
Dr. Halácsy Endrének, a Nevadai Egyetem (Reno, Nev. 
89507, USA) volt professzorának életpályáját az Elektro-
technika 2010. júniusi számában ismertettük [9]. Jelentős 
szerepe volt a transzformátor magyar feltalálásának elis-
mertetésében, a transzformátor feltalálásáról az Egyesült 
Államokban megjelent cikkét korábban már közöltük [8].  
Most Jedlik Ányosról, mint a dinamó-elv egyik feltalálójá-
ról írt cikkének fordítását tesszük közzé [Prof.Andrew A. 
Halacsy, Ph. D., Dipl. Eng. (Mech. Eng), Fel. I. E. E. E., C. 
Eng., M. I. E. E.:   „Anyos Jedlik, on inventor of the dynamo-
electric principle”, Electronics & Power 1971.Sept.]  Az újabb 
kutatási eredmények figyelembevételével a fordítást ma-
gyarázatokkal láttuk el.  Megjegyezzük, hogy egyes kife-
jezéseknél a mai magyar műszaki szóhasználatot követ-
tük (pl. dinamó-elv a dinamó-villamos elv helyett, vagy 
unipoláris a homopoláris helyett), másrészt a szerző által 
fordított idézeteknél lehetőleg  a minél eredetibb és telje-
sebb magyar szöveget használtuk. 
(Pld. Eötvös Lóránd és Verebélÿ László idézetek.)

A bevezetővel és kiemelésekkel ellátott cikk bővített fordítása:
„Független kutatók szimultán felfedezései nem szokatla-
nok, de Jedlik Ányos munkássága nem olyan elterjedten 
ismert, mint Wheatstoné és Siemensé, annak a bizonyít-
ható ténynek ellenére, hogy az ő dinamó-elv felfedezése 
megelőzte illusztris kartársaiét.”

A dinamó-elv magyar 
feltalálásának 

150. évfordulójára

dr. Kiss László Iván Az öngerjesztés 
felfedezése

Hosszú út vezetett Faraday tár-
csájától és Barlow kerekétől 
(1822) a dinamó-elvnek vagy 
más néven az öngerjesztés elvé-
nek felfedezéséig. Az első lépést 
Salvatore Dal Negro a Páduai 
Egyetemen (Olaszország) és 
Joseph Henry (Albany, NY, USA) 
tette meg 1831-ben. Az utób-
bi ingára erősített permanens 
mágnest használt azért, hogy 
villamos áramot indukáljon a 
mozdulatlan tekercsekben.

Azonos elven működő forgó 
gépet először Hippolyt Pixii mu-
tatott be a Francia Akadémián 
1832. szeptember 3-án. A követ-
kező évben Ampère tanácsára 
ezt kommutátorral egészítette 
ki. William Ritchie 1833-ban megfordította Pixii elrendezését, 
mozdulatlan permanens mágnest és forgó tekercset használt.

Saxton (1833),  Clarke (1834), Wheatstone (1841) és Stöhrer 
(1844) gépei csak a két alapvető komponens (a permanens 
mágnes és a tekercs) elrendezésében mutattak változatos-
ságot, míg Wheatstone és Cooke áttörést hoztak azzal, hogy 
1845-ben bevezették a permanens mágnes helyett a függetle-
nül  gerjesztett elektromágnest. 

Jacob Brett munkálkodott az öngerjesztés irányában azzal, 
hogy a gép által termelt áramot  permanens mágnes köré 
tekert tekercseken keresztülvezette, és ezzel megerősítette 
a permanens mágnest.   Egy dán, Soren Hjorth 1855-ben el-
választotta a permanens mágneseket az elektromágnesektől, 
mindkettőt ugyanabban a gépben használta fel. Wilde a Royal 
Society előtt Londonban 1866. április  13-án demonstrálta a 
permanens  mágnes és az elektromágnes két gépbe történő 
szétválasztását, az egyik gép csupán  a permanens mágnesek-
kel fejlesztett áramot,  és a másikat pedig csak az első  gép ára-
ma  gerjesztette.  

Az öngerjesztés elvének, vagy más néven a dinamó-elvnek 
a bemutatása 1867-ben Wheatstone  párhuzamos gépével és 
Siemens soros gépével valósult meg, valamint  Jedlik unipolá-
ris gépével 1861-ben. Ma az unipoláris gépek iránt nagy az ér-
deklődés, és ezért is érdekes Jedlik művének tanulmányozása.  

Jedlik unipoláris gépe

Jedlik a kutatás sajátosan egyéni útját követte. Miközben 
más kutatók felhasználták a kommutátort, ő kommutátor 

Jedlik Ányos, a dinamó-elv egyik feltalálója

Az Electronics & Power 1970. júliusi száma cikket közölt 
Wheatstone-ról,  a dinamó-elv egyik feltalálójáról. Az elv a mai 
villamosenergia-termelésnek és -felhasználásnak  az alapja. 

Wheatstone találmányát 1867. február 14-én Londonban a 
Royal Society hallgatósága előtt hozta nyilvánosságra.

A dinamó-elv egy másik feltalálója Siemens volt, aki Berlin-
ben  az Academy of Sciences hallgatóságának  1867. január  
17-én ismertette azt. Mindkét találmány eredetinek minősül. 

Egészen kevés szimultán felfedezés – olyan, mint az indukció 
felfedezése (Faraday és Henry), a telefon (Bell és Green), vala-
mint az izzólámpa (Edison és Swan) - ismert a villamos tech-
nikatörténetből. Bár ezek a szimultán találmányok alapvetően 
azonosak, mégis formájukban kissé különbözők. Pl. Faraday 
felfedezte a kölcsönös indukciót és Henry az önindukciót.

Ez történt meg a dinamó-elv esetében is. Wheatstone be-
mutatta a párhuzamos kapcsolású gépet és Siemens a soros 
kapcsolású gépet. A szimultán jelleg itt tovább bonyolódik 
a harmadik felfedezővel, Jedlik Ányos professzorral (1. ábra), 
aki szintén felfedezte a dinamó-elvet, és azt egy unipoláris 
gépen (2. ábra) mutatta be a Budapesti Egyetemen¹, Magyar-
országon 1861-ben  vagy még előbb. 

1. ábra  Jedlik  Ányos, 1800-1895
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2. ábra  Unipoláris induktor,  1861

Dr. Halácsy Endre Jedlik Ányosról írt cikke, 
amely az Egyesült Államokban 

1971-ben jelent  meg
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primitív görgős csapágynak felel meg és nagyon kis súrlódást 
biztosít. A rotor kézzel, fogaskerék áttételen keresztül hajtha-
tó meg. 

A kimenő végponti csatlakozók az 5. ábrán B-vel és C-vel 
jelöltek. A váltókapcsoló pozíciója mutatja, hogy az áram 
B-ből a bal oldali félben levő állórész vezetőkön keresztül, 
majd a jobb oldali félben levő állórész vezetőkön keresztül a 
D-be, azután a váltókapcsolón keresztül az A-ba folyik. Ezután 
az áram a jobb oldali mágneskeréken keresztül a bal oldali 
mágneskerékbe jut és innen a C-n keresztül lép ki. 

Ha az áramkör zárt és a rotor forog, akkor a mágneskerekek 
remanens mágnessége a zárt áramkörön belül áramot indu-
kál. Ez a B és C csatlakozó közé kapcsolt milliampermérőn  
mutatható ki. 

Ahogyan Jedliknek a készülék 
alaplapjához erősített  kézírása 
és ahogyan ennek a  6. ábrán 
levő reprodukciója megjeleníti: 
„....a delej⁴   forgatása foly-
tán a sokszorozó huzalban 
villamfolyam  indíttatik, mely 
a forgatott delej tekercsén 
átmenvén a delejt erősebbé 
teszi, az pedig ismét erősebb 
villamfolyamot indít stb. „

Ezzel az idézett részlettel   
Jedlik az öngerjesztési elvet,  
vagy más néven a dinamó-el-
vet határozta meg. 

A használati utasítás  leírja a 
gépnek Bunsen cellákkal táp-
lált motorként, valamint a gép-
nek külső gerjesztésű generá-
torként való használatát is.

Ez szintén mutatja azt, hogy 
Jedlik világosan látta ugyanannak a gépnek a különböző mű-
ködtetési módjait. 

A gép  készítésének  időpontja

A Budapesti Egyetem¹  Első Fizikai Intézetének 1859-től el-
kezdett leltárában a 24. tételként listázva – közelítő vázlattal 
együtt – szerepel Jedlik gépe (7. ábra), amelynek a leltározó 
kézírásával készített jellemzése:

„Unipolar inductor, melynek vastag rézhuzalokból készült és csak 
12 tekerintésű sokszorozójában megszakadás nélküli  villamfolyam 
indul meg, ha fekmentes helyzetű és ezen alakú hengere, miután 
egy vagy több Bunsen-féle elem hatása által villanydelejjé vál-
toztatott, a hozzá alkalmazott fogaskerék segítségével forgásba 
hozatik. Ha egy pár, vagy több Bunsen-féle elem villanyfolyama 

nélküli gépet fejlesztett. Ez unipoláris gép volt, és mint 
ilyen tökéletesen egyenletes egyenáramot állított elő. 
Ő „unipoláris induktor”¹ –nak nevezte el, a 2. és 3. ábra  mu-
tatja ezt.

„A Jedlik-féle egysarki 
villanyindító² forgó ré-
sze két, henger alakú 
üreges tengelyre föl-
csavart, négyküllőjű 
mágneskerékből áll. A 
küllők mindegyikére 
kétszer  16 (17) mene-
tű, szigetelt rézhuzalból 
álló tekercs van felhúz-
va, és e tekercsek oly 
módon vannak sorba 
kapcsolva, hogy ger-
jesztésük esetén az 
egyik keréken mind 
a négy vasküllő külső 
vége északi mágnessé-

gű,  a másik keréken viszont déli mágnességű lesz. A kerekek 
vaskarimájából tehát sugár irányú mágnesmező lép ki, amely 
a levegőn keresztül egyik keréktől a másikhoz vezet, és a kül-
lők belső végeinél az üreges tengely falán  keresztül záródik, 
amelynek a két mágneskerék közé eső középső része, erre való 
tekintettel vascsőből készült.”³ (4. ábra)
„Miközben más kutatók kommutátort használtak, 
Jedlik kommutátor nélküli gépet fejlesztett”
A mágneses erőtér útvonalának egy része - keresztezve a 3 mm 
átmérőjű szigetelt rézvezetékből készült hat darab állórész 
vezetőt – a levegőn keresztül záródik. A vezetők egymás mel-
lett a fakeret vályújában helyezkednek el. (5. ábra) Az áram 
útjának nem szabad záródnia az indukált mágneses erőtéren 
belül, ezért a vezetők meghajlított vége abban a higannyal 
töltött horonyban van, amelybe réztárcsák merülnek, és az 
üreges tengely  belsejében rézvezetékeken keresztül vannak 
összekötve. Az egymástól szigetelten rögzített réztárcsák 
csúszógyűrűként működnek. A hornyokban levő higanynak - 
amelyet  vékony falemezek választanak szét és  a tengely alatt 
helyezkedik el a kefékével azonos a funkciója.
Ezen a módon  az összesen hat, egy mágneskerékhez tarto-
zó aktív vezető és a két egység a B és D végpontok között 
soros kötésben van. Hasonlóan a mágneskerekek gerjesztő 
tekercsei is sorosan kapcsolódnak. Ezek végei az A és C vég-
ponthoz kötődnek, amelyek a gép alaplapján helyezkednek 
el. (5. ábra)
„Jedlik nem kereste sem a nyilvános elismerést, sem az 
ipari megoldást”

A tengely rövid végei olyan kis nyeregben forognak, ame-
lyet két nagy forgó sárgaréztárcsa pereme formál ki, ezek kes-
kenyek, különböző tengelyen vannak rögzítve. Az elrendezés 

6. ábra  Az unipoláris induktor 
üzemeltetési instrukciója

3. ábra Jedlik1861-es unipoláris induktorának oldalnézete és 
keresztmetszete.  A méretek mm-ben vannak feltüntetve

4. ábra Az unipoláris induktor 
mágneses tere

5. ábra Az unipoláris induktor kapcsolási rajza: 
A, B, C és D végponti csatlakozók



sokszorozóján  is  kellően   átve-
zettetik,   az   említett   forgékony  
henger magától sebes forgásba 
jön, melynek iránya a készülék 
alapdeszkáján létező fordító 
(Commutator) által ellenkező-
jévé változtathatik. Célszerű 
használhatás végett az eszköz 
rövid leírása és kezelési módja 
az alapdeszka alá csatolt írás-
ban olvasható.
Kigondolva lőn Jedlik Ányos 
által elkészítve pedig Nuss 
pesti gépész műhelyében. Be-
szerzés ideje 1861.”⁵ 
Bár a gépet 1861-ben leltá-
rozták, prof. Eötvös Lóránd, a 
geofizikai inga feltalálója és 

prof. Klupáthy Jenő - mindketten Jedlik személyes barátai - 
rögzítették, hogy a gép az  1850-es években készült.

Jedlik, mint szerzetes nem kereste a nyilvános tetszés-
nyilvánítást. Ő kutatott és élvezte kutatásának eredményeit. 
Követői a gépét eredeti formájában őrizték meg a Budapesti 
Egyetem¹   Első Fizikai Intézetében.  

Prof. Verebélÿ László 1930-ban három másolatot készít-
tetett. Az elsőt a Budapesti Műszaki Egyetem Verebélÿ 
tanszékének felügyeletében őrizték, a második a Magyar 
Állami Vasút Székházába került, ahol prof. Verebélÿ  vezette 
a vasút-villamosítási osztályt, és a harmadikat Münchenbe a 
Deutsches Museumnak küldték el. 

Mint prof. Verebélÿ tanszéke fiatal tanársegédjének előjo-
gom volt az 1930-as évek elején a gépet működtetni, és én 
emlékszem arra, hogy az bámulatosan simán és viszonylag 
erőteljesen működött⁶ . Amennyire én tudom, az eredeti és 
az első másolat még Budapesten van, a második másolat fel-
tehetően Brazíliában, Sao Pauloban, a harmadik másolat 
valószínűleg elpusztult a második világháborúban⁷ . 

Jedlik, a feltaláló

Jedlik Ányos  1800. január 11-én Szémőn⁸ született, Magyar-
ország Komárom megyéjében, egyszerű és szegény⁹  paraszti 
családból. Keresztneve eredetileg István volt, amelyet szerzetes-
sé válásakor Ányosra változtatott. Középiskolai nevelése Nagy-
szombatban kezdődött, ami Pozsony iskolájában folytatódott, 
és 17 éves korában belépett a Szent Benedek rendbe. A doktori  
minősítést 1822-ben kapta, és  1825-ben szentelték pappá.

Ezután rögtön megkezdődött fizikatanári pályafutása, 
először Pannonhalmán, majd Győrött és 1830-tól a Pozsonyi 
Akadémián. 1840-ben a Budapesti Egyetem1 fizika profesz-
szorává nevezték ki. A Magyar Tudományos Akadémia rendes 
tagjává 1858-ban választották meg. 

Bár  Jedlik  78 éves korában, 1878-ban nyugalomba vonult,  
mégis megőrizte  mentális frissességét, ismeretszerzési törek-
vését és munkáját végső napjáig folytatta. Az 1895. decem-
ber  15-i¹⁰  halála előtt pár nappal mondta egyik barátjának: 
„Kedves rendtárs úr, életem hosszú volt, de a munka sohasem 
fárasztott, hová kellene lennünk, ha az Isten a munkára való 
képességet megvonná tőlünk.”¹¹

Prof. Eötvös olvasta fel  a Jedlik halála utáni megemlékezést, 
a Magyar Tudományos Akadémia  1897. május 9-i emlékülé-
sén. Azt mondta: „Jedlik is így magára hagyatva járt öncsinálta 
útján és mégis nem egyszer azon nagy felfedezések nyomán 
haladt,  melyek e századnak dicsőségét teszik. Ő sokat keresett 
és sokat talált, de mert maga nem hirdette, honfitársai nem 

vették észre, a külföld nem látta az ő találmányait, azért a világ 
tudományos irodalmában a neve alig fordul elő a XIX –ik szá-
zad felfedezőinek sorában.”¹²

Prof. Verebélÿ a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 1928. 
május 3-i emlékülésére készített életrajzban a következőket 
jegyezte meg:
 „…Minden boldogsága  a természet titokzatos erőinek egy-egy, 
maga kigondolta kis készülékkel való megszólaltatása volt … „

Egyszer, amikor… egyik fiatalabb rendtársa azt kérdezte 
tőle: „Miért választotta tanulmányai tárgyául éppen a fizikát és 
miért nem például a teológiát,  amely a legmagasztosabb dol-
gokkal foglalkozik ?” Ő válaszolta: „Kedves Öcsém jobban meg-
ismertem Istent a fizikából, mint maga a teológiából.”
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Magyarázatok
¹  Jelenleg Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest
² Jedlik az unipoláris induktort magyarul egysarki villamindítónak, vagy 

egysarki    villanyindítónak nevezte el.
³  Az [5]-ben is használt  idézet az [3]-ból, melynek dr. Halácsy E.  angol válto-

zatát használta.
⁴  Jedlik itt a mágneskereket ill. annak erőterét nevezi delejnek. Máshol az 

elektromágnest, ill. annak hatását villanydelejnek nevezi.
⁵  Fordító az idézetet –  az eredeti olvashatatlansága miatt – [3]-ból  másolta ki.
⁶  Az [6] indokoltan feltételezi, hogy a gépet  külső gerjesztéssel lehetett  mű-

ködtetni.
⁷  Jelenleg a második másolatról nem tudunk, a harmadik másolat a Deutsches 

Museumban van, de nincs kiállítva
⁸  Szlovákiában van, szlovákul  Zemnének hívják, jelenlegi magyar neve Szímő
⁹   A legújabb kutatás,  [7] szerint ,családja módosabb, középparaszti jellegű  volt.
¹⁰  A legújabb kutatás, [7] szerint  halálának időpontja dec. 13.
¹¹  Az idézet az  [3]-ból, mely szerint Jedlik azt Acsay  igazgató rendtársának  

mondta. 
¹²  Idézet az  [4] – ből
¹³  Dr. Halácsy Endre cikke végén angol címmel felsorolja Jedlik Ányos több,  más 

témában  megjelent írását is, azért, hogy  Jedlik Ányosra felhívja az egyéb témák 
szakértőinek figyelmét, és egyúttal tovább növelje Jedlik Ányos hírnevét.

¹⁴  Ez a dr. Halácsy E.  által használt [1], némileg módosított, újraszerkesztett 
kiadása

Fordította és megjegyzésekkel ellátta:  dr. Kiss László Iván.

Dr. Kiss László Iván
MEE Technikatörténeti Bizottságának  titkára, 
Jedlik Ányos Társaság  tagja,
MEE Energetikai Informatika Szakosztály alelnöke

7. ábra Jedlik gépe a leltározó 
kéziratával

Lektorálta: dr. Jeszenszky Sándor, a MEE Technikatörténeti 
Bizottságának elnöke, a Jedlik Ányos Társaság  tagja
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