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TUNGSRAM 

Tisztelt Olvasó, Kedves Egykori Munkatársunk! 

Több mint száz éve magyar és külföldi vállall<ozók kezdeményezésére alakult meg az Egyesült Villanyossági 
Rt., az első olyan magyar elektrotechnikai vállalat, amely az akkor elterjedőben lévő technikai újdonsággal, az 
elektromos áram világítás célra történő felhasználásával foglalkozott. 

A Tungsram Rt. története megírásának, közreadásának gondolata az 1980-as évek végén merült fel. 1989-
ben az akkori Magyar Hitelbank vezetőjének segítségével létrehoztuk az Aschner Lipót Alapítványt. Célul tűztük 
ki a hírneves vezérigazgató emlékének ápolását, egy kitűnő vezető által irányított cég és márka múltjának 
bemutatását. Ebben az időben határoztuk el, hogy a vállalat alapításának 100. évfordulójára ipartörténészek és 
saját munkatársaink segítségével megíratjuk a vállalat 100 éves történetét. A munkához jó alapul szolgált a 
gyártörténeti gyűjtemény, illetve a gyártörténetet bemutató állandó kiállítás. Terveink akkor nem valósultak meg, 
most - néhány év késéssel - támogatóink segítségével közreadhatjuk A Tungsram Rt. története című könyvet. 

Száz esztendő történéseit összefoglalni és alig több mint 150 oldalon bemutatni szinte reménytelen 
vállalkozás. Ha mégis sikerül, ahhoz biztosan hozzájárul az is, hogy Ön, aki a kezébe veszi ezt a könyvet 
belülről ismeri a gyár életét. Talán ez volt az első és utolsó munkahelye, talán már szülei, nagyszülei is itt 
dolgoztak, így munkájával nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy ma, 2004 tavaszán még mindig ismert a 
Tungsram-márka neve, még mindig él Újpesten a "Villanygyár", az "Izzó", a "Tungi" emléke. 

Igen, talán az Ön munkájának is köszönhető az a sok találmány, ötlet, amely mind-mind megjelent 
termékeinkben. Ezek nagy része ma is Tungsram-szabadalomként ismert a világ fényforrásiparában. Igen, 
talán az Ön munkájának is köszönhetők azok a gépek és fényforrások, melyek megalkotásában, gyártásában 
mint mérnök, technikus, szakmunkás éveken keresztül részt vett. Igen, talán az Ön kereskedői, 
létesítményvezetői tevékenységének köszönhető, hogy gyártmányaink - az izzólámpák, rádiócsövek, 
télvezetők, vákuumtechnikai termékek és gépek - eljutottak a világ számos országába. Igen, talán az Ön 
műszaki-gazdasági területen végzett munkája tette lehetővé, hogy a Tungsram a magyar ipar egyik legnagyobb 
- nemzetközi hírű - vállalata legyen. Igen, talán az Ön vagy családjának sport- vagy kulturális teljesítménye 
tette ismertté a Tungsram márkanevet, tette az elmúlt 100 évben a Tungsrammal együtt fejlődő, kedves, 
lakható városrésszé Újpestet. 

A több mint 100 év alatt elért tiszteletre méltó teljesítménynek állít emléket ez a könyv, megőrizve az Egyesült 
Izzó soha el nem múló emlékét, az izzósok nagy családjának országhatárokon túl is ismert hírét. Ma, amikor 
viharos gyorsasággal tűnnek el egész iparágak, szűnnek meg világhírű gyárak, felmerül a kérdés, hogy mi a 
Tungsram titka? Én a sikerekben elsősorban a magas színvonalú emberi tevékenységet látom. Gondoljunk 
csak arra, hogy újpesti (és nem csak újpesti) családok több nemzedéke dolgozott nálunk, akik sok-sok 
évtizeden át hűségesek voltak munkahelyükhöz. Ök segítették számos vidéki Tungsram-gyár telepítését, sok 
ezer ember munkához való jutását. Emlékezzünk olyan vezetőkre, mint Aschner Lipót, aki ötvenhat esztendőn 
át állt a vállalat alkalmazásában, és egy kis tisztviselőből lett vezérigazgató. Az öt követő vezetők Aschner Lipót 
példáját követve sikeresen fejlesztették tovább a vállalatot. Gondoljunk csak híres kutatóinkra, mérnökeinkre, 
akiket nem lehetett ígéretekkel külföldre csalni vagy más céghez csábítani. 

Az 1990-ben történt tulajdonosváltás során sokan kikerültek ebből a családból. Gondolhatnánk, talán el is 
vesztek az élet meglehetősen változatos világában, de úgy látszik, nem így történt: több olyan vállalkozásról 
hallunk hírt, melynek tulajdonosai, vezető munkatársai egykor izzósok voltak, s akik időnként összejönnek, 
találkoznak, tartják egymással a kapcsolatot. 

A közösség, az együvé tartozás ereje mindig is jellemezte a Tungsramot. Ennek történetével és titkaival 
ismerkedhet meg. Kedves Olvasó. A Tungsram történetének közreadása nem csupán tiszteletadás az elődök 
előtt, hanem ipartörténeti emléket állít egy nagy múltú vállalatnak olyan időben, amikor a történelmi emlékezet 
oly gyorsan szürkül, az emlékek tárgyai elkallódnak, elvesznek, és azok, akik még emlékezni tudnak, vagy 
részesei voltak a múltnak, sorra eltávoznak közülünk. 

Ezeknek a gondolatoknak a jegyében ajánlom e könyvet olvasóinknak, köszönetet mondva támogatóinknak, 
akik lehetővé tették a könyv kiadását. i 

Barátsággal köszönti Önt ^—k \_•,__/ X\ -^ -^tO'O 

Gábor András 
az Aschner Lipót Alapítvány kuratóriumának elnöke 

a Tungsram Rt. volt vezérigazgatója 
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