some Historical Points of View on Electricity in the Slovak 
Region. é.n. 201. o. 
8 Magyarország Vármegyéi és Városai. (szerk. Sziklay János - Borovszky Samu) Vasvármegye. 

Budapest, „Apollo” Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság. DCCCXCVIII. 348. o. 
9 Rimaszombat, 1718. nov. 21. – Debrecen, 1786. nov. 16. matematikus és természettudós. 1738-ban 

beiratkozott a debreceni kollégiumba, de a pestisjárvány miatt csak 1741-ben vált tógátus diákká. 1746-
ban Bázelben folytatta tanulmányait. Animadversiones theologicocriticae c. filozófiai doktori 
értekezését 1747. jún. 17-én nyújtotta be. 1746-ban az orvosi szakra is beiratkozott, s 1748-ban De 
aestimatione morborum ex facie c. értekezése alapján orvosdoktorrá avatták. 1747-ben meghívták 
Debrecenbe a matematika és fizika tanítására, ezért a két Bernoullinál Bázelben matematikát is 
hallgatott. 1748-ban Utrechten át Leidenbe ment. Tanulmányai folyamán meghívásokat kapott a 
heidelbergi, a magdeburgi és a leideni egy.-re. 1749-ben foglalta el a debreceni kollégium filozófiai és 
matematikai tanszékét. Felismerte a kísérletek jelentőségét és a kvantitatív tárgyalás szükségességét a 
fizika oktatásában. Forrás: http://mek.oszk.hu/02000/02060/html/hatvani.htm 

10 Endrei-Jeszenszky: Technikatörténet 1760-1960. ELTE Budapest, 1993. 119. o.  
11 Felix R. Paturi: A technika krónikája. Officina Kiadó. Budapest. 1988. 169. o. 
12 Uo. 176. o. 
13 Válogatott fejezetek a technika történetéből (Szerk: Katona András) SZIF-Universitás Győr 2002. 163-

165. o.  
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3. AZ ELSŐ GYAKORLATI ALKALMAZÁSOK 

Ahogyan a XIX. század elején az áruk szállítása is gyorsabbá vált, természetesen 

ezzel párhuzamosan a hírek gyors továbbítása is általános követelménnyé vált. Így 

érkezünk el az 1833. esztendőhöz, amikor Carl Friedrich Gauss (1777-1855) és Wilhelm 

Eduard Weber (1804-1891) [18] göttingeni professzorok az egyetem csillagvizsgálója és a 

tőle 2,7 km távolságra fekvő fizika intézet között adó-, és vevőállással ellátott berendezést 

szereltek fel. Ezt tartják a villamos távíró születésének.14 

Weber két évvel a felszerelés után a Lipcse-Drezda Vasúttársaságnak vasúti 

távíró építését javasolta. 1837-ben Samuel Morse (1791-1872) megszerkesztette a 

pontokból és vonalakból álló morse-ábécét, amelyet Joseph Henry (1797-1878) 

találmányával, az elektromágneses jelfogóval szinte korlátlan távolságra tudott 

táviratozni. Az információ-átvitel közvetlen ember-ember kapcsolat létrehozásához két 

amerikai találmánya volt szükséges. 1876-ban a chicagói Elisha Gray (1835-1901) és a 

Skóciából származó A. Graham Bell (1847–1922) egymástól függetlenül jelentett be 

szabadalmat a telefonra.  

A használható ívlámpát Jean Bernard Leon Foucault (1819–68) és Jules Duboscq 

(1817-1886) szerkesztették meg 1848-ban.15  

A tökéletesebb izzólámpát 1854-ben egy német műszerész, Heinrich Goebel (1818–

1893) állította elő, saját műhelyének megvilágítására.16 [19]  

A villanymotor gyakorlati célra történt használata Moritz Hermann Jacobi német 

fizikus és mérnök nevéhez köthető, aki 1838-ban megépíti a második említésre méltó 

elektromotorját, mely egy csónak lapátkerekét működtette a Néván. A motor 180W 

teljesítményű, és megtáplálásához 320 galvánelemre volt szükség.17 Mint annyi más Ő 

is feladja a további alkalmazást, mert a „telep olyan drágán gerjeszt áramot” ami 

gazdaságilag még nem versenyképes. 

1851-ben Moses G. Farmer Newportban kísérleteket végzett a vasút elektromos 

meghajtására. Az első villanymozdonyt[20] Siemens mutatta be az 1879-es Berlini 

Iparkiállításon. 

1867-ben Werner Siemens (1816-1892) és Charles Wheatstone (1802-1875) - 

egymástól függetlenül - felfedezi a dinamó-elektromos elvet, és feltalálja a dinamót. 

Jedlikről a következő fejezetben emlékezünk meg. 

                                                
14: Technikatörténet 1760-1960. (Szerk. Endrei-Jeszenszky) ELTE Budapest, 1993. 127.o. 
15 Felix R. Paturi: A technika Krónikája, Officina Nova. 1988. 237. o.  
16 U.o. 253. o. 
17 Technikatörténet 1760-1960. (Szerk. Endrei-Jeszenszky) ELTE Budapest, 1993. 122. o. 
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4. MAGYAROK AZ ELEKTROTECHNIKA MEGALAPOZÁSÁNÁL 

A XIX. században a magyar tudósok és műszakiak meghatározó szerepet 

játszottak az elektrotechnika megalapozásánál, illetve a gyakorlati alkalmazások 

megvalósításánál. A kiemelkedő személyek sora Jedlik Ányossal kezdődhet, akit 

nemcsak mint természettudós, de mint az első magyar elektrotechnikus is volt. Tanári 

munkásságát sokkal fontosabbnak tartotta, mint a hírnév és anyagi gazdagodás 

lehetőségeit, így világra szóló találmányai „csak” oktatási eszközök maradtak. 1828-ban 

huszonhét éves korában feltalálta az első elektrodinamikus, áram-áram kölcsönhatáson 

alapuló motort, amelynek a „forgony” nevet adta. Ugyancsak a világon elsőként már 

1861-ben elkészítette az első „egysarki villamindítóját”, amely tartalmazta az 

öngerjesztés elvét és megvalósítását.18 [21] [22][23][24][25] 

Amíg Jedlik két találmánya a villamos energia és mechanikai transzfert 

valósította meg, addig a villamos energia nagytávolságú szállításának problémáját a 

Zipernowsky-Déri-Bláthy triász oldotta meg. 1885. március 6-án a zárt vasmagú 

transzformátorra nyújtották be a szabadalmat,19 amely már abban az évben sikeres 

gyártmányként jelent meg. Mind a hárman még számos találmánnyal gazdagították az 

elektrotechnika világát. [26][27][28][29] 

A gyengeáramú elektrotechnika kiemelkedő személyisége Puskás Tivadar, aki a 

telefonközpont gondolatával, illetve a telefonhírmondó kidolgozásával írta be nevét a 

magyar és a nemzetközi technikatörténet nagykönyvébe. A majd fél évszázadon 

keresztül működő telefonhírmondó másutt miért nem terjedt el, igazi magyarázat máig 

sincs. Pedig ez a rendszer, mely így hazai unikum maradt, nem más, mint a vezetékes 

rádió rendszerének korai előfutára. [30][31][32] [33] 

Kandó Kálmán tevékenysége már egy megerősödött villamosipari környezetre 

esik. Neve elválaszthatatlanul összeforrott a villamos vasúti vontatás fejlődésének 

történetével. Alkotásai közül kiemelendő a Valtellina vasútvonalvonal villamosítása, 

amelyet 1902. szeptember 4-én adtak át a forgalomnak, és a fázisváltós villanymozdony 

megalkotása, melyből az első próbamozdony 1923-ban került pályára, majd átalakítás 

után 1928. augusztus 3-án helyeztek üzembe. A sikeres próbajáratok után 1932. 

szeptember 16-án tette meg első menetrendszerinti járatát.20 [34][35][36][37] 

                                                
18 Horváth-Jeszenszky: A Magyar elektrotechnika története. MEE. Budapest, 2000. 40.o. 
19 Németországi szabadalmi irat. 40414. sz. In: Elektromos Művek Berendezése. Budapest, 1896. 
20 Horváth-Jeszenszky: A Magyar Elektrotechnika Története. MEE. Budapest, 2000. 174.o. 
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5. AZ IPAR ÁLLAPOTA MAGYARORSZÁGON A XIX. SZ. UTOLSÓ 

HARMADÁBAN 

Röviden tekintsük át, hogy a jelzett időszakban Magyarország ipari jellemzőire 

milyen adatok és tulajdonságok voltak jellemzőek. Ez azért is fontos, mert az ipari 

termelésben az emberi erő mellett a gépi erő fokozatosan uralkodóvá vált. A 

megmunkálógépek egyre nagyobb teljesítményt igényeltek, amelyeket valamilyen 

energiahordozóval kellett kielégíteni. Az alábbiakban kiolvasható, hogy a XIX. sz. 

utolsó harmadban még a villamos energia az iparban nem játszott szerepet, a gőzgép 

egyedüli uralkodó volt, mint erőforrás.  

A hazai gyáriparban alkalmazott erőgépek lóerőteljesítménye 1863-98-ig 8.571-

ről 262.070LE-re növekedett.21 A pesti malmok technikai berendezései a kor 

legmagasabb színvonalán álltak. Ausztriában pl. 1880-ban a malomipar 193 gőzgépet 

alkalmazott 7.213LE-vel.22 A budapesti nagymalmok 11.414 LE teljesítményű gőzgépet 

használtak és ezzel évi őrlőképességük 666.700t-t ért el.23 A malomipar után a 

szeszgyártás volt a legnagyobb és legfontosabb iparág.24 A szeszgyártás gépesítése 

1852-63-ig 31 LE-ről 361 LE-re növekedett.25 Az 1867-ben az országon működő 19 

cukorgyár 129.300 t cukorrépát dolgozott fel. A gőzgépek teljesítménye 1867-es 905 

LE-ről 1880-ra 1404 LE-re emelkedett.26 A termelt szén mennyisége 1847-ben nem érte 

el a 400000q-t sem, 1858-ban pedig már megközelítette a 4 milliót, majd 1866-ig 7 

millió q-ra emelkedett. A Dunagőzhajózási Társaság bányáiban az aknaszállításhoz és 

vízemeléshez szükséges hajtóerőt 1871-ben 28, összesen 783 LE-ű gőzgép szolgáltatta; 

1873-ra már 1234 LE-re emelkedett a gőzgépek együttes lóereje.27 1867-80 között a 

nyersvas-termelés 105047 tonnáról 140195 tonnára növekedett. A nyersvas-termelés 

emelésében fontos tényező volt a vasút, úgy is, mint vasfogyasztó, és mint közlekedési 

eszköz. A fa rendkívül bőségben kínálkozó nyersanyag volt az ipar számára.28 A 

legkisebb arányban a gépgyártásban találkozunk fatüzelésű gőzgépekkel.29 

                                                
21 Magyarország gyáripara 1898-ban 1. füzet 225.o. 
22 Statistik der österr. Industrie n.d. Stande v. Jahre 1888. 190-191.o. 
23 Láng Lajos: Magyarország gazdasági statisztikája 2.köt. Budapest 1887. 356.o. 
24 Láng L.: id. mű 358.o. 
25 Berend T. Iván–Ránki György: A magyar gazdaság 100 éve. Bp., 1972. 46.o. 
26 Wiener Moszkó: A magyar czukor-ipar fejlődése. 1. köt. Bp. 1897. 581.o. 
27 Babics András: A pécsvidéki kőszénbányászat története. Bp. 1952. 46.o. 
28 Konek Sándor: Magyar birodalom statisztikai kézikönyve folytonos tekintettel Ausztriára. Második, 

teljesen átdolgozott kiadás. Bp. 1878. 252.o. 
29 Magyarország iparstatisztikája 1885-ben. Összeállította Jekelfalussy József. Statisztikai közlemények. 

Bp. 1886. 166-167.o. 
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6. AZ ELEKTROMOS IPAR FELLENDÍTÉSÉNEK TÖRVÉNYI ÉS PÉNZÜGYI 

HÁTTERE 

A technikai fejlesztések elterjesztésének előfeltétele, hogy olyan törvényi háttér 

álljon a tervezők és kivitelezők rendelkezésére, amelyek garantálják a beruházások 

biztonságát, és a külföldi befektetői tőkére is vonzó hatást gyakorol. 

Magyarországon 1881-ben bocsátották ki az első iparfejlesztési törvényt. Az 1881: 

XXXXIV. tc. 15 éves adómentességet biztosított azoknak a gyáraknak, amelyeket a 

technika legújabb vívmányainak megfelelően rendezték be, és Magyarországon addig elő 

nem állított cikkeket fognak gyártani. A Tisza-kormány az ipartámogatás fokozásának első 

lépéseként 1886-ban megalakítja „A hazai iparnak a közlekedési vállalatok és az állami 

gyárak részéről nagyobb igénybevétele érdekében szervezett állami bizottságot”, melynek 

tagjai az Országos Iparegyesület kiküldöttei voltak.30 Az 1888: XXXI. tc. kimondta, „hogy 

villanyvilágítások vagy másféle villanyvezetékek csak úgy létesíthetők és helyezhetők el, 

hogy azoknak berendezése és a villanyáram vezetése által a közhasznú távírdák, 

távbeszélők és jelzők működése ne akadályoztassék és ne zavartassék.” A törvénycikk 14.§-

a kormányhatóságnak módot nyújtott arra, „hogy az erősáramú berendezések létesítése előtt 

azok terveit részletesen megismerhesse és az általa szükségesnek tartott óvintézkedések és 

berendezések foganatosítását elrendelje”. A tulajdonképpeni vezetékjogot törvényeink 

ekkor még nem ismerték. A kisajátítási jog tekintetében az általános kisajátítási 

törvényben31 volt e részben bizonyos intézkedés. A vízhasználást illetőleg az 1885: XXIII. 

tc. intézkedik, mely szerint vízhasználati engedély legfeljebb 50 évi időtartamra adható. A 

kötvénykibocsátásról szóló 1897: XXXII. tc. az elektromos vállalatok által kibocsátandó 

kötvényeknek pupilláris biztosítékként32 való felhasználására nem adta meg a jogot. Az 

elektromos mérőegységekről majd csak az 1907: V. tc. intézkedik.33 

 A második ipartámogató törvény már több olyan iparágra terjedt ki, amelyet az 

első törvényből kihagytak. A kormány az 1890: XIV. tc. törvénybe iktatta „a hazai ipart 

                                                
30 Gelléri Mór Ipartörténeti vázlatok. Budapest 1906. 460-461.o. 
31 1881: XLI. tc. 
32 Kölcsönt ingatlanra a becsérték egyharmad részéig lehet adni, a terhet a becsértékből háromszoros 

összeggel kell leszámítani (1877: XX. tc. 289. §) értékpapírok közül csak olyanba szabad a gyámoltak 
pénzét elhelyezni, amelyeket a pénzügyminiszter óvadékképeseknek nyilvánított. 

33 Dr. Márkus György: Az elektromos energiakérdés Törvényes szabályozása hazánkban és külföldön. 
Budapest. A „Vállalkozók Lapja” könyvosztálya kiadása. 1928. 12. o.  
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támogató pénzintézeteknek adható kedvezményről” szóló törvényt, 1890-ben 5 millió Ft 

részvénytőkével megalakult a Magyar Ipar- és Kereskedelmi Bank Rt.34  

A Hitelbank 1880-89 között hat vállalatot alapított összesen 18,8 millió K alaptőkével.35  

Az 1890. évi törvény alapján 359 üzem részesült adókedvezményben. Iparoktatásra és 

egyéb címeken az ipartámogatásra fordított összegekkel együtt 1880-89 között 

5.400.747 K-t, 1890-1900 között, pedig 18.384.726,21 K-t.36 

Az állami iparpártolás nagy korszakát az 1899. évi harmadik iparpártolási törvény 

nyitotta meg. A törvény alapján 1899-1906 között 9 millió korona állami szubvenciót 

folyósítottak.37 

A bankok és takarékpénztárak száma 1880-1900-ig 432-ről 1011-re,38 tőkeerejük 1 

milliárd K-ról 4,37 milliárd K-ra növekedett.39 A hazai bankügy, a bankok tőkeereje és 

jelentősége szempontjából, Budapestre koncentrálódott.40 A hitelrendszer a vidéket 

1900-ban 962 bankkal, takarékpénztárral és 1632 hitel-szövetkezettel hálózta be. A 

vidéki bankok és takarékpénztárak üzletköre túlnyomóan jelzálogkölcsönök (0,60 

milliárd K) és váltókölcsönök (10,71 milliárd K) nyújtására terjedt ki.41  

A külföldi tőke megjelenése nyomán a három viszonylag kisebb bankból a nyolcvanas 

évek elején létrejött nagybankokban42 az 1886. évi válság óta jelentős tőkék 

halmozódtak fel.  

A tőkés átalakulás gyökeres változásokra vezetett a magyar társadalom szerkezetében, a 

néptömegek életkörülményeiben és szokásaiban. Megváltozott az ország. A távolságok 

összezsugorodtak, vonattal 1-2 nap alatt minden településhez el lehetett jutni. A falvak 

bezárt, beszűkült világa kibomlóban volt. A hatalmas építkezéseknél dolgozó kubikus 

tömegek, a gyári munkát vállaló százezrek megindították a társadalom tagjainak 

tömeges áramlását. Az önellátó falusi család hagyományos társadalmi alapsejtjének 

bomlása megindult. A háziipar tömeg-méretekben szűnt meg, egyre többen vásároltak 

ruhát, háztartási eszközöket és felszereléseket. 

                                                
34 Magyar Pénzügy, 1889. augusztus 22. 
35 Fiumei Rizshántoló Rt,; Kőolajfinomító Rt,; Magyar Fém- és Lámpaárúgyár Rt,; Brassói Cellulózegyár 

Rt,; Erdélyi Kőolaj Rt,; Magyar Cukoripar Rt.  
36 Magyarország gyáripara 1898-ban. 1. füzet 9-10. old. 
37 Berend T. I.–Szuhay M: A tőkés gazdaság története Magyarországon 1848-1944. Kossuth Kiadó. 1973. 
38 Magyar Statisztikai Közlemények. 35. kötet 68.old. 
39 Uo. 99. old. 
40 Uo. 263. old. 
41 Uo. 104.old. 
42 Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, Leszámítolóbank, Jelzáloghitelbank. 
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7. NYUGAT-DUNÁNTÚL HELYE ÉS SZEREPE MAGYARORSZÁG 

TÁRSADALMI – GAZDASÁGI ÉLETÉBEN 

A következőkben nézzük át, hogy Vasvármegye és négy megyei település – 

Szombathely, Kőszeg, Szentgotthárd és Körmend – milyen társadalmi, ipari és pénzügyi 

háttérrel rendelkezett a vizsgált időpontban, milyen történelmi előzményekkel, 

kulturális hagyományokkal rendelkeztek. Milyen változásokat idéz elő az elektromos 

energia megjelenése, alkalmazása az adott település életében.  

Mária Teréziának egyházi téren tett intézkedései közül Vasvármegyét 

közelebbről a szombathelyi püspökség felállítása érinti. Ez a püspökség 119 plébániával 

a győri és zágrábi egyházmegyék területéből hasíttatott ki, első főpásztora felső-szopori 

Szily János lett. A püspökség felállítása első sorban a vallási-, oktatási intézmények 

létesítését mozdította elő, másrészt Szombathely fejlődését nagyban előmozdította.  

Fontosabb ipari privilégiumokkal, nevezetesen egyedárusági és árumegállítási joggal a 

vármegyének egyetlen városa sem bírt. Ezért a középkorban Vasvármegye nem 

emelkedhetett oly színvonalra, mint a kir. szabadalmakkal felruházott Sopron és Győr 

vármegyék ipara.  

Az 1850-es években már a gyáriparnak is mutatkoztak némi nyomai. Ekkor már 

a posztógyártás szépen virágzott különösen Kőszegen és Pinkafőn.43 A térség több 

településein gőzmalmok épültek.44 Kőszegen, Szombathelyen, Körmenden és Sárvárott 

(az uradalmak központjában) sörgyárak.  

A kiegyezést követő évtizedek kedvező politikai és geopolitikai tényezői, de 

nem utolsó sorban az itt élő emberek, földbirtokosok, polgárok, értelmiségiek 

felkészültsége, intelligenciája, szándékai és vállalkozó kedve révén Szombathely a 

térség kisugárzó központjává fejlődött mind az oktatás, a kultúra, a tudomány, mind az 

ipar, a kereskedelem, a közlekedés terén. Hosszan sorolhatók azok a szombathelyi és 

Vas megyei nemes családok és személyiségek, akik tetteikkel maradandót alkottak, s 

így életművük máig ható tényezővé vált, de többen országos, sőt nemzetközi hírnévre is 

szert tettek. Szombathely városa 1868. év elején a fővárosba küldöttséget menesztett, 

hogy a város érdekeit az országgyűlés figyelmébe ajánlja. 

                                                
43 Dominkovits Péter: A Kőszegi Posztógyár a Reformkorban. In. Kőszeg 2000: Egy szabad királyi város 

jubileumára. 162. o.  
44 Szombathely, Sárvár, Körmend, Kis-czell, Rum, Kőszeg. Kisebb jelentőségűek a jánosházi, orbánfalvi 

és répcelaki gőzmalmok. Forrás: Magyarország vármegyéi és városai. (szerk. Borovszky Samu) 
Vasvármegye. Budapest, „Apollo” Irodalmi És Nyomdai Részvénytársaság. DCCCXCVIII. 457. o.  



 

 13 

A vármegye első vasútja, a cs. kir. szab. déli vasúttársaság Bécs – Sopron –

Szombathely – Nagykanizsa – Prágerhof45 - Trieszt46 fővonala. Már 1849. előtt építés 

alatt állt, de csak 1865-ben fejeződött be, s ugyanez év szeptember 1-én47 meg is nyílt. 

E vonalba Szombathely akkor még csak, mint lényegtelen, kis közbeeső állomás volt 

beiktatva, s csekély személyzettel, csekély forgalommal bírt. A 60-as évek végén a 

magyar nyugati vasút Győr-Graz vonalának építése alkalmából a déli és nyugati vasutak 

igazgatóságai közt létrejött egyezség alapján, a déli vasút kötelezte magát a szolgálat 

ellátására, minek folytán szükségessé vált a pályaudvar tetemes megnagyobbítása úgy, 

hogy midőn e vasútvonal 1871. október 1-én megnyílt, Szombathelyt már, mint 

csatlakozási forgalomra berendezett nagy vasútállomást találjuk. A nyugati vasút 

Szombathely - Gyanafalva (Jenersdorf) része 1872. szeptember 1-én nyílt meg. 1883. 

augusztus 15-én adták át a forgalomnak a déli vasút üzemében lévő Szombathely -

Kőszeg vonalat; 1988. december 17-én pedig a szombathely-pinkafői vasutat. 1891. 

november 9-én nyílt meg a szombathely-pozsonyi vonal, mely főleg stratégiai 

szempontból bírt fontossággal.48 1894. december 10-én adták át a közforgalomnak a 

szombathely-rumi vonalat s ez egyelőre befejezi Vasmegye vasúti hálózatának rohamos 

fejlődését. Ez utóbbi vonalak a magyar kir. Államvasutak kezelése alatt álltak. A 

szombathelyi vasútállomáson felszállott utasok száma az 1865. évben 5893 fő49 az 

1899. évi 166.357 fő, míg 1908-ra 481.749 főre emelkedett.50 További vonalak a 

Vármegye területén a Körmend - Németújvár (Güssing); a Kis-czell - Fertőszentmiklós; 

a Kőszeg -Aspang, Boba - Sümeg vasútvonal. A tizenegy irányban szétágazó 

vasútvonalon kívül viszonylag nagykiterjedésű közúti hálózattal is rendelkezett. Állami 

közutak hossza a megyén belül: Székesfehérvár–Graz 82 km, a Pozsony – Varasd 65 

km, a Szombathely - Pinkafő (Pinkafeld) 59 km.  

A századfordulón Vasvármegye területe 5035,31 km2, lakosainak száma 418.905 

fő, van két rendezett tanácsú városa és 615 kis-, és nagyközsége.51 Az 1890. 

népszámlálás adatai szerint Vasvármegye ipari népességének megoszlása. [Tábl. 1-3] 

                                                
45 ma Pragersko. 
46 ma: Trieste. 
47 Kunc Adolf: Szombathely – Savaria rend. tanácsú város monográfiája. Kiad. Szombathely, város 1-2. 

kötet, Szhely Bertalanffy J. ny. 1880-1894. 480. o.  
48 Kunc. Id mű. 480. o.  
49 Kunc. Id. mű 495. o.  
50 A magyar városok statisztikai évk. (Szerk: Thirring G.) Bp Székesfőváros Házinyomdája 1912. 369. o. 
51 Éhen Gy.: Vas vármegye közgazdasági leírása 1905. Bp.1900. évi adat. 42.o.  
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Az iparűző lakosság a megye népességének 5,82%, amely megközelíti Sopron 

vármegyét, melynek iparűző lakossága 6,43% meghaladva Somogy vármegyét 4,74 és 

Zala vármegyét 4,37%-ra emelkedő iparűző lakosságával.52 A népesség alakulása a 

következőképpen alakult 1869. és 1900 között. [Táblázat 4-6.] 

Az iparos képzés szempontjából fontos, hogy minden városban volt alsófokú 

ipariskola, Szombathelyen pedig az államilag segélyezett ipari és felsőkereskedelmi 

iskola állt a nagyobb szabású ipari szakoktatás szolgálatában.53.  

Iparos képzésben nemcsak iskolarendszerű, hanem mai szóhasználattal élve 

iskolarendszeren kívüli képzésekre is nyílt lehetőség, ahogy az alábbi újságcikk is 

mutatja. „A locomotív és cséplőgépkezelő tanfolyam, melyet az állami ipariskolánál a 

Nagymélt. kereskedelemügyi m.k. minisztérium évenkint rendezni szokott, január hó 2-án 

nyílik meg és március hó végéig tart. E tanfolyamon a gőzmozdony (locomobil) s a 

különféle rendszerű cséplőgépek szerkezete és kezelése fog taníttani. Tanulókat felvétetnek 

a 18. életévüket betöltött, írni, olvasni tudó lakatosok, kovácsok s a különböző gépgyárak 

főbb munkásai, továbbá gazdatisztek, birtokosok és géptulajdonosok. – A belépők erkölcsi 

bizonyítványt tartoznak előmutatni; a nem önálló munkások ezenkívül, ha munkában 

állanak, a munkaadótól kiállítandó munkabizonyítványt, ha nem állanak munkában, 

munkakönyvet tartoznak bemutatni. A tandíj 5 frt, amit előzetesen, a beiratkozás 

alkalmával kell lefizetni. A beiratkozások f.é. december 15-től január 2-ig tartanak az 

intézet helyiségében (Budapest, VIII: ker. Népszínház utcza 8-ik szám.) – Vidékiek a tandíj 

és bizonyítványuk beküldése mellett is iratkozhatnak.”54 

 
7.1. Szombathely pénzpiaca és gyáripara a XIX-XX. század fordulóján 

A város iparának és kereskedelmének fejlődése akkor kezdett erőteljesen 

kibontakozni, amikor a hitelviszonyok megerősödtek s egyes előrelátó emberek 

hozzáfogtak a pénzpiac megszervezéséhez.  

Az első kezdeményezés 1867-ben történt, mikor Szabó Miklós uradalmi ügyvéd, 

később kuriai elnök és Reitermayer József városi pénztárnok mozgalmat indítottak egy 

részvénytársasági alapon nyugvó pénzintézet megalapítására. A harmincezer forintnyi 

                                                
52 Magyarország vármegyéi és városai. (szerk. Borovszky Samu) Vasvármegye. Budapest, „Apollo” 

Irodalmi És Nyomdai Részvénytársaság. DCCCXCVIII. 462. o.  
53 1887. szeptember 1-én nyílt meg a szombathelyi ipari és kereskedelmi iskola, melynek „berendezését 

és felszerelését örök időkre Vasvármegye közönsége vállalta magára.” Forrás: Magyarország 
vármegyéi. Id. mű 316. o.  

54 Vasmegyei Lapok 1894. december 8. 2.o. 
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alaptőke még ebben az évben összegyűlt, és megalakult a Szombathelyi 

Takarékpénztár.55 1872-ben alakult meg 60 ezer forint alaptőkével a Szombathelyi 

Általános Takarékpénztár Rt,56 amely később fuzionált a Vasmegyei Takarékpénztárral, 

mely később Vasmegyei Általános Takarékpénztár néven a vármegye egyik legnagyobb 

pénzintézete, s mint a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank érdekközösségben lévő 

takarékpénztár a kereskedelmi életre gyakorolt nagy befolyást. Az Osztrák-Magyar 

Bank 1892-ben állította fel fiókját Szombathelyen. Mezőgazdasági Takarék és 

Hitelbank 1897-ben alakult. Első elnöke volt Gothard Sándor. 1905-ben alakult a 

Szombathelyi Iparosok Takarékpénztára,57 mely 1918-ban a Magyar Leszámítoló Bank 

érdekkörébe kerül, majd 1923-ban Szombathelyi Leszámítoló Bank néven működött 

tovább. Vas megyei birtokosok, kereskedők, nagyiparosok alapították 1911-ben 500000 

korona alaptőkével a Vármegyei Központi Takarékpénztár Rt-t.58  

Az első és legnagyobb vasgyár alapjait 1856-ban rakta le Pohl Emil 

gépészmérnök.59 A Pohl E. és Fiai Gépgyár országszerte, sőt külföldön is elismert 

gyártmányai: gazdasági gépek, vízturbinák, teljes malomberendezések, tégla-gyártógépek, 

transzmissziók, vas- és fémöntvények, tűzhelylapok és vaskályhák. A város második 

vasgyárának alapjait Mayer Enoch vetette meg, aki 1850-ben vaskereskedéssel 

kapcsolatban gépjavító műhelyt állított fel, melynek neve Magyar Motor- és Gépgyár. 

1880-ban malomgépeket gyártanak, 1899-től pedig benzinmotorokat. A gyárban készült 

első motort József főherceg vásárolta meg uradalma számára.60 1869-ben Mayer Mór 

alapítja meg gyufagyárát, mely 1902-ig kénesgyufa gyártására rendezkedett be, majd 

áttért a svéd gyufa gyártására. A város területén fekvő gyártelepek legnagyobbika a MÁV 

műhely, melyet 1871-ben kezdtek építeni. Engel Leopold és Fia szappangyára 1841-ben 

alakult Csabrendeken, és 1875-ben tette át üzemét Szombathelyre. Nemcsak az egyszerű 
                                                
55 Alapítói többek között: Horváth Boldizsár, Ernuszt Kelemen, id. Brenner János, Tempel Ferenc, Bertalanffy 

Imre, Mayer Enoch, Szabó László, Kelemen János, Szegedy Antal, Rudolf Alajos, Csesznák Lajos, Illés 
József. Forrás:Szombathely 1777-1927 Jubiláris Emlékalbum (Sz: Fehér Károly)Hasonmás kiad 1997. 245.o. 

56 U. o.  
57 Alapítói voltak: ifj. Heinrich Mór, Polgár Bertalan, Trummer János, Sebetich Antal, Horváth Kálmán. 

Forrás: U. o. 216. o.  
58 Gróf Draskovich Pál németújvári nagybirtokos vezetésével alapították meg. Az igazgatóságában olyan 

elismert személyiségek ültek, mint Széll Ferenc földbirtokos, Pohl Gusztáv téglagyáros vagy dr. Ujváry 
Ede helyettes polgármester. Irodájuk az akkori Erzsébet királyné utcában állt. Forrás: Pénzvilág. In: 
Szombathely 1777–1927 Jubiláris Emlékalbum. Hasonmás kiadás. Szombathely, 1997 215-216. o.  

59 Vasszorgalommal és páratlan kitartással rakta össze hatalmas üzemének köveit. Bejárta külföldet, több 
ízben mint egyszerű munkás állt szolgálatba, mohón leste el a vasgyártás titkait. Rengeteg tapasztalatot 
gyűjtött s azokat itthon érvényesítette. Az Iparoskör megalapításában oroszlánrésze volt, annak sokáig 
elnöke volt. I. Ferenc József király a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntette ki. Forrás: U.o. 203o.  

60 Bodányi: Szombathely város fejlődése 1895-1910-ig és műszaki létesítményei. Bp. 1910. 207-210. 
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szappanfőző-iparra rendezkedett be, hanem különféle pipere és borotváló-szappannal 

országos hírnevet szerzett a cégnek. Ezenkívül a volt monarchia egész területére exportált, 

sőt külföldön is híres lett az Engel-féle „Sabaria” borotváló-szappan, mely valóságos 

fogalommá vált. Az 1880-as években Lackenbacher Fülöp létesített egy irhagyárat, mely 

1890-ben részvénytársasággá alakul és felvette a Szombathelyi Bőrgyár Részvénytársaság 

nevet. Gyártmányai elismert jó termékek voltak és így a bécsi Fachanstellung der Schuh 

und Lederindustrie 1908-ban Ferdinánd Károly főherceg védnöksége alatt tartott kiállítás 

a talpgyártmányát aranyéremmel tüntette ki. Stricker S. és Fiai Bőrgyár 1899-ben alakult 

a régi Grünwald-féle bőrgyár telkén. A gyár részben Amerikából, részben 

Németországból vásárolt modern gépekkel volt felszerelve. A bivalybőrőket a gyár Kelet-

Indiából, a chevreaux-bőrőket Marokkóból hozatta. A szarvasmarha ás borjúbőröket a 

gyár helyben szerezte be.61 A szombathelyi gyáripar egyik meghatározó képviselője 

Doctor Móric pamutszövőgyára. Szombathelyi Magyar Pamutipar néven 1899-ben62 

alapított gyárat, amely külföldön is elismert kitűnő minőségű pamutárukat gyártott. Az 

Egyesült Zsinór-, Paszomány- és Szarugyár R.T. két cég uniójaként jött létre, a 

Szombathelyi Zsinórgyár Rt. és a Szombathelyi Gomb- és szarugyár Rt-ből. A társaság 

nagy tömegben hozott forgalomba cipőfűzőt és fésűket, selyemzsinórokat, különféle 

díszműtárgyakat, köztük speciális íróasztal és dohányzóasztal-kellékeket, amelyek mind 

ízlés, mind kivitel dolgában állták a versenyt a külföldi termékekkel. Geist Lajos és Fiai 

Fűrésztelepet 1890-ben Geist Lajos alapította. A telep évi forgalma 5-6000 öl tűzifa és 5-

6000 tonna fűrészelt fa, összesen 22000 tonna faanyag. 1876-tól szaporodtak a 

téglagyárak melyből a századfordulón hat működött. A Püspöki hengermalmot 1823-ban 

Somogyi Lipót, Szombathely harmadik püspöke alapította. A kis malom vállalatot 1889-

ben alakította nagyüzemi jellegűvé Ungár Zsigmond.63 A malom éjjel-nappal üzemben 

volt, és kereskedelmi őrlést végzett, úgy a bel-, mint külföldi piacokra szállította a magyar 

búzából készült jó minőségű lisztet. A hengermalmot 1893-ban tovább bővítette, és 

gőzerőre rendezte be.64 Szombathely magán- és közvilágításának a kezdetei az 1870-es 

évekre nyúlnak vissza. 1872. április 24-én65 jött létre Szombathelyen a Légszeszvilágítási 

Társulat, mint részvénytársaság, amelynek alapítói Pillich Ferenc gyógyszerész, 

                                                
61 Szombathely 1777-1927 Jubiláris Emlékalbum (Szerk: Fehér Károly) Hasonmás kiadás 1997. 204. o. 
62 Bodányi: Szombathely város fejlődése 1895-1910-ig és műszaki létesítményei. Bp. 1910. 216. 
63 Bodányi. Id. mű. 216.o.  
64 Kunc. Id. mű 526.o. o.  
65 Kunc Id. mű. 212. o.  
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Markovits József, Németh Imre, Zanner János és Szabó Ferenc lakatosok voltak. A 

társulat 100 ezer forintos alaptőkével alakult, s még 1872. május 13-án 50 évre66 

szerződést kötött a várossal a következő főbb pontokban.  

a) a város a városrészek kivilágításához évente legalább egymillió köbláb67 

légszeszfogyasztást igényel. b) a gyár felállításához szükséges beszerzések költségei a 

társulatot terhelték. c) a nyilvános világításhoz szükséges eszközöknek beszerzése viszont 

a várost terhelték. d) a légszeszgyár épületeinek a város - 50 évi használatra - 600 bécsi 

négyszögölnyi68 területet biztosított. e) a felállítandó lámpák számát, valamint a kar-, és 

fali lámpatartók helyét a város határozta meg. f) a világításhoz kőszéngázt kellett 

használni, de a társulat a városi hatóság beleegyezése után egyéb anyagokból is 

gyárthatott légszeszt, ha a gáz tisztasága, fényereje és jutányossága a kőszéngázénak 

megfelelő volt. g) A társulat kötelezte magát, hogy mindazon testületek és egyének 

számára, akiknek házai vagy egyéb helyiségei előtt a főcsővezeték elhaladt, mindaddig 

légszeszt fog szolgáltatni, amíg azok az esedékes járulékot megfizették.  

A magánfogyasztásban 1000 angol köblábnyi69 légszesz díja 5 forint 50 krajcár. A 

közbiztonság érdekében a magánhasználati gázvilágítás készülékeit csak a társulat 

munkásai állíthatták fel. Kevésbé tehetőseknek ezt a társulat részletfizetéssel is köteles 

volt elvégezni. A cég felelt azért, hogy a gázmérők pontosak legyenek. Szombathely 

városa minden 1000 köblábnyi légszeszért, amelyet a nyilvános gázlámpák 

elfogyasztanak, az első 20 évben 4 forintot fizetett, amely összegből a 20. évet követő 10 

évre 15%-kal, majd 25%-kal csökkentett összeget fizetett. 

A gázgyár berendezéseit, a közvilágításra szolgáló lámpákat idős Kuncz Frigyes 

készítette és szállította.  

1873. január 9-én70 gyulladtak ki először Szombathelyen a gázlámpák, s ezzel 

megkezdődött a gázszolgáltatás. Az 1874-ben, az első teljes üzemévben az évi termelés 

50000m3, a közvilágítási lámpák száma 107, a magánlámpáké 569, az utcai csőhálózat 

hossza kb. 9 km.71 Mivel ekkor a város még kicsi volt a gyár kezdetben lassan fejlődött, de 

                                                
66 Kunc. Id. mű. 512.o. 
67 1 köbláb 0.028 köbméter. 
68 1 bécsi öl = 6 bécsi láb = 1,89648 m. 
69 1 angol köbláb = 0,028 köbméter. 
70 Szombathely 1777-1927 Jubiláris Emlékalbum (Szerk: Fehér Károly) Hasonmás kiadás 1997. 206. o. 
71 Bodányi: Szombathely város fejlődése 1895-1910-ig és műszaki létesítményei. Bp. 1910. 213. o. 
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ez betudható annak is, hogy a fogyasztóknak „…nem volt igen bizalma ezen könnyen 

robbanást okozható uj világítás iránt.”72 

A légszesztársulat 1897. február 14-én tartott XXIV. közgyűlési 

jegyzőkönyvéből tudhatjuk, hogy Szombathelyen magánvilágításra használt lámpák 

száma 1483, míg közvilágításban 134 darab, s így ekkor 1617 lámpa volt használatban. 

A társulat szépen fejlődött annak ellenére, hogy 1900-ban a VEMRT73 érdekkörébe 

került. Thirring Gusztáv műve 1908-ban a következő adatokkal szolgál a fejlődésről. A 

csővezeték hossza 17425 m, utcavilágítás 16200 m, közterületen lévő Auer égők száma 

288 db. Magánlakásokban Auer égőből 2060, Siemens égőből 150, egyéb égőkből 12 

db volt használatban, összesen 2222 db. A gázmérők száma 442, a gázfogyasztás 

345.060 m3, Egy köbméter gáz ára világítási célra 36 fillér, ipari és fűtési célra 26 

fillér.74 1911-ben a közvilágítási lámpák száma 308 darabra, a magánlámpák száma 

2222 darabra növekedett, és ekkor már 90 db gáztűzhely és 14 db fürdőkályha is 

használatban volt.75 [Táblázat 7.] 

Míg a gáz, világítási szempontból játszott szerepet, a város ipari fejlődése 

tekintetében döntő szerep majd a villamosításnak jutott. Erre az 1890-es évek közepétől 

került sor. Éppen ezért szerepel a „gázmű” részletesebben az ipari cégek felsorolásában, 

mivel az elektromosságnak ezzel a világítási móddal kellett versenybe szállni a 

megyeszékhely területén. [Táblázat 8.] 

 
7.2. Kőszeg társadalmi környezete 

Kőszeg 1328. június 3-án kapott városi rangot I. Károly Róbert (1308-1342) magyar 

király kiváltság levelében.76 1648-ban a Magyarországhoz visszakerült város szabad királyi 

címet kapott77 (Vas megyében egyetlenként), és 1848-ig követeket küldhetett az 

országgyűlésre is. A XVI. század végén már céhekbe tömörült iparosok nagy számban 

dolgoztak a környék és távolabbi vidékek számára. A XVI-XVII. században különösen a 

posztóipar lendült fel,78 megalapozva a XIX. század végén megtelepülő ipari üzemeket. A 

                                                
72 Kunc. Id. mű 512.o.  
73 Teljes nevén: Vasvármegyei Elektromos Művek Részvénytársaság.  
74 A magyar városok statisztikai évkönyve. (Szerk: Thirring Gusztáv) Bp Székesfőváros Házinyomdája 

1912. 434-435. o.  
75 Bodányi: Szombathely város fejlődése 1895-1910-ig és műszaki létesítményei. Bp. 1910. 214. o. 
76 Bakay Kornél: A középkori Kőszeg. Kőszeg, 2001. 159. o.  
77 Wirth Zs.: A nemesi kisbirtok differenciálódása… In. Vas Megye Múltjából III. Levéltári Évkönyv 

1986. 142. o.  
78 Bakay Kornél: A középkori Kőszeg. Kőszeg, 2001. 319. o. 
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folyamatos háborúk főkép a posztó- és vaskereskedőknek biztosítottak jövedelmet.79 A 

város a Rákóczi-szabadságharc80 után a szatmári békekötés után a nemzet fokozatosan 

megnyugszik III. Károllyal meginduló újjászervezésében. 172481 és 186982 között itt 

működött a dunántúli nemesek nagyobb peres ügyeit tárgyaló Kerületi Tábla. Ennek 

köszönhetően sok neves nemesi család (Sigray, Festetics, Nádasdy, stb.) vásárolt itt házat és 

tanult, főleg jogvégzett emberek telepedtek le. A táblai elnökök, ülnökök, ügyvédek 

betelepedése élénkítette a város társadalmi életét, emelte gazdagodását, biztosította a 

fejlődést, építését és magyarosodását.  

Kőszegen van Vasvármegye legrégebbi pénzintézete az 1844-ben alapított 

Kőszegi Takarékpénztár, melyet az 1876-ban alapított Kőszegi Általános 

Takarékpénztár követett.83  

A szabadságharc után a város fejlődésében megtorpanás állt be,84 és már 

kézzelfogható jelei voltak a város visszaesésének, ugyanis a század második felében 

közlekedés-földrajzilag gyakorlatilag perifériára szorult: elkerülte Kőszeget a Bécset 

Trieszttel összekötő, 1853-ban befejezett semmeringi vasút és az 1865-ben létesült Déli-

vasút is, mely Bécsből Sopron, Szombathely, Nagykanizsa és Zágráb érintésével tartott az 

Adriai-tenger partjáig. Nem kapcsolták be a várost a Graz – Győr - Budapest vasúti 

fővonalba sem. 1883-ban kiépült ugyan a Kőszeg és Szombathely közti vasúti 

szárnyvonal, mely a hanyatló kereskedelmen sokat lendített, de már nem eredményezhette 

a gazdaság jelentős megerősödését. A lakosságszám alig növekedett, a város adósságai 

egyre nagyobbak lettek. Az oktatási és kulturális központtá válás mellett az 

idegenforgalmi bevételek növelésével próbálta a város a gazdasági hanyatlást megállítani. 

Számtalan történelmi emléke és természeti szépségekben gazdag hegyvidéke közismert 

volt minden időben. A XIX. század első felében, az itt élő értelmiségnek köszönhetően 

még, legalább kulturális értelemben, a megyében az elsők közé tartozott (Olvasó Egylet, 

                                                
79 1667-ben 18 vaskereskedése volt Kőszegnek. Forrás: Horváth Detre: Kőszeg fejlődéstörténetének 

vázlata. Szeged, 1930. 22. o.  
80 1710-ben Balogh Ádám Kőszeget megtámadva, sikertelen ostrom után felégette. „Ez isszonyú csapás 

volt az elszegényedett városra.” Forrás: Magyarország vármegyéi és városai. Id. mű. 146. o. „A sarcot a 
kurucok posztóban vetik ki, amiben a város ekkor a leggazdagabb.” Forrás: Horváth Detre: Kőszeg 
Fejlődéstörténetének vázlata. Szeged, 1930. 22. o.  

81 Az új bíróság ünnepélyes beiktatása Kálóczi Sainovics Mátyás elnöklete alatt és nagy közönség 
jelenlétében 1724. április 29-én ment végbe. Forrás: U. o. 231. o.  

82 Horváth: Id. mű. 35. o.  
83 Magyarország vármegyéi és városai. Id. mű. 471. o.  
84 A földművelést és a bortermelést természeti csapások sújtották, az ipart a magyar bankjegyek 

elértéktelenedése vetette vissza. A vásárok idegen iparosai és kereskedői is háttérbe szorították a városi 
ipart és elviszik a város pénzét. Forrás: Id. mű: Horváth. 34. o.  
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Dalos Egylet, Műkedvelők köre, bicikli-klub alapítása).85 A kiegyezés után azonban az 

addig jelentős posztókészítő kisipara is hanyatlani kezdett az olcsó gyári termékekkel 

szemben. Megszűnt a Kerületi Tábla is, amelynek következtében a mozgató szellemi erő 

jelentős részét veszítette el a város. Az így nehéz helyzetbe került polgárok laktanyák, 

iskolák építésével próbálták bevételeiket pótolni.86 Saját költségen hozták létre a vasúti 

összeköttetést Szombathellyel. Jelentős segítséget adtak a letelepülni szándékozó 

gyáraknak. 1887-ben alakult meg a környék természeti szépségeinek kihasználását 

elősegítő Turista Egylet,87 amely a hegyekben kiszolgáló és információs létesítményeket, 

kilátókat épített, először csak a helybeliek, majd az ide látogatók számára. 

Valamelyest enyhített a gazdasági nehézségeken, hogy jól prosperált Kőszegen a 

századfordulón a zsidó kereskedelmi, majd ipari magántőke (külföldi tőke is). Kis 

részben magántőkék, nagyobb részben részvényes vállalkozások hozták létre a kőszegi 

manufaktúrákat, főként textilgyárakat (1844: Posztógyár,88 Sörgyár: 1896,89 1898: 

Nemezgyár,90 1902: Csipkegyár91).92 

A XIX. század közepétől kiéleződik Szombathely és Kőszeg közötti gazdasági 

ellentét, amely a Kőszeg és Vidéke című lapban többször is megnyilvánult. „Ha egy kis 

pillantást vetünk a közel múltra, azt látjuk, hogy Szombathely az 50-es években, sőt még a 

hatvanas évek elején is egy jelentéktelen vidéki városka volt, mely forgalmi élénkségre 

nézve Kőszeg város mögött állott, sőt talán még Körmenddel is alig bírta a versenyt. 

Szombathely szerencséjére azonban Kőszeg város közönsége a 60-as évek elején azt a 

megbocsáthatatlan hibát követte el, hogy erőnek erejével gátolta meg azon eredeti 

tervezetet, mely szerint a sopron-nagykanizsai szárnyvonal városunkat érintse, minek az lőn 

a következménye, hogy a déli vaspálya Szombathely felé vette útját”. Az újság szerint ez az 

egyetlen „incidens” vetette meg Szombathely majdnem páratlan rohamos haladásának 

                                                
85 Magyarország vármegyéi és városai. Id. mű. 153. o.  
86 1872. Honvédlaktanya, 1874. polgári leányiskola és elemi iskolai tanítóképző. 1876. Polgári fiúiskola. 

Ipariskola. 1899. Ág. h. ev. leánynevelő. Forrás: Horváth: Id. mű. 35-36.o.  
87 Az Egylet állította fel Írottkő-n a kilátó-tornyot, az ó-házi turista-lakot és kilátót. Forrás: Magyarország 

vármegyéi és városai. Id. mű. 436. o.  
88 Dominkovits Péter: A kőszegi posztógyár a reformkorban. In. Kőszeg 2000 – Egy szabad királyi város 

jubileumára. Szerk.: Bariska István, Söptei Imre. Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala. Kőszeg. 200. 
160. o.  

89 Kőszeg és Vidéke. 1896. március 1. 2. o.  
90 Az iparengedélyre való kérelmet Eisner Kamill és Eisner Frigyes prágai lakosok adták be, és a 

nemeziparra való engedélyt 3341/1897. sz. kapták meg. Forrás: VmL Kőszegi Fióklevéltára Közgyűlési 
jegyzőkönyvek. A gyári munkarend elfogadását 1898 elején kértek a városi tanácstól, amelyet meg is 
kaptak. Forrás: VaML KFL Jkv. 988/1898.  

91 VaML KFL Iparhatósági iratok. Iparlajstrom. C.  
92 Mádai Lajos: Városaink iparának technikai fejlesztése. Bp. 1930. 48. o. 
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alapját, ”mellyel Kőszeget és Körmendet csakhamar háttérbe szorította s melynél fogva 

rövid 30 év leforgása után az ma már a nevezetesebb vidéki városok között tekintélyes 

helyet foglal el.”93 

Aztán az újság beismeri, hogy Szombathely tehetős polgárai megteszik 

kötelességüket. „…Kőszeg megérdemli sorsát, hogy folytonosan hanyatlik, éppúgy érdemli 

Szombathely fokozatos rohamos fejlődését és kiterjeszkedését. Hol volna ma Kőszeg, ha a 

mi ügyeink érdekében, a mi városunk emelésére oly buzgó kitartással működtek volna 

polgáraink, aminthogy Szombathelyen teszik több évtized óta”. Ahogy az újságból kiderül 

évekkel ezelőtt Szombathelyen is oly „lanyhaság uralkodott, hogy például katonaságot 

semmi áron elfogadni nem akartak, így kaptuk meg aztán mi, - de megfordítva történt mikor 

vasutat akartak nekünk építeni, akkor az, akkoriban már dívott pártviszályok következtében, 

de meg lanyhaságból is, megtörtént az, hogy visszautasítottuk”. És innen datálódik Kőszeg 

hanyatlása, Szombathely emelkedése. „Hiába építettünk 30 év után vasutat, az óriási 

lépésekkel előre haladt Szombathelyt még megközelíteni sem lehet, annál is kevésbé, mert a 

vármegye sem ismer Vasmegyét, hanem „Szombathely megyét”. A vármegye urai, intézői, 

csak ennek szentelik egész tehetségőket, befolyásukat, lázas sietséggel magához ragadnak 

mindent és a hol csak lehet, meggátolják Kőszeg fejlődését. A két város folyton rivalizált.”94  

A perifériára szorulással és a gazdasági nehézségekkel küzdő, struktúraváltásra 

kényszerült város gazdasága az első világháború alatt még súlyosabb helyzetbe került,95 

de ezek a gondok eltörpültek azok mellett, melyekkel a trianoni békediktátum után 

szembenézni kényszerült. [Táblázat 9.] 

 

7.3. Szentgotthárd társadalmi környezete 

Gazdasági életében döntő tényező volt a XIX. század második felében megindult 

iparosodás. Iparosai közül első helyen említjük a molnárokat, a tímárokat, a 

lábbelikészítőket, kovácsokat és bognárokat. A mezőgazdaság termékeit a malom- és 

dohányipar dolgozta fel. 1869-ben 81 munkás dolgozott az iparban, 22 a kereskedelemben. 

Az ipari vállalkozók száma 84 volt.96 1900-ban már 454 keresőt és 456 eltartottat találunk 

Szentgotthárd iparában. A kisiparosok száma 89. A közlekedés 27 embert foglalkoztatott 

                                                
93 Kőszeg és Vidéke 1891. október 1-2.o. 
94 Kőszeg és Vidéke 1891. november 1. 1.o. 
95 Taucher Gusztáv: Kőszeg kereskedelme a múltban és a jelenben. In. A Kőszegi Széchenyi István m. 

kir. Állami Polgári Fiúiskola 54. értesítője az 1929-30. évről. Kőszeg, 1930. 11-13. o.  
96 Békefi Remig: Emlékkönyv, melyet Magyarország ezeréves fennállásának ünnepén közrebocsát a hazai 

cziszterczi rend. Bp. 1896. 441. o.  
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(51) eltartottal).97 A takácsmesterség helyébe lépett a selyemgyár, az ősi kovácsmesterséget 

felváltotta a modern kaszagyár, illetve a mezőgazdasági gépgyár. 

A céheket az 1872. évi ipartörvény véglegesen eltörölte, és ipartestületek 

alakítását szorgalmazta. A tanonciskolák szervezését az 1884: XVII. tc. rendelte el. E 

törvény hatására döntött Szentgotthárd nagyközség képviselőtestülete 1890. június 26-

án iparos tanonciskola felállításáról.98  

Mikor 1873-ban elkészült a vasútvonal Graz felé, megkezdődött Szentgotthárd 

iparosodása is. A város gyors összeköttetésbe került a fejlettebb stájer tartománnyal és a 

Kisalfölddel. Ez a fejlemény hihetetlen gyors gazdasági és társadalmi fejlődéshez vezetett 

Szentgotthárdon az 1800-as évek végén. A gyárakat elsősorban Ausztria közelsége és a vasút 

vonzotta ide, de nagy súlyt jelentett Széll Kálmán (1843-1915) miniszterelnöknek, a város 

díszpolgárának, képviselőjének ügybuzgósága is, aki a gimnázium, a törvényszék és a vasút 

létesítésén túl az ipartelepítést is támogatta.99 Egymás után alakultak a gyárak, üzemek (Játék-

, Dohány-, Óra-, Selyemszövő-, Kaszagyár). A gazdasági fejlődést követték a társadalmi 

változások: oktatási, egészségügyi intézmények jöttek létre, megerősödtek a civil 

szerveződések. A vallás és közoktatásügyi minisztérium 1893. évi 35969. számú rendeletével 

szeptember 1-jével engedélyezte a gimnázium megnyitását. 1893. szeptember 4-én volt az 

első „Veni Sancte”.100 A gimnázium épületét 1895. november 17-én avatták fel, az ünnep 

fényét emelte Dr. Wlassics Gyula kultuszminiszter és Széll Kálmán jelenléte.101 

A pénzintézetek közül 1871-ben alakult a Szentgotthárdi Takarékpénztár RT., 

1882-ben a Rábalapincsvölgyi Takarékpénztár RT., 1892-ben pedig a Szentgotthárdi 

Általános Takarékpénztár Rt., de volt a községnek hitelszövetkezete is.102  

A XIX. sz. utolsó éveiben Szentgotthárdon jelentős gyáripar kezd fejlődni, mely 

szoros kapcsolatban lesz a villamos energia alkalmazásával, így az ipar bemutatása a 

település villamos hálózatának kiépítésénél lesz tárgyalva. A XX. sz. első évtizedének 

                                                
97 Szentgotthárd. Helytörténeti, művelődéstörténeti, helyismeretei tanulmány. (Szerk: Kuntár L., Szabó 
L.) Szhely, 1981. 352-353. o.  
98 VaML. Szentgotthárd nagyközség közgyűlési jegyzőkönyvei gyűjtő. A tanonciskola tantárgyai a 

következők voltak: olvasás a hozzáfűzött reáloktatással, üzleti fogalmazás, ipari fogalmazás, könyv-
vitel, rajz és hittan. Az olvasáshoz fűzött reáloktatás állt; I. évfolyamban földrajzi, történelmi és egész-
ségtani, a II. évfolyamban földrajzi, történelmi, természettani, vegytani és technológiai, a III. évfolyam-
ban az említetteken kívül még közgazdasági ismereteket tanításából is. Forrás: Szentgotthárd. Helytör-
téneti, művelődéstörténeti, helyismeretei tanulmány. (Szerk: Kuntár L., Szabó L.) Szhely, 1981. 621. o.  

99 Szent-Gotthárd 1909. október 3. 
100 „Veni Sancte” -> Ünnepélyes tanévnyitó szentmise. Vasvármegye 1893. szept. 10. 3-4. o.  
101 http://www.vmg-sztg.sulinet.hu/mult.htm 
102 Magyarország vármegyéi és városai. Id. mű. 473. o.  
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végére Szentgotthárd pezsgő kisváros lett, a megye legfejlettebb ipari struktúráját 

mondhatta magáénak. A szentgotthárdi fejlődés egyik mozgatója Széll Kálmán103 volt, aki 

előbb a térség országgyűlési képviselőjeként, később miniszterként és miniszterelnökként 

támogatta az elképzeléseket. A vasút és az ipar Szentgotthárdot pár év alatt közel hozta az 

egész országhoz és Ausztriához is. Ha nem is eredményezett olyan ugrásszerű fejlődést, 

mint a megyeszékhelyen, de a 100 év óta stagnáló lélekszámot egy emberöltő alatt mégis 

kétszeresére emelte. A város aranykora az első világháborút követő trianoni 

békeszerződések után véget ért. Vonzáskörzetének nagy része külföldre került, a 

természetes kapcsolatok megszakadtak. [Táblázat 10.] 

 

7.4. Körmend társadalmi környezete 

Az 1867-es kiegyezést követően a települések jogállásának meghatározása vált 

fontossá. Az 1871: XVIII. tc. szerint a mezővárosok közül nagyközség lett az, amelyik 

nem rendelkezett rendezett tanáccsal, de a törvény által ráruházott feladatokat el tudta 

saját erőből látni. Körmend ebbe a csoportba került és 1871 után mint nagyközség 

végezte közigazgatási feladatait.  

1868-ban a körmendi iparosok a képviselőházhoz fordultak azzal a kéréssel, 

hogy hozzon létre ipartörvényt, mivel: ”nincsen törvényünk, amely kiképzett iparost a 

kontárok ellen támogatna” – írják. A javaslat szerint a törvény lényege lenne, hogy az 

iparosnak szakképzettséggel kell rendelkezni, az „iparűzési jog” eladás vagy „örökség” 

tárgyát nem képezheti, ipartestületet kell létrehozni város vagy kerületenként, 

segélyezni a vagyontalan iparosokat, özvegyeket. Ezt a „folyamodvány”-t 1868. július 

12-én fogalmazták meg a körmendi iparosok.104 Körmenden az Ipartestület 1889. 

március 17-i közgyűlésen alakult meg 311 iparos részvételével.105 1894. október 31-én 

pedig megalakul az Iparos Ifjúsági Önképző Egylet.106  

                                                
103 Gasztony, 1843. június 8. – Rátót, 1915. augusztus 16. politikus, miniszterelnök, pénzügyminiszter, az 

MTA tagja. Gimnáziumi tanulmányait Sopronban és Szombathelyen végezte, mely után a budapesti 
egyetemen jogot tanult és 1866-ban a jogtudományok doktorává avatták, majd szolgabíróként kezdte 
meg pályafutását 1867-ben, Vas vármegyében. A következő esztendőtől azonban már a szentgotthárdi, 
1881-től pedig a pozsonyi 2. számú választókerületet képviselte kormánypárti programmal. 1875-től 
négy éven keresztül a pénzügyminiszteri posztot töltötte be. 1899. február 26-án kinevezték 
miniszterelnökké. Ezzel egyidejűleg a belügyminiszteri tisztséget is betöltötte. 1910-11-ben párton 
kívüli programmal képviselte a szentgotthárdi választókerületet. 1911 után már csak a gazdasági életben 
vállalt szerepet. Megkapta a belső titkos tanácsosi címet, majd 1893-ban Lipót-renddel, 1902-ben pedig 
a Szent István-rend nagykeresztjével tüntették ki. Forrás: Magyarország Vármegyéi. Id. mű 588-589. o.  

104 Vasmegyei Lapok 1868. július 29. 2.o. 
105 Kovács Béláné: Körmend történetének kronológiája a kezdetektől 1945-ig. Körmend 1998. 45. o.  
106 Kovács. Id. mű 48. o.  
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A településen 1865-ben alapították a Vas-Zalamegyei Első Takarékpénztárt, 1871-

ben a Körmendi Takarékpénztárt, a harmadikként alapított pénzintézet az1895-ös alapítású 

Körmendi Általános Takarékpénztár Részvénytársaság.107 A Vas-Zalamegyei 

Takarékpénztár 1890-ben csődbe ment és felszámolták.108 

A századfordulóra helyi viszonylatban számottevő ipar kialakulása kezdődött. 

Az összes hagyományos mesterség képviseltette magát. Ekkor történt a helyi 

ipartestület megalakulása, létrehozták a községi tanonciskolát. Ennek hatására a kisipar 

és a középüzemek megerősödtek. Az ipari kapitalizmus kibontakozásának egyik 

feltétele a külföldi tőke megjelenése volt, ez pedig az 1890-es évektől csak oda 

telepedett, ahol villamosenergiát talált. 

A Szombathely–Szentgotthárd vasút építésére alakult részvénytársaság 1870. május 

18-i megalakulását követően – 1872. szeptember 1-én109 áthaladt az első vonat 

Gyanafalváról indulva Körmenden is, ahol nagy lelkesedéssel fogadták a begördülő 

szerelvényt. A vasúttal gazdasági fellendülés indult, amelynek komoly építészeti hatása lett. 

Az első vasútvonal avatását követte 1899. augusztus 31-én a Körmend–Németújvár,110 

majd 1907. június 26-án a Körmend–Muraszombat111 vasútvonal építése.112 A lakosság a 

XVIII. század végi 3500 főről 8000 főre emelkedett, s 1920-ra majdnem elérte a tízezret.113  

A hatodik fejezetben tárgyalt ipartámogató törvények következtében Körmend 

iparfejlődésében is tapasztalható emelkedés. Leitner Sándor János 1877. december 31-én 114 

alapította meg a pótkávégyártáshoz szükséges félgyártmányok előállítását. Hasonlóképpen 

Leitner volt a tulajdonosa a gőz-magpergető gyárnak is, amelyet az – „Erdészeti Lapok” 

1893. januári számának adatai szerint – valószínűleg 1891-ben hozták létre. Leitner János 

tulajdonából 1901. február 19-től az üzemek átkerültek Kirnbauer József körmendi 

magpergetője, gőzfűrésze és parkettgyára cég, amely 1903. január 22-én közkeresti társaság 

lett.115 A malomipar fejlődése a XIX. sz. utolsó évtizedében Magyarországon és ezen belül 

Körmenden is nagyon jelentős volt. Körmenden Merten Vince 1880. május 21-én alapított 

                                                
107 Magyarország vármegyéi és városai. (szerk. Borovszky Samu) Vasvármegye. Budapest, „Apollo” 
Irodalmi És Nyomdai Részvénytársaság. DCCCXCVIII. 470-471. o.  
108 Vizi László: Körmendi Helytörténeti Lexikon. Körmend, 2005. 190. o. 
109 Vizi. Id. mű. 236. o.  
110 ma. Güssing 
111 ma Murska Sobota 
112 Weinhoffer László: Körmend közlekedésének története. 16-19.o. 
113 Turáni József – Borsos Gyula: Körmend városszerkezetének alakulása. In. Vasi Szemle, 1979. 330. o.  
114Kovács Béláné: Körmend történetének kronológiája a kezdetektől 1945-ig. Körmend 1998. 40.o.  
115 Cégbírósági jegyzék Egyéni III. kötet 399.o. 
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egy műmalmot, amely 1898. augusztus 27-ig működött.116 1888. év május 8-án megalakult 

a Körmendi gőzmalom Kirnbauer és társa cég, amely 1891-ben „Kirnbauer József és fia 

körmendi gőzmalma” elnevezésű társasággá alakult.117 Frim Jónás alapította 1878-ban a 

Gőzfűrész és faárugyárat, amelyet közvetlenül a vasút mellé épített, mert csökkenteni akarta 

a szállítási költségeket.118 Az I. számú téglagyár 1880-ban kezdte meg működését 

Rechnitzer Mór vezetésével, de hamar csődbe jutott. Éhen Gyula „Vas vármegye 

közgazdagsági leírása” c. tanulmányában, amelyet 1905-ben adtak ki, már Rechnitzer 

Ödön-féle téglagyárról beszél.119 A II. számú téglagyár 1890-ben Schandli-testvérek keze 

alatt indult be, minden gépesítés nélkül, kézi vályogvetéssel, szabadtéri formakészítéssel. A 

két gyárban 1900. évi iparstatisztika szerint 37 főnek adtak kenyeret, amely nem tekinthető 

jelentősnek.120 A Körmendi Könyvnyomda Rt. 1882. október 18-án tartott alakuló 

közgyűlésen keletkezett, amelynek célja könyvnyomdai termékek előállítása, írószer, papír, 

díszmű és könyvkereskedés és kölcsönkönyvtár létesítése.121 [Táblázat 11-12.] 

Ahogyan Kőszeg és Szombathely rivalizált egymással ugyanúgy megtaláljuk ezt az 

egészséges versenyt Körmend és Szentgotthárd között is, illetve, hogy a technikai fejlődés 

biztosíthatja egy adott település kulturális emelkedését is. Példa erre a következő újságcikk 

amely Füredi Béla tollából származik és „A fejlődés útján” címmel jelent meg. „Körmend, 

ezen egykori kisebbszerű vidéki góczpont, mióta a gőz és villamosság uralomra jutott, 

tétlenül nézte maga körül az általános haladást. Ambicziót nem mutatott és saját érdekében 

úgyszólván semmit sem tett. S mi lett e kárhozatos tétlenség következménye? Az, hogy az 

idők során tetemesen visszafejlődött, jelentőségéből mindinkább veszített s maholnap azon 

helységek sorába lép, melyeknek csak múltja volt, de jelene nincsen s jövőre kilátása sem 

nyílik. Ellenben Szent-Gotthárd, e jelentéktelen helység, mely megértette a haladó kor 

jelszavát, létérdekének felismerése mellett, öntudatosan tör a haladás útján czélja felé, 

nemes törekvést mutat és fejlődik. Nemrégiben még mosolyogtunk elbizakodottságán, s íme, 

gyorsabban ért czélt, mintsem remélte: gymnasiuma már megvan. Szent-Gotthárd élelmes 

és életre való; előmenetelét megérdemli. Mozgékony közönsége eszme után eszmét vet fel s 

fáradhatatlanul buzgólkodik azok megvalósításán. Elismerést az érdemnek122.

                                                
116 Kovács Béláné: Körmend történetének kronológiája a kezdetektől 1945-ig. Körmend 1998. 40. o. 
117 Cégbírósági jegyzék Egyéni II. kötet 270.o. 
118 A körmendi Ládagyár története. Körmend, 1973. 
119 Éhen Gy.:Vas vármegye közgazdasági leírása. Budapest. Pesti Könyvnyomda Rt 1905. 34-35.o. 
120 Magyar Statisztikai Közlemények 1900. évi népszámlálás 2.kötet. Bp. Pesti Könyvnyomda Rt. 1904. 
121 Cégbírósági jegyzék Társas I. kötet 161.o. 
122 Rábavidék 1893. okt. 22. 1-2.o. 
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8. A VILLAMOS ENERGIA IPARI ALKALMAZÁSA MAGYARORSZÁGON 

Az elektromos áram az az erőforrás, amelyből az a kisiparos is meríthet, aki tőke 

híján saját erőtelepet felállítani nem volt képes. Az elektromos energiának kiterjedt ipari 

felhasználása kívánatos és szükséges azért is, mert a nagy elektromos központi telepek 

sokkal gazdaságosabban használják ki a szénben és más energiaforrásokban rejlő energiát, 

mint az egyes ipari üzemekben felállított kisebb egységű kazánberendezések. Továbbá, az 

elektromos erő térhódításával rohamosan csökkent a kisebb különálló erőtelepek száma és 

ezáltal kevesebb a város levegőjét szennyező füst és korom mennyisége. A mezőgazdasági 

életben is igen fontos szerepe volt az elektromos áram használatának, a belterjes 

gazdálkodás fontos eszközei a különböző munkagépek, ezek között elsősorban az 

elektromos árammal meghajtott gépeknek kiterjedt használata. De az elektromos energia 

nemcsak a közgazdasági, hanem a kulturális élet szempontjából is nagy jelentőségű, mert 

magasabbrendű, „kifinomult”, modern életet e nélkül megteremteni nem lehetett volna. 

Hazánkban a legelső dinamót - mely a gyakorlatban működött - az 1873. Bécsi 

Világkiállítás alkalmával dr. Than Károly egyetemi tanár szerezte be a Gramme 

társulattól a pesti Egyetem vegyészeti laboratóriuma számára.123 Közhasználatra való 

akkumulátorokat hazánkban legelőször Farbaky István124 és Schenek István125 

selmecbányai akadémiai tanárok készítették. Az 1883. évi bécsi elektrotechnikai 

kiállításon mutatta be a Ganz cég az első „gőzdinamót”, ahol a gőzgépet közvetlen 

kapcsolták a generátor forgórészével, ami egyben a gőzgép lendítőkereke is volt. Ezzel 

beigazolták, hogy alacsony fordulattal járó „dinamókat” is lehet készíteni és üzemeltetni. 

Az első ívlámpák a Ganz és Társa cég vasöntödéjét világították meg, majd 1879-

80-ban az óbudai tornacsarnokban és a Császár fürdőben, majd ez év telén a budapesti 

                                                
123 Straub S.: Magyarország közcélra való elektromos áramfejlesztő telepei és elektromosan megvilágított 

helységei az 1906-ik év elején. 2.o. 
124 Nyíregyháza, 1837. aug. 15. – Selmecbánya, 1928. dec. 3. bányamérnök, bányászati akadémiai tanár. 

Tanulmányait a selmecbányai bányászati és erdészeti akadémián végezte. 1859-től ugyanitt a 
matematikai tanszéken tanársegéd, 1967-től r. tanár. 1872-ben a géptani tanszék vezetését vette át. 
1876-tól 1892-ig, nyugalomba vonulásáig az ak. ig.-ja. 1881–1892 között szerk. a Bányászati és 
Kohászati Lapokat. Matematikát, valamint mechanikát és gépészetet adott elő. Jelentős szerepe volt a 
bányászati, valamint a vele kapcsolatos tudományok fejlesztésében és m. szaknyelvének kialakításában. 
Több bányászati, kohászati és kémiai szabadalma ismeretes, s szakirodalmi tevékenysége is számottevő. 
Az első volt a m. műszaki irodalomban, aki a fogaskerekek számításával és ennek egyszerűsítésével 
foglalkozott. Tanártársával, Schenek Istvánnal együtt nagy teljesítőképességű világítógázfejlesztő 
készüléket és akkumulátort talált fel. Forrás: http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC03975/ 
04095.htm 

125 Esztergom, 1830. júl. 3. – Bp., 1909. júl. 26. kémikus, az MTA l. tagja (1889). 1856-ban a bécsi egy.-
en doktori oklevelet nyert. 1859-ben a kassai főreálisk., 1867-ben a keszthelyi Gazdasági 
Felaőtanintézet kémiatanára. Innen hívták meg 1870-ben a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Ak. 
tanárának, hol 1872-ig a vegytan és természettani tanszék, majd nyugalomba vonulásáig (1892) az 
általános és elemi vegytani tanszék vezetője volt. Farbaky István tanártársával tökéletesített 
ólomakkumulátort talált fel. Forrás: http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/index.html 
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műjégpályán végleges formában is a nagyközönség elé került az ívlámpás világítás. A 

trónörököspár látogatásakor 1881-ben 36 ívlámpával már ideiglenes közvilágítás is 

létesült a város útjain.126 

A villamos energiának közvilágítás céljára való felhasználását a történelmi 

Magyarországon 1884-ben Temesváron valósították meg, ezt a telepet az angol Brush 

Electric Lighting Co. építette ki soros rendszerbe127, s egyike volt Európa legelső 

áramfejlesztő telepeinek. Ezt az egyenáramú rendszert 1888-ban Ganz gyártmányú 

kétfázisú 2000/100V feszültségű váltakozó áramú transzformátoros rendszerrel 

váltották fel, amikor is 3000 kVA-es turbogenerátort helyeztek üzembe.128 

A fővárost is megelőzve 1888-ban épült meg Mátészalkán a malom generátorról 

táplált, 150 V-os egyenáramú hálózat a Gyár, a Szélvég és a Piac utcán, amely nemcsak 

lakásokat látott el, hanem közvilágítási lámpákat is.129 Ezt az időpontot tekinthetjük a 

mai Magyarország közcélú áramszolgáltatásának kezdetének. 

A Ganz és Társa Rt. 1886-ban már ajánlatot tett a fővárosnak, kilenc útjának és 

terének villamos ívlámpákkal történő világítására. A fővárost egy 1878-ban kötött 

koncessziós szerződés kötötte a Trieszti Általános Osztrák Légszesz Társulattal, hogy 1891. 

december 15-ig közvilágításra, 1895. végéig pedig „világítási célokra szolgáló cső- és 

egyéb vezetékeknek a város területén való fektetésére” kizárólagos joga van. A Fővárosi 

Tanács már az új szerződés megkötése előtt pályázatot írt ki, villamos világítás kiépítése 

céljából. „Az illető pályázatok alapján a székesfőváros két engedélyt adott: egyet 

egyenáramra egy másikat váltakozó áramra. Az egyenáramra az Általános osztrák 

légszesztársaság azon feltétellel kapott engedélyt, hogy Budapesten önálló magyar 

társaságot alapítson. Ugyanezen feltétel mellett a Ganz és társa részvénytársaság is 

engedélyt nyert váltakozó áramot termelő telepnek létesítésére”.130 A szerződéseket 1893. 

év májusában kötötték meg, építési határidőül az 1894. év nyarát tűzték ki.131 Mindkét 

társaság azonban annyira sietett telepeinek elkészítésével, hogy az üzemet a Ganz-

érdekeltségű Magyar Villamossági Rt. 1983. október 13-án, a gáztársaság érdekeltségű 

Budapesti Általános Villamossági Rt. pedig 1893. november 1-én kezdte meg üzemét. A 

két céggel kötött szerződés nemcsak a vállalatok közötti egészséges versengést tette 

lehetővé, hanem két különböző technológia közötti versengést is biztosítani akarta. [38][39]  

                                                
126 100 éves az Elektromos Művek (szerk. Börzsök D.) Budapesti Elektromos Művek Rt. Bp., 1993. 13. o. 
127 Straub S.: Magyarország közcélra való elektromos áramfejlesztő telepei és elektromosan megvilágított 

helységei az 1906-ik év elején. 2.o.  
128 Horváth T: Villamos utcai világítás Temesváron, először a világon, Elektrotechnika, 2000/3, 103. o. 
129 100 éves az Elektromos Művek (szerk. Börzsök D.) Budapesti Elektromos Művek Rt. Bp., 1993. 13. o.  
130 Technológiai Lapok 1895. március 21. 64.o. 
131 Uo. 1895. március 31. 64.o.  
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9. VILLAMOS IPAR KIALAKULÁSA 

A villamos ipar kialakulása a gyengeáramú elektrotechnikával kezdődött, mivel 

az alkalmazások nem igényeltek nagy értékű feszültséget és áramerősséget, így a 

készülékek telepekkel, akkumulátorokkal megtáplálhatóak voltak. Viszont ezen iparág 

kialakulása számos tapasztalatot nyújtott a későbbi erősáramú elektrotechnika 

kialakulásához, mivel mindkettő alkalmazáshasonló infrastruktúra kiépítését igényli. A 

távírászat, majd a telefon alkalmazása kedvező előfutára lett villamos energia 

alkalmazásának, mivel a gyors információáramlás, főleg a telefon esetében addig nem 

tapasztalt kedvező változásokat hozott a társadalmak életében.  
 

9.1. A távírászat „eltüntette” az országhatárokat 

„Az elektromos erő képezi századunk egyik legnevezetesebb hatalmasságát. Új 

lendületet adott a forgalomnak, a kereskedésnek és a gazdasági fejlődésnek. A végtelen 

távolságok áthidalhatatlannak látszó méretei kakasugrattá zsugorodtak, és az emberek, 

kiket mérföldek akadályai választottak el egymástól, a villam varázs ereje által közel 

hozatunk egymáshoz. És a találmányok között, melyek az emberiség szellemi és 

gazdasági haladásának akkora szolgálatot tesznek, egy sem vetélkedik a telefonnal, 

mely valóságos koronája az elektromos találmányoknak.”132 

A villamosság gyakorlati alkalmazásával a társadalmi és a gazdasági élet óriási 

átalakuláson ment keresztül. A társadalmi, gazdasági fejlődés, parancsolóan sürgette, 

hogy az egymástól távol fekvő országok nagyipari és gazdasági gócpontjai egymással 

állandó, megbízható és gyors érintkezést tartsanak fenn. Az általános használatra alkalmas 

távíró- és egyéb eszközök megteremtették a nemzetközi és transzkontinentális érintkezést. 

Elősegítették a Föld államainak kölcsönös, társadalmi és gazdasági együttműködését.  

A híradástechnika létrejöttének, kibontakozásának egyik feltétele a technika 

mindenkori fejlettségének megfelelő vezetékhálózat megvalósítása volt. A XIX. század 

második részében a hálózatépítés terén először a távíróvonalakat építették ki, és később 

ezt követően a távbeszélő-vonalakat.[40] Mindkettő szerkezete azonos volt, mindkettőt 

faoszlopra szerelt szabadvezetékek képezték. Ha megvizsgáljuk a Magyar Posta 1891. 

évi 1.300.000 forintos távíró-távbeszélő beruházásának költségvetését, akkor 

tapasztaljuk, hogy a kapcsolatok megteremtésének összes költségéből a hálózatépítésre 

fordított rész 910.000 Ft, azaz több mint 50%-ot képviselt.133 

                                                
132 Vasmegyei Lapok 1891. augusztus 16. 5.o. 
133A Magyar Híradástechnika évsz., Budai-Makó: A magyar híradástechnikai nagyipar 1874-1944. 38.o. 
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Fontos megemlíteni, hogy a kábelgyártást W. Siemens 1847-ben alapozta meg, 

amikor elkészíti azt a gépet, amely guttaperchával vonja be a vezetékhuzalt134 és Johann 

Georg Halske egyetemi műszerésszel megalapítja a Siemens & Halske Távíróépítő 

Vállalatot.135 Még ebben az évben a porosz kormány engedélyezi egy ilyen kábel 

lefektetését Berlin és Grossbeeren között. 1851-ben már javított szigetelésű kábellel 

kacsolják össze Londont és Párizst. A hosszúra nyúlt vonalon itt jelentkeznek először 

olyan zavaró jelenségek, amelyek a távírójeleket sajátos módon késleltetik, torzítják, vagy 

részben el is nyomják. Ez a hatás a kábelerek elektromos töltésével függ össze, amelyek 

egymással szemben úgy viselkednek, akár egy kondenzátor lemezei. 1858. augusztus 5-én 

adták át azt a távírókábelt, amely Európát és Amerikát kötötte össze. Néhány nap múlva a 

szigetelés tönkre megy, és kábel felmondja szolgálatot. A valóban megbízható távíró 

kábelek gyártását végül a célnak megfelelő ólomprés feltalálása tette lehetővé.  

A kábelgyártás mellett természetesen újabb és újabb technikai eszközök látnak 

napvilágot, amelyek az információ továbbításának minőségét és gyorsaságát fokozzák. 

Ilyen a Charles Wheatstone brit fizikus által 1867-ben elkészített lyukszalagos telegráf. 

W. Siemens felkarolja a Bell-féle telefont, technikailag tökéletesíti, Heinrich von Stephan 

főpostamesterrel együtt megkezdi a bevezetését. A távíró vonal hossza Franciaországban 

154000 km, ezen a vonalakon 14600 hivatal és 18000 készülék található, míg Német-

országban a vonalhossz 137000 km, de 28000 hivatal és 41000 készülék állt szolgálatban. 

A német távíró 1850-ben 35 ezer, 1904-ben 46 millió táviratot szállított. Telefon állomás 

Németországban 1881-ben 1504 helyen volt, 1904-ben pedig 515300. Az összeköttetések 

száma Németországban kb. 800 millió a városok központjában, 128 millió az extra-urban 

forgalomban, míg Franciaországban ugyanezek számai 191 millió és 12 millió.136  

Magyarországon kábelgyártással foglalkozott a „Felten és Guilleaume Rt” Bp., a Kábel-

gyár Rt. Pozsony, az Első Magyar Kábelgyár és a Perci és Schacherer Rt. Bp.137 [41] 

Hazánkban a telefon elnevezése a megjelenése138 utáni első években gyakori 

beszédtéma lehetett, erre utalnak a korabeli lapok cikkei. Az egyik ilyen a Pesti Napló 1877. 

november 30-i számában jelent meg. „Óhajtanám a „Nyelvőr” embereinek figyelmét reá 

irányítani. Már-már kezdik az új találmányt 'távbeszélőnek' nevezni, holott a képzés nyilván 
                                                
134Horváth: A magyarországi kábelgyártás – 100 éven át – a műszaki haladás élvonalában. 

Elektrotechnika 2004. 9. sz. 254.o. 
135 A technika krónikája, 258.o. 
136 Wildner Ödön: A német városok francia világításban In. Városi Szemle. 1908. 419-420.o. 
137 Elektrotechnika 1912. szeptember 269. o. 
138 Alexander Graham Bell 1876-ban találta fel a telefont. 
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rossz. De az ember, ha valamire szüksége van, s nem kap jót, veszi a rosszat. Mire Szarvas 

Gábor úr [Magyar Nyelvőr szerkesztője] észreveszi magát, befészkelte magát a rossz, és 

azután irthatják évekig, többé alig bírnak vele. Kérünk tehát keresztelőt a telephonnak. 

Hadd tudjuk meg, mi néven nevezzük helyesen.” A Vasmegyei Lapok139 alig egy hónap 

múlva újabb ötlettel állt elő: „Levél a Szerkesztőhöz. Kőszeg, 1877. XII. 31. Tekintetes 

Szerkesztő úr! A telephont a magyar lapok általában, így a Vasmegyei Lapok is 

messzebeszélő-nek nevezik. Véleményem szerint helyesebbnek tartom az új találmányt 

távmondó-nak nevezni, valamint a telegraph=távíró, úgy lehet a telefon 'távmondó', mert a 

telegraph távolra ír, a telefophon pedig távolra mond, ergo távmondó.” 

1877-ben Salamin Leó soproni fizika tanár a GYSEV vonala mellett lévő 

távíróvezetékek felhasználásával Sopron - Pinnye, majd Sopron-Győr viszonylatban 

távbeszélő kísérleten mutatja be a telefon működését.140  

A vezetékes távíróról és távírász édesapjáról a gondolatait Juhász Gyula (1883-

1937) költő az „Apámra gondolok” című versben fogalmazta meg. A vers első 

versszaka így hangzik. 

„Apámra gondolok, ki távírász volt,  
És Morse és Hughes gépén zenélt, 

Figyelte búsan a zengő világot,  
S fölfogta száz, ezer izenetét.” 

 
9.2. Az első telefonbeszélgetés Budapesten 

Az első európai telefonközpont építésével egyidőben Budapesten megtörténik az 

első telefonbeszélgetés.141 A párizsi központ megépítésében a már az előbbiekben 

említett Puskás Tivadar – Edison képviselőjeként – tevékenyen részt vett, és mivel ő 

nem tudott időt szakítani, öccsét bízta meg az itthoni szervezési munkálatokkal. Rácz 

Sándor távírdai hivatalnok így számol be róla: "...Puskás Ferenccel megállapodtunk 

abban, hogy az Edison-féle telefonnak a főváros előkelő köreivel való megismertetése 

céljából Gyöngytyúk utcai lakásán próbákat fogunk tartani ketten...{1879.} Július 4-én 

kapcsoltuk be második emeleti lakásán és ugyanazon házban egy földszinti szobában a 

két telefonállomást, s a reá következő napon már özönlött a főváros színe-java az új 

csoda mohó szemlélésére. Egész délutánokon át működtettük telefonjainkat; beszélve, 

suttogva, dalolva, fütyülve, zenélő zsebórát hallgatva a telefonon át." A bemutató 

                                                
139 1878. január 6. 
140 Fizikai Szemle. 1994/9. 354. o. 
141 1879. Forrás: Válogatott…Id. mű. 169.o. 
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elszórakoztatta a résztvevőket, de tőkeerős támogatókat nem vonzott. Így Puskás 

Tivadar saját pénzén rendelte meg Amerikából a telefonközpont-berendezést és a 

készülékeket; a szerelőket szintén Amerikából hívta.142[42][43] 

 

9.3. A telefonhálózat kiépítése Vasvármegyében 

Szombathely sem marad le a nemzetközi, illetve a budapesti kísérletekről. Az 

első kísérletek 1877-ben kezdődtek a szombathelyi főgimnázium tanárai és diákjai 

együttműködésével. Ekkor Szombathely városán belül, majd 1880-ban Szombathely és 

Kőszeg között létesítettek telefonkapcsolatot. Nagyobb távolságú összeköttetést 1881-

ben Ó-gyalla és Herény között sikerült telefonösszeköttetést létesíteni.143 Részletesen a 

dolgozat végén, az életrajzi leírásoknál található.  

Szombathelyen a telefonhálózat kiépítésének gondolata 1890-ben merült fel, főleg 

kereskedők és iparosok körében.144 Két év múlva jött össze ötven aláírás, amennyi 

szükséges volt ahhoz, hogy a kiépítési munkálatok elkezdődjenek.145 Dr. Károlyi Antal 

alispán augusztus 23-án terjesztette a távbeszélő kérelmet a m. kir. Kereskedelemügyi 

minisztériumhoz.146 A helyi újságokban megjelennek a vállalkozók hirdetései telefon 

vezetékek kiépítésére.147 A következő hónapban már építik a vármegyeházban a 

telefonhálózatot. „A vezetékek berendezésével éppen most foglalkoznak. Egyelőre az 

alispán, a főjegyző, az árvaszék, a számvevőszék és a pénztárak helyiségei nyernek 

összekötést.” A szombathelyi telefonhálózat tervezetét a ker. miniszter 1893. januárjában 

hagyta jóvá.148 Májusra elkészült a vezetékek kiépítése, és az oszlopok látványa bizony 

idegenként hatott a város lakosságában. „Még néhány nap, s a posta és távíróhivatal a 

városban lesz. A Hosszú utcában már állítják a távíró-sodrony dúcait, amelyek bizony nem 

igen fogják az utcát ékesíteni. Majd szép lesz, ha az ősszel a király körül sétál a városban és 

látja a póznákat”.149 A távbeszélővonalat 1893. június 15-én adták át 75 állomással, és ezen 

állomások között fél év alatt 25.227 beszélgetés zajlott le.150 Nem sokkal később a telefon 

használókban már felmerül a gondolat, hogy „valódi haszna csak akkor lesz, ha Sopronnal 

                                                
142 http://www.puskas.matav.hu/hirmondo/atelefonkozpont.html 
143 Sragner Márta: Gothard Jenő. Gothard amatőrcsillagászati Egyesület, Szombathely, 1994. 9. o. 
144 Vasmegyei Lapok 1891. szeptember 27. 4.o. 
145 Kőszeg és Vidéke 1892. június 5. 3.o. 
146 Vasmegyei Lapok 1892. augusztus 25. 4.o. 
147 Uo. 1892. január 31. 6.o. 
148 Uo. 1893. február 2. 5. o.  
149 Uo. 1893. április 23.  
150 Kunc Adolf: Szombathely – Savaria rend. tanácsú város monográfiája. Kiad. Szombathely város 1-2. 

kötet., Szhely, Bertalanffy J. ny. 1880-1894. 480. o.  
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összekapcsolhatunk, mely aztán megnyitja az összeköttetést Béccsel és Budapesttel”. 

Kismarton ebben az időben már előbbre járt, „a város közönsége már létesített is telephon 

hálózatot, mely a szárazvámi vasúti állomástól indul ki, keresztül megy Kis- és Nagy-

Höflónyon, az Alsó- és Felső- Kismartonhegyen át a belvárosba vezet, s a katonai 

reáliskolában végződik. Sok magánházat is elláttak telephonnal, hossza kb. 10 km.”151  

1893. év ősze amikor Vasvármegye több városában elkezdődnek a városi 

telefonvonal építések, így Körmenden októberben, Muraszombaton és Kőszegen 

novemberben. Ez év decemberében immár megkezdődik a megyei telefonhálózat 

tervezése. Szametz Lajos kir. főmérnök tervezete szerint öt rendbeli telefonvonal indulna 

ki Szombathelytől úgymint: I. Szombathelytől Kisunyomig, 2 vezetékpár, ott szétágazás 

Vasvárra és Körmendre, mindegyik irányban egy-egy huzallal. II. Szombathelytől (Jákon 

át) Németújvárig 3 vezetékpár onnan Szentgotthárdig 2 vezetékpár, onnan 

Muraszombatig egy. III. Szombathelytől Sárvárig 2 vezetékpár, onnan Kis-Czellig 1 

vezetékpár. IV: Szombathelytől Felsőőrig 1 vezetékpár. V. Szombathelytől Kőszegig 1 

vezetékpár. A felállítás költségeit (18850 Ft) a törvényhatóság fedezte, az állam azonban 

a vonalak fenntartását és üzembe vételét elvállalta.152 

Ugyanebben az időben jelennek meg a helyi lapokban a „Közhasználatú 

törvényhatósági távbeszélő hálózatok létesítésének feltételei.”153 A közhasználatú 

törvényhatósági távbeszélő hálózatokat az 1888: XXXI. tc. alapján az állam építi és tartja 

üzemben, ha előfizetők legalább a minimális számban (korlátolt nappali szolgálat tartása 

mellett legalább 3, vagy teljes nappali szolgálat esetén a távbeszélő hivatalhoz 10 előfizető) 

jelentkeznek és az érdekelt községek a megfelelő hozzájárulást teljesítik. Vasvármegyében 

is rendeznek telefon-hangversenyt Sárvár és Szombathely között. „A sárvári dalos 

egyletnek f. hó 16-án megtartott telefon-hangversenye és táncmulatsága fényesen sikerült. 

Tehát Győr helyett Szombathellyel kapcsolták össze a hangversenytermet s esti 9 órakor 

kezdetét vette a telefon hangverseny vonós négyessel, ezután női ének, cimbalom, klarinét, 

férfi ének s végül trombita szóló következett. Minden jól hallatszott, ami dicséri az Egger és 

Társa cég kitűnő készülékeit s a leküldött főszerelő szakavatott működését”.154  

                                                
151 Uo. 1892. augusztus 28. 
152 Rábavidék 1893. december 17. 4.o. 
153Közhasználatú törvényhatósági távbeszélő hálózatok azok, melyek két vagy több községet a 

szolgabírói székhellyel, vagy ezeket a vármegye székhelyével – esetleg a legközelebbi várossal is – 
összekötnek. 

154 Szent-Gotthárd 1896. február 23. 2.o. 



 

 33 

A vasvármegyei telefonhálózat vezetékeit 1896. október 29-én kötötték be 

Muraszombaton négy állomással,155 az utolsó vonalat, a vasvárit, pedig december 1-én 

helyezték forgalomba. Ezzel a vármegye minden járási székhelyére kiterjedt a 

telefonhálózat.156  

 

9.4. A gázvilágítás és a villamos világítás párhuzamos fejlődése[44][45] [46][47][48] 

Az erősáramú elektrotechnika elsősorban a világítás megvalósításában játszott nagy 

szerepet. Ahogyan a téma indoklásban is szerepelt egy technológia bevezetése esetén meg 

kell küzdenie egy már meglévő az addigi elvárásoknak megfelelő, de bizonyos esetekben 

hátránnyal rendelkező technológiával. Erre jó példa a világítás, amelyben a XIX. század 

végére kialakult gázvilágítással kellett felvennie a villanyvilágításnak a versenyt. Az adott 

időszakban mindkét technológia megpróbálta a maximumot nyújtani, mindkét oldalon 

jelennek meg újabb és újabb, nagyobb fényerőt és kevesebb energiát igénylő világítótestek, 

amíg az elektromos világítás el nem ért egy olyan fényerő/teljesítmény szintet, ahol a 

gázvilágítás már nem lehetett versenyképes az elektromos világítással szemben.  

A világítógáz előállítása visszanyúlik a XVII. század közepéig, amikor is James 

Clayton Angliában 1664-ben végzett kísérleteket, majd az első gázgyár és világítási hálózat 

1813-ban kezdte meg működését. Hannover 1825-ben, Berlin 1826-ban, Frankfurt 1828-ban 

építették ki a gázvilágítást, miután ezt kisebb kiterjedésben W. August Lampadius (1772-

1842) Freibergben már 1811-ben és Josef Johann von Prechtl (1778-1854) Bécsben 1816-ban 

már alkalmazták. 1826-tól 1849-ig Németországban 35 gázgyár épült. Párizsban 1855-tól 

számítható a gázvilágítás, amely esztendőben megalakult a párizsi gáztársulat, mely a 

gázvilágítást 1907-ig ellátta.157 A gázgyárak, amelyek egy-egy város lakosságának 

gázszükségletét látták el, általában a vállalkozó és a város között kötött szerződés alapján 

jöttek létre. A szerződésekben a városok rendszerint több évtizedre terjedően a vállalkozónak 

adományozták a gázgyártás kizárólagos jogát. Hazánkban 1837-ben a Nemzeti Színházat 

gázvilágítással szerelték fel. A gázvilágítási szerződést Pesten 1855. május 20-án kötötték 

meg Pest város és Mayer-Kapferer, mint a bécsi Rothschild-cég meghatalmazottja, mely 

szerződést később a Trieszti általános osztrák légszesztársulatra ruházott át.158 A pesti gázgyár 

1856-ban készült el, amikor is közel 10 ezer lámpa üzemelt. Az általános osztrák 

                                                
155 A négy állomás: Szolgabíróság, Postahivatal, Kaszinó, Ipartestület. Forrás: Muraszombat és Vidéke 

1896. november 1. 2. o.  
156 Szent-Gotthárd. 1896. december 6. 4. o.  
157 Forbáth Imre: A városok világítása. In. Városi Szemle. 1908. 149-151.   
158 Forbáth Imre: A városok világítása., IX. A budapesti gázkérdés. In. Városi Szemle: 1908. 329. o.  
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légszesztársulat 1862-ben Buda városával is szerződést kötött a légszeszvilágításra nézve 

1881. december végéig. Az osztrák pénzen már az ötvenes években több gázgyár létesült 

Magyarországon. 1898-ban Magyarországon 26 gázgyár működött. A kilencvenes évek 

folyamán a magyarországi gázgyárak szerződésileg biztosított jogaik alapján, a városok 

elektromos árammal való ellátásának monopóliumát több helyen is megszerezték. 

Szombathelyen még 1900-ban is állítanak fel Auer-féle gázégőt annak ellenére, hogy már 

négy éve működik a VEMRT elektromos hálózata.159  

A világítógáz előállítása tette lehetővé, hogy a világító anyagot egy központban 

állítsák elő és innen csőhálózattal osszák szét nagyobb területre. A központilag fejlesztett 

gázt nemcsak az utcák és egyéb közterületek, hanem magánhelyiségek világítására is fel 

lehetett használni, és e körülménnyel járó előnyök voltak legfontosabb tényezői annak a 

fejlődésnek, melyet a gázvilágítás meghonosítása a lakosság számára jelentett. A gázt ez 

időben főleg kétféle égőben égették: pillangóégőben, és az Argand-féle égőben. 

Mindaddig, amíg a villamos világítás felhasználására csak nagy intenzitású 

ívlámpák álltak rendelkezésre, annak alkalmazása kisebb helyiségekben, elsősorban 

lakásokban, ki volt zárva.[49] Évtizedek munkája kellett ahhoz, míg az első kísérletből 

a villamos világítás a mindennapi alkalmazhatóság kezdetéig fejlődött.  

A villamos világításnak mindaddig nem volt kilátása arra, hogy a gázizzófénnyel 

szemben sikeres versenyt fejthessen ki, míg az izzólámpákban világító test gyanánt 

kizárólag szénfonalat[50][51] használtak.  

Az 1904/05. évre vonatkozó számadatok bizonyítják, hogy a villamos világításnak 

csak elenyészően csekély része volt a közvilágításban. Berlinnek 22.000 ívlámpája és 

530.000 izzólámpája közül 8.642 ív- és 196 izzólámpa állt a közvilágítás szolgálatában 

[52]. Majna-Frankfurtban, melynek fejenkénti villamos energiafogyasztása a német 

városok között az első helyen áll, 7.500 utcai gázlámpával szemben a közterületeken csak 

186 villamos ív- és 25 villamos izzólámpával találkozunk.160 A gáz és a villany versenyét 

a wolframszálas izzólámpa feltalálása döntötte el a villany javára.[53][Táblázat 13.]161 

                                                
159 Vasvármegye 1900. február 4. 5. o. 
160 Gaston Cadoux: La Vie des Grandes Capitales. Etudes Comparatives sur Londres-Paris-Berlin Journal 

ofthe Royal Statistical Society, Vol. 71, No. 3. Sep. 1908. 551-552. 
161Millner T: Az elektromos világítás kémiai problémái. In. A természet világa sorozat „A kémia és 

vívmányai II.” Különlenyomat Kir. M. Term. Társ, Bp, 1940. 100. o.  
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10. A RÉGIÓ TELEPÜLÉSEINEK VILLAMOSÍTÁSA 

„A jövő és pedig már a legközelebbi jövő a villamosságé, azé a csodás őshatalmú 

erőé, melynek teremtőképessége napról-napra óriási haladványokban növekszik.”162 

Elsőként a megyeszékhely Szombathely város köz-, és magán villamosenergia 

felhasználását tekintsük át, majd a megye további három települését, amelyek az elsők 

között voltak az elektromosság alkalmazásának megteremtésében. A tárgyalási sorrend 

a megye társadalmi, gazdasági életében betöltött szerepet is mutatja. 

 

10.1. Szombathely villamosításának kezdete 

Az első működő villanyvilágításról 1880-as évek végéről vannak 

dokumentumok. Amikor is Gothard Jenő a saját házában és gazdaságában alkalmazta a 

villamos energiát. Részletei az életrajzi leírásnál olvasható. A másik korai 

kezdeményezés pedig a Főgimnázium tanáraihoz köthető, mikor a magyar nemzet 

ünnepén Ő Felsége I. Ferenc József és Erzsébet királynő megkoronázásának 25. éve 

jubileuma alkalmával ”…A kámoni utca már a Széchenyi térről tekintve is nagyszerű 

látványt nyújtott. Mindjárt a Hagel-féle ház ez utcára néző oldalának s a Seminarium 

épületének kivilágítása vonta magára a figyelmünket. A Lyceum épületét Dr. Edelmann 

Sebő tanár úr villanyfénnyel világította meg. Ez igazán remek látvány volt. A Lyceum 

egyik ablakában villamos reflector volt felállítva, amely messze szórva sugarait a 

Széchenyi tér egyes részeit egészen nappali világossággal árasztotta el.”163 Az 

ünnepségek megrendezésénél is egyre fontosabb szerepet kap az elektromosság, az 

ünnepélyesség emelésénél ez évtől már szinte állandóan megjelenik. 

De ilyen előremozdító erő a szórakoztatás is, amiről egy év múlva tudósít a helyi 

sajtó, úgymint „Sopronban egy elektromos színháztulajdonos, napról-napra nagyobb 

közönség előtt produkálja bámulatos mutatványait. Az elektromos színhát tulajdonos a 

jövő hónapban hozzánk is ellátogat s közönségünknek is alkalma lesz az elektromosság 

csodáit közelről megszemlélni.”164  

Az első közcélú villanyvilágítási kezdeményezés Ungár Zsigmond helyi 

műmalom tulajdonostól származik, aki 1893. december havában kezdte el a malom 

belső tereiben a villanyvilágítás kiépítését, amelyet egy év múlva fejezett be. A 1894. év 

januárjában már kérvényt nyújt be a városi tanácshoz, hogy a város világítását és az új 

                                                
162 Vasmegyei Lapok 1893. június 11. 2.o. 
163 Vasmegyei Lapok 1892. júl. 21. 4.o. 
164 Vasmegyei Lapok 1893. augusztus 3. 3-4. o. 
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kaszinó épületébe is bevezethesse az elektromos áramot.165 A város majd egy évig nem 

foglalkozik a beadvánnyal, amely a város október 18-i közgyűlésében indulatokat 

ébreszt, a konkurencia beadványának elfogadásakor. Visszatekintve talán mondhatjuk, 

hogy a közgyűlés jól döntött, hogy nem egy egyéni vállalkozónak adta ki az engedélyt a 

város elektromos energiával való ellátására. Amikor 1894-ben a Vallás és közoktatási 

miniszter Szombathelyen jár a helyi sajtó így tudósít: „…a hosszú kocsisor 

megindulván, a Gyöngyös hídjánál felállított diadalkapunál, mely Ungár Zsigmond 

polgártársunk szívessége folytán villanynyal pazarul volt megvilágítva.”166 

A Muraszombat és Vidéke újságból ismerhetjük meg, hogy 1895-ben 

Szombathely egyik új szállodájának belső berendezéseinek színvonalát: „a bútorok ó-

német stílusban készítvék, az asztalos ipar remekei, a padlón végig futószőnyegek, a 

drapériák, a villamos fény s a gőzzel fűtött folyosók mind megannyi hirdetői az 

eleganciának és a kényelemnek.”167  

Ez időben több üzem és kisiparos is alkalmaz villamos energiát, ezek saját 

gőzgéppel hajtott dinamókat működtetnek. Ilyen többek között a Mayer gépgyár, Pohl 

és fiai vasöntöde, Mayer Mór gyufagyára, Geist Lajos fűrésztelepe, Szombathelyi 

magyar pamutipar, a mezőgazdasági Takarék- és Hitelbank-Rt közraktár telepe.168 

A város villamos energia alkalmazásában áttörést jelent az Ikervári erőmű 

megépítése. A szombathelyi fővezeték kiépítésével a hozzákapcsolódó telepek 

részleteivel az erőmű tárgyalásakor térek majd ki részletesen.  

 

10.1.1. Szombathely köz- és magánvilágításának kiépítése 

Szombathely közvilágításának kiépítése az Ikervár mellett megépített vízerőmű 

döntő változást jelentett. Az eleddig elszórtan megépített és működtetett 

kisteljesítményű és gyenge hatásfokkal működő erőtelepek helyett egy olyan széleskörű 

szolgáltatás nyújtására képes rendszert építettek ki, amely versenyképesség tekintetében 

minden más megoldás számára elérhetetlen lett.  

Szombathely város tanácsa 1896. december 14-én tárgyalta a VEMRT azon 

ajánlatát, hogy „hajlandó azokat az utcákat, amelyekben a légszesztársulatnak csövei 

lerakva nincsenek s eddig a város által petróleum lámpákkal világíttatnak, oly áron, 

                                                
165 Vasmegyei Lapok 1894. január 18. 4. o. 
166 Vasmegyei Lapok 1894. szeptember 20. 1. o. 
167 Muraszombat és Vidéke 1895. február 24. 3. o. 
168 Bodányi Ödön: Szombathely város fejlődése 1895-1910-ig. Bp. Pátria 1910. 
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mint amennyibe a gáz kerül, 25 gyf. erejű villamos izzólámpákkal megvilágítani. Egy év 

leforgása után pedig az eddigi árakból 33% engedményt fog nyújtani”. A városi 

számvevőnek számítása alapján, mely szerint egy petróleumlámpára az évi átlagos 

kiadás 18 Ft 70 kr, egy egész éjjel égő lapos lángú légszesz lámpára 53 Ft 90 kr, egy fél 

éjjel égőre 13 Ft 50 kr. A közgyűlés elvileg elfogadta az ajánlatot s egyben megbízta a 

polgármestert, hogy a villannyal megvilágítandó utcák összeírása után a részletek 

megállapítására nézve lépjen érintkezésbe az elektromos művek rt. igazgatóságával.169 

Ugyanezen ülés 11. Tárgysorozataként viszont elutasította a helybeli légszesz-világítási 

társulatnak azon kérvényét, hogy a „villamos társulat a közvilágítástól eltiltassék”.  

Napra pontosan nem tudni, mikor gyúlt ki az első villanylámpa Szombathelyen – 

valami miatt az újságok nem közölték, és más dokumentumokban sem találni -, de azt 

tudhatjuk, hogy „A múlt héten a sz. Ferencrendiek kolostorába és a templomba is 

bevezették s ez utóbbiban a csilláron alkalmazott 12 db 16 gyf. erejű izzólámpák majdnem 

nappali fényt áraszt a templom hajójában”.170 Ezt támasztja alá a rendház Házi 

krónikájában lévő bejegyzés is, amely1897. január 27-ét nevezi meg a villanyvilágítás 

kezdetének.171 [54][55] A tudósításban szereplő is szócska enged utalni, hogy már van 

olyan helyiség, ahol alkalmazásban van az elektromos világítás. A vármegyeházában és a 

színházban172 február folyamán kapcsolják be a világítást. Az újság a következőképp 

üdvözli az eseményt: „A nézőtéren majd nappali világosság van, a színpadon pedig a 

legnagyobb könnyűséggel alkalmazhatják a fényt, amint az egyes színpadi jelenetekhez 

szükséges. Mindezen előnyök mellett még legnagyobb – a tűzbiztonság.”173  

Február hónapról a következő adatok állnak rendelkezésre. „Szerelve és 

működésben van jelenleg mintegy 4500 lámpa, á 16 norm. gyertya. Működésben van 

továbbá a sárvári malom; Szombathelyen erőt kap asztalos, könyvnyomda, felhuzó gép, 

gabona rosta, vízvezeték és szellőztető készülékek és elektromos vasaló stb.”174 

A helybeli korcsolyázó egylet november hó 4-én tartott rendes évi közgyűlésén 

felkérte Németh Gyula elnököt és Gerő Ferecz vál. tagot, hogy lépjenek kapcsolatba a 

villamos társasággal, haszonvételi módozat mellett reális költségvetést kérni. December 12-

re a jégpálya villanyvilágítása megtörtént, „3 ívlámpa – 3600 gyf-el – fogja este 5 órától 7 
                                                
169 Szombathelyi Újság 1896. december 20. 4. o. 
170 Szombathelyi Újság 1897. január 31. 6. o. 
171 Domus Historia 1846-1897. Ferences rendház Szombathely. 
172 Színházi világítás költsége 1371 Ft. Forrás: VaML. CT 198. 1 dob. 1897. Közgyűlési Jegyzőkönyv 
173 Szombathelyi Újság 1897. február 28. 7. o 
174 Sopron 1897. február 26. 2.o.  
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óráig a pályát megvilágítani”.175 Ez azért is érdekes, mert egy hónap alatt megoldható volt 

a pályaudvar világítása, míg az elektromos közvilágítás ez idáig még mindig nem lépett 

működésbe. Majdcsak december végére épül ki 23 utcában összesen 64 lámpával. 

A déli vasúttal 1900. május 13-án kötött szerződés, miszerint a „az új felvételi 

épület, annak egész környéke, úgy az összes pályaudvarok környéke ív- és 

izzólámpákkal fognak világítani. A VEMRT részére a vasút által garantált évi min. 

14000 koronát tesz ki. A MÁV műhelyének és területének elektromos világítása f. hó 21-

én veszi kezdetét.”176 1910-ben a műhelyt esténként 315 légszeszlámpa, 21 villamos 

ívlámpa ás 470 izzólámpa világítja meg.177  

Szombathely város villamosítása egyenletesen és a gázvilágítással párhuzamosan 

fejlődött. A városban a villamos vezetékek hossza 1908-ban 21.650 m, ebből földfeletti 

vezeték 20.000 m, földalatti kábel 1.650 m. 45 utca volt megvilágítva, a közterületi 

ívlámpák száma 12 db, a közterületi izzólámpából 233 db áll alkalmazásban, 

magánlakásokban alkalmazott ívlámpák száma 194 db, háztartási izzólámpák száma 9271 

db.178 A földalatti elágazásoknál – ebben az időben – 7 db Felten és Guilleaume-féle elosztó 

szekrény volt ólombiztosítóval. A földfeletti elágazásoknál légbiztosítékokat alkalmaztak.  

Az 1911. évi szombathelyi költségvetésből kitűnik, hogy a város 35.000 K-t költ 

városvilágításra, összesen 407 lámpa áll a közvilágítás szolgálatában, ezek közül 306 

légszeszlámpa, 72 villamos lámpa és 29 petróleumlámpa. 

Az első nagyobb üzemzavar az elektromos világításban 1911-ben következett be, 

amikor is a VEMRT földalatti kábelének egy darabja az Erzsébet királyné utca végén lévő 

épület falán, ott, ahol a földalatti vezeték a légvezetékhez csatlakozik, elégett. „A földalatti 

kábel, már közel 16 éves, a legutóbb megejtett vizsgálat alkalmával teljesen kifogástalannak 

találtatott. Hogy az említett helyen mégis meggyulladt a vezeték, annak tulajdonítható, hogy 

ott a talaj a Gyöngyös vízének közelsége folytán rendkívül mód nedves. A helyzetet még 

rosszabbá tette azon körülmény, hogy a talaj azon a helyen különféle vegybontó savas 

alkatrészeket tartalmaz, melyek a kábel szigetelését és ólomburkolatát a föld színétől lefelé 

körülbelül fél méterre tönkretette. A hibás részeket azonnal eltávolították s a világítás rövid 

megszakítás után ismét kifogástalanul működött.”179  

                                                
175 Szombathelyi Újság 1897. december 12. 5. o. 
176 Vasvármegye 1900. május 20. 9. o. 
177 Bodányi Ö.: Szombathely város fejlődése 1895-1910-ig. Budapest, 1910.  
178 A magyar városok statisztikai évkönyve. Id. mű 436. o. 
179 Vasvármegye 1911. február 28. 6. o. 
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10.1.2. Motoros és termikus és egyéb felhasználás 

Ahogy az előző fejezetben már volt rá utalás, Szombathely területén az iparosok 

és vállalatok alkalmazták a villamos energiát, de csak saját gőzgépes erőgép 

alkalmazásával, elszórtan. A kevesebb energiát igénylő iparosok számára pedig a 

nagymértékű beruházás miatt gőz erőgép alkalmazása megoldhatatlan volt. Az 

elektromos hálózat tervezői még a tervezési szakaszban a villamos energia 

alkalmazásában nagy szerepet szántak az ipar szereplői számára. Nagyon jól 

megérezték, hogy az ipari fellendülés, - főleg a kisipar és kézműipar számára – nem 

folytatódhat, ha könnyen és rugalmasan kezelhető energia nem áll rendelkezésre. Éppen 

ezért ahol csak lehetett lehetőséget nyújtottak ipari célok számára is. 

Az ipari motorokat a világító hálózatból táplálták meg. Az 5 LE-nél kisebb 

teljesítményű kétpólusú, zajtalan járású szekunder motorokat elsősorban házi 

vízellátásra szolgáló szivattyúk, könyvnyomdák, gabonarosták, szikvízgépek, köszörűk, 

kőcsiszolók, lakatosipari szerszámgépek hajtására használták a századforduló előtti 

években. Használt elektromotorokat a városi vízmű is, amelyet 1898-ban bővítettek. A 

motorokat szivattyúk, kompresszorok meghajtására alkalmazták, 5 LE és 4 LE 

teljesítményben, feszültségük 500 V egyenáram, de a „vízmű kibővítésének 

költségeiből” kiolvasható, hogy a vízszint jelzéséhez távadóként a „Villamos vízmutató 

1300 K”180 összegbe került.  

A villamos művek létesítése Szombathely városára nézve igen nagy 

jelentőséggel bírt és a város közönsége ennek teljes mértékében tudatában volt. A 

villamos műveket létesítő pénzcsoport a szombathelyi légszeszgyár részvényeinek 

nagyobb részét megvásárolta, mely vásárlási műveletnek az volt a célja, hogy a 

villamos társaság az üzleti versenyben kárt ne szenvedjen. A légszeszgyár átvétele után 

az igazgatóság a légszesz árát világításra köbméterenként 36 fillérrel változatlanul 

hagyta, de fűtésre és ipari célokra 18 fillérre mérsékelte. A villamos áram árát 

magánvilágítás esetén 1 hektowattóra után 6 fillérben, a város közvilágítására 2 

fillérben, ipari célokra 4 fillérben állapították meg. Szombathely város a vízművek 

szivattyúinaknak hajtásához az áramért 1 hektowattóra után 0,70 fillért fizetett.  

                                                
180 Bodányi Ödön: Szombathely város fejlődése 1895-1910-ig. Bp. Pátria 1910. 88-89.o. 
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Az 1905. és 1906. évben az összes elektromos vezetékeket átépítették és részben 

megújították. A részvénytársaság ezekben az években évente 17.600 korona állami és 

8600 korona városi pótlékadót fizetett. 

A tervek adaptálását, az építkezés eszmei és műszaki irányítását Gothard Jenő 

világhírű csillagász és fizikus, valamint Dr. Edelmann Sebő, gimnáziumi igazgató, 

fizikus végezték. Ők 1905. április 11-én mondtak le a részvénytársaságban betöltött 

tisztségükről.181  

Ez az elosztórendszer az idők folyamán mind műszaki berendezései színvonalát, 

mind az ellátott fogyasztói terület nagyságát illetően állandóan fejlődve kb. 20 évig 

működött kifogástalanul. Miután kiemelkedő műszaki, gazdasági és kulturális 

rendeltetését betöltötte, 1923-24. évben átadta helyét a műszakilag akkor már 

mindenképpen fejlettebb háromfázisú váltakozóáramú rendszernek.  

 

10.2. Kőszeg villamosításának kezdete 

Az első források Kőszeg közvilágításával kapcsolatban 1887. január 23-án 

megjelent Kőszeg és Vidéke c. hetilapban olvasható, hogy a közvilágítást még kőolaj-

lámpákkal oldották meg. 

1893. őszén nagy események történtek Kőszegen. Katonai hadgyakorlatot 

tartottak Kőszeg környékén, ide érkezett Ferenc József császár és király, II. Vilmos 

német császár, Albert szász király, Lipót bajor herceg és több magyar kormánytag. 

Ehhez az eseményhez már tavasszal megkezdődtek az előkészületek. A fogadást 

Kőszeg előnyösen kihasználhatta volna, mert mind a távíró, mind a telefonhálózat 

bővítését elvégezték, de a villamosítást is bevezethették volna. „Előkészületek a király 

fogadására. …Bátrak vagyunk azonfölül kérdezni, ha vajon az éjjeli világítás dolgában 

lesz-e valami javítás. Mert hogy abban a sötétségben maradjunk, amelyben eddig 

kotorásztunk, arra nem hajlandó Kőszegen senki sem. Legegyszerűbb módja a 

javításnak az volna, ha a város a villanyvilágításnak legalább részben való alkalmazása 

iránt tenne lépéseket. Probatum est! Majd meglátja, hogy itt a támogatásban és 

áldozatkészségben nem lesz hiány. Csak valami jobbat kapjunk az eddiginél és senkinek 

sem lesz többé kifogása panasza”.182 A későbbikben ezt olvashatjuk: „…Többet érő lesz 

azonban az, ami a programon kívül van készülőben: az elektromos világítás. Ha az 

                                                
181 VaML. CT 198. 461.  
182 Kőszeg és Vidéke 1893. május 7. 2.o. 
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illetékes köröknek sikerül ennek a kérdésnek a kedvező megoldása, többet nyerünk 

mindennél”.183 A tervek a következők voltak. „…a vasúti pályaháztól fel a piacz-, 

városháztér-, intézet- és fapiaczig összesen 30 villam lámpát alkalmaz a budapesti 

Ganz-gyár melynek mérnöke Tomala Nándor a napokban itt járt és erre nézve 

megbízást nyert. Emmerling A. székesfővárosi gyáros készíti ehhez a hozzávalókat.”184 

Júliusban már tényként jelent meg, hogy a Ganz és Társa cég fogja készíteni a 

villanyvilágítás berendezését,185 de nem tudni miért történt a változás, hogy egy 

„Hátsek” nevű vállalkozó vitelezte ki. A város világítása címmel egy beszámoló jelent 

meg, mely szerint az elektromos világításhoz szükséges szerelvények már 

„mutatkoznak” Kőszeg utcáin póznák és huzalok képében. „Ennél többet azonban sem 

nem látunk, sem nem igen remélnek az emberek, mivel hogy nem kínálkozik még a 

várva-várt világosság. A lakosság előtt úgy rémlik a dolog, mintha Hátsek186 nem volna 

egészen Ganz és nem igen ganz lesz az a világosság.”187 A királynapok elteltével 

kiderül, hogy a villanyvilágítás nem a legjobban sikerült. „…Nyüzsgött a sok királyváró 

ember s a mit a silány villamvilágítás nem nyújtott, azt helyreütötték a kiaggatott 

nagyszámú lampiónok, ha nem is világosság, hát legalább szépség tekintetében”.188 

Kőszeg elszalasztott egy lehetőséget, pedig most vármegyei támogatást is kapott a 

rendezvények lebonyolításához, így a világítás kivitelezéséhez is. Folyamatosan 

jelennek meg a villamossággal és a világítással kapcsolatos cikkek a helyi sajtóban, 

talán az idejét megelőző „fenyegetés is”, de Kőszegen nem történik semmi. „Nincs már 

messze az idő, midőn Magyarországon sem a színházakban, sem egyéb mulató vagy 

gyülekezési helyiségekben más világítást, mint villamosat, meg sem fognak engedni.”189 

Kőszeg a megyét, illetve Szombathelyt kárhoztatja. „De hát Kőszegre nem gondol 

senki? – Meghoztuk a nagy áldozatot, és saját zsebünkből, minden segély nélkül 

megépítettük a vasutat Szombathelyre, ezzel is azt bizonyítva, hogy a megye felé 

gravitálunk. De bezzeg bennünket nem ért meg senki. Igaz, hogy a „néma gyereknek 

még az anya sem érti a szavát” és nem lehet tagadni, hogy mi oly jó gyerekek vagyunk, 

hogy az anyának, a megyének, sohasem panaszkodtunk, - de való igaz az is, hogy egy 

                                                
183 Uo. 1893. május 28. 2.o. 
184 Vasmegyei Lapok 1893. júl. 20. 4. o. 
185 Kőszeg és Vidéke 1893. júl. 30. 2.o 
186 Valószínűsíthető, hogy azonos Hatschek Béla budapesti optikus-műszerésszel. 
187 Kőszeg és Vidéke 1893. szeptember 3. 3.o. 
188 Uo. 1893. szeptember 17. 2.o. 
189 Uo. 1893. december 3. 1.o. 
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szerető anya egyforma szeretettel van minden gyermeke iránt”.190 1894. őszén a 

VEMRT szervezői ajánlatot tesznek Kőszegnek, hogy a kivitelezendő Ikervári 

erőműben előállított áramból Kőszeg városa is részesülhet. „Úgy halljuk, hogy Kőszeg 

város polgárai, dacára annak, hogy a királynapok villanyos világítása nem a legjobb 

emlékezetükben van, egyhangúlag a bevezetés mellett nyilatkoztak.”191 Ennek ellenére a 

helyi újságban újból a kétkedés hangjaival találkozhatunk, a cikkből jól kiolvasható, 

milyen megközelítéssel fogadták a felkínált lehetőséget. Nemcsak a városházán, ahol 

rendesen a kulisszák mögött tanácskoztak, beszéltek róla, hanem a városban szerte is 

egyébről sem tudtak, mint a szombathelyiek által felajánlott villamos világításról. 

„Természetes dolog, hogy a kőszegiek kezdetben mindenen kapnak s ha lehetne, 24 óra 

alatt világvárossá tennék elhagyatott városunkat; de ha kissé gondolkoznak az ügyek 

fölött, csakhamar kijózanodnak ábrándjaikból s ilyenkor azután mérlegelik az árt is, 

amelyet az osztogató kis és nagy hatalmasságok követelnek azért a valamiért. Ez ismét 

természetes, mert Kőszegnek csak nagy sommáért bocsátanak valamit áruba s olyanok, 

akik rendes körülmények között nem ismernek bennünket. No hiszen ránk férne egy kis 

jobb világosság, de olyan formában, ahogy ezt kontempláljuk és milyennek az valóban 

látszik, részünkről nem kérünk belőle”.192 Az újság feltételezi, hogy akik a villamos 

világítást bevettetnék, azok nem az olcsósága miatt, hanem a fokozottabb kényelmi és 

egészségügyi szempontok alapján döntenének az elektromos világítás bevezetése 

mellett. Feltételezi továbbá, hogy a város a város közönségével együtt a világításra 

évente 6, vagy legfeljebb 8 ezer forintot áldozna. Mindezek után felteszi a kérdést. 

„Csakhogy mit látunk? Azt, hogy az ajánlat 1000 izzó lángért 15 forintjával minimum 

15 ezer forintot föltételez a villamos világítás tervbe vett bevezetéséhez. És mit látunk 

még? Azt, hogy ezen óriási évi kiadás mellett még a tőlünk sok kilométer távolban 

befolyásunk alól elvont ikervári vízmotor és annak a nagy távolság hosszú vezetékének 

és sokfelé való igénybevételének esélyeivel állunk szemben.”193  

A kivitelezésre is ad megoldást, beismerve, hogy ugyan nem szakértők „de annyi 

bizonyos előttünk, hogy vízmotoraink nekünk itt helyben is vannak, amelyeket igaz, hogy 

szintén úgy, mint az ikervárit, előbb be kellene a célnak megfelelően rendezni; de 

másrészt figyelembe veendő, hogy a világítás csak sötét napszakában veszi azok 

                                                
190 Uo. 1894. február 25. 1-2.o. 
191 Vasmegyei Lapok 1894. október 14. 5.o. 
192 Kőszeg és Vidéke 1894. október 21. 1.o 
193 Uo.  
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működését igénybe, míg nappal azok egyéb rendeltetésüknek szolgálhatnak”. A laikus 

magabiztossággal jelenti ki, hogy „úgy, mint az ikervárit”. Nem veszi figyelembe, hogy 

a nappali fogyasztást erőátviteli célokra is lehetne használni. Aztán az üzletmenetre is 

kínál „megoldást”. „Az üzlet ha az sajátunk, lehető legolcsóbban rendezhető be 3 

kerületre osztott városnál, sőt elégséges volna a kísérletezés céljából egyelőre csak az 

egyik kerület berendezése. Ennek költségei a közkézen forgó tarifák szerint 160 lángra 

éppen nem oly rettenetes. 5000 Ft évi kiadás 500 lángra a lehetőség és a szükséglet 

határain belül maradna.”194 D. V. Junk építési tanácsadó a szükséges motor felállítását 

2000-2500 Ft-ra, a világítási, gépezet, vezeték és egyéb teljes berendezéseket 2300 Ft-ra 

teszi. Az üzem költségekre a kínálkozó módozatok között egy 160 „lángra” gondolt 

területnél amortizációval együtt 1600 Ft-ot számított. „Ha ilyen mérsékeltebb költekezés 

és beruházás mellett a kellő számú fogyasztókra számítani lehet, akkor érdemes volna a 

részletesebb számításokra szakértőket felkérni. Arra, hogy 15 ezer forintos évi szükségletre 

terjedő propozíciókkal foglalkozzék valaki, Kőszegen komoly számító embereket nehéz lesz 

találni.”195  

Kőszeg újból elszalasztott egy lehetőséget, és a világítással kapcsolatos panaszok 

hónapról-hónapra megjelennek a sajtóban, illetve folyamatosan jelennek meg cikkek a 

villamosság alkalmazásáról, a megyében történő villamosítási eseményekről.196 A XIX. sz. 

végén még volt egy gyenge próbálkozás a város villamos világításának megoldásáról, 

amikor a Kőszeg városának 15 tagú küldöttsége 1897. december 8-án Szentgotthárdon járt, 

hogy a villamos világítás berendezését és működését tanulmányozzák. De ebből a 

tanulmányútból sem valósult meg semmi. Néhány évnek még el kellett telni, és a város 

vezetőtestületében is változásoknak kellett bekövetkezni ahhoz, hogy a régóta óhajtott, 

villamos világítás kiépüljön a városban. 

1901-ben felvetődik a városban, hogy a közvilágítást Auer-égővel ellátott 

légszeszvilágítással oldják meg, fel is kérték Manoschek Ferenc bécsi vállalkozót, hogy 

jelenleg 152 utcai láng mellett 600 láng magánfogyasztás mellett, amely 1500 láng 

alkalmazásáig növelhető tegyen ajánlatot.197 A gyár ajánlatát azonban a tanács 

                                                
194 Uo. 
195 Uo. 
196 „Általános a panasz városunkban a rossz éjjeli világítás miatt. Idején valónak találnánk, ha a város már 

egyszer közhasználatra szánt elektromos műnek a létesítésével kezdene komolyan foglalkozni. 
Mutasson egy kis jó szándékot ez ügy iránt és küldjön ki legalább egy bizottságot avval az utasítással, 
hogy az elektromos világítás kérdését tanulmányozza.” Forrás: Kőszeg és Vidéke 1896. január 12. 2. o. 

197 Kőszeg és Vidéke 1901. jún. 9. 2. o. 
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elutasította, így maradtak a városban a petróleumlámpák, amelyekkel állandóan gondok 

voltak. Ez a következő cikkből is kiderül. „Sztrájkoló utcai lámpa. - A város utcai 

világítására szolgáló lámpák egyre-másra megtagadják a szolgálatot. Elöljár ebben a 

sztrájkolásban a tábla-ház Kelcz-Adelffy utcai lámpája, mely a lefolyt hétnek mindjárt 

három éjjelén tündökölt - sötétben. A manírja ez: ég eleinte rendesen, aztán jó 

kedvében, vagy hanyag tisztogatás, meggyújtás: következtében a kelleténél nagyobb 

lobot vet, felrobban, és végre elalszik. A színházlátogató közönség ugyancsak áldja a 

nagy sötétséget.”198  

A város törvényhatósága a polgármesterrel az élen 1902-től újra foglalkozott 

villanytelep létesítésével. 1902. november 23-án Sissovits Miklós dr. Kőszeg akkori 

polgármestere Kismartonba utazott, hogy ott tanulmányozza a villanyvilágítást.199 

Szakértők véleményét is kikérte, annak érdekében, hogy hogyan lehetne Kőszegen 

legelőnyösebb formában villamos világítási telepet létesíteni. A helyi sajtóban a 

következő előkalkulációval számoltak. „A tapasztalat azt mutatja, hogy Diesel-féle 

petróleum hőerőgépek alkalmazásával úgy a gőzgépet, mint a vízerőt mellőzni lehet. 

Egy 100 LE-s Diesel-féle hőerőgép 38500 koronába kerül. A szakértői tervezet szerint a 

villamtelep, a berendezéssel együtt 200 ezer koronába kerülne”. Tájékoztatásul 

szolgált, hogy Kismartonban 2000 db izzó fogyasztása az első év bevétele 35000 K, a 

kiadás 22000 K volt, hol két gőzgép, három dinamó és egy akkumulátortelep 190 

elemmel működött.200 „Kőszegen elektromos telepet a város középső pontján a 

városmajorban létesítenék s így a kábelvezetékek hosszúsága redukálódnék”. A 

megejtett számítás szerint a világítás ára a következő lenne: egy 16 gyertyafényű láng 

égő óránként 5 fillér, egy 10 gyf. 3 fillér, egy 5 gyf. 2 fillér. Olyan árak, melyek nagyon 

valószínűvé teszik a villamos világítás létrejöttét, ha figyelembe vesszük, hogy a városi 

pénztárt a kezdetleges petróleum világításért, 150 lánggal, évenként 6477 korona 50 

fillérrel terheli, míg az elektromos világításnál 150 láng csak 6000 koronába kerülne. 

Sissovits Miklós polgármester felkérte a budapesti Ganz-gyárat, hogy 200 „utcailáng” 

és 1000 „magánláng” fogyasztását véve alapul adjanak ajánlatot.201 Ezzel lényegében 

elkezdődött a város villamosításának előkészítése. 

                                                
198 Kőszeg és Vidéke 1902. április 13. 2.o. 
199 Uo. 1902. november 23. 2.o. 
200 Uo. 1902. november 23. 2.o. 
201 Uo. 1902. november 23. 2.o. 



 

 45 

A város lakosságát azonban megosztotta a világítással kapcsolatos számítások, és 

féltek attól, hogy a villamos világítás többe fog kerülni, mint az eddig alkalmazott 

petróleumvilágítás. A polgármester és a helyi sajtó is a saját eszközeivel próbálta 

meggyőzni a város polgárságát a villamos világítás bevezetése mellett. „Kétségtelen, hogy 

ha új világítás berendezéséről van szó, akkor csakis a villamos világítás jöhet tekintetbe, 

úgy a berendezés egyszerűsége mint a kezelés könnyedsége által. Szóval arról van szó, 

hogy Kőszegen világosság legyen. Olcsó és jó világítás. Ettől az újítástól azonban sokan 

fáznak. Fáznak, mert az is újítás lenne, ami pénzbe kerül! Hogy a pénz kamatot is hoz, 

hogy modernebb világításra minden tekintetben szükségünk van, hogy haladnunk kell 

ezen a téren is, ha kell áldozatok árán, ezekre nem gondolnak azok a fejek, melyeket 

sötétségbe burkolt a végtelen jóságú Istennek emberi elmével kifürkészhetetlen 

bölcsessége. Ezek a sötét elmék ónsúlyként nehezednek a közéletre és fejlődésünkre, 

agyon nyomnak minden jót, minden üdvöst, még csírájában, ha pénzről van szó.”202  

A Ganz és Társa Villamossági Rt a felkérésre 1903. februárjában elkészítette az első 

költségvetését. A közgyűlési jelentés megállapította, hogy 1200 lámpa berendezéséről van 

szó, 200 utcai égővel. A telep és a vezetékek a teljes berendezéssel 183 ezer koronában 

irányozták elő. Egy 16 gyertyafénynek megfelelő izzólámpa világítása óránként 4 fillér. A 

szükséges költséget 50 éves törlesztéssel, kölcsönnel fedeznék, ami évi 28000 K. Az évi 

bevétel a magánfogyasztás során 19.200, az utcai világítás után 9630 korona.203 Az 

aláírások a villamos világítás bevezetésére csak nagy lassúsággal folytak. Első között volt a 

katonai alreáliskola, az evangélikus leánynevelőintézet, az árvaház, a bencés rend székháza, 

illetve 20 vállalkozó és magánszemély.204  

A Ganz és Társa Rt-n kívül még az Egyesült Villamos Rt és a Schuckert-cég is 

adott ajánlatot a villamosmű létesítésére. 1905-ben egy kőszegi magáncég, Weöres 

Aladár is vállalkozott volna villamosításra, de a városi képviselő testületből alakult 

bizottság visszautasította azzal az indoklással, hogy: „a város lakossága nem akarja 

magánvállalkozó kezébe adni a világítás ügyét”. Múltak az évek és a világítás ügye még 

mindig nem oldódott meg, míg végül a közben megalakított városi világítási bizottság 

1905. október 26-án tartott üléséről felvett jegyzőkönyv a következő határozatot 

örökítette meg: „…megállapította a főbb feltételeket, melyek alapján a város 

                                                
202 Uo. 1902. december 7. 1. o. 
203 Uo. 1903. február 1. 2. o. 
204 Kőszeg és Vidéke 1903. május 3. 2-3. o. 
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ajánlatokat kíván a tervezett villanytelep üzemének bérletére. Kimondatott, hogy csak 

elsőrangú cégek ajánlata fogadtatik el. Az ajánlatokban föltüntetendő, hogy a 220 izzó 

és 8 ívlámpával tervezett közvilágítást mily átalányért szolgáltatja a bérlő? A bérösszeg 

minimuma az építési költség törlesztési hányada. A bérszerződés 10, esetleg 20 évre 

köttetik. A bérlet 5. évétől kezdve a város egy évi fölmondási jogot tart fenn magának”. 

Az ajánlatok beadásának határideje 1905. november 15. Az ajánlatban nyilatkozni 

kellett az iránt is, hogy milyen terv szerint kívánja az ajánlattevő a telep berendezését 

kivitelezni és mellékelendő volt az igényelt berendezésre vonatkozó tervek. 

A város törvényhatósága és a világítási bizottság – most már - komolyan kezelte 

a villamosítás kérdését. A beérkezett ajánlatokat szakvéleményezésre megküldték az 

akkor már nemzetközi hírnevű Zipenowsky Károly egyetemi tanárnak. A nagy 

részletességgel megírt szakvélemény az ajánlatokat úgy műszakilag, mint 

kereskedelmileg megvilágította és így a városnak a végleges állásfoglalásra kellő 

támpontot nyújtott. A világítási bizottság a beérkezett ajánlatok és Zipenowsky 

szakvéleménye alapján úgy döntött, hogy a Ganz és Társa Villamossági Rt-vel és a 

Schuckert Művekkel párhuzamosan folytatja a tárgyalást a megkötendő szerződésről.  

A villamosítás fontosságát a helyi sajtó is kiemelte. A város akkori életére, társadalmi és 

gazdasági viszonyaira jellemzően a helyi sajtó a következő képet festi a villamosítás 

helyzetéről. „...mindenki belátta, hogy a petróleumvilágítás nem célszerű. Az utcai 

petróleumlámpákkal folyton baj van. A házakban pedig tűzveszélyes és elég 

szerencsétlenséget okozott már. Szóba került ez okból egy másik világítás létesítése. 

Legolcsóbbnak mutatkozott a gázvilágítás. De ezt a lakosság nem akarta, mert félt a 

robbanás veszélyétől, és mert idegenkedett attól, hogy a gázcsövek vezetése végett az 

épületek falai nagyobb mértékben áttöressenek. A jelszó, hogy haladni kell, mert 

különben elmaradunk! Fölismerték a villanyvilágításban a könnyű kezelhetőséget, a 

tisztaságot és a legszebb világítási módot”.205 Természetes tehát, hogy a 

képviselőtestület a villamos világítás mellett döntött. Nem játszott utolsó szerepet az a 

körülmény sem, hogy egy villamos telep egyúttal erőtelep is, melynek erejét sokféle 

irányban lehet kihasználni, például: gépek hajtására, szellőzőkészülékek hajtására stb. 

Számításba vették még azt is, hogy ilyen világítási telep néhány személyt állandóan 

foglalkoztat, kik keresetüket a városban költik el és a közterhekhez is hozzájárulnak. 

                                                
205 Kőszeg és Vidéke 1906. január 28. 
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Úgy gondolták, hogy kivitelezhető a villanyvilágítás oly módon, hogy a 

kiadásnövekedés jelentéktelen legyen. Akadtak vállalkozók, akik a villamos telepet 

bérbe vennék, és annyi bért fizetnek, amennyi a létesítés költségeinek törlesztésére 

szükséges összeggel fölér. Biztosítják ez az összeget szerződéssel 20 évre, és kötelező 

nyilatkozattal újabb 20 évre. A cikk így folytatódik „A városnak adnak világítást, 

magánházaknak is, ipari céloknak meg adnak erőt. Az utcai világításért, bár az majd 

kétszer annyi lámpával lesz berendezve, mint a mostani - csak pár száz koronával többet 

kérnek évenként. Mai közvilágításunk elég sokba, körülbelül 5300 koronába kerül. A 

magánfogyasztóknak pedig legföljebb 3 fillért szolgáltatnak egy óra hosszat egy 16 

gyertya fényű világítás. Ipari célokra pedig óránként 2 fillért szolgáltatnak ugyanolyan 

erejű áramot. Tehát azt látjuk, hogy nem is olyan drága az a villanyvilágítás, bár 

szépség, tisztaság és veszélytelenség tekintetében minden más világítást felülmúl.” 

A város képviselőtestülete 1906. február 3-i rendkívüli ülésén döntött a villamos 

világítás kérdésében és elfogadta a Ganz és Társa Villamossági Rt ajánlatát. A telepet 

1906. évi február hó 3-án 31/1906. szám alatt hozott Vasvármegye törvényhatósági 

bizottsága által és a magyar királyi Belügyminisztérium által 73450/1906. szám alatt 

jóváhagyott határozata alapján a város létesítette, mely célra 274.000 K kölcsönt vett 

fel.206 1906. szeptember elsején a képviselő tagok, a Ganz gyár képviselője és a kőszegi 

polgárok jelenlétében megtörtént a kőszegi villanytelep alapkőletétele. Az építkezéssel 

egyidejűleg megkezdődtek a külső és belső hálózati munkák. Szeptember 2-án Kőszeg 

és Vidéke hetilapban jelentették be a villanyvilágítás bevezetésének megindítását. A 

város különböző pontján 12 db ívlámpát és 220 db izzólámpát szereltek fel. 

A villamosmű üzemi berendezésének szerelése 1907. júniusában elkészült. A 

villamosmű hivatalos üzembe helyezése 1907. július 13-án megtörtént, egyúttal 

elkészültek az elosztó hálózatok is. A műszaki átvételt Balázs Béla okl. gépészmérnök, 

a szombathelyi VMERT műszaki igazgatója végezte. A villamosmű teljes és végleges 

átvétele több hétig tartott. Az üzem megindulása után hamarosan emelkedtek a 

fogyasztói helyek száma. [56][57] 

Üzembe helyezéskor a villamosenergia-szolgáltatás árairól a következőket tudjuk: 

Berendezési költség a legegyszerűbb világítótesttel egy szobára, vagy konyhára 23 

korona. Az áramdíj évi átlaga 10 gyertyafényű világítás után 20 korona. 16 
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gyertyafényű világítás után 32 korona egy lámpahellyel, egy kapcsolóval – egyszerre 

csak egy izzó világíthat, mert a kapcsoló átváltó – berendezési költség 40 korona, az 

áramdíj évi átlaga 10 gyertyafény után 20 korona, 16 gyertyafény után 32 korona. Egy 

szoba és konyha 2 kapcsolóval, világíthat mindkettő egyszerre, berendezése természetes 

világítótesttel együtt 46 korona, az áramdíj évi átlaga 10 gyertyafény után 40 korona, 16 

gyertyafény után 64 korona. Az berendezése egymagában 28 korona a világítótesttel 

együtt, az évi átlag 10 gyertyafény után 20 korona, 16 gyertyafény után 32 korona. Ha a 

vezeték be nem vezetett helyiségen, de a tető alatt fut, úgy méterenként 60 fillér, vagy 

ha például az istálló teljesen külön áll, úgy a vezeték méterenként 1 korona. Ahogy a 

következő idézet mutatja, „a berendezési díj és a világító test ára az elkészítéskor 

azonnal fizetendő, míg az áramdíj akár egyszerre, akár havi vagy negyedévi 

részletekben is fizethető.”207 

Az üzem áramfejlesztő egységei induláskor a következők voltak: Az összes villamos 

teljesítmény 140 KW, 2 db 100 LE-s szívógázmotor egybekapcsolva 2 db 70 kW 

teljesítményű 2x200 V-os dinamóval, 2 db faszén tüzelésű szívógáz-generátor, és l db 

220 V, 363 Aó-s akkumulátortelep. Izzólámpák száma: közvilágítás 220 db, 

magánvilágítás 4140 db. Ívlámpák száma: közvilágítás 12 db, magánvilágítás, 

intézmény: 8 db. Elektromotorok száma: 49 db. Összes motor-teljesítmény 179 LE. 

Árammérők a fogyasztásmérésre: Világításra 221 db, motorok számára 39 db. A 

villamosenergia-elosztás egyenáramú 3 vezetékes rendszerű 2x220 V feszültségen 

történt. A villamos-művek irodával és lakóépülettel a Kert utca végén építették. Az 

építést Laár József vállalkozó végezte. A kisfeszültségű hálózaton 3 helyen létesítettek 

vasoszlopra szerelt elosztó-berendezést.  

A villamosmű üzemeltetése az első két évben veszteséges volt, ezért a közgyűlés 

figyelmeztette a társaságot, de 1913-tól már a villamosmű nyereségesen üzemelt. 1920-

tól a fokozódó gazdasági nehézségek miatt működési zavarok voltak, ezért a zavartalan 

ellátás érdekében a város jelezte, hogy hajlandó átvenni kezelésbe a villamosművet, ami 

azonban csak 1927-ben, a 20 évre kötött szerződés lejáratakor következett be.  

 

10.3. Szentgotthárd villamosításának kezdete 

Szentgotthárd nagyközség [58] képviselőtestülete, 1894. októberi rendes 

közgyűlésén tárgyalta Egger és Társa, valamint Ganz és Társa cégek ajánlatát a 
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villamos áramfejlesztő telep létesítésére vonatkozóan. A testület meghozta határozatát, 

amely szerint, villanytelepet a község nem állít fel, mert a községnek túl sok kiadása 

van. A település első említésre méltó üzeme a dohánygyár volt,208 melyet ugyanebben 

az évben alapítottak. A gyárban, 1895-ben 345 fő dolgozott, de a foglalkoztatottak 

száma rohamosan emelkedett. „A szent-gotthárdi kir. dohánygyár munkásnőinek a 

pénzügyminiszter által megállapított létszáma jelenleg 950”.209 1896. év elején vetődik 

fel az a gondolat, hogy a telepítendő új gyár – Első Magyar Óragyár Rt.210 – a 

dohánygyár melletti telekre épüljön, mert akkor „azt nem vízerőre, hanem villamos 

erőre rendeznék be, mely esetben a villamos áramot esetleg a város villamos 

világítására is lehetne felhasználni”.211 A helyi sajtó így köszönti az új gyár telepítését. 

„Őszinte örömmel üdvözöljük tehát az új indusztriális vállalatot, mely hivatva lesz 

Szent-Gotthárdnak Vasmegye első iparvárosai közt a legelőkelőbb helyet biztosítani, 

magának a városnak és környékének anyagi jólétét előmozdítani és egy a maga 

nemében teljesen új ipart mint hazai ipart meghonosítván, Magyarország indusztriális 

fejlődéséhez is jelentékeny arányban hozzájárulni. Isten áldása legyen az új hazai 

iparvállalaton”.212 Az újdonsült ipari központ következő létesítménye a selyemgyár 

volt.213 A település kiválasztásában szintén nagy szerepe volt Széll Kálmánnak.214 1896. 

januárjában Szentgotthárdon jár Loeber Pál a Helios Rt. mérnöke, aki felmérte a város 

alaprajzát - elektromos vezetékek építése céljából -, megvizsgálta a Tomweber-féle, 

valamint a rábakeresztúri malom vízerejét, villamos áram termelhetőségére. A 

következő hónapban már az óragyár igazgatósági ülésén a Helios cég a következő 

ajánlatot teszi Szentgotthárd számára „hajlandó a villamos világítást és az óragyár 

részére az elektromos motort felállítani azon esetre, ha a dohánygyár részéről évi 3000 

Ft-nyi és az óragyár részéről évi 2000 Ft-nyi fogyasztás, valamint a magánosok részéről 

                                                
208 A dohánygyár 1895-ben épült, 1898-ban már 400 munkásnak biztosított megélhetést. A gyár néhány 

év alatt Vasvármegye legnagyobb gyárává nőtte ki magát. Forrás: Kovacsics József: Szentgotthárd 200 
éves fejlődése. In Településtudományi Közlemények, 1975. 101. o.  

209 Szent-Gotthárd 1898. július 31. 2.o. 
210 Egy genfi óragyár úgy döntött, hogy Magyarországon egy hasonló üzemet állít fel. A költségek egy 

részét a genfi Haller Bank a másik részét a Magyar Leszámító és Pénzváltó Bank biztosította. A magyar 
bank elnöke – aki Széll Kálmán volt – kikötötte, hogy a gyárat Szentgotthárdon kell felépíteni. Forrás: 
Vasvármegye, 1895. december 8. 1. o.  

211 Szentgotthárd 1896. január 12. 2.o. 
212 Uo. 1895. december 22. 3.o. 
213 Az olasz származású Bujatti testvérek is Szentgotthárdot választották gyár alapításra. A nagyközség 

mellett a vasút és az olcsó munkaerő szólt. Forrás: Kürnyek Zsófia: A Magyar Selyemipari Vállalat 
szentgotthárdi szövőgyára. Szentgotthárd, 1900-1980. (kézirat) 2. o.  

214 Szent-Gotthárd, 1899. október 15. 1. o.  
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500 láng igénybevétele a cég részére biztosíttatnék”.215 Pázmándy Dénes országgyűlési 

képviselő a Kereskedelmi Minisztérium államtitkárával tárgyalást folytatott, és az 

államtitkár a kormány nevében kijelenti, hogy hajlandó a szentgotthárdi dohánygyár 

elektromos világításért „ugyanolyan összeget fizetni, mint a fővárosi ferencvárosi 

dohánygyárért, melynek a világítása fejében a kormány szintén 3000 Ft-ot fizet.” A 

villamos világítás ügye rohamléptekkel halad előre. Március hónapban Winkler bécsi 

elektrotechnikus és vállalkozó is a városban járt, hogy tanulmányozza a 

kivitelezhetőséget, illetve konkrét árat ajánl a kivitelezésre, amely 37.000 Ft-ot tenne ki, 

de a részvényekből hajlandó 9.000 Ft-ot átvenni. A következő hónapban már Winkler és 

Reich, valamint Kovács Antal kerületi tűzrendészeti felügyelő, - ki a villamos világítás 

ügyében tevékenyen részt vett - házról-házra járják a település utcáit, összeírják az 

igényelt „lángok” számát. Az összeírás eredménye, hogy a dohány- és óragyár, a 

közintézetek és magánosok elektromos fogyasztása évente 10.000 Ft-ot tesz ki. Az 

elektromos világítás berendezése, gépház felállítása és a kábelek lefektetése kb. 40.000 

Ft-ba kerülne.216 A befektetett pénznek - hozzászámítva az évi rezsit is -, minimum 

10%-os hozama várható. Az elektromos világítás ügye szorosan összefüggött az óragyár 

ügyével. Ha megvalósul a villamos világítás, úgy az óragyárat is elektromos erőre 

rendezik be, s miután az óragyár gépészeti berendezéseit 1896. év nyarára tervezték, így 

érthető, hogy a városnak az egyik legsürgetőbb ügye volt az elektromos világítás 

kiépítése. A helyi sajtó is megérzi ezt a lehetőséget, amit így foglal össze: „Ha 

valamikor, úgy most van az alkalom, hogy egy hatalmas lépést tegyünk előre.”217 

Májusban Winkler és Reich elektrotechnikusok úgy nyilatkoznak, hogy a cég hajlandó a 

költségekhez 30.000 Ft erejéig hozzájárulni, míg a hiányzó 10.000 Ft, részvényjegyzés 

útján történt meg, még ebben a hónapban. A tervekben 1200 lámpa és 20 LE szerepel 

erőátvitel céljára.218 A Szentgotthárdi Villamossági Részvénytársaság június 25-én 

alakult meg. Német nyelven „Szentgottharder Elektrizitäts- Aktiengesellschaft”. Az 

alakulás részleteiről a következőket ismerhetjük meg. „A közgyűlést délelőtt 10 órakor a 

Korona szállóban tartották meg a részvényesek élénk érdeklődése mellett. Az alapítók 

részéről jelen volt: Reich Emil mérnök, a bécsi Winkler és Reich elektrotechnikus cég 

beltagja és dr. Milkó Dezső budapesti ügyvéd. A jegyzői tisztet Molnár Endre ügyvéd 

                                                
215 Uo. 1896. február 23. 2.o. 
216 U.o. 1896. április 26. 2. o.  
217 Uo. 1896. április 26. 2.o. 
218 ETZ. 1896. 28. Heft. 441. o. 
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vállalta el. A gyűlést Desits Gyula kir. közjegyző, mint elnök megnyitván, a törvényben 

előírt kellékek konstatálására került sor”. Desits előadta a társaság célját és tervezetét, 

majd a részvénytőke 10%-át nyomban lefizette, felolvasta az általa készített 

alapszabályt. A társaság 1896. június 25-én 80.000 K alaptőkével alakult meg,219 mely 

200 koronás előmutatóra szóló részvényekkel volt fedezve. Az alaptőkéből 20.000 K-t a 

szentgotthárdi érdekeltségűek jegyeztek, 60.000 K-t pedig Winkler és Reich bécsi cég. 

Miután az alapszabályokat csekély módosításokkal a közgyűlés elfogadta. „Az 

igazgatóságba megválasztattak: Desits Gy. kir. közjegyző, Schlesinger R. óragyári 

igazgató, dr. Mikó D. budapesti ügyvéd, id. Reich V. bajai kereskedő, Reich E. bécsi 

mérnök, Winkler V. bécsi kereskedő és Treuer F. bécsi mérnök. Felügyelő bizottsági 

tagok lettek: dr. Varga G., Molnár Endre és Usz Gábor szent-gotthárdi ügyvédek. Az 

igazgatóság elnökének megválasztotta Desits Gyula kir. közjegyzőt, alelnöknek pedig 

Reich Emil bécsi mérnököt. Az elektromos építkezéseket július hó elején kezdik meg és 

október hó végére befejezik, úgy hogy november 1-én Szt-Gotthárd már elektromos 

világítással lesz kivilágítva.”220 A kivitelező cég egy kiküldöttje – Schildorfer N. - július 

elején az előmunkálatok megkezdésére Szentgotthárdra érkezett.221 Augusztus folyamán 

az Első Magyar Óragyár Rt és a Szentgotthárdi Villamossági Rt tárgyalásokat folytatott 

a felépítendő gépház számára szükséges telek eladása, valamint az elektromos hálózat 

kiépítésére és módozatainak megállapítása végett. A tárgyalások folyamán 

megállapodtak, hogy a központi gépházat az óragyár mögötti telken építik fel, melynek 

kivitelezője Lang József helybeli építőmester. 222 

A társaság benyújtotta a községhez a szerződéstervezetet, melynek főbb pontjai 

szerint a várostól ötvenévi engedélyt, adómentességet és ötven év múlva a föld feletti 

vezeték megváltását kérték. Telekre igényt nem tartottak. A község egy bizottságot 

hozott létre a szerződés tárgyalására, amelyben a bizottság „csak 30 évi engedélyt és 

csak földalatti vezetéket hajlandó engedélyezni, ellenben nem hajlandó engedélyezni az 

adómentességet és a vezetékek ingyenes átengedését kéri 30 év múlva.” Mind sok 

helyen máshol, itt is a légvezeték kiépítése okozta az egyik legnagyobb problémát. Az 

újság így ír: „…a felső vezetéket ez a bizottság nem engedélyezi, bizonyára nem 

elfogadható indok. Ott van Szombathely, Nagy-Kanizsa s a legtöbb vidéki város, sőt 
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Budapesten is van több utcában felső vezeték és még sehol baj nem történt. Csak a mi 

bizottságunk fél, hogy a madár ezután fel nem szállhat, a por sem talál utat fölfelé s a 

város nappal a sok dróttól sötét lesz.” Majd így folytatja: „Annál sajnálatosabb ezen 

akadékoskodás, most már, midőn minden perc drága. Közeledik az ősz s ha arra nem 

készül a villanyos világítás, akkor talán sohasem. Az óragyár és a dohánygyárban most 

égető szükség van a villamos erőre.”223  

A központi gépház építése körül is problémák léptek fel, az építkezéseket 

ideiglenesen meg is kellett szakítania, mert a dohánygyár mint szomszéd, óvást emelt 

azon az alapon, hogy a kazánházat nem a törvényes távolságban tervezték a 

dohánygyári épülettől.224 Ennek folytán jelentést tettek a szombathelyi államépítészeti 

hivatalnál. Nagy gond nem lehetett, mert szeptember 6-án már ezt olvashatjuk a helyi 

újságban. „A központi gépház építkezéseit már nagyban folytatják, és mint a vállalkozó 

cégtől értesülünk, november hó közepe táján Szt-Gotthárd villamosan lesz kivilágítva”. 

A városban összesen 30 izzólámpát terveztek közvilágításra, ívlámpa felállítását 

azonban nem tervezték, pedig legalább a Széll Kálmán téren 1 vagy 2 ívlámpa 

felállítása lehetséges lett volna. „Az óragyár, melyben ideiglenesen dinamógépet 

állítanak fel, már e hó végével lesz elektromosan világítva.” Szeptember, október 

hónapokban lázas kivitelezési munkálatok folynak, a Korona szálló, a Klein-féle 

kávéházban a belső szerelések is elkészültek, a helybeli pályaudvar is jelezte, hogy 

bevezetteti a világítást. Október 11-én az óragyár már villamos világítás mellett 

működik.225 Ezekben a napokban jár Szentgotthárdon dr. Perleberg Artúr 

pénzügyminiszteri tanácsos, aki a szentgotthárdi villamossági részvénytársasággal 

folytat tárgyalásokat a dohánygyár világításának megoldása végett. A tárgyalások 

eredményeképpen október 18-án bejelentik, hogy a dohánygyárban folyó év december 

elsejétől megkezdik a villanyvilágítást.226 November folyamán a kedvezőtlen időjárás 

dacára is lázas munka folyt, és természetesen folyik a községgel az egyezkedés a 

mindkét fél számára előnyős szerződés megkötése végett. Végül is az engedélyt a 

község 40 évre adta meg, és a vezetékek építésére nézve is kompromisszumok 

születtek. November végén már látható, hogy az utcai világítás december elsejére sem 

készül el, de a dohánygyár villamosítása is csak november 15-re készült el. A 

                                                
223 Uo. 1896. augusztus 30. 2.o. 
224 Uo. 1896. augusztus 30. 3. o.  
225 Uo. 1896. október 11. 3.o. 
226 Uo. 1896. október 18. 2.o. 
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dohánygyár új gyártási épületének átadásakor az igazgató így szólt a munkásnőkhöz: 

„az új épület, kényelműkre gőzfürdővel, villamos világítással és vízvezetékkel van 

ellátva”. Karácsony napján ezt olvashatjuk az újságban: A központ épületében nappal és 

éjjel egyaránt dolgoztak „s most már láthatni, hogy a mű befejezéséhez közeledik. A 

kazánok felváltva már naponként működésben vannak, hogy a két 40 lóerejű gőzgépet 

táplálják, amelyek meg szintén felváltva a két dinamót hozzák működésbe. Ezen két 

utóbbnevezett gép, melyek a városunk világításához szükséges áramot fogják 

szolgáltatni, alapjaikon már szintén készen állnak, ezekre hatalmas szíjak viszik át a 

gőzgépek által szolgáltatott erőt, amelyeket ezek meg villannyá változtatnak át. A 

gépteremben 2 nagy márványtábla látható, amelyeken egy egész sereg apparátus van; 

ezek részben mérésre, részben a villamos áram szabályozására szolgálnak, a 

megtekintőre kellemes benyomást gyakorolnak és díszei a teremnek. A 

gyűjtőhelyiségben már látható a pompás battéria, mely arra van rendelve, hogy a 

villamosságot gyűjtse, hogy azt éjjel a vezetékhálóba küldje. Ezen helyiség falain 

nagyszámú sodronyok futnak végig, melyek egy hárfához hasonlítanak és a kisebbik 

márványtáblánál összpontosulnak. Nagyon érdekes a művet este megtekinteni, mikor 

minden mozgásban van és az összes helyiségek fényárban úsznak. A megtekintés 

azonban, mint azt Mandl művezető mérnök velünk tudatta, egyelőre nincsen 

megengedve. Ha a mű teljesen készen lesz, a megtekintés bizonyos órákban szabad lesz, 

a midőn azután nevezett mérnök a látogatókat szívesen fogja útbaigazítani, sőt 

magyarázatokkal is szolgálni.”227 

A dohánygyár helyiségeibe már december 15-e óta szolgáltatja a mű az áramot. A 

munkatermek este a számtalan elektromos izzólámpák fényében sugároznak, a négy 

ívlámpa pedig a nagy gyári udvart világította meg. „A csinos árbocokon a felszerelőket 

serényen, mint mókusokat látjuk mászkálni, a sodronyokat már az elszigetelőkhöz 

erősítik.” Különös nehézségeket okozott a sodronyokat az 55 méter széles Rábán 

átvezetni. Ahogyan a korabeli újság hasábjaiból kiderül „ha valami közbe nem jön és az 

időjárás kedvező marad, a művezető mérnök karácsony és szilveszter estére meglepetést 

tervez, de erről mit sem akarunk elárulni, nehogy a meglepetés érdekességéből 

veszítsen.”228 A szenteste ünnepéhez a villamossági rt. is hozzájárult. „És íme 8 órakor 

megjelent a kis Jézuska és a Korona előtti téren mintegy varázsütéssel nappali 

                                                
227 Uo. 1896. december 25. 2.o. 
228 Uo. 1896. december 25. 2.o. 
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világosság állott be. Honnan került elő ezen vakító fény? Az est homályában egy 

nemzeti színű szalagokkal szépen feldíszített karácsonyfát erősítettek a villamosságot 

vezető árbocra, amelyen körülbelül 30 izzólámpát gyújtottak meg. 

Így az elektromosság karácsony estéjén tartotta bevonulását nálunk, ekkor világítva 

meg városunkat először”.229 Szilveszter éjjelén a szentgotthárdi ünneplőknek egy újabb 

meglepetésben volt részük. A Korona-szálloda összes helyiségei a villamos világítás 

fényében ragyogtak és ebben a fényben a pompás új táncterem is varázsszerűen hatott a 

nagyszámban megjelent vendégekre. A díszes báli toalettekben megjelent hölgyvilág a 

villamos világítás fényében „különösen igéző és csábító volt.” „De meg kellett 

ismernünk a sötétséget is, mely ily fényes világítás után is bekövetkezhet. Mikor a 

világítás előbbi erejét ismét visszanyerte, a karzaton szép transzparens volt látható 

vörös és zöld színben „Boldog újévet 1897.” felírással. Ez volt tehát a második 

meglepetés, melyet Mandl művezető mérnök nyújtott, ígéretét férfiasan beváltva.”  

1897. márciusában egy érdekes tudósítás jelent meg a helyi sajtóban. „Utcai villam 

világításnak elkészítése körül a vállalkozó cég rohamos munkálkodást fejt ki. A 

századokkal ezelőtt elültetett csemeték hatalmas fákká fejlődtek már, s mint hallottuk, a 

szakkörök véleménye szerint alkalmassá váltak, hogy a huzalok reájuk 

illesztessenek”.230 Ennek a meglepő, és talán még megdöbbentő megoldásnak persze 

következménye is lett, mert a Kereskedelmi Minisztérium még ebben a hóban 

leállíttatja az építést, mivel „az általa létesített vezetékek az állami távbeszélő (telefon) 

huzalokat közelségüknél fogva hátrányosan befolyásolják”.231 Sőt „miniszteri 

engedéllyel sem rendelkezik”.232 A tervezésből és kivitelezésből adódó hiányosságok 

következtében féléves csúszás következett be, és „végre valahára a régóta emlegetett 

villamos világítás is megkezdődött szeptember hó 1-vel városunk utcáin. Valóságos 

fényárban úszott Szent-Gotthárd”.233 A helyi sajtóban csak ez egy mondat jelent meg a 

helyi világítás bejelentésére. A villamos erőmű műszaki paramétereiről adatokat nem 

találni. Azt viszont tudjuk, hogy a település képviselőtestülete 1897. július 28-án azt a 

határozatot hozta, mely szerint 5 ív- és 19 izzó lámpást állít fel, melyek közül 10 a 

kijelölt helyen egész éjjelen, a többi lámpás éjjel 11 óráig fog világítani. A felállított 

                                                
229 Uo. 1897. január 10. 2-3.o. 
230 Uo. 1897. március 7. 3. o. 
231 Uo. 1897. március 28. 2.o. 
232 Sopron 1897. március 28. 3. o. 
233 Szent-Gotthárd 1897. szeptember 5. 3.o. 
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lámpások bevezetéséért a község 1000 (egyezer) forintot fizet és pedig 10 év alatt kamat 

nélkül, a világításért pedig évenként 450 Ft-ot fizet. Ezt a döntést a képviselőtestületi 

tagok egy kivétellel elfogadták.234  

Az 1898. év januárjában a villamossági részvénytársaság első rendes 

közgyűlését tartotta, mely jelentésből kitűnik, hogy az első évi üzem 4128,39 Ft 

deficittel zárt. A hiány okát abban látták, hogy „a fogyasztási tartam hosszú voltával 

szemben az átlagos fogyasztási árak aránylag csekélyek.”235 Ezáltal tervezik az eddigi 

díjak 30%-os emelését. A villamos közvilágítás bővítése először 1898. februárjában 

három további lámpával, szeptemberben pedig további két izzólámpának a felállításával 

folytatódott. Nemcsak a világításban terjedt a villamos energia használata, hanem pl. a 

nyomdászatban is alkalmazásba veszik. „…egy hét óta villamosan készülnek kiadónk 

mutatványai, valamint lapunk mai száma is már villamosság hajtotta gép állította elő. 

Az átalakítást Scholda Vilmos helybeli villamosgyári üzletvezető eszközölte, kit ez 

alkalommal is kiválóan szakavatott ügyes férfiúnak ismertünk meg. Akit érdekel, nézze 

meg a villamos erőre berendezett nyomdánkat”.236 Szentgotthárd nagyközség 

képviselőtestülete 1898. október 14-én rendkívüli közgyűlést tartott,237 melynek a 

legérdekesebb tárgya a villamos világítás javításának ügye. A közgyűlés egyhangúlag 

elfogadta és megbízta az elöljáróságot, hogy külső és független szakértőnek Edelmann 

Sebő dr. a szombathelyi főgimnázium igazgatóját kérje fel, aki november 12-én 

Szentgotthárdon el is végezte a villamos centrálé és a hálózat kiépítésének 

vizsgálatát.238 Kiderült, hogy a világítás hibáinak okait tervezési és kivitelezési hibák 

sokasága okozta:  

1. Az áramszolgáltató vezetékeket tápláló huzalok „gyengesége”.  

A községi elosztóvezetéket elektromos árammal ellátó úgynevezett tápláló vezetékek, 

melyeknek feladatuk lett volna a község nyilvános és magán világítására szükséges 

áramot a fejlesztő teleptől a községi világítási hálózatba szállítani, a szállítandó áram 

értékéhez képest nagyon kis keresztmetszetűek voltak, így csak jelentékeny feszültség 

veszteséggel (kb 20%) tudtak feladatuknak megfelelni. Ez volt az oka, hogy az 

ívlámpák felkapcsolása és ezeknek égésközben való szabályozása alkalmával fölmerülő 

                                                
234 Északdunántúli Áramszolgáltatásának 75 éve MTESZ. 26.o. 
235 Szent-Gotthárd 1898. január 16. 3.o. 
236 Uo. 1898. február 27. 3.o. 
237 Uo. 1898. október 16. 1.o. 
238 Uo. 1898. november 20. 2.o. 
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áramingadozások az izzó lámpák világításának folytonos hullámzását idézték elő. A 

község területén levő 120 Voltos izzólámpákon csak akkor volt konstatálható a névleges 

fényerő, mikor a telepen a dinamók 150 V feszültséget fejlesztettek ki. Nyilvánvaló 

tehát, hogy a vezetékben az elektromos energiának 1/5 része elveszett (20%). 

2. A fejlesztő telep (centrálé) hiányos berendezése.  

Edelmann így részletezi. „Nyugodt és kellő világítás előállítására a vezetékek helyes 

dimensionálása mellett föltétlenül szükséges, hogy a központitelep kapcsoló tábláján az 

áramfeszültség ingadozása minimális legyen, ami csak úgy érhető el, ha a dinamók 

forgási sebessége a különböző megterhelés mellett is állandó marad. E célból a 

gőzgépekre érzékeny centrifugál szabályozót kell alkalmazni s ezenfelül gondoskodni 

kell még a feszültségnek elektromos szabályozásáról is. A szt-gotthárdi telep 

gőzgépének a szabályozója nem bír kellő érzékenységgel, s hogy nagyobb variációk elő 

ne álljanak, hogy a gépkezelő kézzel igyekszik eligazítani azt, amit a szabályozó 

elmulaszt. E gépek mellé már kezdetben egy akkumulátor telepet állítottak fel, melynek 

egyik feladata az lett volna, hogy az éjfélig tartó gőzüzem mellett megtöltvén, éjfél után 

a világítást egyedül teljesítse, hogy gépész és gép pihenhessenek; másik feladata pedig a 

gépüzem alatt a feszültség kiegyenlítése, amire az akkumulátorok különösen nem 

alkalmasak s amely feladatnak kétségkívül meg is felelne, ha egyáltalában 

működésképes volna”. A források tanúsága szerint az akkumulátor telep teljesen rossz 

állapotban volt és működésre képtelen. Hiányos a kapcsolótábla szerkezete, a voltmérők 

nem üzemeltek. Hiányoztak a rendes üzemmenet fenntartásához szükséges tartalék 

dolgok, mérőeszközök stb. 

3. Az üzemvezetés tökéletlensége.  

Az üzem vezetésére egy „montör”, egy gépkezelő és egy fűtő volt alkalmazva. A 

jelentésből kiderül, hogy az akkumulátor telep használhatatlan lévén, az egész világítás 

tartama alatt a gépeket kellett működésben tartani, s így az említett csekély számú 

személyzet nap-nap után minden éjjel 14-16 órás szolgálatot tett. Mindezek után 

„megtörténhetik, hogy bármi okból a montör rövidebb vagy hosszabb időre elhagyja a 

gépházat; ilyenkor az egész üzem két emberre marad, kik szakértelemben szűkölködnek 

s munkabírásuk is kétséges. Az üzemkezelés tökéletlenségét mi sem bizonyítja 

kirívóbban, mint az akkumulátor telep állapota”. A jelentés megoldást is kínált a 

kielégítő jóságú világítás elérésére és racionabilis üzemvitelre, amely így szólt: 

1. a tápláló vezetékek meg kell erősíteni vagy erősebbekre kell cseréltetni; 
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2. az akkumulátor telepet működőképes állapotba hozni; 

3. az ívlámpákat időszakonként ki kell tisztítani és beszabályoztatni; 

4. a kezelőszemélyzet lelkiismeretesen és különös gonddal kezelje a gépeket és az 

akkumulátor telepet. 

Következő év januárjában a villamos művek elnökségének „körültekintő és 

fáradhatatlan buzgalma, mellyel a múltnak mások által elkövetett hibáit javítani, 

mulasztásait helyreállítani törekszik. Föltétlenül helyeselendő e társaság elnökségének 

ama tette, hogy f. év elejétől fogva szakértő elektrotechnikust állított a gyártelep élére, 

kinek végleges alkalmazása csak előnyére fog válni mind a társaságnak mind a 

villamfogyasztó közönségnek.”239  

A település harmadik nagyüzeme, a Bujatti-féle selyemszövőgyár, melyet 1899. 

október 28-án jegyeztek be a szombathelyi cégtörvényszéknél, mint közkereseti 

társaságot. A termelés 1901-ben indult meg.240 Az új gyár saját hőerőművel 

rendelkezett, így nem vette igénybe a villamos művek szolgáltatta elektromos energiát.  

A tárgyalt időszak legjelentősebb üzemét,241 a kaszagyárat 1902-ben alapította 

Wieser József osztrák báró, amely majd átveszi a villamos művek szerepét, és úgy saját, 

mint közcélú áramszolgáltatást fog folytatni. A családnak Mondseeben volt nagyobb 

üzeme. Cégük emblémájában az 1351-es évszám olvasható a család eddig vezette vissza 

a kasza és más kovácsolt áruk készítésének idejét. 

Wieser József 1902. júliusában az iparengedéllyel a kezében Vasvármegye 

cégtörvényszékéhez fordult és a létesítendő gyárat, mint egyéni céget július 15-én 

bejegyeztette „Szentgotthárdi Első Magyar Kasza- és Sarlógyár” címen.242 Tulajdonosul 

báró Wieser József bécsi lakost jegyezték be, s ő maradt 1918. január 10-ig, amikor 

Wieser József vállalatát fiaira, Kurtra és Frigyesre íratta. A vállalat ezután mint 

közkereseti társaság működött 1921. november 18-ig, amikor részvénytársasággá 

alakult át.243 Wieser 1902. december 23-án kötötte meg a telek vételi szerződést, amely 

az egykori cisztercita rend szentgotthárdi malmára és a malom melletti ingatlanra 

                                                
239 Uo. 1899. január 22. 1.o. 
240 Kürnyek: Id. mű 2-4. o.  
241 A gyár alapítását elősegítette a harmadik ipartámogató törvény (1899: XXXXIX.tc.). A törvény 

kimondta: „…Állami kedvezményben részesítenek a technika fejlődése szerint berendezett azon gyárak, 
a melyek a magyar szent korona országaiban a jelen tv. hatálybalépte előtt gyárilag elő nem állított 
iparczikkeket készítenek.” Forrás: Márkus Dezső: Magyar törvénytár. Bp. 1900. Franklin. 10. köt. 254.o. 

242 VaML. Vasvármegye Cégtörvényszéke iratai, Cégtörzskönyvek, Egyéni cégek III/417.sz. 
243 Uo. Társas cégek VII/122. sz. 
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vonatkozott. A szerződés V. pontjában az olvasható, hogy „a vevő a vétel tárgyát 

képező ingatlanok és jogok birtokába 1902. évi július 1-én lép, ezen időtől fogva viseli 

is az összes közterheket”.244 Wieser mindenekelőtt a malomcsatorna vizét szabályozó 

duzzasztógát átépítésébe fogott bele a budapesti Melocco cég tervei alapján. A 

duzzasztógát betonból épült, bukógátja a koronán mérve 20,2 m hosszú volt, s összesen 

6,99 m szabad nyílással rendelkezett. A malomcsatorna hossza a duzzasztógáttól a 

malomig 397 m volt, a malomnál, a leendő gyárnál szabad zugókba és a turbinára 

vezető zugóba torkollott, amely a korabeli műszaki leírás szerint kezdetben 120 LE-t 

biztosított. Az alsó műcsatorna a malomfőtől a Rábába való visszatorkollásig 129 m 

hosszú volt.245 A malomcsatorna mellett, illetőleg részben fölötte helyezkedett el a 

„villanytelep” és az akkumulátortér. [59][60] 

1902-től Szentgotthárd nagyközségnek villamos áramot a kaszagyár szolgáltatta 

saját vízerőtelepjéről illetve a tartalék gőzerőtelepről.246 Szentgotthárd község és a 

Villanyvilágítási Rt között 1902-ben létrejött egy hosszúlejáratú szerződés, amelyben a 

község a villanytelep esetleges megváltására feltételeket szabott és előnyöket biztosított 

magának. Ezt a szerződést az 1903. évi április hó 25-én megtartott képviselőtestületi 

közgyűlés már a Szentgotthárdi Kasza-és Sarlógyár, báró Wieser József-céggel kötött 

szerződéseket hagyta jóvá. A vízerőtelepnél beépített 120 LE-s turbina mellett 2 dinamó 

fejlesztette a 250 V feszültségű egyenáramot, a gőzerő-telepnél 2 db gőzgépet szereltek 

be, összesen 125 LE teljesítménnyel, a gőzkazánok száma ugyancsak 2 db, 100 m2 

fűtőfelülettel. A beszerelt dinamógépek száma 2, a víz és gőzerő-telep áramfejlesztő 

gépeinek összes munkabírása 180 KW-ot tett ki. Az egyenáramú elosztóvezeték 

kétvezetékes rendszerű és 250 V feszültségű vörösréz légkábel vezetővel. 1918-ban 

történt az erőtelep további bővítése, melynek során egy új, 170 LE-s vízi turbinát 

építettek be. Ugyanakkor az ezzel járó vízműi átalakítási munkák is megtörténtek  

Az üzemi tartalékot 1 db 80-100 LE-s dugattyús gőzgép szolgáltatta, melyhez l db 40 

m2 fűtőfelületű, Wolf rendszerű gőzkazán tartozott. Az egyenáramú áramfejlesztő gépek 

összteljesítménye elérte a 210 KW-t. Az üzemi szükségvilágítást és csúcsidei besegítést 

egy 62 cellás, 200 amperórás akkumulátortelep szolgálta. A gyár üzemelésének 

megindulásáról az a leltár igazít el bennünket, amelyet Wieser József 1904. április 1-én 

                                                
244 Az adásvételi szerződés értelmében a Szentgotthárdi Járásbíróság 465/1903. sz. alatt kebelezte be az 

ingatlant Wieser József nevére.  
245 Horváth Ferenc: A Szentgotthárdi Kaszagyár Története 1902-1975. Szombathely, 1977. 18-19. o. 
246 Engedélyokirat a II/25/a. vízikönyvi szám szerint, vmint a VaML. Alispánja iratai 5138/1906. sz.  
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a mérlegkészítéshez összeállított.247 Ez arról tanúskodik, hogy a gyár műszaki 

felszereltsége már az indulásnál eléggé fejlett volt. Ezt a fejlettséget elsősorban az 

biztosította, hogy az elektromos áramot, ahol csak lehetett, felhasználták a gépek 

működtetésére. Az áramot két erőmű (Kraftwerk) szolgáltatta. Az egyiket, amely már 

1896 óta működött, az egykori Szentgotthárdi Villamossági Rt-től vette át Wieser, a 

másikat a malom átalakítása kapcsán hozta létre. Ez utóbbi a leltár szerint 

kapcsolótáblából, 2 db Siemens dinamóból (550V), egy négypólusú dinamóból (250V) 

állt, 19.000 K értékben. Mindezek a gyár villanyvilágítását, a 16 elektromotor 

működését, a szívó- és nyomóberendezést, valamint a szellőzés és fűtés működtetését 

voltak hivatva biztosítani. A kábel-összeköttetés a két erőművel 2.860 K értéket 

képviselt, míg a „transzmissziós állomás” 10.600 koronát. A gépek hajtásához 

szükséges szíjak értéke 3000 K volt.248 Az energiaszolgáltató berendezés (erőmű, 

turbina, dinamók, akkumulátorok, elektromotorok) összesen 45.000, a gépi berendezés 

összesen 88.000 K értéket képviseltek az induláskor. Wieser évről-évre tervszerűen 

hajtott végre korszerűsítést, a kapacitás és a termelékenység növelése érdekében. Ezt jól 

jellemzi az 1907. évi leltár, mely szerint már 14 farkkalapács, 2 rugós kalapács állt 

rendelkezésre, a kemencék száma is 4-re gyarapodott (2 izzókemence, 1 edzőkemence, 

1 megeresztő kemence), 5 esztergagép, 2 fúrógép, 4 olló és lyukasztógépek működtek, 

kivétel nélkül villanymotorral.249 

Már az 1904-es év bebizonyította, hogy a kezdeti 8 helyiségből álló gyárépület 

egyre inkább akadályává válik az üzemfejlesztés, a termelés, a kapacitás 

növekedésének. Mégis 4-5 év telt el, amíg a meglevő, illetve évenként lassan gyarapodó 

berendezés már annyira feszíteni kezdte az üzemfalakat, hogy azokat át kellett törni, ki 

kellett bővíteni. Minderre a tervek 1909-re készültek el, s megvalósításukra főleg 1910-

ben került sor.250 Ugyanezen idő alatt a duzzasztógát és energiaszolgáltatás berendezése 

70.000 korona körüli leltári értéke nem változott, jelezve, hogy a meglevő 

energiaszolgáltató berendezések egyelőre elégségesek voltak ahhoz, hogy a bővítéssel 

járó nagyobb energiát is megtermeljék. A gyár az ingatlanok és épületek tekintetében 

ezután már csak a háború alatt fejlődött.  

 

                                                
247 VaML. Szentgotthárdi Kaszagyár iratai, Könyvelési iratok. Mérlegek 1904-1911. (Rochbilanz Buch) 
248 Horváth: Id. mű 21. o.  
249 VaML. SZKI. Igazgatósági iratok 37. sz. csomó. 
250 Uo.  
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10.4. Körmend villamosításának kezdete 

A helyi sajtó már a kilencvenes évek elejétől foglalkozott az elektromossággal, 

és próbálja megismertetni a település lakosságával az új energiának az előnyeit. 

„Tizenöt év óta mily csodákat művelt az elektromosság! Míg azelőtt tisztán a 

laboratóriumokban szerepelt, addig ma már behálózza az egész világot és minden 

iparágat; sőt új iparágakat is teremtett: a galvanoplasztika sokszorosítja a szobrászat 

műremekeit, preparálja a fémeket, a melyek a levegővel érintkezve nem rozsdásodnak és 

tartós fémszerkezeteket létesít, melyeket még néhány évvel ezelőtt a képzelet 

szüleményének tartottak; az elektrochémiai szétbontás valóságos forradalmat idéz elő a 

fehérítésben és az előbb magas áruk miatt hozzáférhetetlen fémeket hozzáférhetővé 

teszi; a távíró ugyanazon sodronyon több táviratot közvetít egyidőben és a telefon 

segélyével kényelmesen cseveghetünk Párisból Londonba”251 1894. augusztusában a 

körmendi iparosok közül 38-an utaztak fel Budapestre a villamos kiállítás 

megtekintésére. A kormány egyébként utazási kedvezményt nyújtott a vidéki 

látogatóknak, hogy a lehető legnagyobb számban vegyenek részt a kiállításon, és 

szerezzék meg azokat a tapasztalatokat, amelyeket a villamosság alkalmazása nyújt. 

Vasvármegyéből egyébként 151 iparos vett részt a kiállításon. Ez év végén szintén a 

helyi lapban találunk egy összehasonlító vizsgálatot, hogy a különböző világító 

eszközök használatánál melyik az olcsóbb és melyik a drágább világítási módszer. 

„Egyforma világító erősség mellett legolcsóbb világítás a petróleum lámpa, a gáz 2-

szer, az Edison-fény 3-szor, a repceolaj 7-szer, a stearingyertya 27-szer drágább.”252 

1890-es évek elején vetődött fel először a község villamosításának gondolata. A 

Muraszombat és Vidéke 1891. július 19-én megjelent számában a 3. oldalon egy 

mondatos hírként jelenik meg a következő „Körmenden villamos világítást terveznek.” 

Ugyanez a hír egy másik lapban is megjelenik egy kicsit bővebben. „A körmendi 

gőzmalmot közelebb alakították át s ez alkalommal elhatározták, hogy egy dynamo-gépet 

is fognak felállítani, mely arra szolgálna, hogy a malom helyiségei villamvilágítással 

látassanak el. A körmendiek örülnek e körülménynek s máris határozottan várják az időt, 

amikor a malom gépjének közvetítésével a városi utcák sötétségét is a villamos világítás 

fogja eltüntetni. Kívánjuk, hogy valósuljon meg”.253 Valószínűleg ez az a malom, amelyet 

                                                
251 Rábavidék. 1893. szeptember 10. 5.o. 
252 Uo. 1894. szeptember 16. 1-3.o. 
253 Vasmegyei Lapok 1891. július 16. 5. o. 
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Göndöcs-féle254 vízimalomként említ az Északdunántúl Áramszolgáltatásának 75 éve 

című MTESZ kiadvány. A malom alulcsapott (Szakabin-)kerékkel, transzmissziós 

meghajtással működött. A malomkerék vaskoszorúval és falapátokkal ellátott, tengelye 

acélból készült. A malmi gépeket és 1 db egyenáramú dinamót közlőműmeghajtással 

működtette. A malom a villamos energiát kizárólagosan csak világításra és saját célra 

termelte. A malom üzemi épületében a hozzá tartozó 2 db lakó- és gazdasági épületben és 

a malom külső világítását kb. 40-50 db szénszálas izzólámpa szolgáltatta.255 Ekkor öt 

olyan üzem volt, amely 20 főnél többet foglalkoztatott, és csak egy olyan, melynek 

segédszemélyzete meghaladta a 40 főt. Ez Nyugat-Magyarország egyik legjelentősebb 

üzemének számító gőzmalom volt. Grünbaum Béla körmendi nagykereskedő egy 

elektrotechnikussal és vállalkozóval tárgyalt 1900-ban egy a Rábán létesítendő 

villanytelep ügyében. A tervek szerint 1000-1200 lóerejű villamos energia lenne 

fejleszthető, melyből 150 LE villamosságot a városnak világításra, a többit pedig gyárak 

üzemeltetésére szánta.256 1902-ben kerül újból napirendre a község villamos világításának 

megvalósítása. „Villamvilágítási vállalat létesítése van keletkezőben, illetve tervben 

ismételten Körmenden. Az ügyet a budapesti Ganz-gyár vette kezébe, mely szakértő 

mérnököt küldött ki a napokban. Erőforrásul a Rábát óhajtják felhasználni, hasonlóan, de 

kisebb méretekben, mint az ikervári villamtelepen. A gyár hír szerint részvényeket is 

bocsátana ki s már ez idáig sikerült a támogatásra Kirnbauer gőzmalom-tulajdonost is 

megnyerni, kinek két gyára van Körmenden. Támogatás várható Batthany Strattmann 

Ödön hercegtől is, ki szintén villamos világítást óhajtana a várba bevezetni”.257 A tervek 

csak 1906-ra készültek el, az ügy azonban tovább bonyolódott, és a korabeli 

dokumentumok szerint 1906-ban Dr. Beck Lajos kerületi országgyűlési képviselőnek 

kellett ismételten kapcsolatba lépni a Ganz és Társa céggel. A Ganz gyár leküldte 

mérnökét, Vranovits Manót, akinek ígérete szerint néhány hét múlva elküldi a terveket és 

a költségvetést.258 Vranovits beváltotta ígéretét, és 1907. év elején Körmenden volt a 

villamos világítás terve, amely tartalmazta a pályázati felhívást, a költségvetési és 

műszaki leírást, vezeték és közvilágítási hálózat tervezetét, a központi telep, valamint a 

gép- és lakóházak tervezetét. „…a tervek szerint 150 darab ca. 50 wattos Wolfram 

                                                
254 Göndöcs József molnár 1890.01.01-én kért iparűzési engedélyt. Forrás: Vizi László: Körmendi 

Helytörténeti Lexikon. Körmend 2005. 166. o.  
255 Északdunántúl Áramszolgáltatásának 75 éve. MTESZ Győr-Sopron megyei Szervezete 1971. 46.o. 
256 Vasvármegye, 1900. május 15. 5.o. 
257 Vasvármegye 1902. március 2. 6.o. 
258 Uo. 1906. szeptember 25. 3.o. 
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izzólámpa és a 4 darab 10 amperes ívlámpa van előirányozva”.259 De a megvalósítás még 

mindig váratott magára, két évnek kellett újból eltelni ahhoz, hogy most már véglegesen 

elkötelezzék magukat a villamos világítás kivitelezése ügyében.  

A nagyközségi előjáróság csak 1909-ben ismerte fel azt a tényt, hogy egy 

település fejlettségét fémjelzi a villamos világítás bevezetése, és az eddigieknél sokkal 

komolyabb tervezési stádiumba lépett a villamos világítás ügye. Az ügyet Kovács 

Sándor gyógyszerész helyettes bíró vette kézbe és foglalkozott az üggyel. A számítások 

azt jelezték, hogy ha lesz 1800 lángra előjegyzés, akkor a vállalt kivitelezhető, 

mégpedig házi kezelésben.260 A képviselőtestület 1909. március 20-i ülésén kimondta, 

„hogy a városi villam világítás berendezései a Ganz gyár Rt. által benyújtott terveket a 

további tárgyalás alapjául elfogadja és a gyárral a villam világítás berendezése iránt a 

tárgyalásokat megkezdi.” Elhatározását tett követte, melynek első lépéseként, a legjobb 

ajánlatot tevő Ganz-gyárral, mint leendő kivitelezővel, kezdtek tárgyalni.  

A város lakóihoz bejelentő-íveket küldtek, hogy felmérjék az igényeket. 

Tájékozatlanság miatt kevesen jelezték vissza szándékukat. A város vezetői, miután 

illetékes helyen pontos adatokat szereztek, tájékoztatták a lakosságot a bevezetés 

költségéről és a lámpák minőségéről. Szívesen hangoztatták, hogy: „A mai korban az 

emberi leleményesség az elektromos erőben keresi és találja meg egyik legsikeresebb 

közvetítőjét.”261 Egy olyan elektromos telep létrehozását tervezték el, amely közvilágítást, 

az igényeknek megfelelően lakásvilágítást szolgálna, és az ipar igényeit is kielégítené.  

A legnehezebb dolog az egyszerű emberek meggyőzése volt. Mint minden új és 

ismeretlen dologtól, az elektromosságtól is idegenkedtek kezdetben az emberek. A 

község hetente megjelenő folyóirata, a Rábavidék, évek óta hosszasan taglalta a 

villanyvilágítás előnyeit. Tudatták a lakossággal azt is, hogy szerelés során milyen 

biztonsági intézkedéseket tesznek, például: rövidzárlat esetére ólom biztosítékot kötnek 

az áramkörbe. A szerelés költsége és a berendezések ára sem volt mellékes dolog az 

emberek számára. A költségeket meghatározta a helyiségek száma, elrendezése, 

lámpatartók csillárok egyéni ízlés szerinti megválasztása. A várható költségeket konkrét 

példákon mutatták be. Rézsodrony vezeték használatával 1 lámpahely, amely 4-5 

lámpát tartalmaz, 14-15 koronába fog kerülni. Már ekkor közölték az „elektromos erő” 

                                                
259 Uo. 1907. január 5. 2.o. 
260 Uo. 1909. március 10. 5.o. 
261 Rábavidék 1909. április 11. 5.o. 
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eladási egységét /hektowattóra/, mely 7-8 fillér. A könnyebb megértés érdekében 

közölték azt is, hogy 1 órai világítás, 5 gyertyafényű lámpával 1,26 fillérbe fog kerülni.  

A propaganda hatásos volt, mert az emberek lassan belátták, hogy az elektromos 

világítás nem az urak számára feltalált luxus, hanem mint egészségi, mint takarékossági 

szempontból éppen a kisfogyasztóra a legelőnyösebb.  

Az előmunkálatok közben csendben folytak, és a nyár közepére úgyszólván 

teljesen készen álltak a tervekkel. A villamos telepet a Ganz gyár létesítené, amely 

részletes terveket és költségvetést készített a telepről. Ezt a tervezetet Balázs Fülöp, a 

VEMRT főmérnöke felülvizsgálta és azt általában helyesnek találta, az elöljáróság 

immár a részletek előkészítése dolgában is intézkedett. A város elöljárósága az egész 

telepet motorrendszerre kívánja fektetni, minthogy „a pinkafői és ikervári telepek 

példája mutatja, hogy a vízerőben nem lehet megbízni.” A terv szerint a telep hajtóerő 

egy 80 LE-s és egy 120 LE-s gép lesz, 4000 lámpát kiszolgáló képességgel. Ebből 

azonban első körben csak 2 ezret vettek számításba, valamint 8 ívlámpa és 215 izzóláng 

pedig a város világítására, mely úgyszólván kétszerese az ezelőtti petróleum lámpáknak. 

A villamos hálózatba az állomás épületét és a pályaudvart is bekapcsolják, 

melyek fogyasztása tekintélyes összeget képviselt. A hercegi kastély szintén 

megnyerhető volt az ügy támogatására.  

A tervek alapján a telep létesítésére szükséges lenne – ide értve mintegy 80 ezer 

korona forgalmi tőkét is – 340 ezer koronára. Gépi berendezésre kellene 211 ezer K, 

kapcsolásokra 26.838 K, vasútállomásig vezető vezetékre 7100 K, a telephely, gépház, 

lakóház céljaira mintegy 43 ezer K, forgalmi tőke 30 ezer K, kölcsön félévi kamata 10 

ezer K, árfolyam különbözet 13.600 K – hercegi várba való bevezetésre 7100 K. Évi 

kiadások törlesztésre 19.720 K lenne, az üzem költségekre 19530 K, vagyis kerek 

összegben 40 ezer Korona. Bevétel ezer láng után 24 ezer K lenne, közvilágításért 5 

ezer, a 30 ezer K forgalmi tőke 4 százalékos kamata 1200 K nem számítva a nappali és 

az esetleges nagyobb mérvű éjjeli erőfogyasztást. 

Miközben a lakosság egyre szélesebb rétegét sikerült meggyőzni, tovább folytak 

a tárgyalások a Ganz-gyárral. 1909. októberében aláírták a szerződést. Kováts Sándor262 

helyettes bíró volt a villamos telep létesítésének fő támogatója, és szószólója.263  

                                                
262 Jánosháza, 1863. január 01. – Körmend, 1934. 12. ?., Gyógyszerész, városbíró. Középiskoláit 

Felsőlövőn és Pozsonyban, az egyetemet Budapesten végezte. 1890-95 között a kőszegi „Magyar 
Király” patikát bérelte. 1895-ben ment Körmendre, és megnyitotta a „Megváltó” gyógyszertárat. 
Technikai érdeklődésére utal, hogy elsőként vezetteti be a telefont, a villamos világítást, egyike az első 
rádió tulajdonosoknak. 1900-tól Körmenden 12 évig helyettes bíró, majd 3 és fél évig városbíró volt. 
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1910. február havában már az épület engedélyezési tárgyalásai folytak.264 A régi laktanya 

épületét jelölték ki erre a célra, hiszen a község tulajdonában volt, és a kész beruházást is 

köztulajdonban akarták hagyni. Sorozatos fellebbezések nehezítették az engedélyeztetést. A 

környék lakói nehezen törődtek bele, hogy új, még ismeretlen dolog lesz a 

szomszédságukban. Féltek a zajtól, a telep tűzveszélyességétől, és azt gondolták, hogy „a 

kiömlő gázok szaga elviselhetetlen lesz”. Mikor belátták, hogy félelmük alaptalan már nem 

álltak útjába a haladásnak.265 Az 1910. év első hónapjaira beérkeztek a 370.000 koronás 

építési kölcsönre a pénzintézetek ajánlatai. A magyar jelzálog és Hitelbank 5,35% kamatot, 

a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 5,40% kamatra adott volna kölcsönt.266 Egyébként a 

kölcsön ügyében 1910-ben Széll Kálmánt, a Magyar Jelzálog és Hitelbank elnökét 

körmendi küldöttség – Kovács Sándor helyettes bíró, Tóth István jegyző, Láng Rezső 

tanácsos, Rácz Zsigmond városi képviselő – is felkereste, kérve támogatását. Széll 

biztosította őket támogatásáról annál is inkább, mivel a körmendi kerületben van választói 

joga.267 Ezt követően a villamos művek finanszírozását és a vasúttal való világítási 

szerződést tárgyalta a város közgyűlése, amelyen pontosították a költségeket: összes költség 

376.000 korona, amelyből 335.000 korona telep létesítésére268, 11.800 korona vasúti 

kapcsolásra szükséges. A város tanácsa 380.000 korona kölcsön felvételét javasolta a 

képviselőtestületnek a Jelzálog és Hitelbanktól, mivel ennek feltételei voltak a 

legkedvezőbbek.269 A Ganz gyár 1910. március elsején értesítette Körmend városát, hogy 

„a város által hozzájuttatott szerződést elfogadja és nyolc hónapon belül, tehát november 

hó 15-ig a telepet üzemképes állapotban a város rendelkezésére bocsátja”.270 Körmenden 

október 15-re tervezték a villamos telep átvételét. A villamos telep építésére beérkezett 

négy ajánlat közül a képviselőtestület Schreiner Sándor körmendi lakos javaslatát fogadta 

el, aki 35.924 koronáért vállalta el a kivitelezést. A villamos vezeték fenyőoszlopaira is 

pályázatot hirdettek, amelyre a következők nyújtottak be pályázatot: „Lordet és Társa 

Budapest, Barna Gusztáv Gyöngyös, Schwarz Ignác, Reder cég Budapest, Mayer és 

Schwarc Szombathely. Ezek közül a legelőnyösebb ajánlatot Mayer és Schwarc cég 

                                                                                                                                          
Javasolta a Rábán megépítendő turbina létesítését, melynek megvalósulását már nem érhette meg. 
Forrás: Halász Imre: Vasmegyei fejek. Szombathely. 1930. 254. o.  

263 Rábavidék 1909. október 17. 4.o. 
264 Uo. 1910. február 5.  
265 Vasvármegye. 1910. február 2. 5.o. 
266 Uo. 1910. február 4. 4.o. 
267 Uo. 1910. március 4. 5.o. 
268 Elektrotechnika 1910. április 15. 8. szám Elektromos mű Körmenden. 
269 Vasvármegye 1910. március 9. 4.o. 
270 Uo. 1910. március 2. 5.o. 
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nyújtotta be Szombathelyről”. 271 Az alispán 1910. július 4-én írta alá az engedélyt, majd 

július 13-án a főszolgabíró a „villamos telep” építési engedélye ügyében megtartotta a 

helyszíni tárgyalást. Egyetlen kifogást nyújtottak be, mégpedig Reichenfeld Dávid volt az, 

aki azt mondta, hogy a villamos telep a házára tűzveszélyes. A főszolgabíró nem hagyta 

jóvá az óvást, mivel a távolság 105 méter, így az építkezés megkezdődhetett.272 A 

munkálatok igen csak elhúzódtak, így Körmend 1911. januárjában pert fontolgatott a Ganz 

gyár ellen. Így indokolják a per indítást: „A város ugyanis szerződése szerint kölcsöneit 

akként vette fel, hogy októberre a pénz rendelkezésére álljon. Azóta a város fizeti is a nagy 

kamatterheket, amelyekért a villamos telepnek októberre kilátásba helyezett jövödelme a 

gépek elmaradása folytán a szükséges rekompenzációkat nem nyújtotta”.273 A per 

bejelentése jótékonyan befolyásolta a leállt építést, mert a hír hallatára január 26-án 

Körmend értesítést kapott, „hogy az egyik várvavárt és hónapok óta ígért dynamót tegnap 

Körmendre indították”. Három nap múlva a következő híradás jelenik meg a Vasvármegye 

újságban „Körmendre tegnap megérkezett a villamos telep várva várt dinamógépe, 

amelynek felszerelésén és beállításán éjjel-nappal dolgoznak a Ganz gyár emberei”.274 A 

munkák végéhez érve Batthyány Strattmann Ödönné hercegasszony látogatta meg 

kíséretével Körmend új érdekességét és közel háromnegyed óráig időzött a telepen, 

amelynek minden részletét behatóan elmagyaráztatta magának. A hercegasszonyt Pálffy 

mérnök és Havlicsár építésvezető kalauzolta. A hercegasszony a villamos telep ügyének 

főmozgatóját, Kovács Sándor helyette városbírót, magához kérette, hogy informálódjék a 

villamos világítás ügyének állásáról. Sok erőfeszítés eredményeként 1911. február 4-én este 

7 órakor kigyúltak a város főterén az ívlámpák, a magánlakásokban a villamos izzólámpák. 

A Vasvármegye így tudósított az eseményről: „Ünnepnapja volt tegnap Körmend 

Publikumának. Megszületett a kisváros nagy szenzációja, a várva várt villamos világítás. 

Tegnap este hét órakor kigyúltak a város főterén a fényes ívlámpák, a magánlakásokban a 

villamos körték, és a közönség lelkes érdeklődése mellett kezdte meg üzemét az új villamos 

telep. Az első villamos-világítás látványossága a hercegi várkastély volt, mely valóságos 

fényárban úszott. Maga a hercegi pár is nagy érdeklődést mutatott a kivilágítás iránt, mely 

egyenesen a hercegi pár sürgetésére történt meg már tegnap. A hercegi pár nagyon meg 

volt elégedve a pompás kivilágítással.”275 A Körmendi Elektromos Művek áramfejlesztő 

                                                
271 Uo. 1910. március 31. 4.o. 
272 Uo. 1910. július 13. 5.o. 
273 Uo. 1911. január 21. 5.o. 
274 Uo. 1911. január 29. 10.o. 
275 Uo. 1911. február 5. 9.o. 
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telepe 2 db Fegyver és Gépgyár gyártmányú, egyenként 85 LE-s Diesel nyersolajmotorral 

rendelkezett, 2 db Ganz gyártmányú, egyenként 50 kW teljesítményű 250 V feszültségű 

egyenáramú dinamóval fejlesztette a villamos energiát. A villanytelephez tartozó 

akkumulátortelep kapacitása 432 Aó volt, a telephez egy további motordinamó tartozott 20 

kW teljesítménnyel. A 2x110 V-os egyenáramú háromvezetékes hálózatra 215 db 

közvilágítási izzólámpát szereltek. A magánfogyasztóknál felszerelt izzólámpák száma 

1800 db. A közvilágítás céljára 8 ívlámpát is felszereltek, az üzemeltetett motorok száma 6 

db.276 Az üzem indulásakor a város csak 80 villanyórával rendelkezett, 40 helyre pedig még 

kiépíteni szándékoztak, csak még nem érkeztek meg a fogyasztásmérők.277 

Körmend város közhangulata a legnagyobb lelkesedéssel fogadta a villamos 

telep üzemének megkezdését és a telep eddigi működését teljes elismeréssel kísérte, 

addig a február 23-i városi közgyűlésen az egyik képviselő kemény kritikát mondott a 

villamos telep ellen és azzal az indítvánnyal lépett fel, hogy a képviselőtestület ne vegye 

tudomásul a villamos üzem megkezdését, mert a telepen az ellenőrzés nagyon hiányos 

és az ívlámpák rosszul funkcionálnak. A közgyűlés egyhangú tiltakozása utasította 

vissza ezt az „érdemtelen” kritikát, amellyel szemben Markó István városi képviselő 

vette védelmébe a villamos telepet.278 

Sok erőfeszítés eredményeként 1911. február 4-én este 7 órakor gyulladtak ki a 

város főterén az ívlámpák, a magánlakásokban az izzólámpák. A hercegi várkastély 

fényárban úszott. Nagy tömeg gyűlt össze a vár előtt. Megszületett a „villamosvilágítás” 

Körmenden.279 Ekkor 215 db közvilágítási izzólámpa, 1800 magánfogyasztói izzólámpa 

és 8 ívlámpa volt bekötve.280 Megemlítendő, hogy 3000 kW fogyasztás felett 

kedvezményes díjat számoltak el. Az iparengedélyt 1911. február 27-én állították ki. A 

cégbejegyzés szerint a létesítmény tulajdonosa Körmend nagyközség közössége lett.  

A körmendi villanytelep átvételéhez szükséges felülvizsgálati eljárás 1911. március 

21-én vette kezdetét. Az aktusnál részt vett a város képviseletében Háry József városbíró, 

Kovács Sándor helyettes városbíró, a villamos telep ügyének vezetője, a villamos bizottság 

tagjai, Balázs Fülöp a VEMRT igazgató főmérnöke, mint Körmend szakértője, Rosta 

Mihály a Ganz gyár kiküldötte és a magyar fegyvergyár kiküldött főmérnöke.281 A két 

                                                
276 Észak-Dunántúl Áramszolgáltatásának 75 éve. MTESZ Győr-Sopron megyei Szervezete 1971. 46.o. 
277 Vasvármegye 1911. április 9. 9. o. 
278 Vasvármegye 1911. febr. 24. 5. o.  
279 Vasvármegye 1911. február 5. 9. o. Körmend villamos fényben. 
280 Észak-Dunántúl áramszolgáltatásának 75 éve. MTESZ Győr-Sopron megyei Szervezete 1971. 47.o. 
281 Vasvármegye 1911. március 22. 5. o. 
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napig tartó felülvizsgálat, amely terhelési próbát is tartalmazott, kitűnően sikerült. „A 80 

lóerejűnek beállított gépek ereje a 99 lóerőt is elérte. Ennek alapján az üzemgépeket a 

bizottság véglegesen átvette. A dinamók felülvizsgálata alkalmával az egyik dinamó 

hiányosnak bizonyult, miért is annak kicserélését kötelezően kimondta a bizottság. Az 

akkumulátortelep és a vezetékhálózat felülvizsgálata még hátra van, ezek felülvizsgálását 

valószínűleg a jövő hét során fogja a bizottság eszközölni.”282 Az elektromos áram 

iparfejlesztő hatása már ebben a hónapban jelentkezett, mikor Háry József asztalosmester 

műhelyét villamos erőre rendezte be, és telepengedélyezési kérelemmel fordult a 

szolgabíróhoz. Március hónapban az elektromos áramfogyasztás a magánosoknál 1000 K 

bevételt eredményezett. A város bevételei a vasútállomás villanyvilágítása után még 

nagyobb mértékben emelkedett.283 A villamos-telep teljes átvételére 1911. április 26-án 

került sor, ünnepélyes keretek között.284 Működését a felügyelő-bizottság ellenőrizte, 

melynek tíz tagja a település képviselőtestületéből került ki. Feladatuk volt figyelemmel 

kísérni az objektum kezelését és vezetését, valamint azt, hogy a kereskedelmi üzlet 

szabályainak megfelelően működtetik-e.  

A szolgáltatások körében ekkor jelent meg a villanyszerelő, amely eddig ismeretlen 

volt a körmendi emberek előtt. 1911. decemberében a következő hirdetés jelent meg a helyi 

újságban: „Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy villanylámpáim árait 

nagyobb kötés folytán lejjebb szállítottam. Szállítok „dr. Just volfram” és „Tantál” lámpát, 

1K 90f- ért. 10 darab egyszerre való vételnél 1 K 80 fillérért 50 gy.fényig. Szénszálas lámpát 

60 fillérért. Különféle csillárok nagy választékban. Elvállalok teljes villanyberendezéseket a 

legjutányosabb árban. Tervekkel és költségvetésekkel díjmentesen szolgálok. Kiváló 

tisztelettel: Fülöp Imre gépész, műlakatos, villanyszerelési vállalkozó”.285 [61] 

A város elektromos műve az első üzletévben már 2200 K tiszta bevételt hozott.286 Mire az 

ipari fejlődésre is nagyobb hatással lehetett volna a villamosítás, kitört az I. világháború. A 

négy évig tartó háború nagy emberi és anyagi veszteségekkel járt, és magával hozta a 

gazdaság összeomlását. Közben a villanytelepen 1917. karácsonyeste tűz keletkezett, a 

felhalmozott olajos rongyok miatt. A kár a tűzoltóság „Tűzesetek nyilvántartása” szerint 

42.338 K volt. A tűzoltóság és a katonaság a fontosabb gépeket meg tudta menteni.287 

                                                
282 Vasvármegye 1911. március 24. 6.o. 
283 Vasvármegye 1911. április 9. 9. o. 
284 Vasvármegye 1911. április 29. 
285 Rábavidék. 1911. december 15. 4. o. 
286 Elektrotechnika 1912. március 15. 88. o. 
287 Vasvármegye 1917. december 28. 3.o. 
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11. AZ IKERVÁRI VÍZERŐMŰ 
 

11.1. A tervezési szakasz 

Dr. Edelmann Sebő 1891-ben Németországban tett tanulmányutat és mély 

benyomást tett rá a frankfurti Nemzetközi Elektromos Kiállítás rendezésekor 

megvalósított ötlet, hogy 175 km-re kb. 200 LE-nek megfelelő teljesítményt vigyenek 

át. 1892. augusztus 22-25-én Brassóban megrendezett Magyar Orvosok és 

Természetvizsgálók XXVI. vándorgyűlésén Edelmann többek között ezzel az energia 

átvitellel is foglalkozott. „Az elektrotechnika feladata az elektromos energiának 

gyakorlati alkalmazása világításra, munkaátvitelre, motorikus és chemiai célokra, s e 

sokoldalú feladat megoldásában nagyot haladt s a kezdet nehézségein messze túl van. 

…de nem mulaszthatom el mégsem, hogy legalább azok egyikére, az elektromos 

munkaátvitelre és szétosztására figyelmüket fel ne hívjam. Mert fontos ez nemcsak a 

tudomány szempontjából, hanem közgazdasági és ipari tekintetben is és az elért 

eredmény a várakozást jóval felülmúlja. A kik a múlt évi M. frankfurti elektromos 

kiállítást megtekintették, gyönyörködhettek az elektrotechnika legnagyobb szabású 

kísérletében s tanúi lehettek azon fényes diadalnak, melyet az elektrotechnika a Lauffen-

M.frankfurti elektromos munkaátvitelben aratott. Lauffen würtenbergi városka mellett a 

Neckar folyónak 3,87 m magas esése van és mozgási energiája 2000 lóerőt képvisel, a 

mely készletből 5 turbina segélyével 1500 LE értékesíthető.”288 A hasznosított 

teljesítmény csak 200 LE volt.289 Ugyanebben az előadásában – mint tanár – 

természetesen az oktatással is foglalkozik, s mint írja „a mérnöknek tisztán elméleti 

tevékenysége és a munkásoknak tisztán gyakorlati-, kézműi- működése mellett 

szükségessé vált egy a kettő közé eső, mondjuk átmeneti készültség, melyben a 

praktikumot bizonyos fokú elméleti képzettség egészíti ki, ez oknál fogva alsóbb rendű 

elektrotechnikai iskolákat állítottak fel a szükséges munkavezetők, monteurők, 

laboratórium-mechanikusok stb. képzésére”.290 Ebben a gondolatmenetében 

kirajzolódik az iparoktatás színvonalának növelésére, illetve egy később megvalósuló 

                                                
288 Vasmegyei Lapok 1892. szeptember 11. 3-4. o. 
289 „Nagy kíváncsisággal várták az átvitel hatásfokát, amely a kísérlet második fontos része volt. A vezeték 

két részből állt. Lauffentől Eberbachig kb. 60 km távolságban 25 ezer V feszültséget kapcsoltak, 
Eberbachtól Frankfurtig 115 km hosszúságban csak 10-15 ezer V feszültséget vezettek. (Kisebb 
szigetelőket szereltek fel.) Augusztus 31-én záporesőben tartott kísérlet alkalmakor kb. 200 LE-nek 
megfelelő elektromos energiát vittek át már 75%-os hatásfokkal.” Forrás: Straub S: Elektromos munka-
átvitel 175 km-nyire I. 443-465.old. In: Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye 25(1891) 10. 

290 Vasmegyei Lapok 1892. szeptember 11. 3-4. o. 
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„technikusi” szintű oktatási szakember képzés hiányára való utalás. A következőkben a 

képzőintézetek hiányát tárja fel. „Nincs elektrotechnikai intézetünk, de még rendszeres 

tanszékünk sincs, elektrotechnikai egyesületet csak a határon túl ismerünk, 

szakműveket, folyóiratot idegen földön keresünk! Összetett kézzel nézzük e remek 

tudománynak és hatalmas iparának fejlődését a külföldön, pedig baj ez a magyar 

kultúrára és iparra egyaránt”.291 A villamos energia alkalmazhatóságát javasolja, a kis- 

és középiparosoknak, mert így olcsóbb és rugalmasabb erőforráshoz juthatnak. A maga 

idejében ez egy nagyon fontos meglátás volt, hogy a villamos energia felhasználását 

nem csak a világítás terén találja nélkülözhetetlennek, hanem az ipari alkalmazásában 

hatalmas közgazdasági értéket is látott benne.  

1894. nyarán jelent meg a Vasmegyei Lapok hasábjain „Nagy tervek” címmel az 

ikervári erőmű megépítésének szándéka. [Táblázat 14] E cikkben a világításon felül 

ismét előtérbe kerül a villamos erő alkalmazása „…tehát sokféle gazdasági munkát 

végeztetni, csépeltetni, malmot hajtani, szóval mindazon munkák végzésére alkalmas, a 

melyek kényelmes, egyszerű, bárkitől kezelhető és a mi fő, a szénnél sokkal olcsóbb 

hajtóerőt kívánnak”.292 A tervezők számítása szerint 1 lóerőnyi villanyerő évenként 

reggeltől estig 100 Ft-ba, gyári célokra 150 Ft, és éjjel-nappal való használat esetén évi 

200 Ft-ba kerülne. Öt lóerőig egy-egy LE 100 Ft helyett 80 Ft, 20 LE-ig 67 Ft, 20 LE-n 

felül 60 Ft-tal számoltak.293 [Táblázat 15-17] Részletes számításokat ad a különböző 

világítási nemekre, úgymint a gáz, a gyertya és a villanyvilágítás módozataira és a 

különböző motorok évi költségeinek összehasonlítására. A cikkben egy felhívást is 

közzétettek, amelyben tudatják a szervezők, hogy „ezen ügyben folyó hó 22-én délelőtt 

10 órakor Szombathelyen, a vármegyeház nagytermében általános értekezletet tartunk, 

melyre t. cz. Uraságodat és mind azon polgártársainkat, akik az eszmét helyeslik és 

törekvésünket pártolják, van szerencsénk meghívni.”294 Az aláírások tanúsága szerint a 

vármegye és a város vezetőségében és értelmiségében teljes összhang mutatkozott a terv 

kivitelezésével kapcsolatban, az aláírók között tekintélyes személyeket is találunk.295 

                                                
291 Uo. 1892. szeptember 11. 3-4. o. 
292 Uo. 1894. július 15. 1-3. o. 
293 Uo. 1894. július 15. 1-3. o. 
294 Uo. 1894. július 15. 1-3. o. 
295 Az aláírók. Ajkay Gyula, gr. Batthyány Lajos, dr. Berzsenyi Jenő, Bezerédy Adorján, Deutsch I. M. 

Eperjessy dezső, dr. Edelmann Sebő, Ebergényi István, Farkas Gyula, dr. Feldmann Bódog, gr. Festetics 
Kálmán, Galba Lajos, Gothard Jenő, Gothard Sándor, Grünwald Ödön, Horváth Lajos, Gaár Frigyes, 
Jánosits József, Károlyi Antal, Knebel Jenő, Koller Ernő, Lengyel Mór, Mayer Ede, Nagy Jenő, dr. 
Németh Gyula, dr. Pataky Arnold, Rauscher Miksa, dr. Rosenberg Gyula, Ritter József, Széll Ignácz, 
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Még ugyanebben a hónapban jelenik meg Gothard Jenő tollából a „tervezett 

Szombathelyi elektromos művek részvénytársaság lámpadíjtételére vonatkozó 

adatok”.296 Egy új technológia bevezetésekor tisztában kell lenni a fizetőképes 

kereslettel, tehát nagyon „fontos szerepet játszik a méltányos díjszabás megállapítása”. 

Ebben az időben két eljárás volt szokásban, hogy a fogyasztó az elfogyasztott áramot a 

szolgáltató társulatnak megfizesse. 

1) A fogyasztás meghatározása mérő eszközökkel. 

2) Megállapodás egységárakban, az egyes meghatározott fényerejű lámpák után egész 

évi használatra állapították meg és megegyezés szerint havonként, negyed-, fél-, 

egész évenként előre volt fizetendő. 

A cikk részletesen elemzi a különböző világítási nemek és izzólámpák és ívlámpák 

díjtételeit, így pl. kávéház és malom, vendéglői étterem, lakószoba, bolt, műhely, 

hálószoba és még istálló esetében is. Első látásra feltűnik, hogy az elektromos 

világításnak komoly vetélytársa volt az Auer égő, a többi mint kétszer, sőt háromszor 

többe került. A 48 gy. Auer égőnek megfelel az 50 gy. elektromos lámpa, az előbbi 

17297, az utóbbi 68 Ft-ba került, tehát 11 Ft-tal többe. A gazdaságosabb 80 gy. Auer 

égőnek megfelel 1-1 db 50 és 15 gy. elektromos lámpa, az első került 72 Ft-ba, 120 liter 

gázfogyasztást számolva egy órára, a két utóbbi összesen 102 Ft, azaz 30 Ft-tal került 

többe, ha az Auer égőkre évi 300 órai használatot számítottunk. Az elemzés behatóan 

vizsgálta a különböző világítótestek egyéb költség vonzatait is, ilyen például a kiépítés 

költsége és a karbantartási kiadások. Összehasonlítja a villany és a gázláng 

használatából adódó különbséget, kihangsúlyozva a gázvilágításnál képződő 

égéstermékből származó egészségügyi és higiéniai hátrányokat. Összefoglalva a 

cikksorozatot, azt mondhatjuk, hogy a tervezők minden apró részletre kiterjedően 

kidolgozták az elektromos áram használatára vonatkozó lehetőségeket, és minden 

fogyasztói körnél megtalálták azokat az engedményeket, amelyek a felhasználók 

oldaláról vonzóak. Magánfogyasztók esetében olyan megoldásokat is javasoltak, hogy 

két helyiség világítása esetében, egyidejűleg csak az egyik helyiség megvilágítása 

legyen lehetséges.  

                                                                                                                                          
Szűts Béla, dr. Strehlinger Herman, Stubenvoll Ferencz, Szametz Lajos, Wälder Alajos, Visy Mihály. 
Forrás: Vasmegyei Lapok 1894. július 15. 1-3. o.  

296 Vasmegyei Lapok 1894. július 19. 3-4. o.  
297 Ha egy óráig égő 95 liter gázfogyasztást és 1 köbméter gázt a szombathelyi árak szerint 20 kr-ba 

számítunk. 
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1894. július hó 22-én délelőtt a vármegyeház nagytermében nagy érdeklődés mellett 

tartották meg azt az értekezletet, amelynek témája a villamos világítás kiépítésének 

ismertetése volt.298 Szűts Béla mérnök - a Danubius-Schoenichten-Hartmann gépgyár 

későbbi igazgatója299 - elbeszélése alapján alapos és részletekbe menő vizsgálatok és 

mérések történtek meg. A Rába vízhozamát az I. kerületi kultúrmérnöki hivatal300 a 

sárvári Rába-hídon vízmérő méréseket végeztetett, a folyó másodpercenkénti 

vízszállításáról, illetve a vízállásról. A vízmérésekből kitűnt, hogy 1888-tól 1892-ig 

terjedő öt év alatt csak 10 nap volt, - 1889. szeptemberében - mikor a másodpercenkénti 

vízmennyiség kevesebb volt, mint 10 m3, azonban ez öt év alatt 1438 nap volt, mikor a 

vízmennyiség 15 köbméternél nagyobb volt, tehát az öt évnek 83%-ban több víz volt, 

mint amennyire rendes körülmények között számítottak. A mérések adataiból látható, 

hogy a Rába – vízszállítás szempontjából - megbízható folyó, mely a vízmennyiséget 

illetően alkalmas nagy hajtóerő kifejtésére. Az év legnagyobb részében több vize van, 

mint amennyi 1200 LE kifejtésére szükséges és a legnagyobb szárazságkor is szállít 

annyi vizet, hogy abból még tetemes lóerő származhat. A működés folyamán azonban 

kiderült, hogy lesz olyan időszak, amikor a szállított víz mennyisége kevés a turbinák 

meghajtásához. Figyelemre méltó az első dátum, tehát már 1888-ban meg volt a 

szándék egy erőműépítéshez, még az előtt, hogy a frankfurti Nemzetközi Elektromos 

Kiállítást megtekinthették volna. A helyszín kiválasztása is alapos vizsgálatot követelt, 

mivel több helyen is meg lehetett volna építeni az erőművet. A Rába folyónak 

Molnáritól Ikervárig terjedő szakasza Szombathelytől körülbelül egyforma távolságra 

van. Ha más okok nem indokolják, akkor tetszőleges lett volna e szakaszon a 

műcsatornának és az elektromos telep építésének a helyszíne. Azonban a folyón, az 

ország határtól Győrig sehol sincs akkora esése, mint Ikervárnál, és még egy körülmény 

növelte az Ikervárnál kihasználható vízszint különbséget. A tengerszint feletti 

magassági mérésekből kiderült, hogy a Rába nem a völgy legmélyebb részén folyik, 

hanem úgyszólván a völgyoldalban. A völgy legmélyebb részén a jelentéktelen 

Herpenyő folyó kanyarog. Így a Rába és a Herpenyő között vízszintkülönbség hozható 

létre, melyet Ikervárott ki lehetett használni, mert a Herpenyő mindjárt Ikervár alatt 

ömlik a Rábába.[62][63] Ha nem itt építik fel az erőművet, akkor sokkal nagyobb 

                                                
298 Uo. 1894. július 26. 3-6. o.  
299 Dalmadi Ödön: Ikervári Villamos Művek Budapest 1900. 4. o.  
300 Bánó László visszaemlékezésében említ egy Péch Béla nevű személyt, akinek a hivatala végezte a 

méréseket. Forrás: Szombathely város… Id. mű. 96. o.  
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földmunkát kellett volna végezni, hogy a megfelelő vízszintkülönbséget biztosítani 

lehessen.301 A helyszínrajz ábrázolja az ikervári vízmű elrendezését, a tervezett 

műcsatorna és a Rába hosszprofilja a kihasználható esést. Az sem volt közömbös, hogy 

Ikervár Szombathelytől mindössze 23 km távolságban van, és a hálózat kiépítésével 

Sárvár is villamosítható. Károlyi Antal alispán vállalkozott arra, hogy a cél érdekében 

megnyeri Batthyány Lajos és Géza grófokat.302 Ugyanis a község közelében a Rábán a 

Batthyány család 1796 óta üzemeltetett egy 120 LE teljesítményű vízimalmot.  

A cél elérésére a Rába vize 5 km hosszú műcsatornán át – mely a felső csatornát 

képezi – jut a turbinaházhoz. E csatorna 16-20 m3 vízre lett kiépítve. A turbinaház 5 

turbinára épült, amely turbinák mindegyike 300 LE-s és vízszintes tengelyén két 150 

LE-s dinamót tartott működésben. A turbinaház alatt kezdődik a műcsatorna alsó része, 

mely részben új, részben pedig, a Herpenyő medrét követi. A felső műcsatornában 

(átlagos vízállás mellett) a turbinaháznál a vízszint 159,63 m az Adria színe felett az 

alsó csatornában pedig 152,08 m, s így az esés 7,55 m. A vízmennyiség 15-20m3/sec.  

A Vasmegyei Lapokból tudható meg, hogy 1894. őszén a „Villanyos közúti 

forgalmi eszköz létesítésére és villanyvilágítás alkalmazhatása czéljából gróf Batthyány 

Lajos fiumei kormányzó, dr. Edelmann Sebő főgymn. tanár és Gothard Jenő a városhoz 

folyamodtak”.303 A tervezett elektromos művek létesítéséhez szükséges 

villanyvezetékek a város utcáiban részint a föld alatt (Gyöngyös út, Horváth Boldizsár 

tér, Úri utca, Széchenyi és Templom tér valamint a Kiskar utca), a többi utcákban pedig 

a föld felett díszes oszlopokon leendő elhelyezését kérték. Szeptemberre „Aláírások 

útján Szombathelyen 2434, Sárvárott 751 lámpára történt előjegyzés”304. 

A Városi közgyűlés október 18-án tárgyalta a kérvény elbírálását. A 

közgyűlésen többen is ellene szóltak az indítványnak, persze ki-ki a maga 

megközelítése szerint. Első volt Ungár Zsigmond, ki a város villannyal való 

kivilágításáért már januárban folyamodott, de „– mint malicziozusan megjegyezte: mert 

tisztviselők fizetést nem kapnak, kérvényét elolvasni rá nem értek – még eddig feleletet 

                                                
301 Vasmegyei Lapok 1894. július 26. 3-6. o. 
302 „Úgy a gróf, mint édes atyja, gróf Batthiány(!) Géza örömmel vették törekvésünket és fáradságot nem 

ismerve, a legnagyobb odaadással igyekeztek tervünket megvalósítani. Mint magyar mérnök, örömmel 
constatálhatom, hogy lelkesebb és odaadóbb munkásságot és szeretetet technikai vállalkozáshoz nem 
óhajthattunk volna.” Forrás: Bánó László visszaemlékezése. In Bodányi: Id mű. 96. o. 

303 Vasmegyei Lapok 1894. szeptember 23. 4. o. 
304 Rábavidék 1894. szeptember 16. 4. o. 
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nem kapott.”305 Utána Eredics Ferenc kir. tanácsos szólt a tervezet ellen. Szerinte a 

város minden ellenérték nélkül szolgalmi jogot ad a társulatnak örök időre, 

elértékteleníti a város utcáit, „és ha vihar vagy más ok egy oszlopot ledönt, hát a 

legnagyobb szerencsétlenség eshetik emberben, állatban. Javaslata: a város utasítsa az 

egész ügyet egy bizottsághoz, mely egyrészt tekintetbe véve a gázgyárral fennálló 

szerződést, másrészt a város jól felfogott érdekét, az ügyet vizsgálja meg és tegyen 

jelentést. Ha ez el nem fogadtatnék, úgy azt kívánja, hogy a közgyűlés mondja ki, 

miszerint a kiküldendő bizottság beleegyezését csak úgy adja, ha a társulat az egész 

város területén földalatti vezetéket alkalmaz”. Majd Pick Vilmos intézett heves 

támadást a kérvény ellen, mely – szerinte –„semmivel indokolva nincs, semmi melléklete 

nincs, nem tudni, mi lesz az ára, már pedig ilyen dolognál tisztán kell látni, s nem 

szabad sötétben tapogatózni”.306 A közgyűlés határozatában „a város haladását, 

emelését és felvirágoztatását” látta az elektromos vezetékek kiépítésében, és a 

folyamodók részére az engedélyt megadta. Egyben előírta, „…hogy folyamodók 

mindazon óvórendszabályokat, melyeket az 1888. évi XXXI. tcz. És a vonatkozó 

miniszteri rendelet előírnak szigorúan betartani, mégis hogy a kérdéses vezetékeket 

akként tartoznak elhelyeztetni, hogy azok egyrészről az életbiztonság követelményeinek, 

másrészről pedig a szépészeti szempontoknak is megfeleljenek. Végül, hogy 20 év múlva 

a vezetékek a város egész területén föld alatt lesznek vezetendők.”307 Ennek ellenére a 

VEMRT és Szombathely városa között szerződés nem köttetett, így 1909-ig teljesen 

rendezetlen volt a város és a villamos társaság viszonya. A szerződés megkötésére maga 

a belügyminiszter utasította a várost 1909-ben.308 Ugyanis konfliktus kerekedett a 

villamos társaság és Vogel József villany-szerelő között, minthogy a villamos társaság 

megtagadta az áramszolgáltatást azon vezetékekhez, amelyeket Vogel szerelt. A városi 

tanács Vogelnek adott igazat és kimondta, hogy a villamos társaságnak nincs joga a 

szerelést monopolizálnia és a város ily irányban csak azért nem kötött szerződést, mert 

nem gondolt arra, hogy az ilyen monopolizálási kísérletek még csak fel is merülhetnek. 

A villamos társaság azonban ennek ellenére is fenntartotta álláspontját, mire Vogel az 

ipartestület útján panasszal járult a kereskedelmi miniszterhez. A miniszter a panasz 

alapján utasította a várost, hogy a szerelő iparosok érdekét, mint iparhatóság óvja meg 

                                                
305 VaML. Szombathely v. képv. testületének közgyűlési jkv. 1891-96. V. 171.a.  
306 Vasmegyei Lapok 1894. október 21. 3-4. o. 
307 VaML. Szombathely v. képv. testületének közgyűlési jkv. 1891-96. V. 171.a. 
308 Vasvármegye 1909. február 25. 2. o. 
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és minthogy kiderült, hogy a város és a társulat közt nincs szerződés, utasította a várost, 

az összes jogviszonyoknak szerződés útján való rendezésére.309 Ennek ellenére a 

társaság és a város között 15 évig különösebb feszültség és probléma nem adódott. 

A részvénytársaság felkérése alapján Bánó László mérnök nem egészen fél év 

alatt elkészítette a terveket és a költségvetést. Ez építés költségeit a következőképpen 

irányozta elő.[Táblázat 14]  

A svájci pénzcsoport (Kauffmann Bankház Basel, Cheneviere Bankház, Galopin 

Bankház, Davel Bankház, Georgeo Ormand Bankház Genf) csak úgy volt a társaság 

számára megnyerhető, ha a turbinákat és az elektromos berendezést a „Cie de 

l’Industrie Electrique et Mécanique Geneve gyárban és az Escher Wyss zürichi gyárban 

rendelték. Ennél fogva a hazai ipar ki volt zárva. A gépészeti számításokat, a föld- és 

betonmunkálatokat pályázat útján adták ki a vállalkozóknak.310  

A jövedelmezőségi számításokat a világításért (5500 égő után, darabonként 24 

korona) továbbá az ipari és erőátviteli szolgáltatásért (120LE sárvári malom, 50 LE 

szombathelyi iparosok, 40 LE szombathelyi villamos vasút, 400 LE az Ikervárott 

létesítendő fonó-és szövőgyár számára, (ez utóbbi nem valósult meg)) az első években 

271 ezer korona, a későbbiek során pedig 374 ezer korona évi bruttó bevételt terveztek.  

1894. végén meghirdették a részvények előjegyzését, mely 1895. februárjára 

már több mint 1 millió Ft-nál több gyűlt össze.311 Ez az összeg már elég biztosítékot 

nyújtott arra, hogy a munkálatok már ténylegesen elinduljanak. Március hónapban a 

város tanácsülésén bemutatják a Kossuth Lajos utcában építendő kétemeletes székház 

terveit, melyet ”a szépítő bizottság által is kifogástalannak találtatnak, az építés 

azonnal a kezdetét veszi”. Majd így folytatódik „Az épület nemcsak az utcának, hanem a 

városnak is díszére fog válni”. Az épületet Rauscher Miksa műépítész tervezte, és a mai 

napig az áramszolgáltató vállalat székháza és műhelyei is itt találhatók. 

[64][65][66][67][68] A tavasz folyamán téglahiány miatt csak május hóban kezdődhet 

el a székház építése. Az építés vezetését Wälder Gyula (1884-1944) mérnök, 

műegyetemi tanár vállalta el. 1985. március 28-án Batthyány Lajos gróf fiumei 

kormányzó elnöklete alatt az alakuló közgyűlést megtartották [69][70] A közgyűlésen 

                                                
309 Vasvármegye 1909. február 25. 2.o. 
310 VaML. CT 198. I.  
311 Szombathelyi Újság 1895. február 24. 7.o. 



 

 75 

25 részvényes vett részt 5527 db részvény [71] képviseletében.312 A VEMRT 

tervrajzát313 elfogadták, s mivel már az egész részvénytőke jegyezve volt, az elnök a 

részvénytársaságot megalakultnak jelentette ki. Az alapszabály értelmében az 

alapítónak joguk van az első 3 évre az igazgatósági tagokat kinevezni. Igazgatósági 

tagok lettek: Batthyány Lajos gróf, Edelmann Sebő dr., Gothard Jenő, Károlyi Antal dr., 

Newmann Rudolf, Stubenvoll Ferenc, Weiner Károly. Az igazgatóság elnökévé pedig 

Batthyány Lajos grófot választották meg. A felügyelő-bizottság tagjainak: ifj. Deutsch 

S, Nagy J, Nagy P, Gájer J és Grünwald Ö. Póttagok: Koller Ernő, Holczheim Kálmán. 

A hivatalos alakuló közgyűlést csak augusztus 29-én tartották.314 A véglegesen 

elfogadott alapszabályból a következőket olvashatjuk ki. „A társaság czélja az 

elektrotechnika iparszerű alkalmazásának bármely módja, elektromos, - vagy egyéb, a 

társaság czéljait előmozdító telepek szerzése vagy berendezése és üzemben tartása, 

különösen Szombathely és Sárvár városok, és a közbenső községek vagy egyéb 

helységek elektromos kivilágítása, erőátvitel magánosok és gyári vállalatok részére, 

Szombathelyen elektromos vasút, Sárvárott pedig elektromos műmalom létesítése és 

üzemben tartása stb., másnemű energiának iparszerű előállítása, átvitele és elosztása és 

mindezek czéljából a 2§-ban körülirt tárgyak és jogok megszerzése.”315 [72][73] A céget 

a kir. törvényszéken 1895. szept. 7-én jegyezték be 9671/1895 számon, de a vízjogi 

engedélyt már 1894-ben 37889/1894. sz alatt kiadták316. [74] 

A társaság székhelyéül Szombathely városát jelölte meg, de fiókokat és 

telephelyeket bárhol létesíthettek alapszabály szerint. A társaság cégszerű megnevezését 

három nyelven határozták meg és jegyezték be a cégjegyzékbe. Magyarul: 

„Vasvármegyei Elektromos Művek Részvénytársaság (VEMR)”, Németül: „Eisenburger 

Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft”, Franciául: „Sociéte anonyme des entrep.317 Az 

alapszabály 8.§-a alapján, „A részvénytársaság alaptőkéje 1,000.000 o.é. frtból áll, mely 

                                                
312 Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyve.  
313 Tervrajz: Az alapítók elsősorban tervrajzot (Prospect) bocsátanak ki. E tervrajzban, amelyek 

tartalmáért felelősek, részletesen és híven elmondják a szándékba vett vállalat célját, leírják tárgyát, 
felsorolják a körülményeket, amelyek a vállalatot életrevalónak tüntetik fel. Pontosan körülírják, mily 
kötelezettségeket kell a vállalatnak már indulásakor magára vennie, ha valaki már meglévő vagyont ad 
át a keletkező társaságnak. Különösen meg kell mondani a tervrajzban, mekkora alaptőkére lesz 
szükség, hány és milyen részvényre fog az feloszlani, hol és meddig lehet a részvényekre aláírni, 
miképp és mikor kell a részvény névértékét befizetni. Mai megfogalmazással üzleti terv. 

314 Vas megyei Levéltár CT 198. III/439. 
315 Uo.  
316 Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Levéltár, Vizikönyv. Rábafolyó 
317 VaML. CT 198. 1. dob. 
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6000, egyenkint 100 frt névértékre szóló elsőbbségi részvényre (A sorozat) és 4000 

egyenkint 100 frt névértékről szóló törzsrészvényre (B sorozat) oszlik.” A 10.§. a 

következőképpen kezdődik. „A 8.§-ban megállapított alaptőkén felül a 

részvénytársaság 600.000 o.é. frt erejéig 600 darab, egyenkint 1000 frt névértékű 

elsőbbségi kötvényeket bocsát ki.”318 [75][76] 

Az első üzletév pénzügyi kimutatásának részletei és az 1896-1909. közötti 

üzletévek nyereség/veszteség kimutatásai a Táblázat 18. és a Táblázat 20-ban találhatók.  

 

11.2. Kivitelezés, földmunkák és vízépítmények betonmunkái 

Az építési napló szerint, 1895. aug. 20-án megindult az építkezés, Bánó László 

mérnök vezetésével319, akit a részvénytársaság a munkák irányításával megbízott. Az 

építési naplót sajnos nem találni. Az építés ellenőre Kató Mihály mérnök volt. 

A földmunkákat és a vízépítmények betonmunkáit Meloccó Luigi és Lenarduzzi János 

vállalkozók végezték. A munkának Szilárd Emil volt a tervező mérnöke.320 A 

földmunkák kivitelezéshez, amely 1895. őszén indul meg „nem kevesebb, mint 1600 

alföldi munkás érkezett oda, a kik barakkokban helyeztetnek el”.321 

A duzzasztómű két fenékleeresztő zsilippel és fix beton bukógáttal, a folyón 

keresztirányban 31 m, ebből a fix rész 25 m. Teljes hossza 78,05 m, teljes szélessége 

31,10 m. A teljes szélességből 25 m a bukógát, 5,00 m a táblás zsilip szélessége. A 

bukógát mindkét oldala lejtős. Két végét 1,5 m mély lenyúló betonkörömfal, ill. ehhez 

illeszkedő 3,00 m hosszú fából készült szádfal biztosítja alámosás ellen. Az alsó oldalon 

az átbukó víz mozgási energiáját 47,00 m hosszú, megfelelő alakúra kiképzett, beton 

utófenék csillapítja. Az utófeneket 30,00 hosszú kőhányás követi. 

A beeresztőzsilip 3 nyílású egyenként 3,00 m széles. A zsilip küszöbmagassága 

158,27 m A.f. A felső deszkázás a legmagasabb duzzasztási szinttől 160,79 m A.f. indul 

lefelé. Az üzemvízcsatorna teljes hossza 5390 m. Fenékesése a beeresztőzsilip és a 

vízerőtelep között 0,8 m. A vízerőtelep előtt a legnagyobb duzzasztáskor a vízszint 

160,08 m A. felett. Ez 2,45 m magas vízoszlopot jelent. Az alvízcsatorna hossza 3550 

                                                
318 VaML. CT 198. 
319 Északdunántúl Áramszolgáltatásának 75 éve. MTESZ. 1971. 
320 Szombathelyi Újság 1895. szeptember 8. 5. o. 
321 Vasmegyei Lapok 1895. szeptember 22. 5.o 
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m, fenékszélessége 12,50 m. Az alvízszint 152,08 m A. f., tehát a vízmélység az 

üzemvízhozamnál 1,5 m.322  

A földmunkákkal és a vízépítmények egy lényeges mozzanatával 1896. május 7-

én végeztek, amikor is a Rába gátját átvágták és bevezették az üzemvíz-csatornába. 

„Néhány fabódé, hatalmas földhányások, sürgő forgó munkások ötlenek szemeinkbe,.. 

Rábatöltés aláásásával foglalkoznak zuhogó esőben, csatakos talajon és serényen forgó 

csákányaik vakmerő művelete alatt mindegyre keskenyül a gát, amely most még a 

rakoncátlan Rábát féken tartja.”323  

 

11.3. A vízerőtelep [77][78][79][80][81][82] 

A földmunkákkal párhuzamosan a szükséges épületek munkálatai is 

megkezdődtek, illetve folytatódtak. „Az ikervári határban a gépészek részére lakház s 

irodaépület, úgy a turbinatelep épülete most készül”324 tájékoztat bennünket a 

Szombathelyi Újság, amely decemberi számában már közli, hogy „Az ikervári villamos 

művek építése a befejezéséhez közeledik. A nagy turbina működésben van már.”325 A 

Szent-Gotthárd újságból pontosabban értesülünk, minthogy „A telepen az egyik 300 

lóerejű turbina teljesen szerelve van, a közvetlenül hozzákapcsolandó két-két dinamó 

szerelés alatt áll. Az említett turbinára hétfőn ráeresztették a Rába vizét és az 

kifogástalan és egyenletes működésben van. Egy hét alatt a dinamók hozzákapcsolása 

várható és a próba áramszolgáltatás után úgy Szombathelyen, mint Sárváron az 

ikervári telepen fejlesztett árammal a világítás kezdetét veszi.”326 Ezt megerősíti a 

Szombathelyi újság is, „A nagy turbina működésben van már. …A sárvári Ella-

műmalom a napokban megindul, a lámpák pedig fényleni, világítani fognak”327 A 

turbinatelep és a hozzá kapcsolódó létesítmények hatósági felülvizsgálata 1896. 

december 10-én megtörtént. A második turbinát 1897. január hónapjában indították be, 

a harmadik pedig már május folyamán üzemel. Az első kiépítésben az erőmű 3 db, 

egyenként 300 LE-s Jonval típusú reakciós turbinájával [83][84] kedvező vízviszonyok 

esetén 585 kW teljesítményt adott le. Az Escher Wyss et Cie Zürichi cég328 által 

                                                
322 Bodányi Ö: Id. mű. 20-32. o.  
323 Szombathelyi Újság 1896. május 10. 4-6.o. 
324 Uo. 1896. július 25. 6. o. 
325 Uo. 1896. december 6. 6. o. 
326 Szent-Gotthárd 1896. november 29. 3. o. 
327 Szombathelyi Újság 1896. december 13. 9.o 
328 Kertai Ede: Magyarország nagyobb vízépítési műtárgyai, Vízlépcsők. Orsz. Vízügyi Ig. 1963. 168. o.  
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szállított és beszerelt Jonval-rendszerű329 reakciós turbinák vízszintes tengelyű, két 

járókerekű, tehát tengelyirányú erőhatások szempontjából kiegyenlített vízerőgépek 

voltak, amelyek közvetlenül 1-1 egyenáramú dinamót hajtottak.[85] Az egyenáramú 

dinamókat sorba kapcsolták az ún. Thury-rendszerben.  

Az üzembehelyezést követő részletes mérésekből kitűnt, hogy a hasznosítható 

teljesítmény lényegesen meghaladja az eredetileg kiszámított értékeket, éppen ezért a 

terveket úgy módosították, hogy az erőmű később bővíthető legyen. A rt. közgyűlést 

hívott össze 1899. június 8-ára, amikor elhatározták az erőmű bővítését belga és francia 

tőke-érdekeltséggel, és 2 millió K értékben 1000 db 2000 K névértékű elsőbbségi 

kötvényt bocsátottak ki.330 Az 1899-ben megkezdett bővítést alig egy év alatt, 1900 

elején már be is fejezték, további két, egyenként 300 LE-s Jonval-turbinát építettek be. 

A duzzasztási szint emelése és főleg víztározás céljából beépítettek 13 ún. mozgatható 

kiskaput –ez jelenleg is így van. Az új erőműrész kb. 400 kW-ot szolgáltatott egy, a 

meglévőtől teljesen különálló, többek közt Sopron városát is ellátó energiarendszerbe. E 

második hálózat célja Sopron város és a vezeték által érintett községek világításának, 

ipari és mezőgazdasági hajtógépeinek, valamint a soproni közúti vasútnak villamos 

energiával történő ellátása volt. Az üzem ezekkel a gépekkel – amelyek 1500 LE 

teljesítmény szolgáltatására voltak alkalmasak – 1924-ig termelt.331[86] 

A kb. 75% hatásfokú turbinák 4,25 m3/s vízmennyiség és a 7-8 m közötti esés 

mellett 180 ford/perc mellett maximálisan 330 LE-t tudtak kifejteni. Érdekes és a maga 

idejében feltűnéskeltő műszaki megoldást képviselt a turbinák fűtőberendezése. Ikervár 

éghajlata télen elég zord, és általában erős fagyok vannak. Ezzel annak idején nem 

számoltak és így, már az üzemelés második évében a tél során a turbinák leálltak. 

Gothard Jenő az akkori műszaki igazgató viszont tapasztalta, hogy a víz a legkisebb 

melegedés esetén is képes a turbinák megindítására. Ezért a vizet melegítette, mégpedig 

a turbinákban közvetlenül az igénybevétel előtt, vízgőz melegének segítségével. A 

kísérlet sikerrel járt és így a turbinákat vízgőzzel történő fűtésre rendeztek be. A vízgőz 

előállítására a Duna Gőzhajózási Társaságtól vett 50 m2 fűtőfelületű hajókazán szolgált. 

A gőzbeömlést egyébként minden turbinánál külön elzáró szeleppel 

szabályozták. A korábbi adatok szerint 1899. december havában a gőz előállításához 

                                                
329 Elektrotechnika 1963. 5. sz. 217-218. o.  
330 VaML. CT. 198. 
331 Kertai. Id. mű 169. o.  
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3000 kg 6000 kalóriás tatai szenet használtak fel. Ugyancsak gőzzel melegítettek, 

fűtötték a turbinák külső szűrő vasrostélyát is a fagyás ellen. A rostélyra csövet 

szereltek és azon nyitott nyílásokból kiáramló gőz melegítette a fagyás ellen a 

rostélyokat. Később a rostélyfűtés már villamosenergiával történt. 

A gépházban telefonállomást létesítettek, hogy az összes átalakító-állomás 

elérhető legyen. 6 mágneses induktorral és Deckert és Homolka-féle mikrofonnal 

szerelve. A gépház világítását 2 Jandus-ívlámpa332 és 30 izzólámpa biztosítja, a telep 

többi részén 50 izzólámpa biztosította a világítást. 

 

11.4. A Thury-féle nagyfeszültségű egyenáramú rendszer elvi működése [87] 

A vízerőművek energiájának hasznosítására alkalmas nagyfeszültségű soros 

egyenáramú rendszer megalkotása René Thury (1860-1938)[88], a „Compaqgnie de 

l’Industrie Electrique” genfi vállalat főmérnöke nevéhez fűződik.333 

A rendszer lényege az, hogy az energiatermelő generátorok egymással és az 

energiát hasznosító motorokkal sorosan kapcsolva alkottak olyan zárt áramkört, 

amelyen át, állandó az áramerősség, a terhelés változása esetén a generátorok 

gerjesztésével az általuk szolgáltatott elektromotoros erőt oly módon szabályozták, 

hogy az áramerősség az előírt állandó értéken maradjon. 

A sorosan kapcsolt generátorok mindegyike önállóan és egymástól függetlenül 

volt szabályozható és kapocsfeszültségüket a terhelés mindenkori változásának 

megfelelően lehetett beállítani. Ez az egyes generátorok viszonylag tekintélyes, 1,5-3,5 

kV-os kapocsfeszültségére való tekintettel igen fontos szempont volt.  

Elvileg a terhelés növekedésével tetszőleges számú generátor kapcsolható 

sorosan. Külföldön így állítottak elő 50 kV értékű egyenfeszültséget is.  

A sorosan kapcsolt „primer” motorok fordulatszámának állandó értéken való 

tartása már lényegesen bonyolultabbnak látszó feladat volt. Éppen ezt használták fel a 

Thury-rendszer ellenzői fő érvként, összevetve azt a viszonylag bonyolult szabályozást 

a háromfázisú rövidrezárt aszinkron-motor közismerten kedvező nyomaték-

fordulatszám összefüggésével. 

Mivel azonban az áram sorosan áthaladt az összes fogyasztó-berendezéseken, 

annak bármelyik soros termelő-, vagy fogyasztó-berendezésben történő megszakadása 

                                                
332 Az elektromos fényív a külső levegőtől elzárt harangba záratik, miáltal a lámpa égési tartama 

jelentékenyen meghosszabbíttatik. Révai Lexikon. 
333 Paul Rudhardt: René Thury. La Revue Polytechnique Geneve. 1929. Novembre-Décembre 
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az egész rendszer üzemét megzavarta volna. Ezért a túláram- és zárlatvédelemnek a 

párhuzamos rendszerekben annakidején kizárólagosan alkalmazott módja, az 

olvadóbiztosító, a soros rendszerben nem volt alkalmazható. Soros rendszerben olyan 

védelemre volt szükség, amely a meghibásodott berendezés leválasztásáról annak 

áthidalása, rövidrezárása útján gondoskodott és így működése esetén az átfolyó állandó 

áram, amely az egész rendszer üzembiztonságának alapját képezi, nem szakadt meg. Az 

egyes fogyasztó-berendezéseknek a rendszerből történő kiiktatása hasonlóképpen a 

szóban forgó berendezés kapcsainak rövidzárása útján történt. 

A szabályozást Thury 100 LE-nél kisebb motoroknál a mellékáramkörű 

ellenállás változtatásával végezte, 100 LE felett pedig ezt a módszert kombinálta a 

motor keferendszerének a semleges vonalhoz képest történő eltolásával.  

Az energia továbbításához csak egy vezetékre volt szükség, amelyek – mivel 

egyenáramnál az önindukció okozta nehézségek nem állnak fenn – tetszés szerinti 

távolságba voltak vezethetők, és körvezeték formájában kötötte össze az ellátandó 

fogyasztókat. Ilyen rendszerű volt az ikervári erőműből kiinduló szombathelyi és 

soproni körvezeték is.  

A rendszer gazdaságosságát – fentiekből eredően – még növelte a távvezeték 

szigetelői számában és a vezetékanyag tömegében az akkori váltakozó áramú átvitelhez 

képest elérhető megtakarítás. 

 

11.5. Az energiarendszer részletei 

A dolgozat nem a műszaki paraméterek kihangsúlyozására törekedett, de néhány 

műszaki adatot szükséges bemutatni, amely adatokból kiolvasható az adott korszak 

műszaki fejlettségének állapota.  

Az ikervári vízerőműre telepített energiarendszer két főáramkörből állt, a 

szombathelyi és a soproni áramkörből. 

A szombathelyi áramkör generátorainak fő villamos adatai az alábbiak voltak:334 

Uk=1500V, Inévl=65A, n=180/perc; Pnévl=97,5kW, p=3 (hatpólusú gép) η=93% 

A gépek széles terhelési határok közti szikramentes járását a kollektor és a kefék 

viszonylag nagy felületével, a kollektor és a szénkefék anyagának és az érintkezési 

nyomásnak megfelelő megválasztásával sikerült elérni. Figyelemre méltó a generátoroknak 

az akkori viszonyokhoz képest feltűnően kedvező, 93%-os hatásfoka. A szombathelyi 

                                                
334 Dalmadi: Id. mű 64. o.  
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áramkörben a három, egyenként 300 LE-s Jonval-turbina mindegyike 2-2 generátort hajtott. 

Ezek a generátorok 1500V feszültséget szolgáltattak 65 A terhelés mellett, és egymással 

sorba voltak kapcsolva.335 Ily módon 3x2=6 generátor a teljes, 65 A-es terhelésnél 

6x97,5=585 kW teljesítményt szolgáltatott 6x1500=9000V kapocsfeszültség mellett. [89] 

A terhelés változása esetén, az egész rendszeren sorosan átfolyó áramnak 

változatlanul kellett maradnia, ezért a generátorok kapocsfeszültségét szabályozták.  

Igen egyszerű volt az egyes gépcsoportok indítása és leállítása is. A generátorok 

megindítása érdekében először kinyitották a turbina beömlő vízmennyiségét vezérlő 

szabályzót, miközben a generátor még rövidre volt zárva. Miután a generátor 

felmágneseződött és zárt áramkörben az áram a névleges értékre emelkedett, a már 

ismertetett kapcsolóval beiktatták a távvezeték főáramkörébe; ezután már csak a terhelést 

kellett a gépegységek közt elosztani. Ha bármelyik generátort az áramkörből kiiktatni 

kívánták, elegendő volt a turbina-szabályozó elzárása révén a turbina leállítása, majd a 

generátort kapcsolójával rövidre zárták. A fentiekben ismertetett üzemviteli viszonyok 

egyszerűségére mi sem jellemzőbb, mint az, hogy az erőmű összes gépeinek kezelését 

mindössze egy szakképzett főgépész, négy betanított gépész és két olajozó látta el 

sikeresen. Az akkori váltakozóáramú erőművekben ez elképzelhetetlen lett volna. 

A generátorokat a távvezeték-oldalról érkező túlfeszültségek ellen többszörös 

fedővédelemként kialakított bonyolult villámhárító rendszer eredményesen védte. A 

generátorokon túlfeszültség okozta sérülés ritkán fordult elő. A távvezeték minden kimenő 

kapcsa és a föld közt négy, egyenként 6000 V, 0,15 µF-os kondenzátor szolgált sztatikus 

töltések levezetésére. A kondenzátorok közül 2-2 sorba, 2-2 párhuzamosan kapcsoltak.336 

A generátorokból kimenő távvezeték-kapcsok két pólusa közti túlfeszültség 

levezetésére a Thury-rendszer hazai műszaki megvalósítójáról és továbbfejlesztőjéről 

elnevezett Gothard-palackokat használták.337 E zárt üvegpalackokba beforrasztott szén-

elektródákról a túlfeszültség keltette ív a palackokban levő desztillált vízbe jutott, ahol – 

valószínűleg feszültségtől függő ellenállás elve alapján, esetleg az expanziós 

kapcsolókban lefolyó jelenséghez hasonlóan – az ív megszakadt. 

Ennek a berendezésnek az alkalmazását megelőzően – zivatarok során -, bár a 

túlfeszültség-levezetők működtek és megvédték a generátorokat, a körvezetéknek a 

                                                
335 Dalmadi: Id. mű. 69. o.  
336 Dalmadi: Id. mű 78. o.  
337 Dalmadi: Id. mű 75. o.  
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kapcsolótábláról kimenő és bejövő sarkai közt romboló, pusztító átívelések keletkeztek. 

Ez a jelenség a Gothard-palackok alkalmazását követően nyomban megszűnt. 

A nagy feszültség miatt érintésvédelmi szempontból fokozott jelentőséggel bírt a 

földhöz képest lehető legjobb szigetelés megvalósítása. Ennek érdekében a gépek 

kezelésére szolgáló és a gépet körülvevő padlózatot, amely fából készült, egyrészt a 

betonalap kiálló szintjénél 100 mm-rel magasabban közvetlen az öntöttvas gépalap 

mellett kis porcelán oszlopocskákkal, másrészt a gép körüli talajra épített porcelán 

támszigetelőkön átfektetett 100*100 mm keresztmetszetű fa-keresztgerendákkal 

támasztották alá. A padlózat semmiféle fém alkatrészt – szöget, sarokvasat stb. – nem 

tartalmazott, és így a kezelőszemélyzet még akkor sem kaphatott áramütést, ha a 

generátor fémteste szigetelési hiba következtében feszültség alá került. Azonkívül a 

turbinaház fala körben 2 m magasságig faburkolattal van ellátva, mely faburkolat és a 

fal között szintén porcelánszigetelők biztosítják az érintésvédelmi biztonságot. 

A rendszer húszéves fennállása során egyetlen olyan halálos balesetet jegyeztek 

fel, amely az áramvezető részeknek a padozatról történt érintéséből állott elő. Mint 

később a vizsgálat kiderítette, a megrepedt padozat javítása érdekében egy segédmunkás 

– az üzemvezetőség tudta nélkül – hatalmas vasszeggel erősítette meg a dobogót. A vas 

vége elérte a betonalapzatot és Pélissier József, a vállalat legképzettebb svájci 

származású művezetője, szeges csizmával épp e vasszegre állt rá. Eközben a földhöz 

képest közel 5000V-os csupasz vezetőhöz ért. Azonnal szörnyet halt.338  
 

11.6. Átalakító („transzformátor”) állomások 
A nagyfeszültségű egyenáramú átviteli rendszer lényeges elemei azok a 

fogyasztói súlypontokon létesített átalakító – az egykori irodalom szóhasználatával 

„transzformátor”- állomások voltak, amelyekben a főáramkörrel sorosan kapcsolt 

„primer”- motorok a velük közös tengelyre szerelt dinamókat hajtották. Ez utóbbiak az 

5 LE-nél kisebb erőátviteli és a világítási fogyasztók közvetlen ellátására alkalmas 

2*150V-os feszültséget szolgáltattak. A kisfeszültségű elosztórendszer állandó 

feszültséggel és a terheléstől függően változó áramerősséggel működött. A dinamókkal 

nagykapacitású savas akkumulátortelep volt párhuzamosan kapcsolva puffer üzemben, 

egyszersmind üzemzavari tartalékul. 

Az ikervári vízerőmű energiarendszerében Szombathelyen, Sárvárott, Ikervárott 

és Sopronban összesen 8 ilyen átalakító állomás működött. Szombathelyen külön-külön 

átalakítók szolgáltak a városi világítás, a villamos vasút és a MÁV-műhelyek ellátására.  
                                                
338 Turán Gy.: Az ikervári elosztórendszer In: Elektrotechnika 1963. 219. o.  
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A „primer” motorok az átviteli rendszerrel és így egymással is sorba voltak kapcsolva 

és a rendszer előírt állandó árama haladt át rajtuk. Egy-egy átalakító állomásban több 

„primer” motort is lehetett sorba kapcsolni. Mivel ezek a gépek főáramkörű 

kapcsolásúak voltak, gerjesztésük a terheléssel egyenes, fordulatszámuk pedig 

fordítottan arányos, ha külön önműködő szabályozással nem gondoskodnának a 

fordulatszám állandóságáról. A fordulatszám szabályozás egyrészt a motor gerjesztését 

söntölő, fokozatokban szabályozható ellenállás változtatása, másrészt – s ezzel 

egyidejűleg – a kefék eltolása útján történik („Thury szabályozó”). Az ellenállás 

változtatását és a kefeeltolást eszközlő szerkezet vezérlését a motor tetején elhelyezett 

centrifugál-regulátor fogazott szegmens útján végezte. A szabályozó lengését a 

visszavezetés elvén működő rendszer csillapítja. 

Ez a szabályozás a primer motorok fordulatszám ingadozását még a soros 

rendszer beállított áramerősségének 1-2 %-os ingadozása esetén is 3%-on belül tartotta. 

A kefeeltolással kombinált gerjesztés-szabályozás üresjárástól teljes terhelésig 

biztosította a motor szikramentes járását. Emellett külön önműködő centrifugál-

kikapcsoló útján arról is gondoskodás történt, hogy „megszaladás” esetén a motor 

kapcsait rövidrezárják. Ez a rövidrezáró kapcsoló egyben fedővédelmül is szolgált a 

már említett önműködő fordulatszám-szabályozó meghibásodásának esetére.  

Egy-egy átalakító gépcsoport 1-1, fentiekben leírt főáramkörű motorból s az 

erről hajtott 2-2 dinamógéppől állt. 

A motorok általában hatpólusúak voltak, névleges fordulatszámuk – típusoktól 

függően – percenként 350-475 közt mozgott.339 

Maguk a dinamók 160 V feszültségű és típusuktól függően 70-90 kW 

teljesítményű, mellékáramkörű gerjesztésű hatpólusú gépek voltak. 

A kapocsfeszültségnek a terhelés változásától független állandó értéken való 

tartásáról az önműködő, Thury-rendszerű készülék a mellékáramkörű gerjesztés 

ellenállásos szabályozása útján gondoskodott. Érzékelő eleme elektromágnes volt, 

amelyet a kapocsfeszültség gerjesztett. A gerjesztő feszültség változásakor az 

elektromágnes fegyverzetének mozgása áttételezés útján a megfelelő értelemben 

kapcsolt be, illetve ki ellenálláscsoportokat, amelyek a dinamó mellékáramú 

                                                
339 Dalmadi. Id. mű. 86-91. o.  
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gerjesztését erősítették vagy gyengítették. A túlszabályozás meggátlására rugós 

működtetésű végállás-kikapcsoló szolgált. 

Mivel a dinamók akkumulátorral voltak pufferüzemben, energiahiány-védelmet 

is beépítettek annak meggátlása érdekében, hogy az energia az akkumulátortelepből a 

dinamó felé áramolhasson. Ezt a feladatot egy polarizált elektromágnes látta el, amely 

az üzemvitelnek megfelelő energiairánnyal rugóerő ellenében behúzva tartott. Az 

áramirány megváltozása esetén azonban elengedett és a rugórendszer megszakította a 

dinamó és az akkumulátortelep közti villamos kapcsolatot.  

A városi világítást és erőátvitelt szolgáló „transzformátor” állomáson kívül a 

városban még két ilyen átalakító működött: egy a MÁV-műhelyek, egy pedig a városi 

villamosvasút energiaellátására. A szombathelyi három átalakító-állomáson kívül az 

ikervári soros rendszerbe még további öt „transzformátor” állomás illeszkedett: egy-egy 

állomás a sárvári műmalom, Sárvár község, a soproni közúti vasút, Sopron város és végül 

egy állomás Ikervár község és az ikervári kastély villamosenergia szükségletének ellátására.  

 

11.7. Kisfeszültségű elosztórendszer 

A „transzformátor” állomásokból kiinduló elosztórendszer háromvezetékes volt, 

2*150V feszültséggel, azaz a két „szélső” vezeték közt a feszültség 300 V volt (az 

erőátviteli fogyasztók), míg egy-egy szélső vezeték és a középvezető közt 150V 

(világítási fogyasztók). Az elosztó-vezetékek a városok belső területén ólomkábelek, a 

külső részeken oszlopokra szerelt vörösréz-huzalok, kettős porcelánszigetelőkön. A 

légvezetékek és kábelek elosztószekrényekben kapcsolódnak, ahol túlfeszültség-

levezetőket340 alkalmaztak, a kábelfejek átütésének megelőzésére. 

Távolabbi kerületek energiaellátását a nagy feszültségesés miatt úgy oldották 

meg, hogy a műszakilag és gazdaságilag egyaránt megvalósíthatatlan nagy vezeték-

keresztmetszetek alkalmazása helyett az e területek felé kimenő vezetékekbe sorosan 

pótfeszültséget szolgáló dinamókat iktattak be, amelyek a terheléstől függően a 

szükséges értéken tartották a kimenő feszültséget még akkor is, amikor a fődinamók 

feszültség-szabályzói már véghelyzetükig ki voltak használva. A 2x150 V-os rendszer 

mindkét szélső vezetékébe egy-egy 225 A 40 V-os pótdinamó volt sorosan bekötve, 

amelyeket közös tengelyről egy 10 kW-os kompound motor hajtott. [Táblázat 19] 

 

                                                
340 A szabadvezeték és a kábel csatlakozási pontján fellépő túlfeszültségek kérdésével külföldön is csak 

évtizedekkel később kezdtek foglalkozni. 
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12. A SZOMBATHELYI FŐVEZETÉK 

Az ikervári turbinatelepen termelt 1500 LE-t két áramkörben valósították meg. A 

szombathelyi főáramkörben 5 alállomást építettek, amely 65 km hosszúságú: [90][91] 

1. A szombathelyi centrálé a város világítására és erőszolgáltatásra, továbbá a 

közúti vasút és a városi vízművek szivattyúinak hajtására. 

2. Szombathelyen a Nádasdy utcában a vasúti pályaudvar és környékének 

világítására. 

3. Sárvár világítására. 

4. A sárvári „Ella” műmalom hajtására,341 amely időközben (1904) megszűnt és a 

Chardonnet-féle műselyemgyár céljaira alakult át.  

5. Ikervárott gróf Batthyány Lajos birtokán a kastély, község és gazdasági épületek 

világítására, továbbá vízvezetékre, gazdasági és háztartási célokra.  

A szombathelyi főáramkör az ikervári turbinatelepről indul ki. Gróf Batthyányi Lajos 

birtokán és Ikervár községen keresztül az Ikervár – Vép - Szombathely út mellett, 

továbbá a rumi vasút mentén fekvő községeket érintve, azután Vép község és a vépi 

uradalom, valamint Porpác és Bögöt községek érintésével Sárváron és Sár községen 

keresztül ismét az ikervári turbinatelephez tér vissza. Szombathelyen a rumi és torna 

utcákon, a Batthyány téren és a szent Ferenc-rendű szerzetesek kertjén át egyes 

kisbirtokosok földjén keresztül, a szombathely-győri törvényhatósági utat keresztezve a 

vasúti transzformátor állomásba csatlakozik. A centráléból kilépve a csász. és kir. 

szabadalmaztatott déli vasút és a magyar kir. vasút vonalát az aluljáróban vezették 

keresztül, és halad Vép irányába. A nagyfeszültségű fővezeték 9 mm átmérőjű vörösréz 

huzal. Városokban és ahol a biztonság megköveteli a vezetékek 65 mm2 

keresztmetszetű szigetelő borítással ellátott vezetékek.342 A vezetékeket vörösfenyő-

oszlopokon kettős köpenyű porcelán szigetelőkre erősítették, a vezeték a föld színétől 6 

m, városokban és útátjáróknál 8 m magasan voltak. Az oszlopok csúcsát a nedvesség 

behatolása ellen horganyzott vaslemezből készült sapka, tövét a gombáktól 

kátránybevonat védte. Villámvédő kötelet nem szereltek, mert a túlfeszültség-védelem a 

szigetelési szintek megfelelő koordinálásával az erőműben és az átalakító állomásokba 

építve be. A vasúttal és híradástechnikai vezetékkel való keresztezésnél a 

nagyfeszültségű vezeték alá – védelmül - acélhuzalokból készült hálót szereltek. 

                                                
341 1897-ben nyitották meg. Forrás: 341 Magyarország vármegyéi és városai. Id mű. 457. o.  
342 Dalmadi Id. mű 83. o.  
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A nagyfeszültségű vezeték alatt 1 m-rel húzódtak az erőművet az egyes 

elosztóállomásokkal összekötő üzemi távbeszélő 2 mm átmérőjű sziliciumbronz 

vezetékei. A telefonvezetéket kezdetben a felette haladó energiaátviteli vezetékhez 

hasonlóan körvezetékként építették ki, mivel azonban a hullámos egyenáram 

hangfrekvenciás lebegése átindukálódott a telefonvezetékbe és ez erősen zavarta a 

beszélgetéseket, a telefonvonalat kétvezetőssé építették át és vezetőit 2 km-enként 

keresztezték.343 Ez az átalakítás nagymértékben csökkentette a zavarhatást. 

Az energiaátviteli körvezeték teljes hossza 65 km volt, ellenállása 18 ohm; a teljes 

feszültségesés 65 A üzemáram mellett ∆∆∆∆U = I*R = 65*18 =1170 V (km-enkénti érték 

1170/65 = 18V); az energiaveszteség a vezetéken  

Pv = ∆Ux*I = 1170*65 = 76.050 W = 76,05 kW. 

Mivel az erőmű – mint láttuk – a szombathelyi áramkörbe 9000 V feszültség 

mellett 65 * 9 = 585 kW teljesítményt szolgáltatott, a százalékos feszültségesés  

δ= 1170/9000*100= 13%, ami egyenáramnál azonos a százalékos veszteséggel:  

v= 76,05/585*100 = 13%. 

Az energiaátvitel hatásfoka tehát 87%. Ezt a látszólag igen kedvező hatásfokot 

azonban lényegesen csökkentették az átalakító („transzformátor”) állomások 

veszteségei. 

Míg ugyanis a korszerű váltakozóáramú energiaátvitelnél a transzformációs 

veszteségek nagyságrendje 4% alatt van344, a nagyfeszültségű egyenáramú rendszer 

átalakító állomásaiban szükséges motordinamókban 9-9% körül volt külön a hajtómotorok, 

illetve a dinamók vesztesége. Így az egész rendszer átviteli hatásfoka az erőmű 

generátorkapcsaitól a fogyasztói kisfeszültséget szolgáltató dinamók sarkáig számítva: 

ηeredő =  ηvez * ηmot * ηdin = 0,87 *0,91 * 0,91 =0,718; azaz 71,8%.  

 
12.1. A szombathelyi központi telep. 

Ez az un. centrálé. [83] Nagy transzformátor állomás, mely a város világítására 

és a városi villamos vasút hajtására, valamint ipari erőszolgáltatási célokra rendezték be. 

A városi vízművek szivattyúit is elektromos energia működteti. A telepnek és az 

                                                
343 Dalmadi. Id. mű. 83-84. o.  
344 A váltakozóáramú átvitelhez szükséges fel- és letranszformálás helyett a soros egyenáramú 
rendszerben a feltranszformálás elmaradt ugyan, de a letranszformáláshoz két forgógép volt szükséges. 
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igazgatósági irodáknak a Kossuth Lajos utcában kétemeletes épületet építettek. Udvarán 

van a gépház, vasúti kocsiszín, műhely, raktár és a többi szükséges helyiség. [84][85] 

A világító és a vasúti üzemet akkumulátor-telepekkel kombinálták, melyek a 

gépház egyik szárnyát foglalják el. Abban az esetben, ha a Rába vízhozama csökken és 

a szükséges teljesítményt nem tudta szolgáltatni, gőztartaléktelepet állítottak fel, mely 

szintén a itt kapott elhelyezést.  

A gépház alapterülete 170 m2 volt, melyet 1910-re 765 m2-re bővítettek. A 

gépeket aszfaltozott betonalapon, porcelánszigetelőkre helyezték. A gépház alja 

szigetelt deszkapallóval fedett, a falakat szigetelt burkolattal látták el.  

A gépek fölött a gépház teljes hosszában mozgó kézihajtású daru működik. A 

bejárati ajtó mellett két telefonkészüléket helyeztek el, az egyik az ikervári teleppel, a 

másik a szombathelyi vízművekkel teremt kapcsolatot.  

A gőztartalékgép Danubius – Schoenichen - Hartmann-féle 200 lóerős 

kéthengerű compound gőzgép, Worthington gőzszivattyúval és ejektorral, melyet Bánó 

és Szűts-féle 12 légköri nyomású biztonsági vízcsöves gőzkazán táplált.345 

A villamos berendezést 2 db 300 V feszültségű a weizi346 Pichler gyárból 

beszerzett dinamóval egészítették ki. A fehérmárvány kapcsolótáblát, amely 9 m hosszú 

és 2,70 m magas Gothard Jenő műszaki igazgató műhelyében készült. 

A központi telepen két gépész és két olajozó volt alkalmazásban. 

 
12.2. A szombathelyi Nádasdy Ferenc utcai alállomás. 

A m. kir. Államvasutak állomása mellett még egy külön transzformátor-állomás 

van a vasúti állomás, a műhely s a környék világítására, akkumulátor-teleppel 

kombinálva. [86] 

A transzformátor-állomás áll egy, a főáramkörbe kapcsolt nagyfeszültségű 

motorból, amely két dinamót hajt. Egy gépész kezelte a gépeket, aki a transzformátor-

állomás épületében lakott. Az állomás kapcsolótábláját itt is Gothard Jenő szállította. E 

világítóblokkhoz tartozott még egy tartalékdinamó, mely a világítási célokat szolgáló 

dinamó feszültségét az akkumulátorok töltéséhez szükséges feszültségre kiegészítette.  

Az akkumulátor-telep 172 db Tudor-féle cellából áll, mely töltő áramerőssége 50 A. 

                                                
345 Dalmadi. Id. mű. 91. o.  
346 Steiermark, Graztól északra kb. 30 km.  
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11.3. A sárvári alállomás 

Sárvár világítására és erőszolgáltatására lett berendezve, akkumulátor teleppel 

kombinálva. Az üzem éjjel-nappali folyamatos szolgáltatást végez. A magas őrlésű 

malomba 5 hengerszék és 3 őrlőjárat van 15 t napi munkaképességgel. A síkmalomban 3 

hengerszék és 4 őrlőjárat van 50 q munkaképességgel. A malmot 1897-ben nyitották meg, 

hajtóerejét 3 db a nagyfeszültségű áramkörbe kapcsolt szolgáltatja. A műmalom 

hajtására összesen 130 LE áll rendelkezésre.347 A műmalmot 80 db lámpa világította 

meg. A sárvári „Ella-műmalom” alállomás 1904-ben megszűnt. A malmot megvásárolta a 

Chardonnet-féle részvénytársaság, mely ott nagyszabású műselyemgyárat épített és 

bővítette a villamos berendezést. E célból kibővítették és gőztartalékgépekkel is 

felszerelték. Alkalmaztak egy 186 m2 fűtőfelületű Eisele-kazánt és 300 LE-s Röck–féle 

gőzgépet, továbbá a dinamók számát három darab - egyenként 150 LE-s - háromfázisú 

550 V feszültségű dinamógéppel bővítették.348A műselyemgyár 1905. évi motorikus 

elektromos fogyasztása 328.576kWó-ról 1906-ra 486.390kWó-ra emelkedett.349  

 

11.4. Az ikervári alállomás 

A nagy terjedelmű uradalomban villamos áram mintaszerű felhasználására 

láthatunk különböző példákat. Úgymint világításra, ivóvíz-szolgáltatásra, öntözésre, 

cséplésre, szántásra, valamint egyéb gazdasági és háztartási célokra. A transzformátor-

állomás Batthyány Lajos gróf birtokán, külön épületben helyezték el az 

akkumulátorteleppel közösen. A gépházban volt telefonállomás, mely azt a többi 

állomással és a kastéllyal kötötte össze. Az akkumulátortelep 82 db Tudor-féle cellákból 

állt. A transzformátor első sorban a kastély és a gazdasági épületek világítására szolgál. A 

világítási hálózat három vezetékes rendszerű s kettős köpenyű porcelánszigetelőkre 

erősített vörösréz vezetékből áll. A kastélyban még elektromos vasalót, elektromos 

ventillátorokat, elektromos hajsütővasat, szivargyújtókat is üzemeltettek.350 

Elektromos motorral hajtott szivattyú biztosította a kastély vízvezetékének 

vízzel való ellátását. Ezt az 1 LE-s motort a kastély szuterénjében helyezték el, mely 

egy kettős nyomású szivattyúval a helyiség ablakán át a kútból a kastély padlására 

szivattyúzta a vizet, ahonnan a kastély összes helyiségeit vízzel el tudták látni.351  

                                                
347 Szent-Gotthárd 1897. január 3. 3.o.  
348 VaML. CT 198. 1905. üzletév jelentése.  
349 VaML. CT 198. 1905. és 1906. évi Közgyűlési jegyzőkönyv.  
350 Turán Gy.: Az ikervári elosztórendszer. Elektrotechnika 56. évf. 1963. 5. sz. 225. o.  
351 Dalmadi Ö.: Ikervári Villamos Művek Budapest 1900. 118. o. 
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13. SOPRONI FŐVEZETÉK 

Sopron az iparilag legfejlettebb városok közé tartozott már a reformkorban is, az 

iparágak szerinti rangsort tekintve Pozsonnyal és Temesvárral együtt. Az egyes iparágakon 

belüli differenciálódás, illetve az iparon belüli munkamegosztás szerint az első helyre a 

bőripar kerül, és vezető helyen áll az élelmiszer- és a vegyipar is.352 A textil- és ruházati 

ipar csak kevés városban volt olyan jelentős, mint Pozsonyban és Sopronban. Az iparon 

belüli munkamegosztást vizsgálva Sopron szintén élen járt, hiszen például csak a 

fémiparban 25 mesterséget különböztettek meg: szerkovácsot, lánckovácsot, szegcsinálót, 

késgyártót, kulcsgyártót, tűkészítőt stb. Jelentős volt az egyéb iparágak súlya is, hiszen 

találunk a városban papírmárványozót és képírót is. Az élelmiszeriparban - a majd 

mindenütt dolgozó bábsütőkön kívül - cukrászok, cukorgyártók és csokoládécsinálók is 

dolgoztak Sopron városában.353 

1886-ban már kilenc bank működött a városban, igazgatói között a nagyipar és a 

nagykereskedelem képviselőivel. A társadalmi környezet adva volt arra, hogy igény merül-

jön fel a villamos világítás és erőátvitel meghonosítására. Talán csak szakmai tudás és 

tapasztalat hiányzott, mert viszonylag sokáig töprengtek a tervezés és a kivitelezés 

tárgyában. Sopron városa több ajánlat közül örömmel üdvözölte Flandorffer Ignác helybeli 

kereskedő ajánlkozását, hogy gázgyárat épít csak soproni polgárok pénzén, és egy éven 

belül üzembe is helyezné. 1866. márciusban megalakították a Soproni Légszeszvilágítási 

Részvénytársulatot és decemberben már üzembe helyezték a soproni gázgyárat. Német 

nevén Gasbeleuchtungs Aktien Gesellschaft in Ödenburg. A város és társulat közötti 

szerződés úgy szólt, hogy a gázvilágítási monopólium 30 évre terjed.354 Az erre vonatkozó 

szerződés 1866. december 5-én kelt és 1866. december 22-én nyerte el a m. kir. 

helytartótanács jóváhagyását.355  

Szombathelyhez hasonlóan, Sopronban is kivilágítják a korcsolyapályát. Hat LE-s 

gázmotor hajtotta dinamó termelte a villamos áramot, amely 5 ív- és 7 izzólámpát táplált. A 

berendezés 4000 Ft-ba került, a beüzemelést a Deckert&Homolka cég végezte.356 

Az 1895-ben megalakult VEMRT céljai között már az alakuló ülésen szerepelt 

Szombathely és Sárvár mellett Sopron városa és a közbeeső községek elektromos 

energiával való ellátása is az építendő ikervári vízerőműből.357 [91] A VEMRT 1897-ben 

                                                
352Eperjessy G: A szabad királyi városok kézművesipara a reformkori Magyarországon. Bp. 1988. 29. o. 
353 Szála Erzsébet: Sopron tudomány- és technikatörténetéből, Soproni Egyetem 1997. 48. o.  
354 Gy-M-S Megye SL. XI/26. 667. T.sz.  
355 U. o. XI/25. 3. dob.  
356 Soproni Újság 1896. január 04. 3.o. 
357 A részvénytársaság alapszabályában konkrétan nem szerepel Sopron város neve, de „…Szombathely és 

Sárvár városok közönségét esetleg más helységeket is elektromos világítással és elektromos erőátvitellel 
ellátni…” Forrás : VaML. „A vasmegyei elektromos művek részvénytársaság tervezete” Ct 198/1913.  
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ajánlatot tett Sopron városának, hogy kiépíti az elektromos hálózatot, és „a város 

közvilágítását megszabott díjtételek mellett elvállalja”.358 1897. október 28-án Batthyány 

Géza gróf koncessziót kapott a 14596/253. kgy/1897. sz. határozatban a villamos áram 

előállítására és szolgáltatására.359 Batthyány megvásárolta a Gázvilágítási Részvénytársaság 

részvénytöbbségét, és létrejött egy egységes cég, a Sopron Városi Világítási és Erőátviteli 

Vállalat 1898. február 26-án.360 [95] [96] [97] A város támogatta a pályázatot, és Sopron 

városa igen kedvező világítási feltételeket ért el.361 Még 1898-ban felállítottak ideiglenesen 

egy 16 LE-s és egy 32 LE-s gőzgépet, mely 2 db 50A áramerősségű dinamót hajtott, 

párhuzamosan kapcsolva az akkumulátorteleppel. Ez az áramfejlesztő már szeptember 20-

án, az akkor felavatott katonai főreáliskolának (ma egyetem) szolgáltatott villamos 

világítást.362 Elkezdődött a villamos elosztóhálózat kiépítése, szilveszterkor ünnepélyesen 

bekapcsolták a kaszinót és 1899 végére a várost már behálózták a villamos vezetékek.  

A második főáramkör Sopron város világítására és erőszolgáltatásra, valamint a 

közúti vasút üzemére építették ki, ennek érdekében 1899. július 8-ra rendkívüli közgyűlést 

hívtak össze, amelyen az Alapszabály 1§-t módosították, miszerint a szakaszban említett 

helységek sorába „Szombathely” után „Sopron” városát is felvették.363 1899-ben kezdték el 

az ikervári vízerőmű bővítését, és kiépült a Thury-féle soros rendszerű soproni áramkör, 

melynek 4 generátorát két, egyenként 300 LE-s Jonval-turbina hajtotta. A generátorok 

villamos adatai már tükrözik az 1896-99 közti műszaki fejlődést. Közel változatlan 

teljesítmény mellett a kapocsfeszültséget 1500 V-ról 2500 V-ra növelték, az áramnak 65 A-

ról 40 A-ra történő csökkenése mellett. 2500 V-ra a gyűrűs armatúra már nem felelt meg, 

mivel a gyűrű belső oldalán sűrűn egymás fölé kerülő vezetők közt a nagyobb feszültségnél 

könnyebben következik be átütés; ezért ezekben a gépekben már dobarmatúrát alkalmaztak. 

A generátorok villamos adatai a következők voltak: 

U=2500 V, I=40A, n=180/perc; Pnévl=100 kW, p=3 (hatpólusú gép), η=93% 

A generátorok 5000V feszültségre készültek. Mágnesező áramszükségletük – más 

konstrukciókhoz viszonyítva – igen kicsi volt: a mágnesezéshez felhasznált teljesítmény 

mindössze 1%-a a generátor névleges teljesítményének. A mágnes törzsek tömör vasból 

készültek, pontosan felcsiszolva, hogy illesztésüknél a légrés minél kisebb legyen. Két-két 

elektromágnes közt – azokhoz csavarral hozzáerősítve – külön vastörzsek voltak. 

A soproni áramkör a maga 150 km-es hosszúságával (leágazással együtt) annak 

idején egész Európában egyedülálló volt. A hosszú áramkör soproni végén a Soproni 

                                                
358 Szombathelyi Újság 1897. augusztus 8. 7. o.  
359 Jóváhagyva a 3985/III/1898. BM. sz. a. Forrás: Gy-M-S Megye SL. XI/25. 3.dob. 
360 Gy-M-S Megye SL. XI/25. 2. dob.  
361 Közvilágításnál 1hWó=2,7kr, magánvilágításnál 4,5kr, erőátvitelnél 2kr. Sopron 1897. nov. 4. 3.o. 
362 100 éves a soproni áramszolgáltatás. Áram. 1999/1. szám. 
363 VaML. Cégbírósági iratok TC198/I. Közgyűlési jegyzőkönyvek.  
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Világítási és Erőátviteli Rr. épített gépházat a Flandorffer utcában. A vezetékanyag 10 mm 

átmérőjű, elektrolitikus csupasz vörösrézhuzal, háromköpenyes porcelánszigetelőkön. Az 

oszlop- és vezetékelrendezés, valamint az üzemi telefonvezeték hasonló a szombathelyi 

áramkörnél ismertetett rendszerhez. Az 1901-es pénzügyi kimutatásban az Ikervár-Sopron 

magasfeszültségű vezeték értékét 320.017 Ft 50 filléren tartották számon.364  

A vezeték teljes hossza 132 km, ellenállása 30 ohm; a 40 A áram tehát  

∆U = I * R = 40 * 30 = 1200 V feszültségesést okozott. A km-enkénti feszültségesés tehát a 

szombathelyi vonal 18V/km értékével szemben annak csupán a fele: 9V/km, ami a nagyobb 

induló feszültségnek (10000V) és a kisebb áramerősségnek köszönhető. 

A százalékos feszültségesés: δU = 1200/10000*100 = 12% az energiaveszteség  

V = ∆* I = 1200 * 40 = 48000W = 48 kW.  

A távvezeték hatásfoka 100-12=88%. Az energiaátvitel teljes hatásfoka:  

ηeredő = ηvez * ηmot * ηdin = 0,88 *0,91 * 0,91 =0,73 tehát 73%, a szombathelyi 

főáramkör 71,8 %-os értékével szemben, noha a hossz kb. hétszeres. 

A berendezés üzembe helyezése 1900 elején megtörtént. A rendszerhez csatlakozott 

fogyasztók száma, a villamosenergia felhasználás ütemének gyors növekedése 

mindenképpen igazolta a tervezők elgondolásait. Az ikervári táplálás nem volt zavarmentes, 

ezért tartalékként felszereltek egy 130 LE-s gőzgépet, melyek két párhuzamos dinamót 

hajtottak. Két motor-dinamó külön csarnokban szolgált a város világítására és az 

erőszolgáltatási célokra, míg a harmadik a városi villamos vasúthoz tartozott. A két városi 

egység 2 db nagyfeszültségű motorból és 4 dinamóból állt, melyek egyenként 160 V-os és 

250 A-es áramot termeltek.365 Ennek oka, „Az ikervári viziművekben rendelkezésre álló erő 

teljesítőképessége ugy a szombathelyi, mint a soproni áramkörben a maximumot elérte.”366 

1907. július közepén az Ikervár-Sopron közötti áramkört elbontották.367 1906-1909 között 

egy gőzerőmű épült ki, amelyben 3 db 400LE-s dugattyús gőzgép egy-egy 265 kW 

teljesítményű dinamót hajtott 135/270 V feszültségű, háromvezetékes egyenáramot 

szolgáltatva. Ez a berendezés 1928. közepéig szolgáltatta a villamos energiát. A város 

harcot indított a világítási művek tulajdonjogáért, de csak az I. világháború után tudta 

megvásárolni a vállalatot, és Sopron Város Világítási és Erőátviteli Vállalat néven 

üzemeltetni. A korszerű villamos energiaszolgáltatásra többféle terv született, végül a 

meglévő telepet építették át és 1928. év végén már az egész városban 380/220 V-os 

váltakozó áramú ellátás üzemelt.368  

                                                
364 VaML. CT 198. 1901. üzletév jelentése. 
365 100 éves a soproni áramszolgáltatás In. Áram, 1991/1. 2. o.  
366 VaML. CT 198. 1906. üzletév jelentése. Közgyűlési Jegyzőkönyvek 
367 VaML. CT 198. 1907. üzletév jelentése. 
368 100 éves a soproni áramszolgáltatás. In. Áram. 1999/1. szám. 2. o. 
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14. VILLAMOS ENERGIA ALKALMAZÁSA A MEZŐGAZDASÁGBAN  

Az a fejlődés, amely szociális, gazdasági, tudományos és műszaki tekintetben a 

XIX. század utolsó évtizedeit jellemzi, a mezőgazdaságot sem hagyhatta érintetlenül.  
 

14.1. Villamos cséplés [98] 

Az ikervári nagyfeszültségű rendszerről ellátott villamos cséplés európai 

viszonylatban is kiemelkedő mértékű és műszaki színvonalú volt. Az első tudósítások 1897. 

őszén jelentek meg a helyi lapokban. „…f. hó 18-án, hétfőn, Batthyány Lajos gróf ikervári 

birtokán próbacséplést rendezett villamos erővel.” A villamos energiával történő cséplésnél 

is a hagyományos cséplőgép végezte a gabona cséplését, csak a gőzgép helyett megfelelő 

teljesítményű elektromos motort alkalmaztak. Mindezek után „a cséplés helyén aztán 

felszakítják a villamos áram fővezetékét, azt egy elmés szerkezettel összekötik az elektromos 

motorral, mely aztán annyit használ fel a főáramból, amennyit éppen szükséges a szükséges 

a cséplőgép működésben tartásához. A kísérlet, melyen jelenvoltak Holnstein gróf, Lajos 

bajor kir. herceg főudvarmestere Dorner uradalmi kormányzó kíséretében, Batthyány Lajos 

gróf, Röszler Károly a gazd. Egylet igazgató-titkára, dr. Edelmann Sebő, Gothard Jenő, 

Pleszkátz sárvári földbirtokos, a sajtó képviselői stb., fényesen sikerült dacára annak, hogy 

a csépelt zab nagyon nedves volt s a 6 lóerejű elektromos motor 8 lóerős cséplőgépet 

hajtott.369 Gothard Sándor leírása alapján a VEMRT-nek 1897-ben „2 villanyos cséplője 

dolgozott 10 HP dynamókkal.”370 A villamos cséplésnek több előnye is volt, de 

természetesen csak azon községek lakosai élvezhették, kik a fővezeték közelében lévő 

községekben laktak. – „A kitűnően sikerült próbacséplés befejeztével a sárvári uradalom 

„Új major”-jában folytatták a villamos erővel való cséplést, melynek áldásait a szerencsés 

vidék gazdái a jövő év folyamán minden bizonnyal igyekezni fognak minél nagyobb 

mértékben kihasználni.”371  

1898-ban már hat garnitúra gép végzett 2-3 heti munkát, kettő pedig „…szerelés 

alatt van a herényi csillagda műhelyében.”372 A cikkből a napi munkarendre is találunk 

utalást. „A motor harangja csendül az első kakasszó előtt, és ily hosszú júliusi napban már 3 

órakor reggel indul. Este, vagy munkaszünetkor sincs semmi piszmogás, harangoznak és a 

gép 2 másodpercz alatt áll, nem kell a gőzt leapasztani, - felfűteni stb. Ez a főelőny!” Így a 

már említett 6 cséplőgarnitúrával 8 nap alatt 20 vagon gabonát csépeltek, búzából 21 tonnát, 

árpából pedig 28 tonnát.373 1905-ös statisztikai adatok alapján, mely a VEMRT 

                                                
369 Clayton & Schuttleworth cséplőgép. 
370 Gothard Sándor: Elektromos szántás a gyakorlatban. In. Magyar Gazdák Lapja, 1898. júl. 2. 417. o.  
371 Szombathelyi Újság 1897. október 24. 8. o. 
372 Gothard S.: Elektromos cséplés Vasvármegyében. In. Magyar Gazdák Lapja 1898. aug. 6. 494. o.  
373 Uo. 495. o.  
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zárszámadási jegyzőkönyvében található a szombathelyi áramkörben 19 cséplőgarnitúra és 

1 szántási garnitúra, a soproniban 10 cséplőgarnitúra volt üzemben.374 A 

cséplőberendezések karbantartására és javítására Sárváron műhelyt létesítettek.[99] 

A cséplőgépet hajtó villanymotorokhoz a rendszer soros árama a cséplőszérűkre 

vezető, állandó jelleggel létesített leágazásokon jutott át. A leágazásoknak a végoszlopán 

kapcsolószekrény volt,[100][101] amelyben a már ismertetett egyetemes Thury-rövidrezáró 

kapcsolót helyezték el. Csépléskor a motorkocsiból az ott beépített, kábeldobra csavart, 

mintegy 50 m hosszú kábelt a rövidrezáró kapcsolóra csatlakoztatták, majd elindították a 

cséplővillanymotort. Ez az elrendezés tette lehetővé a cséplőkocsinak a mozgatását akár 

üzem közben is. A motorok 12 kW-osak,375 percenként 1000 fordulattal 65, illetve 40 A 

árammal (aszerint hogy a szombathelyi vagy a soproni áramkörbe voltak beiktatva); s a 

kapocsfeszültségük teljes terhelésnél 180, illetve 290 V. „Megszaladás” meggátlására a 

cséplővillanymotorokat centrifugál-kapcsolóval látták el, fordulatszám-szabályozásuk kézi 

úton, a mágnestekercsekkel párhuzamosan kötött ellenállások segítségével történt. További 

szabályozási lehetőséget, valamint az indítás és leállítás megkönnyítését lendítőkerék 

alkalmazásával és mechanikai fék útján biztosították. Túlfeszültség védelemre a motor 

kapcsai közé iktatott Gothard-féle palack-villámhárító szolgált.376 A fagyveszély miatt a 

desztillált vízhez glicerint kevertek.  

Figyelemre méltóak a baleset-elhárítást szolgáló berendezések is, hiszen a 

nagyfeszültségű berendezéseket viszonylag alacsony képzettségű segédmunkások kezelték. 

Ennek ellenére a két évtizedes működése alatt villamos baleset ritkaságszámba ment. 

A négy fémkeréken gördíthető cséplőkocsiban a motor alaplemeze a maximális 

üzemfeszültségre (9000, illetve 10000V) méretezett porcelán támszigetelőkre állították. A 

gépkezelő a kocsiban csak e szigetelt alaplemezen állhatott, a kocsi fala belülről nagy 

villamos szilárdságú szigetelőanyag lapokkal volt borítva.377 [102][103] 

Ha a gépkezelőnek olyan munkája akadt a cséplőmotoron, amelyet a kocsi belsejéből nem 

lehetett elvégezni, 10000 V-os támszigetelőkre állított zsámolyt kellett használnia. A 

cséplővillanymotor-kocsit még hordozható korláttal is elzárták az avatatlanok elől.  

A cséplési időszak elmúltával a cséplő-leágazásokat egyéb erőátviteli feladatokra is 

felhasználták. A péterfai majorban pl. a takarmány előkészítőben felállított cséplőmotor 

transzmissziótengely útján szecskavágót, darálót, kukoricamorzsolót tartott üzemben.378 

                                                
374 VaML. VEMRT iratai VII. 1/c.  
375 A motorokat a zürichi „Comp. Elektrique” cég, a motorkocsikat a „Clayton & Shuttleworth” cég 

szállította. Forrás: Gothard S.: Elektromos cséplés Vasvármegyében. In. Magyar Gazdák Lapja 495. o.  
376 Uo. 496. o.  
377 Turán Gy.: Az ikervári elosztórendszer, In. Elektrotechnika 1963. 224. o.  
378 Vasvármegye 1897. október 21. 3. o.  
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Az 1899. évi december havi könyvelési táblából a cséplés vonalépítése 835 Ft 04 fillér, 

üzemköltsége 9.302 Ft 07 fillért tett ki, a tiszta bevétel ez évben 18.846 Ft 08 fillért 

eredményezett. Az 1900. évben a cséplési tiszta bevétel már 60.000 K-t tett ki.379  

Az elektromos meghajtású motoros cséplés előnye más cséplési technikával szemben: 1. 

viszonylag gyorsan üzembe helyezhető, így kedvezőtlen időjárás esetén is fedett helyen 

alkalmazható. 2. nem kell fűteni, mint a gőzgépet, tehát sokkal kisebb a tűz keletkezésének 

veszélye. 3. vizsgázott gépész és fűtő alkalmazását feleslegessé teszi. 4. nem kell a 

tüzelőanyagot – vagy fa, vagy szén -, illetve vizet szállítani. 5. a tűzifa más felhasználásra 

megmarad. 6. kezelésére egy személy is elég. 7. többet és gyorsabban termel, mint a 

gőzgép. 8. fordulatszámának stabilitása minden másnemű hajtással szemben egyenletesebb. 
 

14.2. Villamos szántás 

Magyarországon a századforduló előtt Ikerváron a Batthyány-birtokon alkalmazták 

először a berlini Borsig-rendszerű villamos szántást.380 Az 1898. volt a próbaév, mikor is az 

ikervári uradalomban munkába állították az elektromos meghajtású ekét.381 A felszántandó 

föld közepe táján vezetéket állítottak fel.[104][105] Erről flexibilis kábelek ágaztak le és a 

földön fektetve vezették a kábelt a villanymotorhoz. A felszántandó föld végén állt a 

horgonykocsi [106] és a kettő között drótkötél segítségével húzatták az ekét, hasonlóan a 

gőzekéhez azzal, hogy itt a második gőzgépet a horgonykocsi helyettesítette. A motorkocsi 

[107] forgóáramú elektromotorral volt ellátva. Egyszerű homlokkerékkel hajtott két 

vertikális dobot az eke két kötelének mozgatására. Motor hajtotta a kocsi hátsó kerekeit is. 

A különböző mozgások kapcsolására két kézi emelőt alkalmaztak a villamos motoron. Az 

eke egyébként olyan volt, mint a gőzgépekénél. A villamos üzemelésű eke 1 óra alatt oda-

vissza 3 km utat tett meg. Ikerváron 10 km átmérőjű területen végeztek annak idején 

villamos szántást.382 E célból egy külön kis állomást építettek, ahol átalakították 

forgóárammá az egyenáramot. Az állomáson 1 db 100 LE-s motor hajtott egy 70 kW-os 

dinamót, mely 2000 V feszültséget biztosított (szántó centrálé).383 A „szántó centrálét” 

ahogy akkor nevezték, a nürnbergi Schuckert-cég szállította, míg a hozzá szükséges 

felszereléseket az 1 km flexibilis kábelt, a 300 m acél drótkötelet a berlini Borsig-gyár.384 

100 napon át 1 km hosszú flexibilis kábellel, 300 m hosszú acélkötéllel naponta 12-15 

holdat szántottak fel, azaz a tervezett 100 nap alatt 1200-1500 holdat, egyetlen „primer” 

                                                
379 VaML. VEMRT iratai VII. 1/c. 
380 Szombathely város… Id. mű. 139. o.  
381 Gothard S. Elektromos szántás a gyakorlatban, In. Magyar Gazdák Lapja. 1898. július 2. 419. o.  
382 Szombathely város… Id. mű. 140. o 
383 Szombathely város… Id. mű. 140. o.  
384 Gothard S. Elektromos szántás a gyakorlatban, In. Magyar Gazdák Lapja. 1898. július 2. 419. o.  



 

 95 

motorral. A villamos szántás fő előnyét a könnyebb súlyban nevezték meg, mivel egy 

hasonló teljesítményű gőzlokomobil kb. 20000 kg volt a 7000 kg súlyú motorkocsival.385  

Szántással kapcsolatos pénzügyi kimutatás az 1900. évi pénzügyi beszámolóban találni. 

Mezőgazdasági üzem tétel alatt a szántási költségként 146 K szerepelt. Vagyonleltárban 

„Mezőgazdasági leltár” címen 499.969 K található, amely a megnevezésből adódóan a 

cséplési és szántási eszközök értékét tartalmazhatja. Szántási bevételként 1900-ban 1135 K-

t, majd a következőkben évenként 16.000 K-t könyveltek el.386  

A fentiekben ismertetett nagyfeszültségű egyenáramú energiatermelő és elosztórendszer 

egésze, valamint egyes részei műszaki megoldásainak megalkotásával a századforduló 

kiváló mérnökei és technikusai a mai műszaki nemzedék számára is serkentő példát 

mutattak, hogyan lehet a külföldi tapasztalatok ésszerű felhasználásával a hazai viszonyokra 

alkalmazott továbbfejlesztésével nemzetközi viszonylatban is elismert alkotást létrehozni.  
 

14.3. Egyéb felhasználás 

Szép példáját mutatta végül a villamosenergia sokoldalú felhasználási 

lehetőségeinek a rendszer központja, Ikervár község. Az itt épült átalakító állomásból 

kiinduló 2*150 V-os hálózatról a gazdasági épületek belsejét, az istállók és udvarok, 

valamint a községi lakóházakat világították, biztosították a lakótelep és a község 

vízellátását. A hálózatról töltöttek vele lovas kocsik lámpáit tápláló akkumulátorokat. Az 

akkumulátorokat a kocsis ülése alatt, a világító izzólámpát, mely 25 gyf. volt pedig a kocsi 

rudazatához erősítették.387 Tehát a lovas kocsi előtti utat világították meg.  

Külön szivattyú- és víztartály-rendszer nyomócsöveken keresztül táplálta a 

kertekben, az üvegházakban, az istállókban és az öntözés szempontjából számbajövő egyéb 

helyeken felszerelt összesen 25 vízcsapot. Ez a rendszer a Rábából emelte ki a vizet, 

méghozzá természetes homok- és agyagszűrőn át, másodpercenként 6 litert. A vizet az 

épület mellett megépített 25 m magas tartályba vezették. Ez az elektromos szivattyúra 

épített vízvezeték rendszer működtetett még a kastély előtti téren 7 szökőkutat. 1897-ben a 

nagyobb gazdaságokban, uradalmakban, főleg a Batthyány-birtokon szecskavágó és daráló 

hajtására, tengeri morzsolására is igénybe vették a villamos energiát. 

Jól példázza a következő újságcikk az elektromos energia alkalmazásának előnyét. „Erősen 

fejlődik középiparunk, melynek nagy segítsége, hogy a városunkban lévő VEMRT révén 

olcsó és könnyen kezelhető villamos-erőt kap, amely mintegy ötven ipari műhelyben a 

tömegmunkánál a drága kézi munkaerőt az olcsóbb és gyorsabb munkát teljesítő 

elektromos erővel pótolja.388 

                                                
385 Uo.  
386 VaML. VEMRT iratai VII. 1. 
387 Bodányi Ö.: Id. mű. 120. o.  
388 Vasvármegye 1911. február 11. 2. o. 
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15. VILLAMOS ENERGIA ALKALMAZÁSA A KÖZLEKEDÉSBEN 

15.1. Szombathelyi villamosvasút 

A villamos energia használata nemcsak a világításban, a különböző ipari és 

háztartási alkalmazásoknál nyilvánul meg, de nagyon szép példája a szombathelyi és 

soproni városi villamos vasút megépítése. A város befogadóképességére jellemző, hogy 

a helyi újságok szinte naponta tudósítanak a villamos vasút előmunkálatairól illetve 

kivitelezési munkálatairól. Ez tette lehetővé, hogy szinte napra pontosan ismerhető a 

kivitelezéssel kapcsolatos munkálatok előrehaladása. Sajnos a villamos hálózat 

kiépítésénél ez nem így történt. Valószínűsíthető, hogy e munkálatok látványosabbak, 

valamint maga a közlekedési eszköz megjelenési lehetősége nagyobb érdeklődésre 

számíthatott, mint maga a z elektromos hálózat kiépítése.  

Az ikervári energiarendszer legjelentősebb szekunder fogyasztó-berendezései a 

szombathelyi és a soproni városi villamos vasutak voltak. 

A részvénytársaság rövidesen az ikervári erőmű üzembe helyezése után, a 

társaság alapszabályában vállalt kötelezettsége, illetve a várossal kötött szerződése 

alapján [108] megkezdte a szombathelyi villamosvasút építésének előmunkálatait. A 

városi közgyűlés 1896. augusztusában fogadta el a 40 évi úthasználatért benyújtott 

szerződést. A terveket Kliegl József vasúti üzletvezetőségi mérnök készítette, építési 

költsége 1899. május 15-ig 81695 forint 22 krajcár volt.389 Az építkezések még ez év 

novemberében kezdődtek el, és már ugyanebben a hónapban a villamos kocsik is 

megérkeztek a neuhausen-i vagongyárból.390 A kereskedelemügyi miniszter 1896. 

december 5-én 73600/1896. számon adta ki a Szombathelyi villamos közúti vasút 

építésére és üzletére vonatkozó „Engedélyokirat”-ot.391 Tehát az építkezések már az 

engedély megadása előtt megkezdődtek, de azt, hogy a millennium évében villamos 

vasút közlekedjen Szombathely utcáin már nem tudták elérni. A földmunkákkal és a 

vágányépítéssel 1897. márciusában, a felsővezeték vasoszlopainak és a vezetéksodrony 

kihúzásával április hónapban végeztek. A kivitelezésben nagy szerepet vállalt a Ganz és 

Társa Vasöntő és Gépgyár, így például a váltószerkezeteket gyártotta le.392 Ugyancsak 

elkészültek a magasépítményi létesítmények, úm. a várócsarnok 20 m2 alapterülettel, a 

                                                
389 Kalocsai Péter: 100 éve indult meg a villamosközlekedés Szombathelyen. In. Városi Közlekedés 97/2. 

101. o. 
390 Szombathelyi Újság 1896. november 22. 8. o. 
391 Magyar Országos Levéltár, Ker.ügyi Min. Levéltár Vasúti és Gyári Szakosztály iratai. (K. 229)  
392 Bodányi.: Szombathely város fejlődése… Budapest, 1910. 
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központi telepen pedig egy kocsiszín 220 m2 alapterülettel, és egy javítóműhely. A 

próbajáratot május 15-től tartották, még ugyanebben a hónapban megállapították a 

menetidőt s a műtanrendőri bejárása pedig június 4-én történt meg „s ezzel a vasút 

átadatott a forgalomnak”.393 A bejárás a következőképpen történt: „A bizottság villamos 

kocsikon kiment a vasúti végállomásra megállás nélkül. Visszafelé azonban a tervezett 

megálló helyeken mindenütt megállottak. A bizottság tagjai levonultak a központi 

telepre, hol miután Pulszky Garibaldi konstatálta a személyzet kellő kiképzését, 

megállapították a menet-sebességet, a megállóhelyeket és az egész bejárás 

eredményéről jegyzőkönyvet vettek fel.” A jegyzőkönyv tartalmazta a megállóhelyek 

helyét, amelyek a következők: 1. Püspökiskola (végállomás). 2. Színház. 3. Premontrei 

székház (feltételes). 4. Pollák-kávéház. 5. Sabaria-kávéház. 6. Vasmegyei kaszinó 

(kitérő). 7. Strobl-ház. 8. Oktogon (feltételes). 9. Vasút (végállomás). A 

megállóhelyeket részint a vezeték oszlopaira, részint házfalakra erősítendő „csinos 

táblák” fogják jelezni. Rögzítették a menetidőt is, úgymint az egyes kocsik rendes 

körülmények szerint 13 perc alatt teszik meg az utat. Legnagyobb sebességgel a Széll 

Kálmán utcában (óránként 15 km) haladnak, míg a fordulóknál és az Úri utca szűkebb 

részében lépésben mennek (óránként 6 km).  

A teljes hossza 1666 m, melyet 1900-ban hosszabbítottak meg, így a teljes 

hossza a megszüntetéséig – 1974. – 2810 m, a nyomtáv 1000 mm. Útiránya 

Szombathely legszebb és legforgalmasabb utcáin és terein vezetett át. Így a Széll 

Kálmán, a Király, a Gyöngyös utcán, a Horváth Boldizsár téren, Berzsenyi utcán, 

Széchenyi téren át. A bővítés után a villamosvasút indulási pontja a Déli vasúti állomás 

(ma MÁV pályaudvar) volt, míg a végállomás a Szent István park. 

Június 6-án a Szombathelyi Újság közli, hogy a „villamos vasút prosperál, 

akármennyire szidják is ellenségei már az első fél napon f. hó 4-én du. 800 utassal 48 

frt-ot jövedelmezett.” 

Az első három motorkocsit a Neuhausen am Rheinfall-i Sweizerische 

Industriegesellschaft építette, villamos berendezését a genfi Compagnie de l'Industrie 

                                                
393 A műtanrendőri bejárásra megjelentek – a kereskedelmi miniszter részéről dr. Halászy László 

miniszteri s. titkár, mint a bejárás vezetője, Váter József műszaki tanácsos és Lázár Lajos MÁV 
mérnök; - a vasúti és hajózási főfelügyelőség részéről Pulszky Garibaldi főfelügyelő; Vasvármegye 
közigazgatási bizottsága részéről Eredics Ferenc kir. tanácsos , Zoltán Győző főmérnök, - Szombathely 
részéről: Éhen Gyula polgármester, Lankovics József rendőrkapitány, Müllner Ignác t. mérnök, Brenner 
János; - az engedélyes részvénytársaság részéről: dr. Edelmann Sebő és Gothard Jenő igazgatók, dr. 
Feldmann Bódog jogtanácsos, Kliegl József mérnök. 
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Electrique et Mechanique szállította. [109] A kocsik eredetileg nyitott peronúak voltak, 

a járművek csak később kaptak zárt szélvédőt, a Kereskedelmi Minisztérium ugyanis 

csak oly kikötés mellett hagyta jóvá a terveket, ha „a kocsivezető állások a motorkocsik 

peronjainak első és hátulsó homlok oldalai – a kocsivezetőnek az idő viszontagságai 

ellen való védelme szempontjából – üvegfallal láttatnak el”.394 [110] 

Az energiát a vasút részére egy 48 kW teljesítményű „primer” motorról395 hajtott 

33 kW-os, 550 V feszültségű 60 A erősségű áramot 520/perc fordulatú dinamó 

szolgáltatta, amely puffer-üzemben 270 cellából álló Tudor-féle, 82 amperóra 

kapacitású ólomakkumulátor-teleppel járt folyamatosan. 

A tápvezeték egyik pólusát a felsővezetékkel, a másikat a sínekkel kötötték 

össze. A sínek toldásánál a jó vezető-összeköttetést csavarokkal odaerősített vörösréz 

sodronyok biztosították. A városi gáz- és vízvezetéki csöveket veszélyeztető 

kóboráramok hatásának ellensúlyozására a felsővezeték és a sín polaritását átkapcsoló 

segítségével időnként felcserélték. A munkavezeték keményen húzott 8 mm átmérőjű 

vörösréz vezeték volt. Ez a sín felett 5,5 m magasságban részben 6,4 m-es Mannesmann 

vasoszlopokra volt acél feszítődrótok igénybevételével felerősítve. 1926-ban a magas 

fenntartási költségeket igénylő akkumulátor telepeket leállították és a vontatáshoz 

szükséges energia igényt higanygőz átalakító berendezés beépítésével biztosították. 

A favázas motorkocsik alapterülete 6,83*1,93= 13,18m2, 18 ülő és 18 álló utas 

befogadására készültek. A hajtómotor 15 LE-s, 550 V névleges feszültségű főáramkörű 

(szeries) gép volt, amelyet a motorkocsi két végén elhelyezett kapcsoló-berendezés és a 

központosan elhelyezett szabályozható ellenállás segítségével lehetett indítani, 

szabályozni, fékezni és megállítani. 

Eredetileg 3 motorkocsival bonyolították le a forgalmat, de az 1900-as évek 

idején már szükség volt a kocsik számának növelésére. Január közepén vásároltak 2 

motorkocsit és két pótkocsit, tehát már 7 kocsi látta el a városi forgalmat. A nyitott 

pótkocsikat a kereskedelemügyi miniszter 30573. számú, 1901. május 18-án kelt 

engedélyével zárt motorkocsikká alakították át a VEMRT szakemberei.396 

                                                
394 Szombathelyi Újság 1897. június 20. 8. o. 
395 Nagyfeszültségű motor, mivel a villamosvasútnak nem volt központi áramfejlesztő telepe, az áramot a 

VEMRT ikervári, ill. szombathelyi telepéről kapta. 
396 Kalocsai P.: 100 éve indult meg a villamosközlekedés Szombathelyen. In. Városi Közlekedés. 97/2. 
103-105. o.  
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Érdekesség, hogy a kocsik homlokfalára az 1950-es évekig postaláda is fel volt 

szerelve. [111] 

A villamosvasút Szombathely tömegközlekedését magasabb szintre emelte. 

Fellendítette, gyorsította a városban a közlekedést. Elősegítette a városfejlődést, a 

pályaudvar és a város összeépülését, a Széll Kálmán és a Kálvária utcák kiépülését. 

„Alig néhány év alatt felvirágzott városunk mindinkább pezsgőbbé, forgalmasabbá váló 

életének fejlődése szoros összefüggésben van a villamos vasúttal. Egyik feltételezi a 

másikat, úgy azonban, hogy kölcsönösen egymásra vannak utalva.”397 [Táblázat 21-22] 

A városi villamos vasút eredeti kiépítésében 1974. augusztus 20-ig szolgálta 

Szombathely lakosságát, amikor is nem gazdasági megfontolásból szüntették meg a 

működését.  

 
15.2. Soproni villamosvasút 

A századforduló előtti években Sopron városa is foglakozik a villamosítás és a 

villamosvasút létesítésének gondolatával. Mivel az ikervári erőmű működésére 

vonatkozó adatok kedvezőek voltak, így egyértelműnek látszott, hogy Sopron város 

elektromos berendezéseinek szükséges villamos energiát az ikervári erőmű szolgáltassa.  

1895-ben a Lindheim budapesti cég, mely a pozsonyi villamosvasutat létesítette, 

ajánlatot tett a városnak, hogy villamosvasutat és világítóművet szándékozik létesíteni. 

A közgyűlés elfogadta ugyan a villamosvasút és világítási mű létesítésének eszméjét, de 

felhívta a polgármestert, hogy egy bizottsággal együtt tárgyaljon a folyamodókkal. 

Több cég is érdeklődött a lehetőségekről, így a tárgyalások elhúzódtak. 

A VEMRT főrészvényese gr. Batthyány Géza 1897. márciusában398 engedélyt 

kapott a kereskedelemügyi minisztertől, hogy egy Sopronban megindítandó villamos 

közúti vasút előmunkálatait elvégezze. A Sopron című újság tájékoztatása alapján „…a 

Vasvármegyei Elektromos Művek Részvénytársaság immár az ötödik, amely Sopronban 

építendő villamos vasút létesítésére előmunkálati engedélyt nyert.”399  

A város és a részvénytársaság közötti tárgyalások folyamatosak, és 1898. 

februárjában Kliegl és Gothard mérnökök átadták a városi villamosvasút tervezetét 

Gebhard József polgármesternek, tudósít a Soproni Napló.400 A tervben a következő 

                                                
397 Vasvármegye 1902. január 5. 4. o. 
398 Sopron 1897. március 17. 2. o.  
399 Uo.  
400 Soproni Napló 1898. február 10. 5.o. 
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útvonal szerepelt: „Az I. szakasz a Győr-Sopron Ebenfurti vasút pályaudvarával 

szemközt levő utcából és megy a deák téren a dr. Schreiner-féle házig, innét az Erzsébet 

utcán keresztül a Széchenyi téren a Casino oldalán a várkerületen, az Ógabona-térig, 

onnét az Újteleki utcába, ezen keresztül a Kossuth utcán ki a Déli Vasút pályaudvaráig 

ill. raktári épületéig. A II. szakasz beágazik a Várkerülettől az ötvös utcába és megy 

ezen utcán és a Magyar utcán keresztül, a Marhavásár mellett a Közvágóhídig. A III. 

szakasz beágazik a Kossuth utcából az Irgalmas nők zárdájánál a Flandorffel utcába és 

megy a légszesz és villamos világítási központi telepig”401  

A VEMRT a Flandorffer utcában lévő transzformátor állomását úgy építette fel, 

hogy a város világítása mellett a soproni városi közúti villamosvasút hajtására 

szükséges villamos energiát is tudja szolgáltatni. A Thury rendszerbe kapcsolt HA 

típusú 6 sarkú motor 1225 V feszültségű, és 2 darab HA típusú 550V feszültségű 

egyenáramú dinamót hajtott. A túlfeszültség ellen 1 db Gothard palack és 3 db Thury-

féle villámhárító volt felszerelve. Ugyancsak ezen a telepen a gépház mellett a vasúthoz 

szükséges kocsiszín is megépült.  

A villamosvasút közigazgatási bejárása 1898. májusában történt, majd az építési 

munkálatok 1898. júliusában kezdődtek meg.402 A kereskedelemügyi miniszter 1899. 

október 10-én kiadta a 61824. számú soproni villamos városi vasútra vonatkozó 

engedélyokiratát. 1900. április 28-án megtartott műtanrendőri bejárás után a 

villamosvasutat átadták a forgalomnak. Az ünnepélyes megnyitás május 1-én történt, az 

eseményre maga a kereskedelemügyi miniszter is Sopronba utazott.[112][113] 

A megnyitóra a szombathelyi kocsikkal szinte teljes mértékben megegyező motor és 

pótkocsikat vásároltak a Roessemann & Kühnemann gyártól. Hat motorkocsit, valamint 

két nyitott szekrényű nyári pótkocsit vásároltak. A két pótkocsit - hasonlóan a 

szombathelyi átalakításhoz - még a megnyitás évében zártszekrényű motorkocsivá 

alakították át a pályaszám megtartásával. 

A felsővezetékes vasutat - a szombathelyihez hasonlóan – Kliegl József mérnök403 

tervezte, nyomköze 1000 mm, egyvágányú és hossza a szárnyvonallal együtt 5200 m 

volt. A vonalba öt 60 m hosszú és egy 74 m hosszú kitérőt építettek. A fővonal a Győr-

Sopron-Ebenfurti Vasút állomásától indult, és a Deák téren, az Erzsébet utcán, a 

                                                
401 Uo. 1898. május 15. 4.o. 
402 Soproni Napló 1898. május 22. 5. o.  
403 Soproni Napló 1898. július 7. 4. o.  
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Várkerületen, Újteleki utcán és Kossuth úton át a Déli vasútállomásig vezetett. 1903-

ban meghosszabbították a Déli pályaudvartól a Baross utca végéig a Sörgyárig, de csak 

alkalomszerűen közlekedett erre villamos. A fővonalon hat forgalmi kitérő volt, 16 

megállóval. 

A szárnyvonal a Várkerületről kiágazva, az Ötvös és Magyar utcán, valamint a 

Győri úton át a közvágóhídig vezetett. A kocsiszíni vonal a Kossuth úton ágazott ki és a 

Flandorffer utcán át a telephelyig vezetett. A legkisebb görbületi sugár 25 m, a 

legnagyobb emelkedés 26 ezrelék volt.  

A soproni villamos vasút vagyonértéke az 1899. évi Közgyűlési Jegyzőkönyv 

alapján 595.500 oé. Ft-tal szerepel.404 A vasút 1900. évi bevétele 7600K volt. 1901-től 

nincs külön részletezve a „Soproni Városi Villamos Vasút Részvénytársaság”-tól 

befolyt bevétel, hanem „erődíj, Sopron” tétel található, amely bevételben mindenképpen 

döntő lehetett a villamos közlekedésből származó bevétel. A soproni villamos vasút 

bevétele az 1904. üzletévben 1430K-val több mint 1903-ban, 1905-ben pedig 2934 K-

val volt több mint az előző évben – derül ki a 1904. és 1905. évi jegyzőkönyvekből.405  

Talán a helytelen útvonalnak is betudható, hogy a kezdeti sikerek után a későbbiekben a 

szárnyvonalon a gyér forgalom miatt a síneket felszedték, és helyette a Déli vasútig 

vezető vonalat a sörgyárig meghosszabbították. A gondok azonban nem csökkentek, így 

a részvénytársaság 1920. január 10-én megszüntette a forgalmat, és február 28-án a 

város 590000 koronáért megvásárolta a villamosvasutat. Az erre vonatkozó 

3340/102/1920. sz. határozat 31935/1920.BM sz. nyert jóváhagyást.406 A város 

pénzügyi bizottsága javaslatot tett az üzem beszüntetésére, melyet a közgyűlés 

elfogadott és 1923. május 31-én az utolsó villamoskocsi is befutott a kocsiszínbe, ezzel 

a villamosvasút működése megszűnt. 

A villamos vasútnak készpénzvagyona nem maradt. Berendezési tárgyait illetőleg a 

16202/365. kgy. 1927. sz. határozatban kimondta, hogy azokat értékesíteni kell, s a 

befolyó összeget a közvilágítás javítására kell felhasználni.407  

                                                
404 VaML. CT 198. KJK. 1899. év.  
405 VaML. CT 198. KJK. 1904. 1905. év.  
406 Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltár Fondszám: XI/25. 
407 Uo. 
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16. ÖSSZEGZÉS 

Az elektromosság közgazdasági jelentősége abban áll, hogy egyfelől nagy 

távolságok átfogására alkalmas energiaforrás, másfelől rendkívül rugalmas, más 

energiaforrássá könnyedén átalakítható. Ezáltal megszűnt a gépek, illetve a termelés 

helyhez kötöttsége, és nem utolsó sorban a háztartások számára elérhetővé vált. Az 

elektromos hálózatok kiépítése tette lehetővé, hogy szétszórt, nagyszámú, differenciált és 

változó energetikai igényeket lehessen egyszerre kielégíteni. Ez a decentralizáció, amelynek 

azonban paradox módon feltétele volt a centralizáció: villanytelep nélkül nincs rugalmas 

energiaszolgáltatás. Létrejött a modern hálózatok első példája, amelynek lényege, hogy a 

mind bonyolultabbá váló kapcsolódási formák összehangolást és stratégiai tervezést 

igényelnek. Közvetlen megvalósulása az állami szerepvállalásban és koordinációban a XX. 

sz. első harmadának végén kezd kikristályosodni, de csírái az első elektromos hálózatok 

kiépüléseinél már fellelhetők. 
 

16.1. A települések befogadó és alkalmazó képességük 

Mint minden új és ismeretlen dologtól, az elektromosságtól is kezdetben 

idegenkedtek az emberek. Fontos szerep jutott a helyi újságoknak, melyek már a 

kilencvenes évek elejétől foglalkoztak az elektromossággal, és próbálták megismertetni a 

települések lakosságával ennek az új energiának az előnyeit. A legnehezebb dolog az 

„egyszerű” emberek meggyőzése volt. Minden településen kellett lenni olyan személynek, 

aki felismerte az adott technológia valós előnyét, és minden tőle telhetőt megtett annak 

érdekében, hogy mielőbb alkalmazásba lehessen venni az új energiaforrást. Ahol a 

lelkesedés a szakértelemmel párosult ott a későbbiekben jóval kevesebb probléma adódott. 

Ameddig ilyen személy nem került a település vezetőségébe, addig nem is valósultak meg a 

kivitelezések. Kőszegen Sissovits polgármester tesz tényleges lépéseket az ügy érdekében, 

előtte igazából csak gyenge próbálkozások voltak, azok is gyakorlati tapasztalatok nélkül. 

Kőszeg polgársága egymásután szalasztotta el a lehetőségeket, hogy még a XIX. században 

a városban elektromos áramszolgáltatás épüljön ki. Ennek tudható be, hogy Kőszegen 

viszonylag későn 1907-ben készült el a városi hálózat.  

Körmenden Kováts Sándor helyettes bíró volt a villamos telep létesítésének fő támogatója, 

és szószólója. Az Ö nevéhez kapcsolódik Körmend modern fejlődésének kezdete is. 

Szentgotthárdon a megtelepedő ipar hozza magával a villamos hálózat kiépítését, de ahogy 

láttuk itt a város és a járás elöljáróságának hatalmas érdeme, a nagy mértékű ipartelepítés a 

városban. A helyi politikusok lobbi tevékenysége példaértékű.  
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Az ikervári erőmű megépítése nagyságrendekkel nagyobb volumenű volt, nemcsak egy 

település meghatározó személyiségein múlott a kivitelezés, hanem a vármegye főispánja, 

Szombathely polgármestere támogatása, de a Batthyány család pozitív hozzáállása nélkül 

nem valósulhatott volna meg. Nagyon nagy érdeme van persze az ötlet kigondolóinak is, 

akik felismerték a földrajzi adottságok nyújtotta lehetőségek kiaknázását. 
 

16.2. A telepek jogállása, az elektromos telepek periódusai 

A közcélra elektromos áramot szolgáltató telepek fejlődésük kezdetén többnyire 

egy-egy település területére terjesztették ki működési körüket, még a húszas évek elején is 

nagy részük így működött. [Táblázat 11.] Az elektromos energiát közcélokra szolgáltató 

telep vezetékeinek túlnyomó része közterületeken vezet keresztül, a községek 

területhasználati engedélyt adtak a területükön épülő telepnek arra, hogy vezetékeit a 

területeken elhelyezhesse. A vállalkozó tehát egy hatósággal állt szemben, mint szerződő 

féllel, így a villamos telepek építése aránylag nagyobb nehézség nélkül folyt le.  

Sárváron, Szentgotthárdon és Szombathelyen de a nem vizsgált Csáktornyán 

(1893), Nagykanizsán (1894) és Vasváron (1923) is a villamos szolgáltatás magán 

vállalkozáshoz köthető. Ebben az esetben a város szerződést kötött egy vállalkozóval az 

üzem létesítésére, és annak egy meghatározott időn át való vitelére, amely időre a 

vállalkozó erre az üzletre kizárólagos jogot is nyert. A vállalkozóval szemben a város 

közönsége is, mint üzletfél szerepelt anélkül, hogy az üzletből eredő esetleges hozamban, 

vagy veszteségben részesedtek volna. Ez a megoldás a település számára nem igényelt nagy 

összegű befektetést, és talán ennek is betudható, hogy a régióban az elsők között ilyen 

módon valósult meg a közvilágítás.  

Ezzel párhuzamosan alakult ki az üzembérleti rendszer, melynél a vállalkozó a 

község által felvett kölcsönből építi fel a telepet, saját maga tartja üzemben és bérleti 

összegül a kölcsön annuitását fizeti a teleptulajdonos községnek. Ilyen Kőszeg város 

villamos telepe is. A befektetéseket maga végezte, az üzem vitelét azonban bérbe adta a 

Ganz Rt-nek 20 évre, mely ezért a városnak bérleti díjat fizetett. A város közönségével 

szemben a vállalatnak számadási kötelezettsége volt, és az üzletből eredő tiszta haszon egy 

bizonyos hányada (ált. 50%-a) a város közönségét illette, az esetleges veszteség ellenben 

kizárólag a vállalkozót terhelte. A kőszegi villamosmű 1913-ig volt veszteséges, tehát a 

városnak nem volt bevétele a beruházásból, de a veszteséget a Ganz Rt-nek kellett állnia. 

Mikor 1927-ben a szerződés lejárt a város nem kívánta azt meghosszabbítani.  
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Ilyen alapon létesültek a kisebb, és kevésbé módos vidéki városok villamos üzemei, 

mert ez rájuk nézve rendkívül előnyös, technikai és anyagi előnyöket biztosított minden 

kockázat nélkül. Ily módon kötötte meg a Ganz-féle villamossági gyár többek között 

Celldömölkkel, Keszthellyel (1907), Kőszeggel, Zalaegerszeggel (1906) és Tapolcával 

(1907) is, de jóformán minden más kis vidéki várossal is a világítási üzletet. 

A harmadik mód, melyet általában csak az igen vagyonos és általában a nagy vidéki 

városaink tehettek meg, mint pl. Kecskemét, Debrecen, Temesvár, stb., a város közönsége 

maga létesítette a telepet, s az üzemet azonnal házi kezelésbe vette, és azt maga is tartotta 

fent. Ezt a megoldást választotta Kismarton és Pinkafő (1900), Körmend és Pápa (1904).  

Több községgel való megegyezés a koncesszió elnyerése céljából nagy 

nehézségekbe ütközött és az egyes községek széthúzásán, partikuláris érdekeken többnyire 

hajótörést is szenvedett. Minden egyes község a saját területén szerette volna a központi 

telepet építeni, és egyik sem akart más község telepéről áramot vásárolni, azon kívül az 

egyes községek vezetői a telep létérdekébe vágó technikai és gazdasági kérdésekben 

óhajtottak e vitális érdekekkel teljesen ellenkező irányban befolyásolni. Ilyen volt a Felsőőr, 

Felsőlövő és Nagyszentmihály villamos világításának kérdése. Az érdekelt községek már 

1895-ben foglalkoztak villamostelep építésével, de még 1909-ben is a „centrálé” 

felépítésének helyszínén vitatkoztak. Ebben az évben érlelődött meg a gondolat, hogy „az 

egymáshoz közel fekvő községek körülbelül a központban egy közös telepet létesítenének s 

elosztóhálózattal látnák el ezen telepből az egyes községek áramszükségletét.”408  

Ennek az állapotnak a következménye, hogy olyan esetekben is, midőn valamely 

meglévő telephez távvezeték útján való csatlakozás mind technikai, mind gazdasági 

szempontból indokolt lett volna, a községek inkább a drágább, de saját területükön épülő 

mű megépítését határozzák el, nem számolva azokkal a kedvezőtlen üzemi és 

jövedelmezőségi körülményekkel, amelyek hatása alatt az ilyen törpe telepek dolgoztak. A 

településközti ellentét miatt nem választja Kőszeg a VEMRT ajánlatát. 

A helyi telepek több szempont miatt is károsak voltak, mivel az alapító települések 

illetve vállalkozók részére nagyon gyakran veszteséget eredményeztek, de a fogyasztókra 

nézve is, mivel áramszolgáltatásuk nem volt megbízható, műszaki berendezéseik gyakran 

elemi, műszaki és biztonságtechnikai követelményeknek sem tettek eleget, végül 

nemzetgazdasági szempontból is hátrányosak voltak, mivel fajlagos tüzelőanyag 

fogyasztásuk magas volt.  

                                                
408 Vasvármegye 1909. február 18. 3. o. 
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Ezt az állapotot nevezhetjük a fejlődés első periódusának. Az elektromos telepek, a 

kis teljesítményük miatt hosszú távon nem voltak életképesek és ez mellett még 

energiapazarlóak is voltak. Áramnem, feszültség és periódusszám tekintetében a 

legnagyobb rendszertelenség uralkodott. 

A települések egymás között való, sok esetben kicsinyes versengése, a helyi 

szempontok és érdekek túltengése akadályozta, hogy az elektromos energiával való 

közellátás kérdése ne helyi, hanem regionális szempontok figyelembevételével történjen. A 

településeken kívül a magánüzemek is csak saját, gyakran szűk látókörből figyelt, 

legközvetlenebb érdekeiket tartották szem előtt. Ennek tulajdonítható, hogy míg a 

szentgotthárdi villamosművek ténykedése mellett is, a településen megtelepedő Bujatti-féle 

selyemszövő gyár saját kisteljesítményű hőerőművet létesített. E tervszerűtlenség oka 

azonban részben az elektromos központi telepek sajátos fejlődésében keresendő. Az 

elektrotechnika fejlődésének ebben az időszakában, az elektromos áramfejlesztő telepek a 

településeken a színház, kaszinó, kávéház vagy a város néhány házcsoportjának árammal 

való ellátására szorítkozott. A teljesítőképességüket is ilyen célokra tervezték, tehát amikor 

a termelőágak mindegyike részéről mutatkozó áramszükséglet fellépett, ezek a helyi 

centrálék már nem tudták biztosítani a megnövekedett fogyasztást. Részben ez az oka a 

Soproni Fővezeték lebontásának, mivel az egyre növekedő igényeket, már a vízerőmű nem 

tudta kielégíteni.  

Magyarországon a második periódus a tízes években kezdett kiépülni, amikor a 

bekapcsolt települések száma nagymértékben emelkedett, de a világháború alatt visszaesés 

következett be, és majd csak a húszas évek közepétől kezdett kialakulni, amikor is már egy-

egy áramfejlesztő-telep nemcsak egy helyiség ellátását tűzi ki feladatául, hanem 

vezetékeivel a szomszédos városok és községek ellátására is berendezkedett.  

Az ikervári erőmű és az elektromos elosztóhálózat megépítése és kiépítése tehát majd 

harminc évvel megelőzte az országos átlagot. Ezt támasztja alá a következő megállapítás is 

1925-ből. „Ebben az évben az üzemben lévő 211 közhasználatú és részben közhasználatú 

áramfejlesztő telepek között 26 olyan telep van, amely a helyközi telepek jellegét 

megközelíti, amely tehát nemcsak egy-egy város vagy község, hanem nagyobb körzet 

ellátására is berendezkedett. Telepeink 55,5%-a 100 kVA-en aluli törpe telep 

teljesítőképességének csak 1,2-a. Nagyobb egységű, 10.000 kVA-en felüli teljesítőképességű 

telep csak 9 volt hazánkban és ezek közül is 5 Budapesten, 3 pedig bánya-vállalatokkal 

kapcsolatban. Az országban működő 115 közhasznú áramfejlesztő-telep közül Nagy-
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Budapest területén 9 közhasznú üzem dolgozott és ezek teljesítőképessége 158.000 kVA, míg 

ugyanakkor az ország többi 96 közhasznú áramfejlesztő-telepének teljesítőképessége csak 

49.000 kVA volt”.409 
 

16.3. Az elektromos telepek gazdasági hatása 

Az ipari tevékenység fellendülésének feltétele, hogy a hajtóerőt az iparosok 

könnyen és olcsón megszerezhessék. Az elektromos áram az az erőforrás, amelyből az a 

kisiparos is meríthetett, aki tőke híján saját erőtelepet felállítani nem tudott. Az elektromos 

energiának kiterjedt ipari felhasználása azért is előnyös, mert a nagy elektromos centrálék 

sokkal gazdaságosabban használják ki a primer energiahordózókban rejlő energiát, mint az 

egyes ipari üzemekben felállított kisebb egységű kazánberendezések. Ide kapcsolódik még, 

hogy a lakókörnyezet közelében nem keletkezett annyi korom és füst, mint az egyedi 

gőzgépek alkalmazásával. A mezőgazdasági tevékenységben is fontos szerepe lett az 

elektromos áram alkalmazásának, mert a belterjesebb gazdálkodás egyik lényeges kelléke a 

különböző erőgépek, amelyek hajtásához az elektromos áram ideális volt. Az villamos 

energia nemcsak közgazdasági, hanem kulturális szempontból is nagyjelentőségű, mert 

magasabb életnívót, modern kultúréletet e nélkül megteremteni nem lehet. 

Az ipari termelés biztonságos energiaszolgáltatást kíván, így azok a törpetelepek, 

amelyek igazából csak világítási céllal alakultak, és teljesítményüket erre méretezték, ipari 

alkalmazásokra ennél fogva kevésbé voltak alkalmasak. A törpetelepek a természetüknél 

fogva többnyire nem rendelkeztek a vállalkozás üzleti jellegének megfelelő vezetéssel, a 

fajlagos üzemi költségeik magasabbak, mint a nagyobb telepeké, hasznos termelésük pedig 

lényegesen kisebb volt. Ezek a törpetelepek azonban felkeltették a lakosság igényét a 

villamos energia használatára, szolgálták az általános villamosítás ügyét, gyakran azonban 

éppen rendszertelen üzemükkel és viszonylag magas áramáraikkal rontották is az 

áramellátás hitelét. Ezzel a problémával szinte mindegyik szolgáltatónál találkozunk.  

Az ikervári telep tervezői azonban felismerték a koncentráció és kooperáció elvét, 

miszerint az energiatermelő telepet az energiaforrás közelében kell létesíteni, míg a 

kooperáció elve szerint az együttműködést úgy kell szervezni, hogy azok termelőköltsége, 

hozzáadva azokhoz az elosztó hálózat költségeit is, a lehető legkisebb legyen. A 

koncentráció ebben az esetben adott, hiszen vízerőművet csak a folyó közvetlen közelében 

lehet felépíteni, de ez az elv a későbbiekben a szénerőművekre is igaz. Nagy 

általánosságban elmondható, hogy egy jól kihasznált távvezetéknél az elektromos energia 

                                                
409 Straub S.: Magyarország villamosításának állapota az 1925. évben.  
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szállítása nem okoz több költséget, mint az egyenértékű barnaszén vasúton való 

szállítása.410 Környezeti szempontból sem utolsó - ahogy már említettük -, hogy a fosszilis 

energia elégetése nem a lakott települések közvetlen közelébe történik. Ez adja a villamos 

energiának egyik legfontosabb előnyét, hogy a felhasználás helyszínén környezetkímélő.  

A kooperáció már összetettebb folyamat, mert minden esetben az áramnemnek meg 

kellett egyezni. Amikor az erőművek már váltakozó áramot állítanak elő, akkor a 

periódusszám állandósága lett az egyik legfontosabb jellemző. Ugyanígy elsődleges lett a 

feszültségek normalizálása és az azonos biztonsági szabályok betartása. Ez már 

megkövetelte a rendszerszemléleti gondolkodásmódot.  

A harmadik periódus – az ún. nagyfeszültségű hálózatok kiépülése – majd a 

harmincas években kezdődött, és ez tart napjainkban is, amikor olyan országrészek 

elektromos energiával való gazdaságos ellátását is meg lehet oldani, ahol a szükséges 

primer energiaforrásokkal az adott területen nem rendelkeznek. Dunántúlon a Pannónia 

Áramszolgáltató Rt. néven létrejött vállalat talán a legjelentősebb a maga idejében.  

Olyan vidékek, ahol az elektromos energia állt rendelkezésre, minden tekintetben 

emelkedtek. Ahol olcsó az energia, például vízerő volt, gyárak és iparvállalatok alakultak. 

A villamos energia jelenléte emelte a kisipart és fontos eszközévé vált a mezőgazdasági 

többlettermelésnek. Végül a tiszta világítás is előnyére vált minden egyes területnek.  
 

16.4. Az oktatás és ipar kapcsolata 

Egy új technológia meghonosítása egy adott területen, elméleti felkészültséget és 

gyakorlati tapasztalatokat egyformán megkövetel, amihez még kemény munkának is 

társulnia kell.  

Az ikervári villamos erőmű megálmodói 1895-re elkészítették a terveket, amely 

Jedlik halálának is az éve. Jedliknek közvetlenül nem lehetett köze az erőműhöz, de 

közvetve hatalmas. Jedlik Ányos elméleti felkészültsége kimagasló volt, de nagyon jó 

technikai, mérnöki érzékkel is rendelkezett. Ez megmutatkozott abban is, hogy a kísérleti 

eszközöket gyakran maga készítette el. Ezt a kísérleti tanítást adta, adhatta át 

tanítványainak, köztük Kunc Adolfnak is. Kunc tanári tevékenysége, már egy más technikai 

környezet időszakára esett. Az elektrotechnika a kísérleti laboratóriumok és műhelyek falai 

közül kilépve, egyre inkább gyakorlati megközelítést kapott, hiszen már létezik 

villanymotor és a dinamó is, amelyek lehetővé tették a kezdetleges ipari felhasználásokat.  

                                                
410 Emlékirat Magyarország elektromos energiával való ellátásáról. Budapest, 1918. 
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Edelmann és a Gothard fivérek idején teljesedik ki az elektrotechnika. Tudni kellett 

össze rakni azokat a „mozaik kockákat”, amelyeket a természettudományok törvények 

formájában írtak le, tudni kellett a gyakorlatban megvalósítani mindezeket, úgy, hogy a 

technikai környezet építése a társadalom minden egyes személyének az életminőségét 

emelje. Az elkötelezett szerzetesi hivatások – Jedlik, Kunc és Edelmann – is 

hozzájárulhattak ahhoz, hogy a műszaki alkotásaikat mindig emberközpontú szemlélettel 

közelítették meg. Nem próbálták meg a tudományt és a technikát az emberi szellemnek és 

az erkölcsi felelősségnek a határai fölé emelni.  

Jedlik, Kunc, Edelmann és a Gothard fivérek egy három generációs láncolat, 

nemcsak az életkoruk miatt, hanem a tudományos ismereteik felhalmozása miatt is. Több 

kapcsolódási pont is fellelhető, amelyet a 12. táblázat mutatja. Valószínű még, hogy külön-

külön is találkoztak, hiszen Jedlik nagyon sokszor vett részt a Magyar Orvosok és 

Természetvizsgálók Nagygyűlésén, de Edelmann is többször tartott előadást a gyűléseken. 

1880-ban pedig mind az öt kiváló szakember Szombathelyen találkozott. A két testvérnek 

Jenőnek és Sándornak elévülhetetlen szerepük volt az első magyarországi nagykiterjedésű 

villamos elosztóhálózat kiépítésében. Jenő mint gépész és elektrotechnikus, Sándor, mint 

szervező tűnt ki munkájával. Gothard Jenő oldotta meg a turbinák fűtési rendszerét, a 

soproni áramkör ikervári kapcsolótábláját, és a „Gothard-féle„ villámhárítót is. Az előbb 

felsorolt személyek közötti kapcsolatok tudományos feltárása egy következő kutatás 

feladata, amely a fenti hipotézist véleményem szerint alátámasztja.  

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik munkámat 

segítették, a kutatás során hasznos tanácsokkal láttak el, értékes szakmai segítséget 

nyújtottak. Elsősorban témavezetőmnek Dr. Németh József tanár úrnak, aki a PhD 

tanulmányaim során, majd a dolgozat készítésénél is önzetlen segítségét nyújtott, 

biztatásával a mérnök és ipartörténeti tudományok felé fordította figyelmemet. 

Köszönettel tartozom mindazoknak, akik a munkahelyi vitán dolgozatom 

tartalmát jobbító szándékú, a dolgozat értékét növelő megjegyzésekkel, tanácsokkal 

láttak el.  

Végül, de nem utolsó sorban előre mondok köszönetet dolgozatom jövendő 

bírálóinak, tisztelettel kérve türelmüket és jóindulatukat, hiszen tanácsaik, észrevételeik 

további munkámat, tervezett kutatásaimat segítik. 
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FÜGGELÉK 
A DOLGOZAT TÉMAKÖRÉBEN KIEMELKEDŐ TEVÉKENYSÉGET 
FOLYTATÓ MŰSZAKIAK ÉLETPÁLYÁJA 

Ahogyan szükséges ismernünk a pénzügyi, gazdasági és ipari hátteret, szükséges 
megemlékezni azokról a személyekről is, akiknek elévülhetetlen szerepük van abban, 
hogy az országban Nyugat-Dunántúlon épült fel az első olyan vízerőmű és elektromos 
elosztórendszer, amely nemcsak technikailag, hanem mondhatjuk azt, hogy mentálisan 
is meghaladta az adott időszakban építendő villamos erőtelepek építésének gyakorlatát.  
 
Dr. Kunc Adolf (1841-1905) [114] 

Előbb Keszthelyen a gimnázium alsó osztályait végezte el, majd felsőbb 
tanulmányokra Szombathelyen, az ugyancsak Premontreiek által vezetett gimnáziumba 
iratkozott be. 1857. szeptember 19-én maga is a Csornai Premontrei Rend tagjai közé 
lépett. Mint ifjú szerzetes tanulmányaiból jeles és dicséretes eredményeket ért el, 
természettudományi tárgyakból, fizikából és matematikából dicséretesen érettségizett 
1860. július 30-án. 1867-ben a Budapesti Egyetem bölcsészkarán fizikából és 
matematikából tanári vizsgát tett, majd 1869-ben doktorátust szerzett. Tanárai között 
található Jedlik Ányos bencés professzor. „A különnemű testek érintkezése 
villamossággal” és a „természettani gyakorlatok” stúdiumában 1866-67. évben tanárai 
szerint „kitűnő szorgalommal és előmenetellel” végezte tanulmányait. 1867-től 1877-ig 
a szombathelyi királyi főgimnáziumban tanít. Amikor 1873-ban Trefort Ágoston 
kultusz-miniszter meglátogatta az intézetet, véleményét így összegezte: „Szertárainak 
és gyűjteményének felszereltségét illetőleg hazánk elsőrendű középtanodái közé 
sorolható, de az épület szűk, alacsony és sötét.”411 
Közben e jeles intézmény igazgatójaként 1884. július 14-ig irányította, mikor a Csornai 
Premontrei Kanonok Rend prépostjává nevezik ki. Kunc tanári működése a hazai 
technikai és ipari forradalom idejére esik. Törekvéseiben tetten érhető az a felismerés is, 
hogy a technikában rejlő lehetőségeket nem engedte szembefordulni az ember igazi, 
szellemi-erkölcsi igényeivel. Életfilozófiájára a következő idézet szolgáljon például. 
„Az ábrándos képzelgés legyőzése, a tények helyes felfogása, a szabatos ítélet, s az 
önösség háttérbe szorítása annál jobban kifejlődnek az egyénnél, minél jobban terjed 
ismereti köre, s a szakadatlan tevékenység által minél jobban megizmosodik szellemi 
ereje a tényekkel, s azok egymásközti viszonyával áll szemközt.”412  
Megfigyeléseinek alkalmával nem kerülte el figyelmét a jelentéktelennek tűnő, 
legkisebb jelenség sem. Felismeréseit korának szintjén álló kísérletekkel igazolta, így az 
egész világnak földünk anyagával való egységét színképelemzéssel, a Föld tengelye 
körüli mozgását pedig Gothard Jenő csillagásszal együtt bemutatott Foucault-féle 
ingakísérlettel.413  
A technikai ismeretek gyakorlati hasznosítása terén is megmutatkozott érdeklődése. A 
Vasmegyei Közlöny-ben olvasható, hogy „A XIX. szd. legnagyobb tudományos 
vívmánya a telephon, a főgymnasiumunk természettani szertára részére már 
megrendeltetett, és rövid idő alatt meg is érkezend. Alkalmunk lesz tehát a nagyszerű 
találmánnyal közelebbről is megismerkedni.”414 December 16-án ugyanezen újságban a 
következő híradás jelent meg. „A telephonhuzal most Dr. Kunc Adolf főgymn. Igazgató 
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ügybuzgó intézkedése folytán kapcsolatban van egy villanydelejes jeltadó készülékkel a 
főgymnasiumi tanárkar társházában levő tanári könyvtárt a ház kertjén és a városháza 
udvarán keresztül a főgymnasiumi természettani szertárral köti össze. E nagyobb 
távolra tett kísérletek is fényesen sikerültek”.415 A telefonkísérletekbe hamarosan 
bekapcsolódott Gothard Jenő, az egykori tanítvány is, aki öccsével, Sándorral, és a 
kiváló premontrei tanárral, Edelmann Sebővel együtt előbb telefon kísérletet mutatott 
be, majd telefonkapcsolatot létesített Szombathely és Herény között,416 majd 1880. 
április 18-án Szombathely és Kőszeg között is.417  
Tudományos és tanári működése mellett társadalmi tevékenysége is méltányolandó. 
Egyet kiemelve, 1877-ben vetette fel a szombathelyi városi könyvtár létrehozásának 
gondolatát, ami 1880-ban valósult meg. Méltányolva a tudományosság és a közélet 
terén végzett fáradozását, a király 1879-ben a Ferenc József Rend lovagkeresztjét 
adományozta neki, majd 1896-ban a Szent István Rend lovagjává nevezte őt ki.  
 
Dr. Edelmann Sebő (1853-1921) [115] 
Edelmann János Győrött született, az akkor „10.” sorszámot viselő házban.418 A 
gimnázium első hét osztályát Győrött végezte, Jedlik Ányos és Czuczor Gergely 
egykori iskolájában, a bencés gimnáziumban. 1872. szeptember 25-én, 19 éves korában 
lépett be a premontrei rendbe és Sebestyén (Sebő) néven elkezdődött szerzetesi 
próbaideje. 1873-ban érettségizett Szombathelyen, az 1772-ben alapított Királyi 
Katholikus Főgymnásiumban, választott szaktanulmánya: hittudományi.419 Felszentelt 
szerzetesi papként 1877/78-ban került Szombathelyre, ahol dr. Kunc Adolf volt a 
főgimnázium igazgatója. Kezdő tanárként számtant tanított a II. III. VIII. osztályban, 
természettant a II. és VII. osztályban, összesen heti 19 órában. Az 1880/81-es tanévtől 
kezdve azonban már a felsőbb éveseknél találjuk: mennyiségtant tanít a VI., VII., VIII. 
osztályban, természettant a VII. osztályban. Összesen heti 16 órája van, amelyek közül 
egy óra a melléktárgynak számító „műének”.  
A folyamatos tanulás, önképzés tényéről és eredményességéről, Edelmann írói vénájáról 
a gimnáziumi értesítőben napvilágot látott írásai tanúskodnak. Az 1879/80. tanévben a 
fényképezésről, a „fényírásról” készített tanulmányt.420 Kunc igazgató az 1881/82-es 
tanévben Pestre küldi a már hét éves tanítási gyakorlattal rendelkező, igen aktív tanárát. 
A cél az, hogy Edelmann hallgathassa Eötvös Loránd egyetemi előadásait mint 
bölcsészhallgató a Magyar kir. Tudományegyetemen, valamint rendkívüli hallgatóként 
König Gyulát és társait a József Műegyetemen, és tanári oklevelet szerezzen.  
Az 1882/83-as tanév során tagjai sorába fogadja az 1842-ben Bugát Pál által alapított 
kir. magyar természettudományi társulat, amelynek 10 éven belül az egyik 
legelismertebb szakembere lett. E tanévben tagja lett a szombathelyi kazánfűtő és 
gépész vizsgabizottságnak is. Ez utóbbi megbízását 1907-ig, nyugdíjazásáig ellátta, és 
olyan komolyan vette, hogy már 1884-ben kézi-könyvet írt a vizsgázók számára, 
amelyet 1897-ben második kiadásban újra megjelentetett.421  
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Dr. Edelmann Sebő elismertsége és megbízásainak száma tovább növekedett az 
1884/85-ös tanévben Kövesligethy Radó ógyallai csillagásszal, Gothard Jenő herényi 
birtokossal, Kunc A. gimnáziumi igazgatóval, felvették a német Astronomische 
Gesellschaft tagjai közé.422  
1888-tól lassan, majd az 1895. évi igazgatóvá történő kinevezése után rohamosan nőttek 
Edelmann iskolai funkciói, városi megbízatásai, országos és nemzetközi társulati tagságai 
és megcsappant irodalmi munkássága. Az 1888/89-es tanév során lett a városi 
közvilágítást ellenőrző bizottság elnöke, s az ellenőrző állomás vezetője. Az 1891/92-es 
tanévben a „a magyar orvosok és természetvizsgálók” állandó központi választmányának 
tagja, 1891-től a bécsi és berlini elektrotechnikai egyesület tagja, 1891. november 5-étől 
az Eötvös Loránd kezdemé-nyezésére létrejött Mathematikai és Physikai Társulat „lelkes 
alapító tagja”423 1892-től városi képviselő, 1896-tól 1907-ig Vasvármegye bizottsági és 
állandó választmányának tagja lett. A mil-lennium alkalmából megkapta a Ferenc József 
rend lovagkeresztjét. Elnöke volt a Szombathelyi Légszeszvilágítási Rt-nak 1901-1906. 
között, a VEMRT-nél pedig ügyvezető igazgató1905-ig. 
Edelmann nagyon sokat tett azért, hogy a tanórán kísérletezhessenek a tanárok. 
Igazgatósága alatt fejlesztették a mechanikai műhelyt, és megkezdték az igényes kivitelű, 
megbízhatóan működő és a tanítás során nagyon jól használható eszközök sorozatgyártását. 
(Volt fém- és faesztergájuk, gőzgépük, olvasztókemencéjük és, mint az 1893/94-es 
évkönyv írja: „a gépház melletti egyablakos helyiségben az intézet physika tanárának, dr. 
Edelmann Sebőnek saját készítésű akkumulátorai vannak elhelyezve”).424 Kezdett dolgozni 
Edelmannban a mérnök és a közgazdász. Megtervezte a kérdéses eszközt, és látta azt, hogy 
sorozatban az előállítás olcsóbb. 1887-ben 13 féle kiállított eszközükkel Szombathelyen a 
Vasvármegyei iparkiállításon aranyérmet nyertek. Gothard Jenő segítségével Röntgen 
felfedezését pár hónappal követve Röntgen-felvételeket készítettek az iskolában. „Dr. 
Edelmann Sebő főgimnáziumi igazgató a főgimnázum labooratóriumában fényesen sikerült 
felvételeket eszközölt a Röntgen-féle sugárral. Ezen érdekes fényképek emberi kéz és láb, 
valamint kígyó, pók, skorpió és veréb csontvázát ábrázolnak.”425  
1907. június 30-án nyugdíjba vonult, és meglepően szűkszavú volt a bejelentő 
közlemény is: „Burány Gergely prelátus Edelmann Sebőt 32 évi eredményes 
munkássága után felmentette.”426 Nyugdíjazása után Bicskére költözik testvéréhez.  
 
Gothard Jenő (1857-1909) [116] 

Herényben látta meg a napvilágot a falu jómódú nemesi földbirtokosának 
elsőszülött fiaként. A fizika, de főleg az elektromosságtan iránti élénk érdeklődése az 
otthon légkörében már gyermekkorában felébredt. „Érdeklődését a 
természettudományok iránt úgy látszik nagyapjától, Gothard Ferencztől örökölte, ki az 
1780-tól 1830-ig terjedő időközben sokat foglakozott egyrészt botanikával, másrészt 
fizikai kísérletekkel; az ódon formájú hengeres elektromozó gép, mely még most is 
megvan a herényi gyűjteményben, érdekes tanújele azoknak az időknek. Jenő apja: 
Gothard István sokat beszélt legidősebb fiának ezekről a régi kísérletekről s korán 

                                                
422 Vierteljahrsschift der Astronomischen Gesellschaft, 19. Jahrgang, 1884. Leipzig 
423 Mathematikai és Physikai Lapok, 1892. 111, 179. o.  
424 Reissig Adolf: Az épület leírása. In: Értesítő a szombathelyi kir. kath. Főgymnásiumról 1893/94. 

Szerk. Kőfalvy Vidor. Szhely., özv. Seiler Henrikné, 1894. 14.o. 
425 Szent-Gotthárd. 1896. március 1. 9. o. 
426 A lefolyt iskolaév története. In: A szombathelyi r. kath. Főgimnázium értesítője az 1907/08. 

iskolaévről. Szerk. Kárpáti Kelemen. Szhely., Egyházmegyei nyomda. 1908. 75. o. 



 

 d 

felkeltette érdeklődését a fizika iránt.”427 Hogy ez tényleg így volt, arra a legilletékesebb 
adja meg a választ, 1882. januárjában. „Mint curiosumot, megemlíteném még a 
gyűjtemény első készülékét, mellyel 12 év előtt a physikai kísérleteket megkezdtük, ti. 
egy 100 éves hengeres elektromozó gépet.”428  
Molnár Szaniszló, a premontrei gimnázium fizikatanára így szólt Gothard Jenő, és öccse 
Sándor, jövendő pályaindulásának irányát eldöntő középiskolai évekről és Kunc Adolf 
meghatározó szerepéről. „Itt bontakozott ki lelkükben igazán a nagyatyjuktól örökölt 
hajlam a természettudományok iránt. Mivel az intézetnek már abban az időben is 
gazdag fizika és természetrajzi gyűjteményeit módjukban volt megismerni, annyira 
felbuzdultak hasonló gyűjtemény megteremtésére, hogy összes zsebpénzüket fizikai 
eszközök és természetrajzi tárgyak beszerzésére fordították. Mivel pedig a két testvérben 
erősen kifejlett gépszerkesztő és mechanikus tehetség volt, képesek voltak arra is, hogy 
kis műhelyükben maguk is készíthessenek egyes eszközöket. Mintákul az intézet fizikai 
szertárának darabjai szolgáltak, amelyeket tanáruk, Dr. Kuncz Adolf készséggel 
bocsátott rendelkezésükre… Már ebben az időben minden jel arra mutatott, hogy a két 
testvér lelkében kiirthatatlan gyökeret vert az az elhatározás, hogy egész életüket a 
természettudományoknak akarják szentelni.”429 
Gothard Jenő 1875-ben leérettségizvén, felsőfokú tanulmányait a bécsi műszaki 
főiskolán folytatta. Mérnöki diplomájának megszerzése után hazatérve, elkezdte a 
családi kastélyban a kísérleti laboratóriumot és finommechanikai műhelyt magába 
foglaló kutatóhely létrehozását, „Herényi Műcsarnok” néven. A magas elismerés nem 
váratott sokáig. 1880. június 26-án Szombathelyen tartózkodó Trefort Ágoston 
kultuszminiszter „…Herénybe rándult ki Gothárd Sándor és Jenő urak természettani 
műcsarnokának megtekintésére. Kíséretében voltak Hegedűs Candid Lajos, acad. tag, 
miniszteri tanácsos, Takács Lajos főispán, Széll Ignácz alispán, Kunc Adolf igazgató, s 
Reiszig Ede megyei főjegyző. A miniszter kíséretével mintegy félóráig szemlélte a 
műcsarnokot, s minden egyes tárgyat különös figyelemre méltatott, s érdekkel 
kérdezősködött azok eredete felől. Elismerését fejezte ki az ifjú természetbúvárok saját 
készítményei felett.”430  
Az első átütő sikert – a már fentebb említett – ingakísérlet adta. Úgy a felfüggesztő 
szerkezet, mint a kísérlethez kapcsolódó ingamodell, Gothard műhelyből került ki. 
Ugyancsak a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók szombathelyi gyűlésen nagy 
feltűnést keltett – Jedlik Ányos jelenlétében – Kunc és Gothard sikeres telefon 
bemutatója.431  
Nem sokkal a nagyszabású rendezvény lezajlása után, 1880. őszén, Gothard Jenő 
felkereste a hazai csillagászati intézményhálózat megteremtésén fáradhatatlanul 
munkálkodó Konkoly Thege Miklós ógyallai asztrofizikai obszervatóriumát. E látogatás 
élménye életútjának nagy jelentőségű fordulópontját hozta. 1881 nyarán került sor Herény 
és Ógyalla közti telefonkapcsolat létrehozására. „Pünkösd szombatján Gothard Jenő és 
Sándor physikai cabinetje Herényben egyenes összeköttetésben állt az ó-gyallai 
csillagdával s a távíró-igazgatóság engedélye mellett esti kilencz óra után a huzalt 
szabadon használhatták a telephon kísérletre. A távolság, mely Herénytől Ó-Gyalláig a 

                                                
427 Harkányi B.: megemlékezés Gothard Jenőről. Természettudományi Közlöny 1909. 496. füzet. 839. o. 
428 Gothard J.: A herényi astrophisikai observatorium leírása és az abban tett megfigyelések 1881-ben. 

Kiad. M. Tud. Akad. Bp. 1882. 6. o.  
429 Molnár Sz.: Emlékezés a Gothard Alapítványról. A csornai Pre. Kanonokrend szombathelyi 

Gimnáziumának 1927-28. évi értesítője. Szombathely, 1928. 4-5. o. 
430 Vasmegyei Lapok. 1880. június 27. 3.o. 
431 Bertalanffy T: Jegyzőkönyv a természettani szakosztály 1880. aug. 26. tartott üléséről. MOTE 45-46.o. 



 

 e 

távíró huzalon kb. 175 km, a sikert teljességgel nem gátolta. A herényi physikai cabinet 
most alakult át astrophysikai czélokra s ennek ügyét Gothard Jenő és Konkoly Miklós 
ezúttal tárgyalták a telephonon. Midőn az első kísérlet, az építkezés tárgyalásával egészen 
sikerült, tréfálkozással végezték be az est kedvező eredményét. Szombathelyről Kunc Adolf 
premontrei kanonok magyar népdalokat énekelt a telephonba s azok Ó-Gyallán jól 
kivehetőek voltak. Később Edelmann tanár énekelt s Gothard  trombitált a telephonba.”432  
A herényi obszervatóriumban már 1889-től villanyvilágítás volt, amihez az elektromos 
áramot egy saját kis gőzgép és a Gyöngyös patakon létesített vízierőműve szolgáltatta, 
ami elektromos árammal látta el a kastélyt, az obszervatóriumot és a gazdaságot. A 
helyi villamos áramfejlesztőt akkumulátorteleppel kombinálva alkalmazta.433 Az 
akkumulátortelep 28 Schenek-Farbaky-féle akkumulátorból áll 150Aó kapacitással.434 
1890-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. Székfoglalóját 
1891. április hóban tartotta „spectral fotografiai tanulmányok” című értekezésével.435  
Az 1895-ben Ikervárnál megépített vízierőmű műszaki igazgatója 1905-ig, több 
újítással egészített ki az erőmű elektromos berendezését. Ez időben igazgatósági tagja a 
szombathelyi Mayer gépgyárnak, ahol többek között – az országban az elsők között – 
Otto-motorokat is gyártottak. Gothardnak már 1896 januárjában volt röntgengépe, 
mellyel pár héttel Röntgen felfedezése után már elfogadható felbontású felvételeket 
tudott készíteni Herényben. Ezt a berendezést egy nagyméretű, szikrainduktor táplálta. 
Ezt a készüléket Dr. Gothard István orvos –a legfiatalabb testvér -, aki 1918-tól 
röntgendiagnosztikai rendelőt tartott fenn vele Herényben, a Tesla-berendezéssel pedig 
elektro-schock kezeléseket végzett.  
A Gothard gyűjtemény érdekessége volt egy fonograf, mellyel több híresség hangját 
rögzítették. Szemtanuk 1948-ban még látták ezeket, de azóta sajnos eltűnt.  
 
Gothard Sándor (1859-1939) [117] 
Gyermekkora illetve tanulmányai hasonlóan alakultak, mint bátyjáé, így ő is a 
premontrei kanonokrendi szombathelyi főgimnáziumban érettségizett, 1876-ban. 
Természettudományos érdeklődése ellenére a budapesti, majd a bécsi jogi egyetemen 
tanult tovább. A tanulás mellett aktívan közreműködött a „Herényi Műcsarnok” 
létrehozásában, az itt készített műszerek tervezésében és megépítésében. Első sikerüket 
az 1879. évi székesfehérvári Iparkiállításon érték el, s itt ismerkedtek meg Konkoly 
Thege Miklóssal. [118] 
Édesapja halálakor 1882-ben abbahagyta jogi tanulmányait, visszatért Herénybe és átvette 
a családi birtok kezelését. Emellett a már megépített asztrofizikai obszervatóriumban 
végezte a Jupiter és Mars bolygók felületének vizsgálatát. Csillagászati tevékenysége 
elismeréseként testvérével együtt az angol Royal Astronomical Society 1883-ban tagjai 
sorába választotta. Még ebben az évben súlyos izületi gyulladáson esett át és ez a 
betegség csillagászati – észlelői munkásságának örökre véget vetett.  
Ezt követően a hazai mezőgazdaság korszerűsítését tekintette élete céljának. A családi 
birtok művelésénél sok új gépet alkalmazott és külföldi tanulmányútjai során látott legújabb 
termelési módok alkalmazásával mintagazdaságot teremtett birtokán. Kiváló piacteremtő 
képességének köszönhetően jó minőségű áruit mindig értékesíteni tudta, s ez teremtette 
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meg annak lehetőségét, hogy a Gothard testvérek szabadon hódolhattak költséges 
tudományos, kutatói, kísérletezői szenvedélyüknek. Mezőgazdasági szakkönyveiben 
felhívja a figyelmet a korszerű gépek használatára,436 síkra szállt a mezőgazdasági 
gépészek, a mezőgazdaságban dolgozó szakmunkások anyagi és erkölcsi megbecsüléséért.  
Tevékenységének elismeréseként 1889 novemberében a Vasmegyei Gazdasági 
Egyesület igazgatójává, Kertészeti Szakosztálya igazgatóhelyettesévé választották.  
Nagy szerepe volt az 1889. évi szombathelyi országos mezőgazdasági kiállítás sikeres 
megszervezésében és lebonyolításában. Szívügye volt a magyar cukoripar 
fejlesztésének kérdése, ezért felhívást tett közzé 1893-ban, az Egyesületi Értesítőben 
egy Vas megyében felállítandó cukorgyár érdekében. Főként neki köszönhető, hogy 
Sárváron cukorrépa feldolgozó létesült. Az 1895-ben megalakult VEMRT alapító tagjai 
közt találjuk, szervezőmunkában mindvégig segítséget nyújtott testvérének.  
Sikeres munkája elismeréseként a királytól 1891-ben kitüntetést kapott: „..Gothard 
Sándor urat a vasmegyei gazdasági egyesület nagyérdemű igazgatóját ő felsége a király 
a Ferencz József-rend lovagkeresztjével legkegyelmesebben feldíszítette.”437  
1912. áprilisában a jól felszerelt finommechanikai műhelyre alapozva létrehozta a 
„Diana Atelier”-t, fegyvereket gyártó szerelőműhelyét. Finom kivitelű, luxus puskákat 
tervezett, amelyek alkatrészeit – rajzai, leírásai alapján – angol és belga üzemekben 
gyártatta le. Az összeszerelés, kipróbálás, a röppálya bemérése már Herényben történt.  
Egyetlen fia ifj. Gothard Sándor 1915-ben 25 éves korában a háborúban meghalt. A 
családi birtok egy részét hadikölcsönökbe és kincstárjegyekbe fektette be. Eladta a 
kastélyt és a családi birtokot, a herényi fegyvergyártó műhelyét pedig, az elektromos 
műveknek1918-ban. Ekkor szűnt meg az 1882. óta működő meteorológiai megfigyelő 
állomás. A csillagvizsgáló tekintélyes részét, kb. 80000K értékű berendezést, csillagászati 
műszert és értékes szakkönyvtáruk állományát a prem. szombathelyi gimnáziumnak adta 
át. Ezzel megmentette a felbecsülhetetlen eszmei értékű gyűjteményt a pusztulástól, 
szétszóródástól, hiszen sem neki, sem testvéreinek nem voltak utódai.  
1882-től 1927-ig mintegy 800 könyve, tanulmánya, cikke jelent meg.  
 
Musits Zsigmond kir. Posta távírótiszt /? , 1850(?) - Olad, 1913. ápr. 17.438 
Egy elfelejtett ember. Szinte semmit sem tudunk Musits Zsigmondról, aki az eddig 
fellelt – nagyon kevés – adatokból olyan találmánnyal rendelkezett, amelyre 
mindenképpen fel kellene figyelnünk, és nevét megismertetnünk. A fellelt első cikke 
1891. július 2-án jelent meg „A villanyos világításról”. Írásában megpróbálja 
részletesen és mindenki számára érthetően megfogalmazni az elektromos világításhoz 
szükséges eszközöket és azok működését. „Hogy a villanyos világításról tiszta fogalmat 
nyerhessünk, szükséges azon gépeket ismernünk, melyek által az előállíttatik. Ilyen 
gépek a dynamo-elektrikus gépek. A dynamo gép a gőzgéptől nyert mechanikai erőt 
villanyossággá változtatja. A mechanikai erőnek ezen átalakulása úgy történik, hogy 
huzal tekervényen forgattatnak a delejrudak előtt. Forgás által most változó 
villanyfolyamok termeltetnek, melyek különféle czélokra használhatók, hogy ezen 
változó irányú villanyfolyamokat egy irányban működő folyamokká egyesíthetünk, 
vagyis a villanyfolyam erejét nagyobbíthassunk, egy kis készüléket, az úgynevezett 
Cummulatort kell a dynamogépre alkalmaznunk. A cummulator sok apró rézlapokból 

                                                
436 Néhány cultivator ismertetése összehasonlító kísérletek alapján, Szombathely, 1885.; A cséplőgépek 

és azok kezelése, Herény 1888. 
437 Muraszombat és Vidéke. 1891. február 8. 4. o. 
438 www.vasidigitkonyvtar.hu/vdkweb/ vm_arckepcsarnok/masodik_resz.html 



 

 g 

készült kis dobból áll, mely egy tengelyen felerősítve ezzel együtt mozog. Ezen kis 
dobhoz simulnak többrendbeli fémrugók, melyek a fejlődött villanyosságot elvezetik. 
Maga a dynamogép két részből áll, t.i. egyik a mozgó, másik a szilárd, álló rész.”439 
1895-ben olyan távíró üzem kialakításával foglalkozik, amellyel nem kell helyi 
áramtelepeket alkalmazni. Szombathely és Vörösvár között tette meg az első próbát 
amely „az új találmánnyal kitűnően sikerült”.440 Az újítás vagy találmány azért 
lényeges, mert jelentős költségcsökkentés a helyi telepek alkalmazásának mellőzése.  
A következő cikket teljes egészében szeretném idézni, amely 1902. áprilisában jelent 
meg. Úgy gondolom, hogy az itt leírtak fontos és döntő dokumentuma annak, amely a 
drótnélküli telefon, azaz rádió feltalálását mutatja. „A drótnélküli telefonnal-melyről 
már tettünk említést [sajnos még nem találtam meg ezt a cikket]– feltalálója, Musits 
Zsigmond postafőtiszt, a szombathelyi távíró-hivatal ellenőre most már hosszabb távon, 
az Adrián és a Dalmát tengerparton folytatott érdekes kísérletezéseket. Ma már sikerült 
olyan készüléket előállítani, mely 4-5 km távolságban is szabatosan működik úgy, hogy 
nemcsak a beszéd hangzik egész tisztán ily távolságból a készüléken át, hanem a zene is 
teljesen érvényesül a tisztán, minden árnyalatával hallatszik. A drótnélküli telefon, 
amelynek legnagyobb jelentősége a hadihajókon lesz, igen olcsó műszer, amely könnyen 
kezelhető. Némi módosítással – amint a feltaláló állítja – ugyanez a készülék, mint 
biztonsági jelzőkészülék is nagy szolgálatot tehet főleg vasúti s hajóforgalomban, mert 
400 méternyiről hangos jelzéssel figyelmeztet a szemben jövő vasútra vagy hajóra. A 
magyar találmány iránt különben már a külföld is kezd érdeklődni s e feltalálónál már 
többen kérdezősködtek találmánya felől úgy Angliából, mint Svájcból. A kísérletek most 
nagyobb titoktartás mellett folynak, mert egyre tökéletesedő készülék nagy jövőre 
számíthat.”441 Még egy találmányt emelnék ki, amely a Vasvármegye újságban jelent 
meg, amely egy új mikrofon bemutatásáról számol be, melyet „Musits Zs. most mutatott 
be Bécsben szakértő körök előtt”.442 E dolgozatnak nem célja a feltaláló munkásságának 
feldolgozása, de mindenképpen a későbbiekben szükségesnek érzem, hogy egy olyan 
magyar feltaláló ismertté váljon, aki ha nem is Marconi előtt, de mindenképpen vele egy 
időben megoldotta a rádiózás problémáját. Sajnálatos, hogy a magyar technika 
történetében nem találunk róla említést.  

                                                
439 Vasmegyei Lapok 1891. július 2. 6. o. 
440 Vasmegyei Lapok 1895. március 14. 5. o. 
441 Kőszeg és Vidéke 1902. ápr. 13. 3. o 
442 Vasvármegye 1909. augusztus 20. 4. o. 
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A „Vasvármegyei Elektromos Művek Részvénytársaság” alapszabályai: 443 
Általános határozatok: 
A társaság czélja, czége, székhelye, fennállásának tartama és hirdetései. 

1§. 
A társaság czélja az elektrotechnika iparszerű alkalmazásának bármely módja, 
elektromos, - vagy egyéb, a társaság czéljait előmozdító telepek szerzése vagy 
berendezése és üzemben tartása, különösen Szombathely és Sárvár városok, és a 
közbenső községek vagy egyéb helységek elektromos kivilágítása, erőátvitel magánosok 
és gyári vállalatok részére, szombathelyen elektromos vasút, Sárvárott pedig elektromos 
műmalom létesítése és üzemben tartása stb., továbbá másnemű energiának iparszerű 
előállítása, átvitele és elosztása és mindezek czéljából a 2§-ban körülirt tárgyak és jogok 
megszerzése.  
Általában kiterjed a társaság üzletköre minden oly üzletág kiaknázására, a mely az 
elektromos erőátvitel- vagy áramszolgáltatással, továbbá másnemű erőknek átvitelével 
és elosztásával összefügg.  

2§. 
Az 1§-ban jelzett czélok elérhetése végett a részvénytársaság át- illetőleg tulajdonába 
veszi Batthyány Lajos és Géza grófoktól az ikervári uradalomhoz tartozó, 37889/894 
számu hatósági határozattal engedélyezett vízjogot a Rába folyón, az ugyanottani 
malomjogot, a csatornához, duzzasztóhoz, beeresztő zsiliphez, a turbina telephez 
szükséges földterületeket, a szombathelyi központi telephez és a sárvári malomhoz 
szükségelt telkeket, valamint az Ikervárott jelenleg fennálló malom összes berendezési 
tárgyait, mely vagyoni tárgyakat és jogokat nevezett gróf urak a társaságba betétül 
bevisznek. Nem különben átveszi a részvénytársaság Batthyány Lajos gróf, Gothard 
Jenő és Dr. Edelmann Sebő urak által Szombathelyen, Sárvárott és a közbe eső 
helységekben elektromos vezetékek lerakatására, továbbá Nagy Jenő, Gothard Sándor és 
Knebel Jenő urak által a Szombathelyen létesítendő elektromos vasút építésére 
kieszközölt engedélyeket, valamint a tervezett művek létesítésére vonatkozólag nevezett 
gróf urak megbízásából Bánó és Szűts magánmérnökök készítette részletes terveket, és 
az összes előmunkálatokat. 

3.§. 
A 2.§-ban körülirt 50 évi vízjogi engedélynek törvényes lefolyása után Batthyány Lajos 
és Géza gróf urak illetve ezek jogutódai annak törvény szerinti meghosszabbítását a 
hatóságnál szorgalmazni, és azt a részvénytársaságnak ingyenesen rendelkezésére 
bocsátani kötelesek lesznek.  

4.§. 
A társaság székhelye Szombathely, fiókokat és ügynökségeket azonban bárhol létesíthet. 

5.§. 
A társaság czége „Vasvármegyei Elektromos Művek Részvénytársaság”, németül: 
„Eisenburger Elektrizitätswerke Actiengesellschaft”, franciául: „Societé anonyme des 
entrep De Eisenburg”. 

6.§. 
A társaság hirdetményei a Budapesten megjelenő hivatalos közlönyben és egy 
szombathelyi hírlapban, valamint a Bernben megjelenő svájci hiv. kereskedelmi 
közlönyben („Schweizerisches Handels-amtsblatt”), tétetnek közzé. Ha a törvény több 
ismételt közzétételt nem rendel, a hirdetmény érvényességéhez egyszeri közzététel 
elegendő. 
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7.§. 
A társaság határozatlan időre alakíttatva. 
II. Alaptőke, Részvények, Elsőbbségi kötvények 

8.§. 
A részvénytársaság alaptőkéje 1,000.000 o.é. frtból áll, mely 6000, egyenkint 100 frt 
névértékre szóló elsőbbségi részvényre (A sorozat) és 4000 egyenkint 100 frt 
névértékről szóló törzsrészvényre (B sorozat) oszlik. Az elsőbbségi részvények (A 
sorozat) a törzsrészvényekkel (B sorozat) szemben 6%-ot esetleg meghaladó tiszta 
nyereményből első sorban a törzsrészvények osztaléka elégíttetik ki 6 % erejéig; az ezt 
meghaladó nyeremény összeg felosztása tekintetében a két részvénynem közötti 
különbég megszűnik. – Ezenfelül az elsőbbségi részvények (A sorozat) névértékük után 
négy százalék kamatot élveznek és építési időtartam alatt, mely 1895 szeptember 1-től 
legkésőbben 1896 december 31-ig terjedőnek állapíttatik meg. (K.T. 165§.) 

9.§. 
A közgyűlés az alaptőke felemelését elrendelheti. Ez esetben a kibocsátás feltételeit és a 
befizetési határidőket az igazgatóság állapítja meg.  

10.§. 
A 8.§-ban megállapított alaptőkén felül a részvénytársaság 60.000 o.é. frt erejéig 600 
darab, egyenkint 1000 frt névértékű elsőbbségi kötvényeket bocsát ki. Ezek 4½ %-kal 
kamatoztatnak és évenkénti törlesztés által 35 éven belül visszafizetendők. Az első 
törlesztési részlet az 1902.-iki üzleti évet terheli. A részvénytársaság azonban a mvet? Irt 
határidőtől fogva nagyobb vagy teljes visszafizetési jogát magának fenntartja. Az 
elsőbbségi kötvények a részvénytársaság nyílt tartozását képezik, melynek fedezetére az 
összes ingó és ingatlan vagyonát leköti. Az elsőbbségi kötvények kamatainak és 
törlesztési részleteinek kielégítése előtt osztalék ki nem fizethető.  

11.§. 
Az aláírt részvényekre eddig az alaptőke 30%-a fizettetett be. A további befizetések 
mennyiségét és időpontját az igazgatóság állapítja meg. Az erre vonatkozó felhívás a 
6.§-ban körülírt hírlapokban a határidő leteltét legalább 14 nappal megelőzőleg 
közzéteendő. A befizetett részösszeget ideiglenes részvényjegyekben nyugtattatnak. 
Maguk a részvények az alaptőke teljes befizetése után fognak kiszolgáltattatni. 

12.§. 
Elkésve teljesített befizetések után a befizetési határidő utolsó napjától számítandó 6% 
kamat fizetendő. Azon részvények sorszámai amelyek után a befizetés a kitűzött 
határidőn belül nem teljesíttetett a befizetés a kitűzött határidőn belül nem teljesíttetett, a 
befizetés elmulasztásának alapszabályszerű következményeire való figyelmeztetés 
mellett három ízben közzéteendők. Az utolsó közzétételtől számított 30 nap lefolyása 
után joga van a társaságnak kijelenteni, hogy mindazok a részvényesek, akik a befizetést 
ezen utóbbi határidőig sem teljesítették, társasági jogaikat és a teljesített befizetést 
elvesztik és hogy azon részvények amelyekre a befizetést elmulasztatott, érvénytelenek. 
Ezen részvény czimletek helyébe a részvénytársaság más, ugyanazon számokkal 
ellátottakat kibocsátani jogosítva van.  
Az ezúton befolyt összeg a költségek levonása után a tartalékalaphoz csatolandó. A 
semmiseknek nyilvánított részvények sorszámai szintén kihirdetendők. 

13.§. 
Az összes részvények és elsőbbségi kötvények bemutatóra szólnak, magyar, német és 
francia nyelven állíttatnak ki és az elnök és egy igazgatósági tag által aláírandók. A 
részvények oszthatatlanok és a társaság egy részvényre nézve mindig csak egy 
tulajdonosnak ismer el. 
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III. Nem készpénzbeli betétek 
14.§. 

A 2.§-ban körülírt, nem készpénzbeli betétek egyenértéke fejében Batthyány Lajos és 
Géza gróf urak részére kiszolgáltatandó: 

a) 1000 drb elsőbbségi részvény á 100frt (A sorozat) 
b) négyezer darab törzsrészvény á 100frt (B sorozat) és 
c) kétszázhatvanhét darab 4 ½%-os, egyenkint 1000 frt-ről szóló elsőbbségi 

kötvény; utóbbi után a kamatélvezet 1896 január 1-ével kezdődik. 
Ezen megállapodás folytán a jelen pontban említett részvények teljesen befizetetteknek 
tekintetnek. 
A nevezett gróf urak összes nem készpénzbeli betétei a társaság bejegyeztetése után 
nyomban a részvénytársaság tulajdonába és birtokába mennek át. 
IV. A társaság képviselete és igazgatása 

15.§. 
A társaság ügyeit intézik: 

a) a közgyűlés, 
b) az igazgatóság, 
c) a felügyelő bizottság. 

16.§ 
Közgyűlés 
A közgyűlés rendes vagy rendkívüli és mindenkor a társaság székhelyén tartandó meg. 
Rendes közgyűlés évenkint egyszer tartatik a naptári év első felében. Az első rendes évi 
közgyűlés 1896. év első felében fog megtartani. 
Rendkívüli közgyűlést az igazgatóság akkor köteles egybehívni, ha 

a) arra valamely rendes közgyűléstől utasítást nyert; 
b) azt maga elhatározta; 
c) azt a felügyelő bizottság a törvény értelmében kívánja, vagy végül 
d) a részvénytőke egy tizedrészét képviselő egy vagy több részvényes az ok és 

czél megjelölése és a részvények letétele mellett kívánja. 
A közgyűlés határnapja, helye és a részvények letételének módozatai a tanácskozási 
tárgyak sorozatával együtt 14 nappal a határnapot megelőzőleg a társasági hirdetmények 
közzétételére rendelt hírlapokban közzéteendők.  

17.§. 
A közgyűlésen minden személyesen vagy megbízott által megjelent részvényest minden 
egyes részvény után, mely azonban legkésőbb 5 nappal a közgyűlés előtt a társasági 
pénztárnál, vagy az e czélra az igazgatóság által a hirdetményben megjelölt helyen 
elismervény ellenében leteendő, egy-egy szavazat illet meg. Azonban egy részvényes 
több szavazatot, mint az összes, a közgyűlésen képviselt szavazatok egyötödét sem saját 
nevében, sem megbízás útján nem gyakorolhat. Mások képviseletében szavazati jogot 
csak szavazatképes részvényes gyakorolhat, kiskorúak, gondnokság alatt álló személyek 
és jogi személyek törvényes képviselőjük által gyakorolják szavazati jogaikat. 

18.§. 
A közgyűlésen az igazgatóság elnöke, ennek akadályoztatása esetén egyik alelnök 
esetleg más a közgyűlés által e végre megállapított igazgatósági tag elnököl.  

19.§. 
A közgyűlés határozatképességéhez legalább 12 részvényes jelenléte szükséges, akik a 
részvénytőkének legalább 1/10 részét képviselik, ellenkező esetben 15 nap alatt új 
közgyűlés hívandó össze, amelyen a megjelentek az általuk képviselt részvények 



 

 k 

számára való tekintet nélkül, de  csakis a meg nem tarthatott közgyűlés napi rendjére 
tűzött tárgyak felett érvényesen határoznak. 

20.§. 
A közgyűlésről rendes jegyzőkönyv vezetendő, melybe a jelenlevő részvényesek nevei 
és az azok által képviselt részvények mennyisége felveendők. A jegyzőkönyvet a 
közgyűlési elnök és az elnök által a jegyzőkönyv vitelére megbízott jegyző írják alá és 
az elnök által a megjelent részvényesek közül e czélra kijelölt két részvényes hitelesíti. 

21.§ 
A közgyűlés határozatának a következő ügyek tartanak fenn: 

a) az igazgatóság és annak elnökének, valamint a felügyelő bizottság 
megválasztása és elmozdítása; 

b) az igazgatóságnak az utolsó évi üzlet eredményeiről tett jelentése valamint az 
előterjesztett és a felügyelő bizottság által megvizsgált évi számadás és 
mérleg, a tiszta jövedelem hova fordítása és a felmentvény megadása felett 
való határozás; 

c) az alaptőke felemelése vagy leszállítása; 
d) az alapszabály módosítása; 
e) más társaságokkal való egyesülés; 
f) a társaság vagyonának és üzletének átruházása; 
g) oly kartellszerződések kötése, amelyek minden társasági üzletnek közös 

haszonra való vezetését czélozzák; 
h) ingatlanok szerzése, eladása és jelzálogos terhelése; 
i) a társaság feloszlása és felszámolók kirendelése (38.§.) 
j) indítványok felett való határozathozatal. A részvényesektől eredő indítványok 

legkésőbb 15 nappal a közgyűlés előtt nyújtandók beírásban az 
igazgatóságnak, amely azt saját véleményének kíséretében a közgyűlés elé 
terjeszti. Önálló indítványt a közgyűlés elé csakis legalább 10 szavazatra 
jogosított részvényes terjeszthet.  

22.§. 
A szavazás rendszerint nyilvános; választások alkalmával azonban, valamint egyébkor 
is, ha azt az elnök elrendeli, avagy legalább öt részvényes indítványozza; titkos, 
szavazólapok beadása általi szavazásnak van helye. A közgyűlésen a határozatok a 
beadott szavazatok általános többségével hozatnak. A jelen szakasz c.) d.) és i.) pontjai 
felett csak oly közgyűlés határozhat érvényesen, melyben az alaptőkének legalább fele 
van képviselve és a beadott szavazatoknak legalább kétharmadrésze az indítványt 
elfogadja. Határozatképtelenség esetén a 19.§. intézkedése mérvadó. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. 
 
Igazgatóság 

23.§. 
Az igazgatóság legalább öt és legfeljebb tizenkét tagból áll, a kiket az alakuló közgyűlés 
által három évre választandó elnökön kívül az első három üzletévre az alapítók neveznek 
ki akképpen, hogy az alakuló közgyűlés alkalmával 9 tagot nevezhetnek ki. Az első 3 
üzletév elteltével az igazgatóságot és annak elnökét a közgyűlés a társaság részvényesei 
közül négy évi működési tartamra választja. Az első választás eszerint 1z 1899. évben 
tartandó rendes évi közgyűlésen fog megejtetni.  
Az igazgatóságból évenként az összes tagok ¼ része, de legalább kettő a megválasztás 
sorrendjében kilép. Mielőtt e sorrend a működési időtartam szerint megállapítható nem 
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lesz, a kilépő igazgatósági tagok sors útján jelölendők meg. Az elnök a megbízatási négy 
év végével lép ki. 
Az elnök és a kilépő igazgatósági tagok újra megválaszthatók. 

24.§. 
Az igazgatóság a társaság minden ügyét intézi és vezeti, amennyiben azok a 
közgyűlésnek kifejezetten fenntartva nincsenek. 
Az igazgatóság a hatáskörébe eső egyes teendőkkel ezekről esetre vagy meghatározott 
időre, egyes tagjait megbízhatja és külön díjazásban részesítheti. 

25.§. 
Az igazgatóság tagjai működési idejük egyéb tartására egyenként 20 darab társasági 
részvényt tartoznak a társaság pénztárába letéteményezni. 

26.§. 
Ha a megválasztott igazgatósági tagok valamelyike a választást az azt követő 14 nap 
alatt el nem fogadja, vagy az előírt számú részvényeket ugyanazon idő alatt le nem teszi, 
úgy szintén ha működési ideje alatt bármi okból kilép vagy elhaláloznék, az üresedésbe 
jutott hely vagy helyek betöltése iránt a legközelebbi közgyűlés határoz. Az e 
közgyűlésen megválasztott igazgatósági tag működése azon időtartamra terjed, ameddig 
a kilépett vagy elhalt tag működési ideje terjedt volna. 

27.§. 
Az igazgatósági tagok legalább 2/3 részének magyar honpolgárnak kell lenni. Oly 
egyének, akik csődbe jutottak, vagy fizetéseiket beszüntették anélkül, hogy hitelezőiket 
teljesen kielégítették volna, továbbá akik gondnokság alatt állanak, vagy akik büntett 
vagy nyereségvágyból eredő vagy közerkölcsiséget sértő vétség vagy kihágás miatt 
elitéltettek, az igazgatóság tagjai nem lehetnek. Ily körülmények a viselt tisztség tartama 
alatt való bekövetkezése a viselt állásnak azonnali elvesztését vonja maga alá. 

28.§. 
Az igazgatóság tagjai (az elnök kivételével, aki javadalomban nem részesül), díjazásban 
részesülnek, melynek mennyisége és kiadási módja a 37.§-ban van megállapítva. 

29.§. 
Az igazgatóság elnökét a közgyűlés, két alelnökét azonban saját maga választja tagjai 
sorából. Az elnök az igazgatóságot annyiszor hívja össze ülésre, ahányszor azt a társaság 
ügyeinek intézése érdekében szükségesnek látja. Az igazgatóság azonban lehetőleg 
egyben havonként egybehívandó. Minden ülésre valamennyi igazgatósági tag 
meghívandó. Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnökök egyike, esetleg más 
igazgatósági tag helyettesíti. Érvényes határozat hozatalára az elnökön kívül legalább 3 
igazgatósági tag jelenléte szükséges. A határozatok szótöbbséggel hozatnak, 
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazat dönt. 

30.§. 
A társaságot hatóságokkal és harmadik személyekkel szemben az igazgatóság képviseli. 
A társaság czége, a czég szövegének előírása vagy bélyegzővel való előnyomása mellett 
két igazgatósági tag, vagy egy igazgatósági tag és egy a czégbejegyzésre (procura?) 
különösen meghatalmazott társasági tisztviselő együttes aláírásával jegyeztetik. 

31.§. 
Az igazgatóság üléséről jegyzőkönyv felveendő, mely az elnöklő és a jelen volt 
igazgatósági tagok egyike által irandó alá. 
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Felügyelő bizottság 
32.§. 

A felügyelő bizottság legalább 3, legfeljebb 5 rendes és 2 póttagból áll, kiket a 
közgyűlés első ízben egy, azután három évre választ. Új választás alkalmával a kilépő 
tagok újból megválaszthatók. 
A fenti 27.§. határozmányai a felügyelő bizottság tagjára nézve is alkalmazandók. 

33.§. 
A felügyelő bizottság kebeléből elnököt választ és üléseit a szükség mérve szerint tartja. 
Érvényes határozathozatalra legalább 3 tag jelenléte szükséges. Szavazategyenlőség 
esetén az elnök szava dönt. A póttagokat az elnök az esetre hívja be, ha valamely 
felügyelő bizottsági tag állandóan akadályozva van. A felügyelő bizottság üléseiről 
jegyzőkönyv vezetendő, amelyet valamennyi jelen volt tag aláír és amely másolatban az 
igazgatósággal közlendő. 

34.§. 
Az igazgatóság fel van jogosítva két tagot, de csak tanácskozási joggal, a felügyelő 
bizottság ülésére kiküldeni, sőt a felügyelő bizottság kiválasztása köteles is az utóbbinak 
üléseire egy vagy több igazgatósági tagot a fenti joggal kiküldeni. 

35.§ 
A felügyelő bizottság tagjai, illetve az ezek helyett behívott póttagok működésükért 200 
korona évi javadalmazásban részesülnek. 
 

V. Mérleg, osztalék, tartalékalap 
36.§. 

Az építési időszakra való tekintettel az első üzletév 1896. december 31-ig terjed, amikor 
is az első üzletévre kiterjedő zárszámadás készítendő. Az első üzletév tehát a társaság 
megalakulásával kezdődik és 1896. december 31-ig terjed. 1897. január 1-től kezdve a 
társaság üzletéve minden év január 1-én kezdődik, és december 31-én végződik.  
A mérleget az igazgatóság a társaság összes vagyonának kettő érték megállapítása 
mellett a törvény szabványai szerint állapítja meg minden év végével s tartozik azt a 
felügyelő bizottságnak felülvizsgálat czéljából a mérleg tekintetében határozásra hivatott 
közgyűlés megtartását legalább 14 nappal megelőzőleg átadni. 
Az évi mérleg megállapításánál a gépek, gyári eszközök és egyéb felszerelések 
értékének legalább három százaléka az ezek szanálása által okozott értékcsökkenés 
pótlására szolgáló külön tartalékalapba helyezendő el.  
A felügyelő bizottság által megvizsgált mérleg a bizottság jelentésével együtt a 
közgyűlést 14 nappal megelőzőleg a társaság hirdetményeinek közzétételére szánt 
hírlapokban közzéteendő. A társaság nyereséget azon összeg képezi, mely a 
törvényszerűen felállított mérlegben tiszta jövedelem gyanánt van kimutatva. 

37.§. 
A tiszta nyeremény a következő módon és sorrendben osztatik fel: 
A.) a tiszta nyereség 5%-a mindaddig a rendes tartalékalaphoz írandó, amíg az a 
részvénytőke 1/5 részét elérte, vagy ha az ezen hányad alá csökkent, amíg azt újra el 
nem érte; 
B.) a tiszta nyeremény fennmaradó része a részvényesek között az alaptőke 6%-a 
erejéig felosztatik akként, hogy első sorban az elsőbbségi részvények, másodsorban a 
törzsrészvények 6% osztaléka kifizettetik; 
C.) az a) és b) alatti tételek kielégítése után fennmaradó tiszta nyeremény 15%-a az 
igazgatóságnak ennek jutaléka fejében kiadandó és további 5 %-a a segédszemélyzet 
külön díjaztatása czéljából az igazgatóság rendelkezésére bocsátandó; 
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d) a fennmaradó nyereményösszeg a részvényesek között felülosztalékképen kiosztandó, 
amennyiben annak egyébként leendő felhasználását a közgyűlés el nem határozza. A fel 
nem vett osztalék után kamat nem jár. Az esedékesség napjától számított öt éven belül 
fel nem vett osztalék a tartalékalap javára elévül. 
 

VI. A társaság feloszlása 
38.§. 

A társaság feloszlik az 1876.XXXVII. t.cz. 20-i §-ában foglalt esetekben, azonban a 
társaságnak az írt törvény 201.§-a 2. és 3. pontjaiban foglalt esetei szerint való 
feloszlatása felett jogérvényes határozat csak akkor hozható, ha erre czélzó indítvány az 
igazgatóság vagy felügyelő bizottság avagy egy vagy több részvényes által, kik az 
összes részvényeknek legalább ¾ részét letéteményezték, és egy közgyűlésen, melyen a 
teljes alaptőkének legalább fele része alapszabályszerűleg képviselve van, a jelenlevők 
legalább kétharmadrésze által elfogadtatott. Határozatképtelenség esetén a 19.§. 
szabványai foglalnak helyet. 

39.§. 
Ha a társaságnak feloszlása elhatároztatott, úgy - a csőd és egyesülés eseteit kivéve – a 
felszámolás folyamatba leendő. A felszámolás az 1875. XXXVII. T. cz. Idevágó 
szakaszai szerint történik. 
 
Jelen alapszabályok a „Vasvármegyei Elektromos Művek Részvénytársaság” folyó 
ezernyolcszázkilenczvenöt évi augusztus hó huszonkilenczedikén tartott alakuló 
közgyűlésében megállapíttattak.  
 
Szombathely, 1895. augusztus hó 29-én. 
 
Batthyány Lajos 
Elnök 
 
Gothard Sándor  
hitelesítő 
 
 
Koller Ernő 
Hitelesítő
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Szerződés 
Vasvármegyei Elektromos Művek Részvénytársaság444  

Szombathely 
 
Szerződés 
 
Mely egyrészről Vasvármegye törvényhatósága nevében a Vasvármegyei magy. Kir. 
Államépítészeti hivatal, másrészről a Vasvármegyei Elektromos Művek 
Részvénytársaság, mint a szombathelyi elektromos városi vasút engedményese között 
Szombathely város területén tervezett elektromos vasút építése és forgalomban tartása 
czéljából szükséges vármegyei közúti területek átengedése iránt a következőkben 
köttetett: 
 
1.§. 
 
A Vasvármegyei m. kir. Államépítészeti hivatal Vasvármegye törvényhatósága nevében 
e czélra átengedi használatra az engedélyesnek az elektromos vasút engedélyének 
időtartamára a pálya és tartózékai által elfoglalandó következő területeket, mint azok 
mellékelt helyszínrajzban ki vannak tüntetve. Ugyanis a Szombathely - Váth- Győri 
törvényh. útnak a Király utczától kezdve a Gyöngyös utczán Horváth Boldizsár téren és 
Berzsenyi (Uri) utczán a Szombathely – Rum - Jánosházi törvényhatósági útnak a 
Kereszt és Rumi utczán való részét. 
 
2.§. 
 
A vasúti vágányok a Gyöngyös utcza jobb oldalán a Horváth Boldizsár téren átló 
irányban a Berzsenyi utczáig s ennek északi oldalán, a Kereszt és Rumi utczának jobb 
oldalán haladnak s az itt levő végponttól az áramfejlesztő telepbe vezetnek. A vágányok 
úgy fektetendők, hogy azáltal a közúti forgalom akadályozva ne legyen. 
 
10.§. 
Ezen szerződés minden bélyeg és illeték költségeit a törvényhatóság legkisebb 
megterheltetése nélkül engedélyesek viselik. 
 
11.§. 
Ezen szerződés engedélyesekre nézve annak aláírásával, Vasvármegye 
törvényhatóságára azonban csak akkor válik kötelezővé, midőn azt a törvényhatósági 
közgyűlés jóváhagyta. 
Ezek után ezen négy példányban kiállított szerződés a szerződő felek és két tanú által 
aláíratik. 
 
Szombathely, 1896. október 11-én. 
A törvényhatóság nevében: Károlyi Antal alispán 37923sz./1896. Jóváhagyatott 
 
Vasvármegyei Elektromos Művek Részvénytársaság: Dr. Edelmann Sebő, Gothard Jenő

                                                
444 (részlet) 
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TÁBLÁZATOK 
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Vasvármegye ipari népessége 1890-ban445 
            

Iparral foglalkozik 
Élvezeti és 
személyes 

szolgálati ipar 

Vándor-
iparral 

foglalkozik 
háziipar Összesen 

férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

17569 fő 1349 fő 1647 fő 1666 fő 37 fő 4 fő 320 fő 67 fő 19573 fő 3086 fő 
 

Vasvármegye férfi ipari népessége 
százalékos megoszlásban 1900-ban

0,19%

1,63%

89,76%

8,41%

Iparral foglalkozik

Élvezeti és személyes
szolgálati ipar

Vándor-iparral
foglalkozik

háziipar

 
 

Vasvármegye női ipari népessége százalékos megoszlásban 1900-
ban

0,13%

2,17%

43,71%

53,99%

Ipar

Élvezeti és személyes
szolgálati ipar

Vándor-ipar

háziipar

 
Táblázat 1. Vasvármegye ipari népességének megoszlása. 

 

                                                
445 Magyarország vármegyéi Id. mű 462. o. 
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Iparral foglalkozók száma 
  1890446 1900447 
  férfi nő férfi nő 
Szombathely 2316 391 3337 751 
Kőszeg 1041 140 993 119 

 

Iparral foglalkozók számának alakulása
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Táblázat 2. Nő és férfi munkaerő száma Kőszegen és Szombathelyen.  

 
Iparosok száma Vasvármegyében 1900-ban 

 Szombathely 989 fő  

 Kőszeg 260 fő  

 Körmend 216 fő  

 Felsőőr 146 fő  

 Vasvár 125 fő  

 Jánosháza 124 fő  

 Pinkafő 121 fő  

 Celldömölk 103 fő  

 Szentgotthárd 89 fő  

 Németújvár 79 fő  

 Muraszombat 38 fő  

 Sárvár 30 fő  
 
Táblázat 3. Iparosok száma Vasvármegye nagyobb településein448 

                                                
446 Magyarország vármegyéi 462. o.  
447 Thirring: A Magyar Városok Statisztikai Évkönyve 142. o.  
448 Éhen Gyula: Vas Vármegye közgazdasági leírása 1905-ben. 34. o.  
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Táblázat 4. Vasvármegye két városának és két járásának lélekszám alakulása 

                                                
449 Éhen Gy.: Vas vármegye közigazgatási leírása 1905. Budapest. 

Vasvármegye településeinek és járásainak lélekszám alakulása449 

 1869 1880 1890 1900 

Szombathely r.t. 9666 fő 13225 fő  16133 fő 24751 fő 

Kőszeg r.t. 6915 fő 7301 fő 7422 fő 7930 fő 

Körmend 4713 fő 4713 fő 5334 fő 6171 fő 

Sárvári járás 28018 fő 30305 fő 32872 fő 35253 fő 

Szentgotthárdi j. 45087 fő 48578 fő 53245 fő 54759 fő 



 

 D 

 
  1869 1880 1890 1900 
  100% 

Növekmény 
fő 

Növekmény 
% 

Növekmény 
fő 

Növekmény 
% 

Növekmény 
fő 

Növekmény 
% 

Szombat
hely r.t. 9666 3559 36,8% 6467 66,9% 15085 156,1% 

Kőszeg 
r.t. 6915 386 5,6% 507 7,3% 1015 14,7% 

Körmen
d 4713 0 0,0% 621 13,2% 1458 30,9% 

Sárvári 
járás 28018 2287 8,2% 4854 17,3% 7235 25,8% 

Szentgot
thárdi j. 45087 3491 7,7% 8158 18,1% 9672 21,5% 
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Területenkénti lélekszám változás százalékban
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Táblázat 5. A területek népességszám alakulása számokban és százalékban.  

Települések népesség szám alakulása százalékban
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Táblázat 6. A négy település népességszámának alakulása százalékban.  



 

 E 

Gázvilágító társulat450 

Év 
Közvilágítási 
lámpák száma 

Magánlángok 
száma 

Lángok 
száma 

1873 107 569 676 

1891 nincs adat nincs adat 1851 

1892 109 1903 2012 

1895 123 1936 2059 

1896 134 1483 1617 

1908 288 2222 2510 

1911 308 2222 2530 
 
Táblázat 7. A Szombathelyi Légszeszvilágítási Társulat által működtetett lángok száma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Táblázat 8. Szombathely lélekszám alakulása 1870 és 1910 között.  
 
 
 
 
 
 

                                                
450 Forrás: Bodányi Id mű. 213. o., Vasmegyei Lapok 1892. február 21. 4. o., Vasmegyei Lapok 1893. február 
23. 5.o., Kunc A.: Id mű 512. o., Szombathelyi Újság 1897. február 15.  4. o., Thirring G.: Id mű. 434. o., 
Bodányi. Id mű. 214. o.  

Szombathely népessége 
1870=100% 

     
Év Népesség Százalék 

1870 9666 100% 
1880 13225 137% 
1890 17270 179% 
1900 24751 256% 
1910 30947 320% 
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Táblázat 9. Kőszeg lélekszám 
alakulása 1870 és 1910 között. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Táblázat 10. Szentgotthárd 

                                                
451 Szentgotthárd. Helytörténeti, művelődéstörténeti, helyismeretei tanulmány. (Szerk: Kuntár L., Szabó L.) 

Szhely, 1981. 344-345. o. 

1870=100% 
     

Év Népesség Százalék 
1870 6915 100% 
1880 7301 106% 
1890 7253 105% 
1900 7930 115% 
1910 8423 122% 

Szentgotthárd népessége451 
1870=100% 

     
Év Népesség Százalék 

1870 1533 100% 
1880 2064 135% 
1890 2190 143% 
1890 3150 205% 
1910 4014 262% 

Kőszeg népesség számának alakulása 
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lélekszám alakulása 1870 és 1910 között. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Táblázat 11. Körmend lélekszám alakulása 1870 és 1910 között. 
 
 

Az 1900-as népszámlálás adatai szerint a Körmenden üzemelő 
„gyárak” 

Az üzem neve A személyzet száma 

Parkettagyár 28 fő 

Deszkagyár 29 fő 

Építészet 31 fő 

Téglagyár 37 fő 

Gőzmalom 100 fő 
 
Táblázat 12. Körmenden működő üzemek létszámalakulása.453 
 

                                                
452 Vizi László: Körmendi Helytörténeti Lexikon. Körmend, 2005. 118-122. o. 
453 Kovács Béláné: Körmend történetének kronológiája a kezdetektől 1945-ig. Körmend, 1998. 51-52. o. 

Körmend népessége452 
1870=100% 

Év Népesség Százalék 
1870 4238 100% 
1880 4713 111% 
1890 5334 126% 
1900 6171 146% 
1910 7153 169% 
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Táblázat 13. Különböző izzószálanyaggal készült izzólámpák néhány jellemző adata454 
 Munkálatok Korona 
1 Földmunka 234.000 
2 Turbinák 97.000 
3 Turbinaház 140.000 
4 Vízműépítmények 141.000 
5 Három híd 10.000 
6 Szombathelyi centrálé 120.000 
7 Lakások a vonalon 8.000 
8 Elektromos berendezések 570.000 
9 A szombathelyi villamos vasút 120.000 

10 „Ella” malom áthelyezése 120.000 
11 Tervezés és művezetés 40.000 
 Összesen 1600.000 

Táblázat 14. Az ikervári erőmű költségvetése455 

Motor neme Fogyasztás 1 órára 
1 lóerőre 

1 lóerő ára 1 órára 
kr. 

1 lóerő ára egy évre 
3000 óra Ft. 

Gázmotor 1 m3 15 450 
Petróleum motor 0,5 kg 12,5 375 
Elektromos motor    
16 német társulat 900W 18,5 1554 
Budapest 900W 36,00 080 
VMERT 900W  100 

200 
Táblázat 15. Különböző motorok évi költségeinek összehasonlítása 1895-ben. 

                                                
454 Millner Tivadar: Az elektromos világítás kémiai problémái. In. A természet világa. A kémia és vívmányai, II. 

rész, Kir. Magy. Természettudományi Társulat, Budapest, 1940. 100. o.  
455 VaML. VEMRT Közgyűlési Jegyzőkönyvek és Bánó László tervezési költségei alapján.  

Az izzószál 

anyaga 

A 

lámpatér 

Olvadás- 

pont 

Az izzószál 

hőmér-

séklete 

A 

használati   

feszültség 

Az 

energia-  

fogyasztás 

Fény-

áram 

Gazdasá-  

gosság 

  oC oC V w lm lm/w 

Szén vákuum 3800 1850 220 55 145 2,7 

Metall. szén vákuum 3800 1930 110 35 145 4,2 

Nernst-szál levegő  2130 110 27 145 5,4 

Ozmium vákuum 2700 2000 37 37 225 6,1 

Tantál vákuum 2900 1970 110 25 145 5,8 

Wolfram vákuum 3380 2130 110 16 145 9,1 

Wolfram gáztöltés 3380 2500 110 500 9650 19,3 



 

 I 

Izzó lámpák Ivlámpák 
10 16 25 50 300 600 

A megvilágítandó 
helyiség neme 

Normál gyertyafény 
Kávéház, malom 14 22 34 68 88 132 
Vendéglői étterem 12 20 30 60 80 120 
Magán lakószoba 10 15 23 45 60 90 
Bolt 10 14 22 44 56 80 
Műhely 8 10 15 30 40 60 
Hálószoba 6 8 - - - - 
Istálló Külön egység szerint 

Táblázat 16. A tervezett lámpa díjtételek 1 lámpa után 1 évre.456 
 

Világítás neme Fényerő 
normál 

gyertyában 

Fogyasztás 1 
órára 1 égési 

testre 

Egy világítási 
óra ára 

Kr. 

Egész évi 
világítás 1000 

óra Ft. 
Gáz     
Közönséges lepke 
égő 

16 160 liter 3,20 32,00 

IV. sz. Siemens 
égő 

33 200 liter 4,00 40,00 

III. sz. Siemens 
égő 

60 350 liter  7,00 70,00 

II. sz. Siemens 
égő 

130 600 liter 12,00 120,00 

Auer-égő (új) 48 95 liter 1,90 19,00 
Petróleum     
23 mm lapos bélű 
égő 

7 30 gr 0,75 7,50 

25 mm Kör égő 16 70 gr 1,75 17,50 
47 mm „Blitz” 
lámpa 

25 120 gr 3,00 30,00 

Gyertya     
6-os Apolló 1 11,4 gr 1,00 10,00 
8-as Faggyú 0,7 8,35 gr 0,50 5,00 
Elektromos lámpa     
20 Angol társulat 16 50 W 1,80 18,00 
25 Német társulat 16 50 W 2,12 21,20 
Párizs, Brüsszel 16 50 W 2,86 28,60 
Tervezett 
szombathelyi 
elektr. társulat 

10 
 

16 

 1,00 
 

1,50 

10,00 
 

15,00 
Táblázat 17. Különböző világítási nemek összehasonlítása457 

                                                
456 Gothard Jenő számítása alapján. Vasmegyei Lapok 1894. júl. 22-24.  
457 Gothard Jenő számítása alapján.  
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Vagyon             
I. Pénztár számlán         
    készpénz készlet     4 359,55 Ft 
II. Pénzintézeteknél elhelyezett tőkékben   8 273,33 Ft 
III. Elsőbbségi kötvények számláján     
    tárcában       50 000,00 Ft 
IV. Vízjog számlán         

    
törzsrészvények 400000 Ft, elsőbbségi 
részvények 100000 Ft 500 000,00 Ft 

V. Előmunkálati költség számlán     
    műszaki tervek, koncessziók megszerzése 139 789,02 Ft 
VI. Ingatlanok         
    épületek, telkek, vízművek   385 046,57 Ft 
VII. Leltár számlán         
    gépek, szerszámok, műszerek   37 509,17 Ft 
VIII. Függő építkezések és szállítások     
    átvétel előtt teljesített fizetmények 330 844,75 Ft 
IX. Szombathelyi bérház számlán     
    1896. december 31-ig teljesített kiadások 52 941,49 Ft 
X. Sárvári műmalom számláján       
    1896. december 31-ig teljesített kiadások 154 920,30 Ft 
XI. Adósok         
    különféle adó követelések   20 414,91 Ft 
XII. Árú számlán         
    árú készletért     41 782,57 Ft 
XIII. Letétek és biztosítások       
   igazgatósági tagok letétjei 22 000,00 Ft   
    különféle letétek   6 403,78 Ft 28 403,78 Ft 
XIV. Alapítási költségek számláján     
    alapítási költségek     39 150,00 Ft 
XV: Általános költségek számláján     
    hiány       41 516,18 Ft 
  Összesen:       1 834 951,62 Ft 
Teher             
I. Részvénytőke         
   elsőbbségi részvények 600 000,00 Ft   
    törzsrészvények   400 000,00 Ft 1 000 000,00 Ft 
II. Elsőbbségi kötvények számláján   600 000,00 Ft 
III. Kölcsön         
    Batthyány Géza gróf kölcsöne   100 000,00 Ft 

IV. Különféle hitelezők       
    különféle hitelezők követelései   64 429,28 Ft 
V. Letétek és biztosítékok       
   igazgatósági tagok letétjei 22 000,00 Ft   

    
különféle biztosítékok és 
óvadékok 48 522,34 Ft 70 522,34 Ft 

  Összesen:       1 834 951,62 Ft 
 
Táblázat 18. Mérleg számla VEMRT 1896. december 31.458 

                                                
458 VaML. CT 198. I. dob. 
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1)Tartalék 2db 300LE gőzgép; 2)Tartalék 1 db 300 LE gőzgép; 3)Tartalék 1 db 130 LE gázmotor; 4)Tartalék 1 
db 60 LE gőzgép 
Táblázat 19. Motorok és dinamók táblázatos kimutatása459 

                                                
459 Bodányi Ödön: Szombathely város fejlődése 1895-1910-ig alapján. 

Egy gép 
teljesítménye 

 Villám-
hárítók 

 

Motor 
megnevezése 
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Fe
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A

 

kW LE 
Ford/pe

rc T
hu

ry
-

fé
le

 d
b 

G
ot

ha
rd

-
fé

le
 d

b 

Turbinatelep Turbina 5        
Szombathely 
főáramkör 

Generátor 6 1500 65 98 300 180 6 6 

Ik
er

vá
r 

Sopron 
Főáramkör 

Generátor 4 2500 40 100 136 180 6 4 

Motor 2  65  135 360 3 4 
Motor 1  65  110 475  2 
Dinamó 4 160 260 42     
Dinamó 2 160 310 33     

Szombat-
helyi 
centrálé 
világító  
telep1 

Dinamó 2 300       
Motor 1 995 65  80 570   
Motor 1 320 310  100 570   
Dinamó 1 550 125 70  570  1 
Motor 1    60 570   
Dinamó 1 550 60 33     

Villamos 
vasút 

Kocsimotor 8 550   15    
Városi vízv. Motor 2 500 26    1 1 

Motor 1    130  2 1 
Motor 1   5,5     
Dinamó 2 160 220  430    

Sz
om

ba
th

el
y 

Pályaudvar 
és 
környékének 
világítása Dinamó 2   3,3     

Motor 1 1420  110 475  2 1 
Dinamó 2 160 35  475    
Motor 1 995  90 500  3 3 
Dinamó 1 320 65  500    
Motor 1 1800  148 375    
Dinamó 1 320 100  375    
Motor 3 fázisú 3 1900  150 375/500/600    

Sá
rv

ár
 

Sárvári 
állomás2 

Dinamó 3 3x550 100  375/500/600    
motor 1 580 65  56 570 2 1 Ikervári 

uradalom Dinamó 1 160 300 50  570   
Motor 1   70 100    

Ik
er

vá
ri

 
ur

ad
al

o

Vill. szántás 
Motor 3 fázisú 1 2000   70    
Motor 2        Soproni 

világító 
telep3 

Dinamó 4 160 250 42     

Motor 1 1225 40   525 3 1 

So
pr

on
 

Villamos 
vasút4 Dinamó 2 550 72 40  525   

Motor 10 180 65  8 1000   

K
ét

 
ák

- Vill. cséplés 
Motor 20 180 65  12 1200   

  Összesen: 98    1500  28 25 
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Vasvármegyei Elektromos Művek 
Részvénytársaság 

Év Nyereség/veszteség460 
1896 -41516 oé Ft 
1897 -36592 oé Ft 
1898 -43802 oé Ft 
1899 6408 oé Ft 
1900 6659 K 
1901 8255 K 
1902 10889 K 
1904 10191 K 
1905 9396 K 
1906 9782 K 
1907 10300 K 
1908 10363 K 
1909 10452 K 
1910 10843 K 
1911 118159 K 
1912 141070 K 
1913 139488 K 
1914 114226 K 
1915 135153 K 
1916 135153 K 
1917 363580 K 
1918 368568 K 
1919 456250 K 
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Táblázat 20. A VEMRT Zárszámadási adataiból a tiszta nyereség/veszteség alakulása461 
 

                                                
460 Az Osztrák–Magyar Monarchia területén az 1899. évi XXXVI. tc. alapján 1900. január 1-jétől a korona lett a 

törvényes fizetőeszköz. 
461 VaML. CT 198. 1896-1919. Közgyűlési jegyzőkönyvek.  
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Táblázat 21. A Szombathelyi Villamos Közúti Vasút üzemi adatai (1897-1905)462 

                                                
462 Kalocsai Péter: A Szombathelyi Villamos Közúti Vasút története 1897-től 1915-ig. (Bölcsészdoktori 
disszertáció alapján) 

Év Pályahossz 
(m) 

Motorkocsi 
(db) 

Pótkocsi 
(db) 

Teherkocsi 
(db) 

Menetek 
száma 

Szállított 
személyek 
száma 

1897 2058 3 - 2 30177 180394 
1898 2058 3 - 2 52724 261254 
1899 2058 3 - 2 53984 295480 
1900 2916 5 2 2 53130 310364 
1901 2916 7 - 2 55777 326254 
1902 2916 7 - 2 63593 319355 
1903 2916 7 - 2 57786 322901 
1904 3026 7 - 2 56694 370267 
1905 3026 7 - 2 56850 410357 



 

 N 

Év Befektetett 
tőke 

Bevétel Kiadás Nyereség 

1897 77043,40 11545,30 11278,86 266,44 
1898 74641,03 15032,88 13095,42 1937,46 
1899 208083,40 17333,34 11302,54 6030,80 
1900 419488,31 39227,34 23793,55 15433,79 
1901 442070,60 39075,63 25473,77 13601,86 
1902 443158,06 37472,04 20642,91 16839,13 
1903 445207,29 38374,12 21558,65 16815,47 
1904 446541,84 43394,96 24534,93 18860,03 
1905 446541,84 47990,12 22701,73 25288,39 
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Táblázat 22. A Szombathelyi Villamos Közúti vasút üzleti adatai (1897-1905)463 

(1899-ig forint, krajcár, 1900-tól korona, fillér) 

                                                
463 Uo. 
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Elektromos áramfejlesztő telepek és elektromosan megvilágított helységek a Nyugat-Dunántúlon 1911. 
                                          Árammal ellátott helységek 

Gőzgépek Gőzkazánok Dinamógépek Akkumulátorok Izzólámpák száma 
Ivlámpák 

száma 
Elektromotorok  Árammérők 

Izzólámpák 
Ívlámpák Elektro-

motorok Árammérők 
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Celldömölk,        
Vas megye, 
Celldömölk 
nagyközség 
elektromos 

műve 

4 
613 

1909.       
320 403 

Egyenáram 
Háromvezetékes,      

2*110 V. 
0 0 0 0 

2 nyersolaj-
motor, 160 2 100 140 

648-    
870 120 1754 6 32 6 13,3 115 3         

0,365 kg 
nyersolaj 

Világításra 7, 
motoráram3, 

engedményekk
el 

Sóváry Sándor 
üzemvezető 

Győr,               
Győr megye, 
Győr sz. kir. 

Város 
villamosműve 

 45 
000    

1904.          
1 127 000  

Háromfázisú 
áram, 3000V, pr., 
110V. sek, 42V. 

4 (1 db 
1000LE-s 
gőzturbina) 

2000 6 780 0 4 1346 0 0 70 24262 40 279 229 1350 1754 135 0 0 0 0 0 0 0 0 

3,5 kg évi 
átlag, tatai 
5000 cal 
szén 

Világításra 5 
városnak 2,5, 
motoráram 2,5, 
városnak 1,2. 
Magánfogyaszt
ók megfelelő 
engedményt 
kapnak. 

Erdély Ferenc 
városi 
főmérnök. A 
motorok 
részben a városi 
vízmű, vágóhíd, 
csatornatelep és 
öntözés céljaira 
szolgálnak.  

Ikervár -
turbinatelep 

Ikervár 
közelében Vas 

megye Gr. 
Batthyány 

Lajos birtokán. 
Vasvármegyei 

Elektromos 
Művek Rt. 

  

 1895.          
4 000 000   
5 
alállomás  

Magasfeszültségű 
egyenáram soros 
rendszer, Állandó 
áramerősség 
65A, Feszültség 
változó, teljes 
terhelés esetén 
15000 V. 

0 0 0 0 

5 vízturbina 
1500 Rába 
folyó esés 
7,5m, víz 22 
m3/mp. 

10 1000 
14 Csak 
szükség 
világításra 

54 0 

63 
Telepvilágítá
s 110 V és 25 
V, 
motorgenerát
orral 
fejlesztve 

0 0 

2 Egyik 
motor-
generátor, a 
motor a 
fővezetékbe 
sorba 
kapcsolva 

6,5 

Alállomások, illetve bekapcsolt soros motorok: 1 Szombathely I. 
(központ) alállomás (lsd. Szombathely). 2. Szombathely II. (Nádasdy 

utca) alállomás. 3. Sárvári (központ) alállomás (lsd. Sárvár). 4. a) 
Ikervári (községi és kastély) alállomás (lsd. Ikervár). b) Ikervári 
kastély szivattyú motor. 5. Ikervári szántási alállomás Antónia-

majorban. 6. Különféle soros motork, mégpedig 28 cséplőmotor, 1 
gazdasági motor, 1 kotró hajómotor, 1 téglagyári motor, 1 motor-

generátor (a turbina-telep világítására). A 28 cséplőmotor a következő 
községekben és majorokban dolgozik: Szombathely, Szőllős, 

Kajd,Tana, Lipárt, Vasszécsény, Bárdos, Kányási major, kenéz, 
Peczöl. Megyehida, Ikervár, Péterfa, Antónia-major, Csénye, Sár, 

Sárvár, Péntekfalu, Bögöt, Porpácz, Vép. 

  

Szász Béla 
ügyvezető 
igazgató, 
Balázs Fülöp 
műszaki 
igazgató, A 
turbinatelep 
összes 
generátora és az 
alállomások 
összes motorai 
egy 
áramkörben, 
sorba vannak 
kapcsolva. 
(Főáramkörű 
dinamók és 
elektromotorok) 

Ikervár               
Vas megye 

   2 
215    

  

Primer lsd. 
Ikervár 
turbinatelep, 
Szekunder 
hálózat 2*75 V, 
egyenáram 

0 0 0 0 
1 el.motor 
(motorgener
átor) 

1 48 90 216 8 356 0 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Átalányárak 
évenként: 
lakás 5 
gyertyás 14K, 
10 gyertyás 
22K, 16 
gyertyás 30K. 
Istálló: 5 
gyertyás 16K, 
10gyertyás 
24K, 16 
gyertyás 36K. 

Lsd. Ikervár 
turbina-telep 



 

 P 

Kapuvár       
Sopron megye 

Kapuvári 
hengermalom, 

báró Berg 
Miksa. 

   8 
000    

1895.        
Az 
elektromos 
rész 40 
000 

Egyenáram. 
Kétvezetékes 
120V. 

1 170 2 161,88 

1 vízturbina 
70, Kis-
Rába folyó 
1,2m esés 

2 40 0 0 75 450 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Világításra 7. 
Wiedemann 
Lajos 

Keszthely          
Zala megye 
Keszthely 

város 
elektromos 

műve 

   7 
300    

1907.       
440 000 

Egyenáram 
Háromvezetékes. 
2*250V. 

0 0 0 0 
2 
szívógázmot
or 200 

2 140 278 540-726 250 7000 8 10 22 60 278 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
1134 kg 
koksz 

Világításra 6, 
motoráram 3, 
2, 1,5. 

Stauber Richárd 
mérnök 

Kismarton 
Sopron megye 

Kismartoni 
villamossági 

Rt. 

   3 
067    

1900.       
200 000 

Egyenáram 
Háromvezetékes, 
2*150 V. 
Kiegyenlítő nincs 
földhöz kötve. 

2 190 2 144,4 0 3 132 172 432 150 7902 5 40 12 67 213 12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 kg 

Világításra 9-
6,3, motoráram 
4,2. Ha a 
fogyasztó 
évenként 
felszerelt 
lámpánként az 
500 hwórát 
eléri, akkor 5% 
visszafizetik. 

 Vágó Rezső 
üzemvezető 
Egy 35LE-s 
motor csak 
nyáron vizet 
szivattyúz. A 
felszerelt 
lámpák közül 
csak 600-700 
van esetenként 
használva. 

Körmend      
Vas megye. 
Körmendi 

Elektromos 
művek, 

Tulajdonos 
Körmend 

nagyközség 

   7 
800    

1911.       
280 000 

Egyenáram 
Háromvezetékes 
2x110V 

0 0 0 0 

2 
nyersolajmo
tor (Rohöl), 
170  

3 115 140 
432-    
580 215 1800 8 0 6 24,5 115 6 0 0 0 0 0 0 0   0 

Világításra 7, 
motoráram 
nappal2, 
folytonos 
üzemnél 3. 
Átalányár 20-
an kapják az 
áramot. 

Harnicsár Lajos 

Kőszeg          
Vas megye 
Kőszeg r.t. 

város 
elektromos 

műve. Bérlő 
Ganz-féle 

villamossági rt. 

   8 
500    

1907.       
329 090 

Egyenáram 
Háromvezetékes 
2x220 V. 

0 0 0 0 
2 
szívógázmot
or 200 

2 140 278 
270-    
363 393 4140 12 8 49 179 221 390 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,82 kg 
orlau-i dió 
pirszén 
vagy 1,26 
kg faszén 

Világításra 6, 
motoráram 3. 
Nagyfogyasztó
knak 
engedmény. 

Sághy János 
üzemvezető 

   6 
263    

1911.          
500 000 

Háromfázisú 
áram, 3000V, pr., 
210V és 120V. 
sek, 50~V. 

0 0 0 0 
2 
nyersolajmo
tor 400 

2 392 0 0 140 1300 6 0 2 ventilátor 0,5 90 0 0                 

Moson          
Moson megye 

Moson és 
Magyaróvár 
villamtelepe. 

Bérlő: Magyar 
Siemens-
Schuckert 
művek rt. 
Árammal 

ellátja 
Magyaróvárt. 

        
-       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 2000 6 0 10 85 120 10 0 

Mosonban 20 
átalányárban, 

Magyaróváron 
szintén 20 

Brandstätter 
Antal 

üzemvezető 
Magyaróváron 
van 30 és 24 

LE-s motor az 
uradalmi 

sörgyárban 



 

 Q

Nagykanizsa      
Zala megye 

Franz Lajos és 
fiai gőzmalom 
és villamos rt. 

 26 
409    

1894.         
Az 

elektromos 
telep 

értéke 500 
000 

Egyenáram 
Háromvezetékes 
2x150V 

2 150 3 1125 0 7 497 200 440 500 10137 25 7 64 264 552 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Világításra 6, 
motorüzemre 
10 LE-ig 3, 
azonfelül 2. 

Pongor Henrik 
igazgató 
Átalakítják 
háromfázisú 
áramra. 

Pápa         
Veszprém 

megye Pápa r.t. 
város villamos 

telepe 

 20 
088    

1904.          
528 058 

Egyenáram 
Háromvezetékes 
2x220V. 
Középső vezeték 
földhöz kötve. 

3 710 3 516 0 3 385 272 
225-    
300 400 8349 20 21 

33 és 16 
szellőztető 

228,6 
cséplőm
otorokka
l 

541 29 0 0 0 0 0 0 0 0 

Egy 
kilowatt-
óra 
elektromos 
energia 
fejlesztése 
7,8 fillérbe 
kerül. 

Világításra 7, 
tanintézetek, 
vendéglők 5, 
kávéházak 4, 
nagyfogyasztó
k3,6. 
Motoráram3,5-
2. 

Major Gyula 

Pinkafő        
Vas megye 

Pinkafői 
villamos 
művek rt. 

   2 
920    

1900.       
239 000 

Háromfázisú 
áram. Pr. 3000V 
sek. 100V 

1 100 10 100 

1 vízturbina 
200 Pinka 
patak 14 m 
esés, 1,4 m3 
víz 

2 160 0 0 73 1510 2 0 13 55,7 103 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Világításra 5, 
motoráram 2. 

Stöhr Manó 
elnök Kleinrath 
Károly 
üzemvezető 

Savanyukut 
Sopron megye  
Savanyukuti 

villamosművek 
rt. 

      
751    

1910.    
100000 

Egyenáram 
Kétvezetékes 
110V 

0 0 0 0 
1 
nyersolajmo
tor 40 

1 30 132 0 80 1700 0 0 6 9 59 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Világításra 7, 
motoráram 4. 

Neubaum 
Henrik elnök, 
Delaville 
Károly 
üzemvezető 

Sárvár                
Vas megye 

Lsd. Ikervári 
turbinatelep 

   7 
122    

1895 

Primeráram 
Ikervárról, 
szekunder 
egyenáram 
háromvezetékes. 
2x150V és 550 V 
háromfázisú 
áram 50 ~ 

1 300 1 186 6 el.motor 6 535 182 288 57 2650 0 46 33 415 109 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Világításra 6, 
motoráram 3, 
engedmények 
vannak. 

  

Sopron   
Sopron megye 

Soproni 
világítási és 
erőátviteli rt. 

 35 
000    

1898.          
1 000 000 

Egyenáram. 
Háromvezetékes 
2x135V 

3 1500 3 450 0 3 810 172 
756-   
1015 

300 11000 0 46 116 46 985 41 0 0 0 0 0 0 0 

 

1,9 kg,   
5500 kal 

Világításra 7, 
motoráram 
2,5-2. 

Koch Ernő 
József 

Szombathely      
Vas megye 

Lsd. Ikervári 
turbinatelep 

 30 
000    

1895. 

Pr.áram 
Ikervárról, Szek. 
egyenáram 
háromvezetékes. 
2x150V és 550 V 
egyenáram a 
villamos részére. 

2 600 2 363 
6 elektro-
motor 

6 443 

Világításra 
182. 
Puffertelep 
275 

320 
Puffertele
p 82 

72 9342 0 187 83 330 720 61 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Világításra 6, 
motoráram 3, 
engedmények 
vannak. 

Szász Béla 
ügyvivő-
igazgató, 
Balázs Fülöp 
műszaki 
igazgató 



 

 R 

Szentgotthárd    
Vas m. 

Villamos 
művek Tul: 
báró Wieser 

József 
Kaszagyárral 
kapcsolatban 

   2 
980    

1897. 
Eleinte 
gőzüzem, 
1901-től 
tartalékban 
250 000 

Egyenáram 
Kétvezetékes 
250V 

2 tart.-ban 125 2 100 

1 vízturbina 
125, Rába 
folyó 4 m 
vízesés, 3 
m3 víz. 

4 (2 
tartalékb
an) 

180 62 200 42 800 5 0 9 45 110 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Világításra 6, 
motoráram 4. 

Trinkl Rezső 

Tapolca         
Zala m. 

Tapolcai vill. 
rt. elektromos 

műve bérlő 
Ganz 

villamossági rt. 

   7 
000    

1907.       
200 000 

Egyenáram 
Háromvezetékes 
2x220V. 

0 0 0 0 
2 nyersolaj-
motor 

2 50 272 580 105 2890 4 0 12 21 192 3 0 0 0 0 0 0 0 

  

Nyersolaj 
0,36 kg 

Világításra 7, 
nappali áram 
4, motoráram 
3. 

Trnovszky 
Rezső 
üzemvezető 

Veszprém 
Veszprém m. 
Veszprémi 

villamostelep. 
Tulajdonos a 

város. 
Bérlő:"Phöbus" 

vill. Váll. rt. 

 14 
599    

1909.       
540 000 

Háromfázisú 
áram. Pr. 3100V, 
szek. 210 és 
120V. 50~ 

0 0 0 0 
3 nyersolaj-
motor 540 

3 345 0 0 500 9147 20 15 5 19 614 5 0 0 0 0 0 0 0 

  

0,237 kg 
nyersolaj 

Világításra 6, 
motoráram 3. 

Kertész Béla 

Vörösvár           
Vas megye   

Gróf Erdődy 
Iparművek. 
Fűrész- és 

villamtelep. 
Tulajdonos: 
Gr. Erdődy 

Gyula 

   3 
000    

1911.       
60 000 

Egyenáram 
Háromvezetékes 
2x220V 

0 0 0 0 

1 szívógáz-
motor 60, 1 
vízturbina 
125, Pinka 
folyó 3,4m, 
3,7m3 víz. 

2 92 0 0 10 880 4 2 4 70,25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Világításra 6, 
minden 
hozzákapcsolt 
kW a 600 évi 
égési órát 
meghaladja, 
azontúl 4,5. 
Motoráram, 
fűtőkészülék 
2,5, 
engedmény 2-
1,5 fillérig. 
Átalányárakra 
külön tarifa.  

Steiner Richárd 
igazgató 

Zalaegerszeg   
Zala megye 

Zalaegerszegi 
rt. város el. 

műve 

 11 
789    

1906.       
420 000 

Egyenáram 
Háromvezetékes 
2x220V 

0 0 0 0 
2 szívógáz-
motor 200 

2 150 260 324 286 3893 8 4 36 109 322 31 0 0 0 0 0 0 0 

  

0,93 kg 
koksz 

Világításra 6, 
motoráram 2,5. 

Gans Sándor 
üzemvezető 

Táblázat 23. Elektromos áramfejlesztő telepek és elektromosan megvilágított helységek a Nyugat-Dunántúlon 1911.464 
 

                                                
464 Straub Sándor: „Magyarország közcélra való elektromos áramfejlesztő telepei és elektromosan megvilágított helyiségei az 1911-ik év elején” alapján.  
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                                               T
áblázat 24. T

anár tanítván
y kapcsolatok az elektrotechnika kapcsán 

  

1895 

1800 1820 1840 1860 1880 1900 

Jedlik Ányos 1800-1895. 

.Kunc Adolf 1841-1905 

Edelmann Sebő 1853-1921 

Gothard Sándor 1859-1939 

Gothard Jenő 1857-1909 

Győr, bencés gimnázium tanuló, Jedlik 1819-1820. Edelmann 1864-1872. 
 
Győr, bencés gimnázium tanár. Jedlik 1823, 1826-31. 
 
Pest, Tudományegyetem tanár. Jedlik 1840-76. 
 
Pest, Tudományegyetem hallgató. Kunc 1866-67. Edelmann 1881-82. 
 
Szombathely, premontrei főgimnázium tanár. Kunc 1863-66. 1867-84. Edelmann 1877-1905 
 
Szombathely, premontrei főgimnázium tanuló. Edelmann 1872-73. Gothard Jenő 1867-75, Gothard Sándor 1868-76. 
 
Vasvármegyei Elektromos Művek Rt. Edelmann ügyvezető igazgató 1895-1905. Gothard Jenő műszaki igazgató. 
 
Szombathely, MOTE Nagygyűlés 1880 
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Villamosítva                         
Járás neve 

   
Települések 
száma 

1895-
1900 

1901-
1914 

1915-
1920 

1921-
1930 

1931-
1944 

Össz. 

Celldömölk 29 - 2 - - 7 9 
Körmend 41 - 1 - 1 - 2 
Sárvár 48 2 - 1 4 13 20 
Szentgotthárd 29 1 - - - 3 4 
Szombathely 50 - - 4 6 7 17 
Vasvár 32 - - - 1 - 1 
Járások össz. 229 3 3 5 12 30 53 
Városok        
Kőszeg 1  1 - - - 1 
Szombathely 1 1  - - - 1 
Vas megye össz 231 4 4 5 12 30 55 
Táblázat 25. Területileg villamosított települések (1895-1944)465 (Trianoni területre számítva) 
 
Időszak megnevezése Villamosított települések 

száma 
Az összes településhez 
viszonyítva %-ban 

1895-1900 +4 1,7 
1901-1914 +4 1,7 
1915-1920 +5 2,2 
1921-1930 +12 5,2 
1931-1945 +30 12,9 
Összesen: 55 23,8 
Táblázat 26. Az 1945. előtti villamosítás adatait a fenti táblázat mutatja.466 (Trianoni területre számítva) 
 
 
Az első települések amelyek a vizsgált időpontban vezették be a villamosvilágítást. 
1895-1900: 
 Szombathely 
 Sárvár 
 Ikervár 
 Szentgotthárd. 
1901-1914: 
 Celldömölk 
 Jánosháza 
 Körmend 
 Kőszeg. 
1915-1920: 
 Gór 

Felsőcsatár 
 Tanakajd 
 Vaskeresztes 
 Gencsapáti 
 
 

                                                
465 Északdunántúl Áramszolgáltatásának 75. éve MTESZ Kiad. alapján 
466 Közben történtek közigazgatási összevonások, így a települések száma 1945-ben 231-re csökkent. 
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