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Kedves Olvasó! 

 

Jelen kötet a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány által kiírt, „Az energia forradalma 
– forradalmi energiák” elnevezésű pályázatra beérkezett pályaműveket tartalmazza.  

Alapítványunk az elmúlt három esztendőben rendre a Magyar Ipari és Technológiai 
Forradalomhoz (XIX-XX. sz.) kapcsolódó témájú nyári egyetemeket szervezett. Célunk a 
találkozókkal az volt, hogy a résztvevő fiatalok ne csak hazánk történelmét, földrajzát 
ismerjék meg, hanem lássák, hogy a mai modern kor technológiai vívmányaihoz is mennyi 
újítással, találmánnyal járultunk hozzá mi magyarok, határon innen és túl.  

Jedlik Ányos neve, vagy a Déri-Bláthy-Zipernowsky triász munkássága sokak számára ismert, 
mindazonáltal az itt következő tanulmányokban bizonyára olyan érdekességeket is talál a 
kedves olvasó, melyekkel vagy még nem találkozott, vagy felelevenítheti vele korábbi 
ismereteit. Valamint képet kap arról, hogy milyen rögös út vezetett addig, míg minden 
településen felvillant a lámpafény és megszokottá vált, hogy az energia huszonnégy órában 
zavartalanul rendelkezésre áll minden otthonban és intézményben. 

Ha az olvasmányokból kedvet kapott hozzá, szeretettel várjuk valamelyik rendezvényünkön 
személyesen is. 

 

Kellemes olvasást kívánok. 

 

Tisztelettel: Dr. Kopp Kristóf, a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány kuratóriumának 
elnöke 

 

Budapest, 2013. augusztus 31. 
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A fa – azaz dendromassza – mint korabeli energiaforrás infrastrukturális 
szempontrendszere az Ezredforduló Monarchiája gazdaságirányítás-szervezési 

berendezkedésében 

Írta:ăLászlóăPéterăSándor, adjunktus 

 

Természettudományos bevezető 

„Aătűzifa!”ă- gondolnánkăésălegyinthetnénk.ăHiszenăezăaălegolcsóbbădolog.ăMaăezzelăváltjákăkiă
az ügyesebbăönkormányzatokă(Ausztria)ăsokăhelyenăaă– drágulóă– fossziliát,ăaăgázt. 
Azótaătudományosăkutakodások,ăvizsgálatokăkimutatták,ăhogyăfĪlegăaăszĪrĪsălevelűălombosă– 

azazănemătűlevelesă– erdeiă fafajokă(Populusăcanescens,ăPopulusăalba,ăszĪrösăSalixăésăszĪrösă
égeră fajok)ă sűrűnă befogjákă– szakszóvală „kontaminálják”ă– aă radioaktív izotópokată ésă azokă
elégetéskorăezenănukleuszokăakadálytalanulăkiszabadulhatnakăaă„pollutant”-ban,ăazazămégăaă
felhasználóă életterébenă (leülepedĪ)ă égéstermékbĪlă kiválóă formációbană (aeroszolok)ămintegyă
„kiszóródhatnak”.ă (Ural,ă vagyă Csernobilă zónájaă aă példa).ă Aă tűlevelesă erdeiă fenyĪă (Pinusă
sylvestris)ă ilyenă szempontbólă talánă kisséă veszélytelenebbnekă tekinthetĪ,ă mertă aă faă eleveă
„kifésüli”ă ază „utazó”ă aeroszolokată aă levegĪbĪl,ă deă ază izotópokăkiszóródásaăhatásáraămáră ază
erdeiă állományă növekedéseă is elakad,ă leáll.ă Azutánă megă aligă hoză vághatóă fatömegetă ază
„érintett”ă állomány,ă amiădendromasszaăproduktumă formájábană aă tűzterekăközvetlenă térségétă
komolyabbană szennyezhetné.ă Eztă maă egyreă komolyabbană kellă venni,ă mertă aă fatüzelésă – 

regionálisană legalábbă isă – elĪlépettă mintă esetlegesă alternatívă tüzelésiă forma,ă deă nagyă
felelĪsségetăigényel (pl. OSB lemezek illegálisăelfűtései)1.  
 

Történeti bevezető 

AzăemberăvalószínűămárăaăsámánirányításăaláătartozóăMandzsúriaăésăTuvaăesetébenăfelismerteă
a fa – mássalăpótolhatatlană– értékét,ăĪsiă„elem”ăvoltátă (Quintessentia).ăEurópábană isăkoránă
terjedtăezăaă szemléletă (görög,ăetruszk,ă római,ăkeltaămitológia),ădeămégăaăKarolingokăalattă isă
dívott – ittă máră dokumentálhatóan.ă Klodwigă (Ő86)ă alattă aă „forest”ă fogalom,ă erdĪt,ă esetlegă
vizes élĪhelyetă jelentett.2 Aă Merovingă Oklevélă tanúságaă szerintiă késĪbbiă értelmeă viszontă
„Tilalmas”-sáă módosult.ă Eă „tilalmas”ă királyiă jogköră betartatásaă felettă aă forestariusok és a 
custodes nemoris-ok Īrködtek.ă(Utóbbiak,ăhogyăaăligeteketămegăneădézsmálják,ăsătelenteăkiăneă
vágjákătűzifaăcéljából!). 
Bath3– /módosította a szerző/ă szerintă eă „Tilalmasok”ă funkciójaă ígyă következettă prioritásiă
sorban: 

1. vadászată(„Wildbann”-jog) 

2.ăállattartásă(alkalmiăalomăésălevél-lombătakarmányăbeszerzésăjogaă– várispániăengedélyre) 
3.ărönkhasználată(Boronafalakă”medveborona4”,ăkülsĪ-faváz,ăerĪdöknekă„stratégiai”-gömb-fa, 

rómaiak,ăszarmaták:ăpl.ăCsörszăárka,ăerdĪ-,ădeăinkábbăvárispánă(Dugeth,ăEperjes,ă1331) 
Ő.ăfahasználat:ătűzifa 

                                                           
1 Lászlóă(1990,ă1993)ă 
2 Weisz (1924)  
3 Slicher van Bath (1963) 
4 medveborona:ăgyalulatlan,ăazazănyersen,ăgömbfákbólăösszeácsoltăboronafal 
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ő.ătönkhasználat:ăútburkolat,ăvörösfenyĪbĪl,ătölgybĪlă– jellemzĪenăalpokaljai,ăközéphegységiă
kelták 

6. fegyverfa: Nyitra-vidék,ădeăjellemzĪenăNémetország,ăAnglia,ăÍrország 

 

Tehátăaătűzifaămintăszempontăközéptájtăhelyezkedettăelăeămódosítottălistán,ăhiszăvoltăbĪséggelă
nád,ă fűzfonadék,ăgyümölcs,ăsĪtăszĪlĪ/!/ănyesedékătüzelniă – ekkoribană is.ăRáadásulăazăakkoriă
tűzkészségekăisăeztăaămegoldástăsugallhatták.ă(102ŐăkörüliăadatokăMagyarországon).ăNálunkăaă
Capitularia Merowingiana  mellettămárăazăAranybulla 22. pontjaă isă tartalmazzaă aă tilalmazásă
fogalmát.ăAăBann-jogalkotás5 tehátănálunkăisăteret nyerhetett – azăÁrpád-házăalatt,ădeăaăvizesă
élĪhelyekreă kiterjesztve6.ă Egyházjogilagă hazánkă a VIII-IX. sz.-raă feltételezettă
térítĪpüspökségeinekă (Morva)ă döntĪă mértékbenă aă Salzburgiă Érsekségheză tartozott.ă (890,ă
Arnulfă császáră leveleă aă zalai,ă vasiă Silva-kkal7 kapcsolatosan Foresta

8-kéntă egyenesenă
kiemelten /sic!/„édesă völgyet”ă emleget.ă Hasonlóă – emelkedettă hangnembenă szólă IV.ă Bélaă
királyunkă 1263-asă mégpedigă Prilivégiuma9

 Locsmándă vármegyeă (akkoră Luchman/n)ă
ünnepélyesăBirtokajándékozó Oklevelében.) 

Teleki,ăaă történetiă földrajzăhazaiăatyjaăkimutatta10 1930-ban, hogy aămagyarságămozgásábană
ază erdĪ-erdĪsztyeppă zónahatár-vonalată követte,ă să aă FreisingiăOttóă /111Ő-11ő8/ă sugalltaă képă
ellenébenă nemă „szállingózta”ă aă füvesă tereketă keresztül-kasulă „elveszettă lovasokként,ă mintă
pusztaságbană tévelygĪă nomádă hordák.”ă (Mégă Glaser Lajos /1903-1944/ 1937-es „gyepű-

elmélete” vonatkozik ide.). A XIV sz.-iă birtokadomány-levelekă vetettekă végetă ennekă aă
kiegyensúlyozottă „fenntartható”ă tájhasználatnak.ă Erdésză szakszóvală életmódnak,ă melyă
„tartamos”ă szemléletévelă kímélteă ază erdĪ- ésă tájkeretet.ăEă századă elején,ă deămáră IV.ăLászlóă
alatt,ă aă régi,ă gigantikusă királyiă uradalmaknakă (Zemplén-erdĪ,ă Vihorlátă /Szt.ă Erzsébetheză
köthetĪ/;ăMáramarosi-havasokăerdĪtömbjeă/Szt.ăLászlóhozăköthetĪ/)ăcsakăaătöredékeă(Csepel,ă
Pilis)ămaradtăfenn.ăJöttăaăcsákămátékămegvesztegésekhezăköthetĪă„erdĪlésének”ăkora,ăazazăaă
földesúri „magánháborúké”.11 (1960,ăSzabóăI.ăterminusa) 
 

Rablógazdálkodás és az ellene megtett akciók 

Aă Kárpát-medenceă innentĪlă mindigă isă úgyă „formázta balsorsát”,ă hogyă faanyagă kitermelésă
tekintetében12 mindinkábbă rablógazdálkodásă feléă sodródott.ă Ază Alföldönă ază I.ă vh.ă utánă
kiemelkedĪenăKaánăKároly13/1867-1940/ az 1920-asă évekbenă tettă hathatósă ellenlépéseket;ă aă
Tiszántúl,ăPartium,ăErdélyătekintetébenăTuzsonăJános gondolkodottăhasonlóan,ăakiăszemélyesă
terepmunkájávală behatóană ismerteă mégă ază ázsiaiă erdĪs-szteppékă világátă is.ă ĩkă kettenă
kiemeltenă szorgalmaztákă ază erdĪ- ésă természetvédelemă kérdésétă (lásdă Deliblát 
„homoksivatag”ă beerdĪsítése).ă Aă florisztikaiă újabbă kutatásokkală (Simonkaiă /18ő1-1910/, 

                                                           
5 jólăszabályozott,ăprecízănémetăvadászatiăjog 
6 Degréă(1939) 
7 latinăszó,ăjelentése:ăerdĪ,ăerdĪtájraăisăutalóăkifejezés 
8 gallă eredetűă szó,ă jelentéseă ugyancsakă erdĪ,ă deă elsĪsorbană ază erdĪvidékă belsĪă tulajdonságairaă utalvaă
használjákă 
9 a privilégiumiă szigorúbbă királyiă rendelkezés,mintă ază oklevél,mivelă ază okleveletă visszaă lehetă vonni,ă aă
privilégiumăvisszavonhatatlan,ăígyăközelăállăaătörvényerejűăbullához 
10

 CsĪreă(1980) 
11 Szabó (1966) 
12

 CsĪreă(1967) 
13 KaánăKárolyrólămintăaă„legnagyobbămagyarăerdészrĪl”ăkilátótăneveztekăelăaăNagy-Hárs-hegyătetején. 
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Tuzson /1870-19Ő3/ă nyomán)ă Zólyomiă Bálint14 /1908-1997/ă mutattaă meg,ă hogyă ază Árpád-

korigă ază alföldiă szálerdeinkă jóvală kiterjedtebbekă voltak.ă (Orotva
15, Irtás, Sikáros helynevek 

/BenkĪ/).ăAă II.ă vh.ă elĪszelét mintegyămegérezveăKlebelsbergă szorgalmaztaă aă tanyafásítástă aă
tanyaközpontiă iskolákban.ă Tettékă eztă olyă lelkesă módonă aă tanügyă részérĪl,ă hogyă nemă egyă
helyenă aă parancsnok(!)ă isă parancsotă adottă Īrsének,ă să aă „kakastollasok”ă vállvetveă ültettekă aă
diáksággalăésăaătanerĪvelă(OrosházaăTanyaközpontă- illetveăTanyaközpontiăĩrs)ăaăcsemetétă… 

 

Fatüzelésăenergetikaiămérlegen 

Kanadaă8,ăUSAă6,ő,ăMexikóă1ă(!)%-otăképviseltăază1980-asăévekbenăaăfakitermelésiărátából,ă
melyăaăfatüzelésiă„választékra16”ăesĪărészarányăaănemzetiăfahasználatból.ăÁmămindezămaămáră
megtöbbszörözĪdött.ă IdĪközbenă ugyanisă beláthatóváă vált,ă hogyă aă fatüzelésă szerepeă
megkerülhetetlen.ă SĪtă egyreă inkábbă felértékelĪdikă mintă gyorsană bevethetĪă energiaforrásă –
annakăsajnosămindenăhátrányával.ăIlyenăkövetkezményăazăa kevésséăismeretesătény,ăhogyăazăI.ă
vh.ă környékénă DobogókĪă kopasză hegycsúcsă volt.ă (Vö.ă Nagy-Kopasz, egykori Fekete-fej a 

Budai-hegyekben).ă Ază utóbbinakă csakă aă „feje”ă feketéllettă egyă kisebbă „erdĪpamacstól”.ă
MindenădologănemăfoghatóăaăMonarchiára.ăNyilvánăBécstĪlăSemmeringigănemăazăitteniăfákkală
üzemeltekă aă kandallók,ă hanemă a MorvaországbĪl,ă Dél-Csehországbólă származóakkal.ă Deă aă
háborúămegpróbáltatásaitólădidergĪă lakosságăezenă forráshoză„nyúlt”.ăAzăorosză„felszabadítóă
erĪk”ătöbbszörăfel-”számolták”ăaăNépligetet, egyszer a II. vh.-ban, egyszer meg 1956-ban. A 

dendromasszaă stratégiaiă felhasználásiă rendbeăállításakoră ezeketă azăelĪzményeketă figyelembeă
kell venni. 

 

Kandallófűtésăkora: 
Aăkandallótűzănemăolyană tiszta,ămintă aămegújuló,ă vagyă gázenergia,ă deămégisă számolni kell 

vele,ămertăazăenergiapolitikánakă„többălábon”ăkellăállnia.ăRegionálisan,ăolyanăjárásokbanăaholă
ază erdĪborítottságă 6ő-7ő%ă közötti,ă egyenesenă javallt.ă Hiszenă aă fokozódóă mértékűă
gázkiszolgáltatottságă csökkenă általa,ă să ezzelă néhaă – fĪlegă egyesă régiókban – mégă
háztartásonkéntăakáră„spórolni”ăisălehet vele. 

 

Aă„pellet”ăkora: 
JobbanăelĪfűtött,ăazazăbelépésnélăkritikusăhĪmérsékletiăküszöbăfelettiă(németămárkák)ăműködĪă
égetĪ-berendezésekă kedvezĪbbenă tüzelnek,ă mintă aă kandallóă ”üzem”-mód. A Miskolci 

Egyetemă tüzeléstaniă szakértĪiă rámutattakă azokraă aă visszaélésekre,ă melyekă üzembevételă
nélküliă használată nélkülă eă vegyestüzelésűă kazánnal,ă vagyă akáră kandallóvală elă lehetă „érni”.ă
OSB,ăfurnél,ăpozdorjaă– sĪtăműanyagégetésekăperesăeseteiă isăelĪfordulnakămaămár.ăAăpellet 

fűtésnél eză kizárható,ă deă ittă isă inkábbă aă szálfaă pelletetă (erdeiă biomasszát)ă kellă elĪnybenă
részesíteniăsănemăaăbiofüvet,ăbionádat,ăbiobambusztă(S, N, P-terhelés17). 

 

Mindenképp fontos a beszállítás  

Aălogisztikaiăkészletezés,ăátrakodás,ăcélbaăjuttatásăigenăsajnálatosămódonămaăközúton,ădeănemă
„tengelyen”,ăazazăvasútonăszállítvaătörténik.ăIlyenăszempontbólăaăMonarchiaă„aranykor”-nak 

                                                           
14 Zólyomiă(1936) 
15 Orotva,ăGyergyóditróăkülterületeă(Székelyföld) 
16 aăfátăkitermeléskorăválogatjákăaszerint,ăhogyătüzelésre,ăvagyăhaszonfakéntăépítkezésreăhasználják 
17 Kén,ăNitrogén,ăFoszforăkémiailagănéhaătelítetlenül,ăaromásan,ăolykorărákkeltĪă(karcinogén)ă
gyökcsoportokban 
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tekinthetĪ.ă Voltakă elsĪ-,ă másod-, harmad-,ă negyedrendűă vasútiă vonalakă a Monarchia 

Szabálykönyveăszerintă (1870-MonarchiaăVasútiăSzabályzata).ăAză elsĪrendű aăvasútiă fĪvonală
(ilyen pl. a Jobbparti körvasút, Balparti körvasút, Székely körvasút, Adriai és Fiumei vonal), 
a másodrendű aăHÉV,ăamelyăstratégiailagăilleszthetĪăazăelsĪdlegesreă(Pl.ăSzentendreiăHÉVă- 
Aquincumnál),ăjártăisăgĪzösăaăHÉV-sínenăévekkelăezelĪttămégpedigăesztergomiăvonatjavításokă
okán.ă Ehheză illeszkedikă aă harmadrendű – azază olyană kisvasút,ă melyă utast,ă să faanyagotă isă
egyarántă szállít,ă végülă aănegyedleges aă tisztán faanyagotă szállítóă erdeiă kisvasút.ăAă kisvasútă
kedvezĪbb,ă hisză lassabbanămegyă aă vonată rajta.ăY-elvűă rendszerekă isă képezhetĪkă általa.ă (Ază
elsĪă ilyenăDarjeelingbenăépültăki,ă aămásodikăBörzsönyăTörökmezĪăvonalán).ăSíntávjaă1067,ă
1000, 760, 600, 580, 500 milliméteresă lehet,ă ezértă szűkebbă sugarúă köröketă lehetă veleă
kialakítani.ă Magamă mégă álltamă lánccală biztosítottă platójúă kocsină (Süttői Állami Erdei 
Kisvasút18),ă tehátă vegyesă használatraă isă jóă ugyanazonă szerelvény.ă Nemă csakă ază elsĪrendűă
vasútnálă voltă kialakulvaă egyféleă kontabilitás19.ă Aă harmadrendűă vonalakă (pl.ă NógrádverĪce-

Nagymarosătérségben)ă„behatoltakăaăvárosiătérbe” – pl.ăVácăelĪterébeă–,ăsăottămásodrendűkéntă
nyilvántartottăHÉV-vonalakkală váltakă egyenlĪă funkciójúakká.ăAză 1920-asă évekreă többămintă
1000ă kmă ilyenformaă infrastruktúraă képzĪdött.ăMáraă eă kisvasutakbólă 37-vonală (!)ămegszűnt,ă
ezekbĪlă ő-7ă erdeiă vonală tisztánă erdészetiă rönkszállításiă célúă volt,ă ésă továbbiă 10-12 vegyes 

funkciójú.ă Énă éppenă ază elsĪtă ismertemă jól,ă ază arad-borosjenĪiă vonalat,ă (1877,ă Arad-

Körösvölgyi Vasút).ă Aămozdonyokă neveă Arad,ă Világosvár,ă BorosjenĪă volt,ă sămindă aă bécsiă
Siegl terméke.ă Eză pompásană működveă bortă szállítottă (Ménes,ă BorosjenĪ)ă illetveă
magyartölgyet,ă csertölgyet,ă bükkötă aă Zaránd-hegységbĪl,ă melyă működésă aă HÉV-eket is 

megelĪzteăidĪben,ăsĪtăeăHÉV-törvénytăisăennekămintájáraăhoztákăBudapesten.ă 
 

Egyébămegoldások 

FogasăgĪzös: 1868-ban a Washington-hegyenă épülămegăază elsĪ,ă aă kontinensenăpedigă1871-

ben,ăezăaătípusăaăSvábhegyenă187Ő-banăkezdiămegăműködését. DöntöttămozdonyterűăgĪzösök,ă
csakă turistaă célraă alkalmazták.ă Ámă faanyagszállításraă ază ózdi,ă salgótarjáni,ă Karánsebes-
Hátszegváraljaăköztiăvonalakă(bányafátăvittek)ălettekătöbb-kevesebbăsikerrelăüzembeăvéve.ăAză
elsĪ,ă aă salgótarjániă 1881-benă bányafaă szállításáraă lettă – többekă köztă – kialakítva,ă 1883-ban 

balesetetă (fogaskeréktörés)ă „szenvedett”,ă majdă végülă 19ő7-benă bezártă ază üzemeltetése.ă Aă
következĪă ază Ózdi,ă eztă követteă ază 1908-1909-benă Dél-Erdélybenă megépítettă Karánsebes-
Hátszegváraljaă vonală (közelă 1000ă mă magas Erdélyi Vaskapu „leküzdésére”ă történt)ă
megnyitása.ă Ază itteniă „vaskapui”20 balesetekă „elĪrejelzésére”ă aă fogaskerék-repedéstă aă
fogaskerekesă szakaszokă elejénă ésă végénă petróleumlámpaă (!)ă fényébenă buzgólkodóă pályaĪr-
felügyeletăjelentette. 
 

HÉV: Francia rendszerăaăfentiăangolszásszalăszemben.ă„Ki a Zöldbe a Hévvel!” – hangzott az 

egykori reklámszlogen. A Zólyombreznó-TiszolcăköztiăHÉV-vonalăszemély- ésărönkszállítástă
végzettă189ő-tĪl.ăValósággalăipariăcsodaăvolt,ăhiszenăvoltăfogaskerekesăszakaszdarabăisăbenne. 

Vasútiă hobbybarátokă általă melengetettă tervekă szerintă ráhelyezikă aă karánsebesiă mozdonytă ésă
turisztikaiăcélraăismétăújraélesztik. 
SzentendreiăHÉV,ă2ő0-esă számúăvonal.ăAzértă kezdjükă ezzel,ămertă rönkszállításraă (is)ă kerültă
elgondolásraă aă – menetközbenă módosultă nyomvonalvezetésűă – vonal. Korai, 1860-as 

                                                           
18 Megszűntettékăază1970-esăévekben, helyileg a Gerecsébenăvolt. 
19 AzăelsĪrendű,ămásod-, harmad- ésănegyedrendűăvonalakă„logisztikai”ăkapcsolhatósága, azaz 

átjárhatósága. 
20 NemăazonosăaăDunaiăKazán-szorosăszomszédságábanălévĪăVaskapuval. 



11 

keltezésűăeredetiăHÉVăépítésreăvonatkozóă’A’-tervben felmerülăaăfaanyagszállításăfeladatköreă
aăkitermelĪhelyekrĪl,ădeămivelăekkorămégănemăvoltakăszuburbanizációsăjelenségek,ăcsakă– 20 

évăkéslekedésselă– 1880-ra alkottákămegăa HÉV-törvényt (XXXI. ideăvonatkozóătörvénycikk,ă
azazănemă„salátatörvény”).ăAză1860-banăelgondoltă tervekăszerintămégăPomázigămentăvolna,ă
majd a Dera-patakămenténă aăKovácsi-pusztákig.ă Aă rönkötă hordtaă volnaă aă városbaă PilisbĪl,ă
Kovácsi-pusztákă körzetébĪl.ă Ekkoră aă svábă Csobánka,ă aă szlávokă laktaă Pilisszentkeresztă lettă
volnaăaăvonalăakciórádiuszában.ăAăszerb,ărác,ăsăaădalmátăvastagabbăpénztárcájúălobbistákăitteniă
hatásáraă végülă isă északnak,ă Szentendreă feléă kanyarodottă aă nyugată feléă máră „bedöntött”ă
pályavonal. Itt – e nyomvonalon – máră csakă építészetiă anyagot,ă să ipariă cikkeketă (vasalat,ă
gerenda,ă kazán,ă gyáriă gépă aă Lenfonógyárba,ă stb.ă szállított.ă Magamă isă „számtalanszor”ă
rakodtam rajta.) 

Ază elsĪă vonală nemă eză voltă aă térségben,ă hanemă aă ráckeveiă vonală elsĪ szakasza (1887. 

augusztus).ăAălegnagyobbătömegbalesetăpedigăennekă„ikertestvérénél”ăaăcsepeliăvonalnálăállottă
be.ă(1978.ăáprilisiătömegszerencsétlenségăaăBorárosătéren.)ăMajdnemăkétătucatăemberămeghalt.ă
(Aă HÉVă bizonnyală többă bajt,ă produkált,ă mintă aă fogasă gĪzös/fogaskerekű,ă ezértă ittă aă
teherszállítástăkésĪbbăaătolatástăpedigăhamarabbăbetiltották).ăTalánăaălegfurcsábbănagyăbalesetă
az 1970-esăvégénă80-asăévekălegelejénătörténtăaăgödöllĪiăvonalon.ă22ăórakorăaămaiăVeresăPéteră
útonă aăKerepesiă útbaăbezúdultă egyăCinkotánă elszabadultă szerelvény.ăVezetĪjeănemăvolt,ă hátă
„kísértetvonalként”ăszáguldottăvégigăaăkeletiăvárosrészenănéholăelérve,ăesetlegămeghaladvaăaă
200ă km/órát,ă mertă hiszenă ittă egyenesă voltă aă szakasz.ă Pontosană éjjeliă „sikta”-váltásă utánă
valósággalăbelerobbantăegyăautószerelĪăműhelybeăaholămárănemăvoltakămunkások,ămagaăază
üzemă ésă ază ottă szerelésă alattă állóă Zaporozsecek,ă Zasztavák,ă Oktáviákă ază üzemmelă együttă
megsemmisültek.ăMivelă„szellemvasút”ăvolt,ăaăvonatonăsemăsérültăsenki… 

Az Esti pesti
21 hasonlóă – deă máră sérülésselă járóă – esetetă rögzített:ă Aă Csepelă feléă haladóă

teherjárată19Ő3.10.01.ăhajnalánăazăErzsébetău.ă36.ăszámúăingatlanbaăbelezúdultăaăkanyarban.ă
Annakă kerítésfalát,ă házfalátă kidöntötte.ă Halálesetă szerencséreă nemă történt,ă deă 6ă emberă
megsérült.ăAzăanyagiăkárăő 000ăpengĪăvolt.ă(Aăbalesetăokaătengelytörésăvolt.) 
AzăüzemreămértălegkatasztrofálisabbăcsapásămégiscsakăazăvoltăaăHÉV-forgalomălétében,ăhogyă
1976ă ésă 1996ă köztă aă teherszállítástă leépítették,ă aă becsatlakozóă vágányokată (aă budakalásziă
Lengyár,ă aă szentendreiă Betonszerelvény-gyár,ă Szeszgyár)ă felszedték,ă aă rámpákată félig,ă aă
raktárakată megă teljesenă lezüllesztették,ă vagyă lebontották.ă (Figyelmenă kívülă esetlegesă
nemzetstratégiaiăérdekekre.) 
 

Csúszkák:ă Aă teljességă okánă megemlítjükă aă gyergyóiă „Kis-Csúszkát”.ă (Fehér-mezĪ,ă
AlmásmezĪ).ăValóságosăvilágszenzációăvolt.ăMivelă nemă fúrással,ă robbantássală rögzítettékă aă
sziklafalbaăaăfaăvápát,ăhanemătökéletesreăhajlóăácsolattal,ăígyămáraă– műszakiătámpontokăhíjánă
– rekonstruálniălehetetlen.ăAăvonalăaăKis-Békásăhihetetlenăerejűăvízfolyásaăfelettăközvetlenülă
haladt. Hossza 4,8 km-reă tehetĪă aă visszaemlékezĪkă szerint.ă Voltă egyă kezelĪ-kapaszkodóă
„pást”ăisăkialakítvaăaăvápaămagasabbikăfábólăkészültăfalán,ăaholăaăkarbantartástăvégezhettékăaă
pályaăellenĪrei.ăÜzemben lefeléăcsakărönkötăszállítottă(azăún.ăMagyar-hídăvoltăaăvégállomás).ă
Elképzelhetetlenăenergiávalăjöttălefeléăaărönkăaăcsúszósăidomonăvégig.ăFelfeléă– üzemenăkívül,ă
sămenekülĪpontokatăkialakítvaă– aăszerelĪă”páston”ăgyógyszert,ăkötözĪanyagot,ăpetróleumot,ă
sótălehetettă– bajăeseténă– felvinniăzsákban,ăvalóságosăakrobatikusămutatvánnyal. 
 

                                                           
21 aăkorabeliăbulvársajtóăközkeletűăgúnyneve 
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Folyamiăúsztatás: AăXI.ă(I.ăGézaăGaramszentbenedek,ă107ő),ădeăelterjedtebbenăXII-XIII. sz.-

tólă bizonyíthatóană jelentĪsă szerepetă töltöttă beă néhányă erdélyiă kisebb,ă így:ă Juhodă patak 

(Szováta),ăsănagyobb:ăBeszterce,ăOlt,ăMaros,ădeăazăidézettăGaramăvámozottăvízhasználataăis.ă
Aă Vágonă ază 1930-asă évekă szenzációjaă aă cserkész-tutajosă „expedíció”ă volt.ă Kárpátaljánă
„nagyüzembenă tutajosă iparként”ăműködött.ăCsakă ígyă aăDunajecen,ă aholămaă is létezik,ămáraă
azonbană máră csakisă turistaattrakcióă formájában.ă FĪlegă gömbfát,ă fűrészeltă fát,ă sót,ă ércet,ă
vadprémet,ăsólymotă(!)ăszállítottakărajta. 
 

Sikló: A Nagy-Siklóról22 (Kommandó-Kovászna/ă Gyúla-Gátertelep)ă sokană ésă sokszoră
megemlékeztekă már.ă „Modern”ă napjainkbană azonbană inkábbă aă maiă Budaiă Várbană rendbeă
hozottă Siklóă alapjánă lehetségesă képetă alkotni.ă Ezzelă ellentétbenă azonbană 3-,ă sĪtă ő-vágányúă
siklókăvoltakăaă faipariă siklóăkiközelítésămódjaiăaăvágástérăzónájából.ăFaipariă siklóvasútjainkă
közülă ază egyikă legrobosztusabb,ă ésămaiă idĪketă isă „kibíró”ă siklóvasútă aă Tarajka-Ótátrafüredă
pályaăaăMagas-Tátrában.ăMaămárăcsakăaăturisták,ăsportotăűzĪkăhasználják.ăMatejkaăésăKrigeră
poprádiă cégeă rendelteă megă aă Ganzból.ă Ază elsĪă gépă innenă isă érkezettă 1908ă után.ă
Személyforgalmaă 2XŐőă személyă voltă óránként.ă Eză ază eredetiă nyomvonalakonă 1967-ig 

üzemelt.ăKisséăkibĪvítették,ămajdăelĪbbăolaszăCarettinora,ămajdăsvájciăGaranventáraăcseréltékă
aă gépeket.ă Ígyă aămenetidĪă lecsökkentă 7ă percreă ază 1937ăméteresă pályahosszon,ă 2őőăméteresă
szintkülönbséggel.ă Teljesítményeă maă 900ă személy/óra.ă Néhaă máră szinteă katasztrofálisă
tömegeketă „terít”ă aă Téry-menedékházig,ă majdă felă aă Furkota-völgyigă egészenă (aă turistaă
gerincút:ă„Magisztrálăút”ărévén). 
 

Záradék 

Nemă ideă tartozóă fejlemény,ă deă ază Erdélyiă Bányavasutakrólă isă említéstă kellă tenni.ă 16ă kmă
hosszană ércet,ă dolomitot,ă meszetă szállított,ă deă sokă esetbenă hídfát,ă bányafátă is.ă Gyaláronă
(Vajdahunyadă mellett)ă aă lovakată kétă oldalrólă érckosarakkală terhelték.ă Rendszeresített,ă
szerzĪdöttă fuvarosokă „kezelték”,ă inkábbă gyötörtékă állataikată aă célig:ă aă govásdiaiă
nagyolvasztóig.ă 18ő9-benă eztă nemă emberségi,ă deă financiálisă okokbólă megszüntettékă
(fuvarosokăbéralapja).ă633ămăhosszúă lóvasutatăüzemeltekăbe.ă (Retyisora-völgy).ăAăpályaă ígyă
(gurítókkal)ă790-măesă lett,ă amiăazăállatoknakă isă jobbáă tetteăaăkörülményeket,ăhisză600ăm-en 

alagútonă átă futott.ă Aă rendszeră végénă tehátă egyă majdnemă 100ă mă gurítóă (zúdítóvályú)ă volt,ă
minek révénă aă 90ă m–relă mélyebbenă lévĪă Retyisora-völgybeă leguríthattákă ază ércet.ă Innenă
közlekedtekă aă „régi”ă fuvarokkală Őă kmă hosszană jóvală kisebbă költséggel,ă mintă eddig.ă
Tanulságosă hogyă 188Ő-benă kötélpályávală egészítettékă ki,ă majdă 10ă évămúlvaă 2ő0ămă hosszúă
siklótă szereltekă fel,ă melyă végülă lejuttattaă aă Lukács László nevűă szintre, onnan a Kerpely-

altáróra23
 ază anyagot.ă Miértă isă fontosă ez:ă 1.ă életképă aă millennáris-évekă kezdetérĪl,ă 2.ă

bemutatni:ă „megérkezett”ă Erdélyă ésă Kárpátokă réme:ă aă drótkötélpálya.ă Eă módszerrelă
könyörtelenülă leraboltákă aă havasokă faállományát.ă Aă becsapódóă rönkă iszonyatosă károkată
okozottă ază állóă faállományban,ă aă felsĪă pályapontă elszakadásávală (kĪomlás,ă földcsuszamlás)ă
megsemmisültă aă vonal,ă ámă addigă a fenti Bányavasútă igenă szelíden,ă környezetbarátă módonă
mégiscsakăhidakból,ăalagutakbólăálltăfel.ă(Govasdiaăeredetiăfémhídját aălakosokămentettékămegă
aăszétlopástól). 
 

                                                           
22 korábbanămintă„Kis-Csúszka” utaltunkărá 
23 bányaudvarăalsóbbăszakasza,ăbányatermékătárolásáraăszolgál 
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Pár gondolat a „mázsa” ill. „tonna”-korszak előtti faforgalmazási mértékegységekről 

Aă víziă szállításă mértékegységeă eleinteă aă víziă vámtételekă szerintă szabódott,ă IV. Béla túróci 
monostor alapító levele szerint: 1252-bĪl.ăAă’strasszé’ăvagyă/strues/ăazăemlítettăoklevélbenăaă
szabályosanăösszerakottătűzifáraăvonatkozóăvíziăegységă(tutaj)ăalapegységeălehetett,ă„melynekă
szokványosăméreteă aăXIII.ă sz.-raămáră kialakult”24. Sajátosă pápaiă „vatikáni”25 mértékă voltă aă
„kocsifa”: „Qinqueă currusă lignosum26”,ă ahogyă ază tisztánă kimutathatóă III.ă Orbánă pápaăGézaă
királyraăhivatkozvaămegírtă(1187) bulla levelében.ăKésĪbbiă– sokáigălétezĪă– mértékăaătűzifa-

öl, amelyăeă fejlĪdésiă folyamatbană létrejött.ăAămértékeă talánăCuzfa> Tyzfa >Tűzifa lehetett a 

késĪbbiekben,ăámdeămindezăelemezhetĪăCuzfa > Olfa >Ölfa etimológiávalăisă(Tagányi Miklós 
Nádor, 1226-nyománă să szerint,ă idéziă CsĪreă (1980)),ă eză rendbenă aă „szekér-fát”ă követteă
mégpedigă aă bencésă apátnakă írtă „Rendelkező Ítéletlevelében”ă nevezetesen: a Pannonhalmi 

FĪapátnakă címezve.ă Erdélyiă /!/ă alapmérték aă „Cloffter”ă lehetett,ă vö.ă Klafter- Clofter (ma: 

Klaszter,ă eredetilegă aă németă lovagrend,ă deă mégă inkábbă aă királyföldiă szászok-cipszerek 

nyelvezetétă tükrözhette).ă Aă székelyeknélă (ekkor:ă 1200-1250, Chzykă ill.ă Torjavásáră /ma:ă
Kézdivásárhely/)ăekkorălehetettăaăszekérderéknyi-fa/szekérfa?ăelterjedve;ă1ő30ăkörülăaăBrassói 
Számadáskönyvben (1886-1896,ă idéziă Quellen;ă Kronstadt/Corona/Brasow-Brassó),ă Clofter-

kéntă jelenikă meg,ă deă eză máră nemă feltétlenă tűzifaegység, mert a Számadáskönyv ezen 

rubrikájánănevezetesenăépületfaă(hídépítéshez)ăforgalmazásárólăvanămárăszó.ă (Megjegyzés:ăaă
pontosăszövegrész:ăstruesre-struibus lignosum!)27 További: wulgo cloffter, vehiculo lignosum, 
item ain wagen kifejezések,ăviszontămárăSopronăkörnyékérĪlăBrassóból,ăésăcipszerăvidékekrĪlă
származnak. 
 

Összegzés 

AăMonarchiaă„energiakoncepciójában”ă tényezĪnekăszámítottăaă fafűtés.ăEhheză integrálódvaăa 

folyamiăhajó,ăa vasúti (többăfokozatban),ăaz országúti-útiăfuvară„kimenetiăgerince”ăisămegvoltă
ennekă aă rendszernek.ăHaă aă fenntarthatóságátă vesszükă górcsĪă alá:ă ’igent’ă kellămondjunk28; a 

fĪvárosokatăésăaărónátăleszámítvaă– nemăokozottăszéleskörűădeforesztációt.ăAămaiărendszerheză
viszonyítvaă (ún.ă „remorka”,ă súlyosbítvaă drótkötelesă kiközelítésekkel),ă eză utóbbibană többă aă
„fogyatékos”ă elemă (aă fenntarthatóságotă tekintve.)ă Nemă isă beszélveă aă korábbi rendszer 

munkahelyteremtĪăjellegérĪl,ăpotenciáljárólă(szabadkikötĪk,ăvasutakălétesítése.) 
  

                                                           
24 CsĪreă(1980),ă69. o. 
25 Nyilvánălaterániăegyházjogiă- curialis központtal 
26 „Qinqueăcurrus”ăjelentéseăüzembenălévĪăszekér,ă„lignosum”ăjelentéseăfarönk 
27

 FinályăHenrikăLajosă(Kolozsvár)ăalapján 
28 Mikroökonómiaiă„gyarlóságok”ăviszontăszéleskörűenă/!/ă jellemzĪekăvoltak.ăMohóăbérlĪkăáltală letaroltă
erdélyiă fenyvesek,ă elkártyázott,ă pl.ă Fejér-megyeiă erdĪk;ă deă eztă erdĪ-ésă természetvédelmiă jogalkotásiă
mulasztásăfokozta. 
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Energetikai fejlesztések Zentán 

Zenta villamosítása  

Írta:ăTotăMáriaăTeréziaă 

 

A világítás rövid története 

Zenta – ezăaăhúszezerălakosúăvajdaságiăváros,ămelyăSzerbiábanătalálhatóă118ăévesă
múltraătekintăvisszaăaăvillamosenergiaăhivatalosăhasználatánakătekintetében.ăMielĪttăazonbană
ezenăkisvárosăvillamosításánakătörténelmébeăbelemélyülünk,ănéhányăoldalăerejéigăvégezzünkă
történelmiăáttekintéstăaăvilágításăkülönbözĪăformáităilletĪen. 

Ază emberă máră aă tűză megismeréseă ótaă arraă törekszik,ă hogyă napnyugtaă után,ă aă
sötétedésăbeálltávalăvalamiféleămódonăvilágosságotăésămelegetăteremtsenămagaăkörül,ăilletveă
szűkăkörnyezetében. 

AzăembernekăezăaătörekvéseăvalójábanăaănappaliăidĪszakămeghosszabbításáraătettă
kísérleteăvolt,ăhogyătovábbăfolytathassaăaălétéhezăszükségesătevékenységeket.ăValószínűlegăaă
tűzgyújtásămegismeréseăutánăazăemberămárăjólăésăhosszanăégĪăanyagokăsegítségévelăvilágított,ă
haăerreămódjaăésălehetĪségeănyílott. 

Aărégiăegyiptomiakăésărómaiakămécseseketăhasználtak,ăaăIV.ăszázadbanăpedigămáră
ismertékă aă viaszgyertyátă is.ă Aă faggyúgyertyaă aă XII.ă századbană jöttă használatba,ă aă
sztearingyertyátăază1830-asăévekben,ăaăparafingyertyátăpedigă18ő0-benătaláltákăfel. 

Aă lámpaă fogalmaă aă gáz- ésă villanyvilágításă elĪttă egyértelműă volt:ă világításraă
szolgálóăfolyadékotătartalmazóăedény.ăEredeteăazăemberiăműveltségăhomályosămúltjábanăvésză
el.ăAzăókoriănépekăagyagból,ăesetlegăfémbĪlăkészítették.ăLeggyakoribbăvoltăaăfélgömbăalakúă
lámpa,ăaăvízszintesăfelsĪălapjánakăközepénălevĪăkis,ăkerekănyílásonăátătöltöttékăbeleăaăvilágítóă
folyadékot,ă ază olajat.ă Aă felsĪă lapă szélénă egyă kisă csapotă hagytakă aă kanócă számára.ă Aă
kézilámpánakă egy,ăaă fémlámpáknakăgyakranăháromăkisă fülükăvolt,ămelyeknélă fogvaăvékonyă
láncokkală karosă állványraă felfüggeszthetĪkă voltak.ă Aă görögökă általă kialakítottă formátă aă
rómaiakă úgyă fejlesztettékă tovább,ă hogyă aă fekvĪă lapotă ésă aă fületă alakosă ésă ékítményesă
domborművekkelădíszítették,ăsăkét,ăhárom,ăsĪtănéhaătizenkétăcsappalăláttákăel.ăEzăazăókorbană
dívóăformaămindaddigămegmaradt,ămígăaăvilágítóăszerkezetăésăaăkanócăminĪségénekăaăjavításaă
ésăújabbăvilágítóăanyagokăfelfedezéseăeztăátănemăalakította. 

Aăpetróleumvilágítástă18ő9ăótaăismerik,ăamióta Drake az amerikai Pennsylvania 

állambeliăTitusvilleămellettăpetróleum-,ăazazăkĪolajforrásraăbukkant.ăAăXIX.ăsz.ăeătekintetbenă
olyanărohamosăfejlĪdéstădiktált,ăhogyăaligăvoltăidĪăaămegfelelĪălámpaformaăkialakításához.ăAă
XIX.ă sz.ămásodikă felébenă aă kĪolajă voltă aă legelterjedtebbă világítóă anyag.ăAză utcaiă világítástă
közbiztonságiăokokbólăaăXVI.ăszázadbanăhoztákădivatba.ăPárizsbanăaălakókăkötelesekăvoltakă
ablakaikată kivilágítani,ă ază elsĪă utcaiă lámpákată csakă késĪbb,ă 1őő8-tólă állítottakă felă
fagerendákra.ă Eztă aă példátă késĪbbă London,ă Berlin,ă Amszterdamă ésă aă többiă nagyvárosokă isă
követték. 

AăgázzalăvalóăvilágításăgondolatáraăelĪszörăazăangolălordăDundonalăjöttăráă1786-

ban.ăAăkokszgyártásraăszolgálóăkályháibanăképzĪdĪăgáztăvezetteăhűtĪrendszerenăátăésăazăígyă
nyertăgázzalăvilágított. 

Aă villanyáramă utcaiă világításraă valóă hasznosításátă Pavelă Jablocskovă orosză
elektrotechnikus mutatta be 1876-banăPárizsbanăazăelektromosăgyertyával. 
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Ittă kellă megemlíteniă többă olyană múltă századiă kiválóă magyară tudóstă is,ă akikă
zsenialitásukkală sokbană hozzájárultakă ază elektromossággală foglalkozóă tudományokă
fejlĪdéséhez.ă Jedlikă Ányosă magyară fizikusnakă kétă nagyă felfedezéstă köszönhetünkă aă
villamosságăterén:ăazăelektromagnetikusărotációkétăésăaădinamógépăelvét.ăSajnosăJedlikăÁnyosă
egyikăfelfedezésétăsemăpublikálta,ăpedigămárăjóvalăSiemensăelĪttărájöttăaădinamógépăműködésiă
elvéreăésăszerkesztésénekăgondolatára.ăÍgyăSiemenstătartjákăaădinamógépăfelfedezĪjének,ăakiă
tízăévvelăJedlikăÁnyosăután,ă1867-banăkészítetteăelăeztăaăkorszakalkotóăeszköztăésătetteăiparilag 

hasznosíthatóvá. 
Zipernowskyă Károlyă elektrotechnikusă aă Ganz-gyáră mérnökekéntă hoztaă létreă ază

elsĪă egyen- ésă váltóáramúă dinamógépetă aă múltă századbană Magyarországon.ă Zipernowsky,ă
DériăésăBláthyăérdeme,ăhogyăaă transzformátorokăpárhuzamosăkapcsolásávalăaz áramelosztásă
gazdaságosă rendszerétă gyakorlatilagă elĪszöră ază 188ő.ă éviă budapestiă országosă kiállításonă
mutattákăbe.ăRólukăkaptaăaănevétăaăZipernowsky-Déri-Bláthy-féleătranszformátor.ă 

Aărégiăvilágítóeszközökăközülămaămárăgyakorlatilagăcsakăaăgyertyátăhasználjuk, 

melyăazonbanăinkábbăalkalmi,ăilletveăhangulatvilágításraăszolgál. 
 

Dilemma: petróleum vagy gáz? 

Aă közvilágításă bevezetésérĪlă Zentaă városă közgyűléseă 18őő.ă decemberă 8-ánă
döntöttă aă cs.ă k.ă járásfĪnökségă óhajára.ă ZentaăVárosăKözgyűléseinekă JegyzĪkönyveă errĪlă ază
említésreă méltóă eseményrĪlă 6ő6.ă számúă tárgyă alattă aă következĪketă rögzítette:ă „Ugyană isă
elnöklĪăvárosăbírájaăelĪadja,ăhogyăszinteăaăcs.ăk.ă járásfĪnökségăáltalăaăvárosházán,ăvalamintă
néhányăaăvárosăpiacziăfĪbbăhelyeireăvilágítóălámpákăfelállításáraăfelszólítvaă– Szegedenăvárosiă
jegyzĪăSzávaiăPálăÚrăáltalătízălámpát,ăugyanăarraăaămintáraămintăaăSzegedi,ăBécsbĪlăhozatottă
lámpákămárăisăléteznekă– elsĪdlegesătudakozódásăésăalkutătetetett,ăésăazăottaniăbádogos,ăilyeténă
egyălámpáértămelyăSzegedăvárosaăáltală28 Ft-értăhozatottă20ăFtăpengĪtăkíván,ăkériătehátăjelenă
képviseletiăgyűléstăezirántiăjóváhagyását,ănemăkülönbenăaăhelyekăkijelölését. 

Jelenăképviseletiăgyűlésătárgybaniălámpákăfelállításátăhelyesnekăésăszükségesnekă
találván,ă aă helyekă irántă következĪképă állapodottămeg:ă t.i.ă aă városăházămellettiă iskolaă sarkánă
lenneăegy,ăaăvárosháză jelenlegăcs.k.ă járásfĪnökiăhivatalăkapujánă2-ik,ăazăújăvárosăházaăutczaă
szegleténă3-ik,ăParochiaăsarkánăŐ-ik,ăZubariăPálăházánăő-ik,ăSpiczerăSalamonăházánă6-ik,ăSétaă
térăközepénă7-ik,ăGyógyszertárăházonă8.ăésăeăszerintă8-atăvélăaăközségăgyűlésăkészíteni.”29 

Aă kisséă zavarosanămegfogalmazottă bejegyzésă tulajdonképpeniă értelmeă ază lehet,ă
hogyă városunkă elnöklĪă bírájaă aă cs.k.ă járásfĪnökségă felszólításáraă tíză lámpátă rendeltă egyă
szegediă bádogostól,ă amelyeketă ază ottă máră elhelyezettă lámpákă mintájáraă készítă elă aă mester,ă
méghozzáă aă BécsbĪlă hozatottakă 28ă forintonă darabonkéntiă áránálă olcsóbban,ă mindösszeă 80ă
PengĪă forintért.ă Természetesenă akkoră mégă közvilágításraă olajlámpákată használtakă ésă
lámpagyújtókatăalkalmaztakăéviă12ăforintădíjăellenében. 

18ő6ănovemberébenămáră12-reăszaporodottăaălámpákăszáma.ăAăvárosiătanácsbană
elnöklĪăbíróă aăvilágításhoză szükségesăolajmennyiségetă aăVuits-testvérek,ăFischerăMárkusă ésă
WeiszăSalamonăkereskedĪktĪlăkívántaămegvásárolniăazăárajánlatămegtételeăután. 

Ază olajjală valóă világításă nemă lehetettă valamiă tökéletes,ă mertă 1861ă októberébenă
MajorosăIstvánăfĪbíróăjavasolja,ăhogyăazăeddigăhasználatosăolajvilágításăhelyettă„photogén”30 

                                                           
29TörténelmiăLevéltárăZenta,ăF:ă003,ă(18ő0-1918) 
30 Aăphotogéntăegyămáraămárăelfelejtettăásványolajszármazékot – aă19.ăszázadăközepénăkezdtékăgyártaniăésă
kereskedelmiăforgalombaăhozni.ăKĪszénbĪl,ăvagy kátrányosăpalábólădesztilláltăvilágítóăanyagăvoltăés 
nagybanăelĪsegítetteăaăpetróleumăelterjedését,ămivelăazăelĪállításáhozăszükségesătechnológiátăésă
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gázvilágítástă alkalmazzanak,ă minthogyă ază sokkală olcsóbb,ă ésă nemă annyiraă pazarolható.ă Aă
városiătanácsăjóváhagyjaăaăjavaslatot,ăésămegbízzákăaăfĪbírót,ăhogyăaăvilágítóămécsekăésăaăgáză
árárólă készítsenă aă tanácsă számáraă kimutatást.ă Egyă hétă múlvaă aă fĪbíróă átadjaă ază ajánlatot,ă
melyetă aă városiă tanácsă ază olajvilágításnálă célszerűbbnekă talál,ă ésă aă fĪbíróămegbízástă kapă aă
fotogénălámpákăbeszerzésére. 

Aă petróleumă felfedezéseă utánă hasznosításaă vidékünkönă isă elterjedt.ă 1866ă
decemberébenăBranovacskiăBrazilăkapămegbízástăaă lámpákă tartályainakăátalakítására,ă illetveă
újăpetróleumlámpákăfelállításáraăéviă21ăFtăŐ0ăkrajcárértălámpánként.ă 

1867-benă máră 100ă utcaiă lámpaă segítiă aă sötétbenă botorkálókat.ă Aă városiă tanácsă
ülésénă szóváă teszik,ă hogyă aă lámpaoszlopokă vékonyakă ésă alacsonyak.ă Megbízzákă aă városiă
mérnököt,ă hogyă vizsgáljaămegă az oszlopokat,ă ésă cseréltesseă kiă aă korhadtakat.ăAă következĪă
évbenă Branovacskiă Brazilă egyă Grünfeldă nevűă vállalkozóă útjánă tesză árajánlatotă aă városiă
tanácsnakă lámpánkéntă 1őă Ftă 90ă krajcárosă áron,ă azază aă 100ă lámpaă utánă 1ő90-ért.ă Emellettă
Branovacskiă mégă 20ă újă lámpátă isă készíttetă aă sajátă költségén31,ă ésă biztosítjaă aă várost,ă hogyă
ezentúlă isă jóăminĪségűă petróleumotă fogă égetniă aă lámpákban.ă Ennekă ellenéreămégă eză évbenă
panasztătesznekăaăvilágításra.ăKifogásolják,ăhogyătöbbălámpa,ăszámăszerintă1Őănemăég,ăfĪkéntă
aărégi,ăátalakítottăolajlámpákăhibásodnakămeg. 

Többă városiă képviselĪă isă szóváă teszi,ă hogyă aă világítássală megbízottă vállalkozóiă
szerzĪdéstăkiăkelleneăegészíteni.ăMinthogyăaănaptáră szerintiăholdtöltekorăaăbérlĪnekă jogábană
álltănemăvilágítani,ăaăképviselĪkăúgyămódosítjákăaăszerzĪdést,ăhogyăaăjövĪbeniăbérlĪăkötelesă
világítástă adniă holdtöltekoră is,ă haă ază idĪă borús.ă Ezzelă kapcsolatbană Mihálkovitchă Istvánă
képviselĪăbenyújtjaăaăvilágításiăórákătervezetét,ămelyetăaăközgyűlésăelfogad,ăilletveămegbízzákă
azăelöljáróságotăaăjövĪăévreăszólóăárlejtés32 lebonyolításával. 

1873-banăismétă felvetĪdikăaăgázzalăvalóăvilágításăgondolata.ă187ő-benăbizottságă
alakulă ază utcaiă lámpákă szabályszerűă elhelyezésére,ă melynekă tagjaită közfelkiáltássală
választottákămeg.ăAzăelnöklĪăajánlataăalapjánăZettinăIgnác,ăKalmárăJózsef,ăBiliczkiăMenyhért,ă
Czeizneră Ferenc,ă Branovacskiă Vazulă képviselĪkă ésă Stehrenbergă ErnĪă mérnökă kerültekă aă
bizottságba.ă Erreă azértă voltă szükség,ă hogyă aă városă fĪă közlekedésiă útvonalaiă ésă tereiă aă
megfelelĪămódonăkiălegyenekăvilágítva.ă 

Úgyă látszik,ă eză mégsemă voltă elegendĪă aă gyarapodóă ésă fejlĪdĪă városă számára,ă
mertăaăbizottságă1877-banăegyăterepszemleăutánăarraăaămegállapításraăjutott,ăhogyăaămeglévĪă
lámpákăszámaăkevés,ăésăaztă1ő0-reăkelleneănövelni.ăAăszükségesălámpákăelĪállításáraăMarócziă
Józsefă szegediă lámpakészítĪă mesteră tesză ajánlatotă aă városiă tanácsnak,ă amelyă hajlandóă aztă
elfogadni,ăhaănemăkerülătöbbe,ămintăaămeglevĪăvilágításă– átlagulăvéveăazăutolsóă7ăévet.33 

 

A villanyvilágítás úttörői Zentán 

AăZentaăésăVidékeăc.ăhelyiăújságăază1890.ăII.ă23-iăszámábanăközliăGfrererăMiklósă
budapestiă vállalkozóă ajánlatátă aă gáz- vagyă villanyvilágításă bevezetésénekă lehetĪségérĪl.ă Aă
vállalkozóă szerintă „eză nemă kerülă többe,ă mintă aă maă használatosă nyomorúságosă

                                                                                                                                        

infrastruktúrát késĪbbăaăkĪolajfinomításnálătudtákăhasználni.ăAăkĪolaj-világításăelterjedéséreăhatássalăvoltă
aăgázvilágításămegjelenéseăis. 
31 Tari (1995)

 

32 Az árlejtés azăárverésăazonăneme,ămidĪnăbizonyosămunkát,ăszolgálatot,ăszóvalăkötelezettségetăannakă
engednekăáltal,ăakiăaztăaăkikiáltottădíjonăalulălegolcsóbbanăteljesíteniăigérkezik.ăÁrlejtésăútjánăfölvállalniă
pl.ăaăvárosăvilágitását,ăazăutcákăsöprését 
33

 TörténelmiăLevéltárăZenta,ăF:ă003ă(18ő0-1918) 
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petróleumvilágítás”34.ă Aă cikkíróă felhívjaă aă városă közönségét,ă hogyă támogassaă ază ajánlatot,ă
mertă Zentaă vagyă késĪn,ă vagyă sohasemăkerülă olyană szerencsésă helyzetbe,ă hogyă ilyenă olcsónă
világítástă kapjon.ă Ază ajánlată megvalósításáraă azonbană nemă kerültă sor,ă báră Gfrereră Miklós 

ennekăellenéreăsokatătettăvidékünkăközcélúălétesítményeinekălétrehozásában. 
Egyă másikă helyiă lapbană 1891-benă rövidă híră jelentă megă „Markovitsă Lajosă

fűrészgyáriă tulajdonosnakă üzlettársaă lettă Braună Vilmosă gabonakereskedĪ.ă Aă gyárbană éjjel-
nappal dolgoznak, minthogyăvillanyvilágítássalăvanăellátva.ăAăgyárămellettămégăvámmalomăisă
működik,ămelyă8%ăvámértăĪröl.”35 EzăazăelsĪăhírăaăvillanyvilágításrólăZentán.ăValószínűleg,ă
hogyă gazdaságosságiă ésă másă szempontokă vezéreltékă aă tulajdonost,ă hogyă aă gépekă erejétă
áramtermelésre,ăilletveăvilágításraăisăhasznosítsaăaăgyárăterületén. 

1893ă júliusábană aă városiă közgyűlésă elĪttă ismertetikă aă budapestiă Siemensă ésă
Halskeăvállalatăkérvényét,ămelybenăaăvállalatăZentaăvárosăköz- ésămagánvilágításátă szeretnéă
átalakítaniăelektromosăvilágításra,ăilletveăengedélytăésăjogotăkérăazăelĪmunkálatokra.ăAăvárosiă
GazdászatiăTanácsăő0.ăsz.ăhatározatávalăjavasolja,ăhogyăaăközgyűlésăfogadjaăelăaăcégăajánlatát,ă
melynekă értelmébenă aă Siemensă ésă Halskeă cégă egyă éviă idĪtartamraă jogotă nyeră mindenă
kötelezettségănélkül,ăhogyămegkapjaăazăelĪmunkálatiăengedélyt,ăilletveăhogyăZentaăvárosăköz- 

ésă magánvilágításátă átalakítsaă elektromosă világításra,ă melyă javaslatotă aă közgyűlésă elă isă
fogadott.ăAătervekăazonbanămostăsemăváltakăvalóra,ăésăarrólăsincsăhír,ăhogyăazăismertăésămáră
akkorăvilághírűăcégăvalóbanăhozzáfogottăvolnaăazăelĪmunkálatokhoz. 

AăZentaiăKözlönyăezăévănovemberébenăkeserűenăállapítjaămeg,ăhogyă„AăközelgĪă
milleneumiăévfordulóraăaăvárosăsemmităsemătettămaradandóăalkotásătárgyában”.36 

AăZentaiăKözlönyă189Ő.ăáprilisă1-iăszámábanăNovoszelăJánosăaăZentaiăGazdaköră
titkáraă aăTervezetă aăMilleneumăhelyiămegünnepléséreă cikkébenă többekăközöttă említi,ă illetveă
sürgetiăaăközvilágításărendezésétăaăvárosban.37 AăkedvezĪtlenăpénzügyiăhelyzetămiattăazonbană
aă világításă bĪvítésétă isă elhalasztották,ă csakă aă legszükségesebbă közvilágításiă kiadásokraă voltă
pénz. 

Ază 189ő.ă évă végreă áttöréstă hoză aă villamosításă ügyében.ă Aă júniusă 19-énă tartottă
közgyűlésenă aă polgármesteră arrólă számolă be,ă hogyă „Vukobrankovicsă cs.ă ésă kir.ă udvariă
szállásmesterăVálăAntală cs.ă k.ă századossală városunkbaă jött,ă ésăbejelentették,ă hogyă I.ă Ferencă
Józsefă császáră ésă királyă szeptember 20-ánă ésă 21-énă Zentáraă látogată aă vidékünkönă tartandóă
hadgyakorlată megszemléléseă céljából.ă Aă polgármesteră szerintă ĩfelségeă idejöveteleă nagyă
megtiszteltetésăvárosunkăszámára,ăésăjavasolja,ăhogyăaăképviselĪ-testületăkebelébĪlăbizottságotă
nevezzenek ki aăfoganatosítandóăintézkedésekămegtételére.”38 

Aă továbbiakbană aă közgyűlésă aă 386.ă sz.ă határozattală kimondta,ă hogyă „aă
királylátogatásă emlékétă aă városă kétă maradandóă alkotássală örökítseămeg,ă éspedigă ază állandóă
villamosă közvilágításă bevezetésévelă ésă aszfaltjárdákă készítésével.”39 Továbbáă aă bizottságă
feladatáulătűztékăki,ăhogyăaătervekăkivitelezéseăvégettălépjenăkapcsolatbaăaăvállalkozókkal.ă 

AăképviselĪ-testületămegbízásábólăazăilletékesăbizottságărövidesenămegtartottaăază
árlejtést.ă Aă felvettă jegyzĪkönyvă szerintă kétă ajánlată érkezett:ă ază egyikă Eggeră B.ă ésă Társaiă
budapestiăcégtĪl,ăaămásikăVartusăAlajosăésăTársaiăhelybeliăcégărészérĪl.ăAăképviselĪ-testületăaă
júliusă 9-iă ülésenă azonbană egyiketă semă fogadtaă el,ă mivelă aă pályázată feltételeiă szerintă aă
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villanytelepnekăaăvárosătelkénăkellălennie,ăésă70ăévămúlvaămindenăkártalanításănélkülăaăvárosă
tulajdonábaămegyăát.ăEnnekăaăfeltételnekăcsakăazăEggerăésăTsaăcégăfeleltămeg,ăVartusăAlajosă
ugyanisă aă sajátă gyáraă területénă kívántaă felállítaniă aă villanytelepet.ă Ennélfogvaă aă képviselĪ-

testületăutasítottaăazăilletékesăbizottságot,ăhogyăegyhetesăhatáridĪvelăírjanakăkiăújăpályázatot,ă
melynekăeredményétăismétăaăképviseló-testületăhatározzaămajdămeg. 

Ază újă pályázatraă aă megszabottă határidĪigă kellĪă óvadékă mellettă háromă ajánlată
érkezettă be:ă az Eggeră B.ă ésă Tsa.,ăMarkovitsă ésă Társai,ă valamintă aă Vartusă Alajosă ésă Társaiă
cégektĪl. 

Azăajánlatok:40 

- EggerăB.ăésăTsaă..........10ă00ő,60ăFt. 
- MarkovitsăésăTsaă..........9ă8ő6,ő6ăFt. 
- VartusăA.ăésăTsaă.........10ăŐ02,8ŐăFt. 
 

Aămagánăáramfogyasztóknakă– világításnálă– azăegyesăvállalkozókăaăkövetkezĪă
kedvezménytănyújtják:41 

- EggerăB.ă ésăTsa.:ă alapdíjată nemăkíván,ă áraiă aă következĪk:ă 100ăWatt-4 kr, 50 Watt (16 

gyertya)-2 kr, 33 Watt (10 gyertya)-1,32 kr. 

- MarkovitsăésăTsa.:ăalapdíjatănemăkíván,ăáraiăaăkövetkezĪk:ă100 Watt-3,8 kr, 50 Watt-1,9 

kr, 33 Watt-1,25 kr. 

- VartusăA.ăésăTsa.:ăő00ăégésiăóránăfelüliăáraiăaăkövetkezĪk:ă100ăWatt-4 kr, 50 Watt-2 kr, 

33 Watt-1,33 kr. 

Ază ügybenă illetékesă bizottságă ază ajánlatokă tekintetébenă nemă tettă javaslatotă aă
képviselĪ-testületnek,ămivelăcsakăaătényállásraăvoltăkíváncsi,ăésăaătestületreăbíztaăaăpályázatokă
elbírálását. 

EzutánăVuits JánosăvárosiăképviselĪăindítványozza,ăhogyăaăképviselĪ-testületăneă
bocsátkozzékăazăajánlatokătárgyalásába,ămivelăaăvillamosăvilágításăbevezetéseămégăelégăkorai,ă
ésăezăáltalăaăvárostănagyonămegterhelnék,ăilletveăazăajánlatokăisădrágák,ăésăkilátásăvanărá,ăhogy 

évekă múlvaă lényegesenă olcsóbbană lesză bevezethetĪ.ă Javasolja,ă hogyă ĩfelségeă ittléteă
alkalmávalăideiglenesăvillanyvilágítástăállítsanakăfel. 

Száritsă Bertalană városiă fĪügyésză hivatalosă állásábólă kifolyólagă felhívjaă aă
képviselĪ-testületăfigyelmét,ăhogyăVuitsăJánosăképviselĪăindítványaănemătárgyalható,ămivelăaă
közgyűlésiă meghívóă tárgysorozatábană javaslataă nemă szerepel,ă mivelă hogyă abbană csupánă ază
újabbană megtartottă árlejtésă eredményénekă aă kérdéseă lettă kitűzve.ă „De tekintve azt, hogy a 

képviselĪ-testületă máră ază 189ő.ă éviă 386.ă sz.ă közgyűlésiă határozatávală aă városă járdáinakă
aszfaltozásátă ésă aă jövĪbeniă villamosă világításă alkalmazásátă elhatározta,ă illetveă bizottságotă
állítottăfelăaăpályázatăkiírásáraăsăegyébăteendĪkre,ăaăkérdésănemăaz,ăhogyăvezessék-e be vagy 

sem a villanyvilágítást.”42 

EztăkövetĪenătöbbenăisăszóltakăaătárgyhoz,ăésăaăvitaăutánăaăpolgármesterăelrendelteă
aă névă szerintiă szavazástă akképpen,ă hogyă akikă aă villamosă világításraă beadottă ajánlatokă
tárgyalásátă óhajtják,ă „igen”-nel,ă akikă pedigăVuitsă Jánosă indítványátă fogadjákă el,ă „nem”-mel 

szavazzanak.ă „Igen”-nel szavaztak 28-an,ă „nem”-melă összesenă ő7-en.ă Aă szavazásă utánă ază
elnöklĪă kihirdetteă aă határozatot,ă melyă szerintă aă villamosă világításă tárgyábană megtartottă
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árlejtéstă nemă hagyjákă jóvá,ă aă vállalkozókă általă benyújtottă óvadékokată visszaadják,ă ésă ază
állandóăvillamosăközvilágításăbevezetésétăZentaăvárosábanăegyelĪreăelejtik. 

Aă Zentaiă Közlönyă júliusă 1Ő-iă számábană „Játékă aă szóvală – (komédiaă aă
villanyténnyel)”ă címenă ismertetiă aă képviselĪ-testületiă ülésenă elhangzottakat. „Aă júliusă 9-i 

keddiăképviselĪ-testületiăülésă többăvolt,ămintăkomédia.” 43 Továbbáă idéziăMesterăLajost,ă akiă
elsĪkéntă szólaltă felă aă vitában,ă ésă Vartustă ajánlottaă aă mérsékeltă áră ésă aă berendezéstă szállítóă
Ganz-gyárămiatt,ăamelyănévăgaranciaăaăjóăminĪségre.ăAălapăidéziăVuitsăJánostăis,ăkinekănemă
kellă aă villanyvilágítás,ă ésă kijelenti,ă hogyă amígă iskoláinkată elhanyagoljuk,ă să szállásiă szülĪkă
gyermekeiăistállóbaăjárnak,ănemămegyăbeleăilyenăvállalatba.ăÚgyăvéli,ăhogyăaăvillamosălámpákă
seă lesznekă jobbak,ă mintă aă petróleumlámpák,ă ésă nemă szeretné,ă hogyă aă várostă 20-ő0ă évreă
lekössék.ă MeggyĪzĪdése,ă hogyă 10ă évă múlvaă feleă áronă kapjukă aă villanyvilágítást.ă
Indítványozza,ăhogyăazăegészăkérdéstăvegyékăleănapirendrĪl. 

Mikosevitsă Józsefă szerintă haladniă kell,ă világításă nélkülă nincsă modernă város.ă
Számadatokkală igazolja,ă hogyă ötvenévesă kölcsöntă véveă fel,ă egésză világításunkă ază aszfalttală
együttănemăhaladjaămegăazăő%-osăpótadót.ă 

AăképviselĪ-testületăezutánămégăkétszerăülésezikăezăügyben,ămégpedigăjúliusă11-

énă ésă júliusă 20-án.ă Eză utóbbiă alkalommală döntenekă arról,ă hogyă ază ajánlattevĪkă közülă ază
olcsóbbăajánlatotăfogadjaăelăaăközgyűlés,ădeăaztăisăcsakăakkor,ăhaăaăjelenlegieknélăolcsóbbălesz. 

Ezutánă ismertettékă aă közgyűléssel,ă hogyă azăünnepségetă szervezĪăbizottságă f.ă évă
júliusă 19-énă keltă 12.ă sz.ă határozataă alapjánă aă villamosă világításă bevezetésénekă kapcsánă
beérkezettăzártăajánlatokatăharmadízbenăisămegvitassák.ăKétăajánlatăérkezett.ăMarkovitsăLajosă
ésăTsaă923őăFt-osăajánlataăésăVartusăAlajosăésăTsaăcégărészérĪlăpedigă9120ăFtăéviădíjămellettăaă
közvilágításraăésăaăvárosházaăvilágításáraăvonatkozóăajánlat.ă „Aăbizottságăazăajánlatokăközülă
Vartusă Alajosă ésă Társaiă cégă 11őă Ft-ală olcsóbbă ajánlatátă részesítiă elĪnyben,ă să aă képviselĪ-

testületăŐ98/89ő.sz.ăhatározatávalăelfogadta,ăésăutasítástăadottăaăszerzĪdésămegkötésére.”44 

 

A szerződéskötéstől a villanyvilágításig 

„Aă szerzĪdéstă Zentaă városă nevébenă Boromiszaă Jánosă polgármester,ă aă Vartusă
AlajosăésăTársaiăcégănevébenăpedigăVartusăAlajosăvállalkozóăírtákăaláăZentánă189ő.ăaugusztusă
8-ánăBakayăJenĪăésăBarcsiă Jánosă tanúkăelĪtt.ăUgyanezenănaponăaă szerzĪdésămegkötéséreăésă
jóváhagyásáraă kiküldöttă bizottságă isă jóváhagytaă aă szerzĪdésă szövegét.ă Aă szerzĪdésselă
kapcsolatbană aă vármegyeiă alispánă mégă augusztusă 10-énă átiratotă intézettă aă városă
közgyűléséhez,ăésăkimondta,ăhogyăaz augusztus 8-ánăkötöttăszerzĪdéstăVartusăAlajosăésăTársaiă
céggelă azzală hagytaă jóvá,ă hogyă aă szerzĪdésă záradékábană ază aă feltételă szerepeljen,ă hogyă aă
vállalkozókă szerzĪdésbeliă jogaikată aă városiă közgyűlésă jóváhagyásaă nélkülă másraă átă nemă
ruházhatják.ă Aă szerzĪdésheză augusztusă 2ő-énă pótszerzĪdéstă isă kapcsolnak,ă amelyă némilegă
korrigáljaăésăkiegészítiăazăeredetiăszöveget.”45 

Aă Vartusă Alajosă ésă Társaiă közkeresetiă társaságotă – a 16202/893. i. sz. 

cégbejegyzésă szerintăVartusăAlajosă takarékpénztáriă igazgató,ă Rezsny Aurélă rendĪrkapitány,ă
Matkovicsă Lajosă fĪszolgabíróă ésă Viberálă Dénesă telekkönyvvezetĪ,ă tégla- ésă
cserépgyártulajdonosokă 1893.ă júliusă 1-jénă alapították.ă 189Őă februárjábană ază üzletetă
gĪzhengermalommală bĪvítettékă kiă ésă Pekleă Lipótă (aă villanytelepă késĪbbiă igazgatója)ă
társtagkéntă belépettă aă cégbe.ă Aă gĪzhengermalomă ază akkoriă Grundbök-téglagyáră ésă aă
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felsĪvárosiărómaiăkatolikusătemetĪămellettăállt,ăaămaiănagymalomăterületén.ăVartusăAlajosăésă
cégeă aă villamosă áramă szolgáltatásátă engedélyezĪă iparigazolvánnyală ésă aă szerzĪdésselă aă
zsebükbenăhozzáfoghattakăaătervekămegvalósításához. 

 

 
1. ábra:ăVartusăAlajosăésăTársaiărészéreăkiadottăműködésiăengedély,ăForrás:ăTariă(199ő),ă16.ăo. 
 

AăSzabadkaiă útiă gĪzhengermalomăújonnană épültă gépházábaă beszereltékă ază elsĪă
kétă80ăLE,ăő0ăkVA-os, 2100 voltos és 25 A-osăegyfázisúăáramfejlesztĪăgenerátort,ămelyetăaă
malomămeglévĪăkisăgĪzgépeivelăfelváltvaăüzemeltettek. 

 

 
2.ăábra:ăGanz-féleăő0ăkVA-osăegyfázisúăgenerátor,ăForrás:ăTariă(199ő),ă19.ăo.ă 

 

„Ezzelăegyidejűlegăépítettékămegăaămintegyă3ăkmăhosszú,ă1ăxă2100/1ăxă110ăvoltosă
táp- ésăelosztóăvárosiăvillanyhálózatotăis.”46 Mindenămásodikăfaoszloponăegyă32ăgyertyafényă
erĪsségű,ă szénszálasă izzólámpásă falikară voltă felszerelveă egyszerűă kapcsolóval.ă Ezenă aă
hálózatonă kezdetbenă csakă néhányă léghűtésesă ún.ă „E”ă típusúă egyfázisúă transzformátoră
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szolgáltattaă ază energiátă oszlopraă szerelve.ă Eză voltă ază akkoriă Zipernowsky-Déri-Bláthy-féleă
transzformátor.ă Egyébkéntă ază áramteremlésheză szükségesă gépeket,ă transzformátorokat,ă
vezetékeketăésăegyébăkellékeketăaăbudapestiăGanzăésăTársaăcégăszállítottaăle. 

 

 
3.ăábra:ăZipernowsky-Déry-Bláthy-féleătranszformátor,ăForrás:ăTari (1995), 19. o.  

 

Amiăazăutcaiăhálózatotăilleti,ăaăszerzĪdésăkötelezteăaăvállalkozót,ăhogyăszeptemberă
15-igăaăSzabadkai,ăazăEötvös,ăazăAdai,ăaăKossuth,ăaăHíd,ăazăÚriăésăaăDeákăutcákbană(maăPetĪfiă
Sándor,ăNépiăforradalom,ăKarađorđe,ăLenin,ăJovanăĐorđević,ăStevanăSremacăésăPionirăutcák),ă
aă hajóállomáson,ă aă városházán,ă aă nagyvendéglĪbenă (Eugénă Szállóă – maă aă művelĪdésiă háză
épülete),ă aă FĪtérenă ésă aă tiszaiă hídon,ă valamintă ază említettă utcákbólă kiágazóămellékutcákbană
legalábbăegy-egyălámpaăfelállításávalăazăelektromosăvilágítástăbiztosítsa.ăKonczăGyörgyăvárosiă
fĪmérnökă jelentéseă alapjánă aă városiă tanácsămégă aă szerzĪdéskötésă napjánă végzéstă hozottă ază
utcaiălámpákăelrendezésérĪl.ă 

„Aă Vartusă Alajosă ésă Tsaă általă bemutatottă tervetă ésă aă lámpákă rajzátă aă városiă
mérnökă javaslataă ellenéreă elfogadjákă olyă módosítással,ă hogyă aă Szabadkaiă ésă ază Eötvösă
utcákbană kétsorosă vezetékă ésă lámpaelrendezésă legyen,ă egybenă aă Tópartiă (Ivoă Lolaă Ribar)ă
utcábană aă Kardă (Vojislavă Ilić)ă utcaă sarkáig,ă valamintă aă Szépă utcábană kétsorosă vezetékă
felállításátărendelikăel,ăaătöbbiăutcábanăpedigăegyoldalasăvezetéketăterveztek. 

AăvárosházaăépületébenăaăkövetkezĪăhelyiségeketăterveztékăvillannyalăvilágítani:ă
aăpolgármesteriăhivataltă3,ăaătanácstermetăŐ,ăaăfĪügyésziăhivataltă1,ăaăII.ăjegyzĪiăhivataltă2,ăaă
polgármesteriă hivatală elĪszobájátă 1,ă aă lépcsĪházată ésă alsóă folyosótă 2,ă aă közig.ă tanácsnokă
hivatalátă2,ăaămérnökiăhivataltă3,ăaăfĪjegyzĪiăhivataltă2,ăazăiktatóhivataltă1,ăaăközpontiăirodátă6,ă
aăfolyosótăésăelĪszobátă2,ăaălépcsĪházată1,ăazăelĪteretă1,ăaăkapualjată1,ăaăkapitányiăhivatalt 3, a 

házipénztáriă hivataltă Ő,ă aă kisă folyosótă 1ă égĪvel.ă Aă városházánă ideiglenesenă bevezetendĪ:ă aă
központiă irodábană 2ă drbă ő-őă égĪsă csillár,ă ază udvariă istállóă megvilágításáraă pedigă szükségă
szerintă szerelikă felă ază égĪket.ă Aă NagyvendéglĪbenă felszerelendĪă ésă tervben bemutatott 

világításiăelosztástăisăjóváhagyták.ăEăszerintăaădíszterembenă3ăerĪsăcsillárt,ăazăüvegterembeă1ă
drbă 30ă égĪsă csillárt,ă aă társaskörbenă pedigă 2ă drbă őă égĪsă csillártă helyeznekă elă ideiglenesen,ă
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ezenkívülă aă folyosónă ésă aă lépcsĪházban,ă illetveă a kisă kertben,ă ază istállóbană ésă ază udvarbană
szükségăszerintăhelyeznekăelălámpákat.”47 

Aămegkezdettămunkálatokă jólă haladtak.ăAă szerzĪdéskötéstĪlă számítvaă aligă többă
mintăegyăhónapăalattăelvégeztékăaălegszükségesebbămunkálatokat,ăhogyăaăszeptemberă21-re, a 

királylátogatásă napjáraă aă tervezettă útvonală kiă legyenă világítva.ă 189ő.ă szeptemberă 1Ő-énă
megtartottákă aă próbavilágítást.ă Másnap,ă 1ő-énă egyă helyiă újságă ígyă kommentáltaă aă nemă
mindennapiăeseményt:ă„NevezetesănapraăvirradtămaăZentaăvárosăközönsége.ăBontakozzunkăkiă
ază örökă sötétségbĪl,ă mertă amită eddigă csakă luxuskéntă élvezhettünk,ă maă egésză valójában 

közkincsünkkéălesz.ăHálăaăgondviselésnek,ămelyăodaăterelteăközállapotunkat,ăhogyăvégreămaă
esteă ragyogóă világításnakă örvendhetünk.ă AăVartusă Alajosă ésă Társaiă cég,ă melyă városunkkală
villany-világításraă szerzĪdött,ămaă beváltjaă szavát.ăAă villanyvilágításă elĪmunkálataită teljesenă
befejezte,ă să maă esteă 8ă órakoră tartjaă elsĪă világítását,ă melyă ază elĪzetesă próbákă utánă teljesă
sikernekănézăelébe.ăAăkirályălátogatásáraăvalóătekintetbĪlăezidĪszerintă1Őăívlámpaăállítatottăfel,ă
aă szerzĪdöttă Ő00ă közlámpaă közülă pedigă 200.ă Aă többinekă felállításaă ază ünnepségă utánraă
marad.”48 

EzzelăZentaăvárosaăazăegészăDélvidékenăazăelsĪkăközöttăkapottăvillanyvilágítást,ă
megelĪzveă ezzelă többă nagyobbă várost.ă Újvidékă pl.ă csakă 1911-benă kapă villanyvilágítást,ă
Szabadka 1896-ban, Zombor pedig 1905-ben. 

 

A korszakalkotó lépéstől napjainkig 

AzăállandóăvillamosăenergiaăszolgáltatásaăhosszúătávonăigenăkedvezĪenăhatottăază
ipară ésă kereskedelemă fellendülésére,ă mivelă teljesenă újă távlatokată nyitottă aă gazdaságnak.ă
Kezdetbenăugyanisăcsaknemăkizárólagăvilágításraăhasználtákăazăáramot,ăazăiparăésăaătechnikaă
fejlĪdésévelăazonbanămegjelentekăaăgazdaságosăésăolcsónătermelĪăgépekăésăberendezések. 

Ază áramszolgáltatásă megindulásaă utánă aă városiă gazdászatiă bizottságă javaslatotă
terjesztettă aă közgyűlésă eléă aă városházánă ésă aă NagyvendéglĪbenă (Eugénă Szálló)ă elhelyezettă
ideiglenesăvilágításăvéglegesítésére.ă„Azăoktóberiăközgyűlésenăelfogadottăjavaslatăértelmébenă
aăvárosházánăfelszereltă10ădarabon felüliălámpákraăéviă300ăóraăégésiăidĪtăbiztosítanak,ătovábbáă
aăpiactérenălevĪăívlámpátăazăEötvösăésăaăDeákăutcákăkeresztezĪdéséreăhelyezikăát,ăilletveăază
ívlámpákă közelébenă lévĪă feleslegesséă válóă közönségesă lámpákată áthelyezikă aă városă külsĪă
részébe,ăésăazokbólăkettĪtăaăvárosházaăkapujaăelé.”49 

Elérkezveă napjainkigă aă villanytelepă mindennapjaiă talánă nemă annyiraă
mozgalmasak,ă mintă ază áramtermelésă korszakában,ă mivelă máră régótaă ază áramă elosztásaă ésă
továbbításaă aă fĪă feladata,ă deă jelentĪségeă messzeă túlhaladjaă aă kezdetiă idĪkbenă betöltöttă
szerepét. 

Aă villanytelepă történetébenă kiemelkedĪă szerepetă játszott Kovácsrétiă Albertă
elektrotechnikus,ă akiă aă húszasă évekă közepétĪlă harminc-egynéhányă évenă átă voltă Zentaă
villamosításánakămeghatározóăegyénisége. 

Többămintă100ăévvelăezelĪttăZentaăvárosăKépviselĪ-testületeăkorszakalkotóălépéstă
tettăaăvárosăéletében,ăamikorăaăvillanyvilágításăbevezetéseămellettădöntöttăaăműszakiăhaladásă
egyikăzászlóvivĪjeként. 

                                                           
47

 Tari (1995) 14-15. o. 
48

 TörténelmiăLevéltárăZenta,ăF:ă38ő. 1895. szeptember, 1. o. 
49

 TörténelmiăLevéltárăZenta,ăF:ă003. (1850-1918) 
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Visszatekintveăazăelmúltă többămintă100ăévre,ăaăvillanytelepăazăegyetlenăvállalat,ă
amelyă azótaă isă gyakorlatilagă megszakításă nélkülă fennállă ésă működik,ă szolgáltatvaă ază
elektromosăenergiát,ămelyănélkülămaămárăelképzelhetetlenălenneăazăéletünk. 
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Felhasznált irodalom: 

TariăLászló:ăZentaămonográfiaăfüzetekă– Zentaăvillamosítása,ăDudásăGyulaăMúzeum- ésă
LevéltárbarátokăKöre,ăZenta,ă199ő 

 

Levéltári források: 

1. TörténelmiăLevéltárăZenta,ăF:ă003,ăZentaiăr.t.ăvárosăZentaă(18ő0-1918) 

2. TörténelmiăLevéltárăZenta,ăF:ă308:ăZentaiăGazdaságiăVállalatăRt.,ăZentaă(189ő-1952) 

3. TörténelmiăLevéltárăZenta,ăF:ă38ő.ăZentaiăújságokăgyűjteménye 

  



27 

Jedlik Ányos 

„Az első magyar elektrotechnikus”  

Írta:ăSziliăTamás  

 

Bevezetés 

TanulmányomătémájáulăJedlikăÁnyostăválasztottam,ăazăelsĪămagyarăelektrotechnikust.ă
SzámosăjelentĪs,ăaămaiănapigăisăhasználatbanălevĪătalálmányaă(amelyekăaăvillamosăenergetikaă
területénăvannakăjelen)ămellettăazértăesettăráăaăválasztásom,ămertăáltalánosăiskolásăkorombană
voltă szerencsémă résztă venniă aă rólaă elnevezettă Jedlikă Ányosă Országosă Fizikaversenyen,ă
amelyenă nemă csakă fizikávală kapcsolatosă feladatokată kellettă megoldani,ă hanemă életévelă
kapcsolatosă kérdéseketă isă tettekă fel.ă Ígyă tehátă tisztábană kellettă lennünkă életrajzávală ésă
munkásságávală egyaránt.ă Engemă máră akkoribană isă ésă aă maiă napigă isă aă tudományosă
eredményekăgyakorlatiămegvalósításaăérdekeltăleginkább,ăígyăazăelsĪămagyarăelektrotechnikusă
igenăkézenfekvĪătémaválasztásnakătűnik.ăAzăelektrotechnikaăugyanisăaăfizikaăvillamosságtaniă
ismereteinekăgyakorlatbaăvalóăátültetése. 

Jedlikă nevéheză többă olyană találmányă isă köthetĪ,ămelyekăműködésiă elveămindă aămaiă
napigă megtalálhatóă aă leghétköznapibbă eszközökbenă is.ă Ilyenă példáulă aă dinamó.ă ElĪbbiă
találmányávală kapcsolatbană megkerülhetetlenekă aă gépkocsikban,ă villamosokbană ésă egyébă
közlekedésiăeszközökbenătalálhatóăáramfejlesztĪăkészülékek,ăamelyekămenetăközbenăaămotoră
általăelĪállítottăforgómozgásbólănyernekăvillamosăenergiát,ăaztăpedigăazăakkumulátorătároljaăel.ă
Azăakkumulátorokă fejlĪdéséreă szinténăhatássalăvoltă Jedlikămunkássága,ă erreăaăkésĪbbiekbenă
szinténăkiăfogokătérniă(Jedlik-féleăelem).ăAzăeltároltăenergiábólămegoldhatóăaăjárműăvilágítása,ă
illetveămanapságămárăelterjedĪbenăvanăaăfedélzetiăszámítógépăis,ăamelyăszinténăműködtethetĪă
azăígyănyertăenergiával.ăDinamó-elvetăalkalmaznakăaălegtöbbăerĪműbenăisăelektromosăenergiaă
elĪállítására:ă vízerĪművekbenă aă víză hajtjaă megă aă turbinát,ă atomerĪműbenă aă vízgĪz,ă
szélerĪművekbenăaăszél, majdăaăturbinaăforgásábólădinamóvalăállítanakăelĪăvillamosăenergiát.ă
Aă technológiaiă fejlĪdésnekă köszönhetĪenă nemcsakă bonyolultă gépekben,ă szerkezetekben,ă
hanemă akáră kerékpárokonă vagyă kéziă hajtásúă zseblámpákbană isă megtalálhatóă Jedlikă
találmánya.ă Habáră ază iparbană alkalmazhatóă konstrukcióvală rendelkezĪă dinamóă nemă Jedlikă
nevéheză fűzĪdik,ă magátă aă működésiă elvetă Īă valósítottaă megă aă világonă elĪször,ă ígyă
nemzetközilegă isă elismertă tény,ă hogyă Īă voltă aă dinamóă atyja.ă Továbbiă jelentĪsă találmányă aă
csövesăvillamfeszítĪ,ămellyelănagymértékűăfeszültségsokszorozásăváltălehetĪvé,ănemăvéletlen,ă
hogyă hatalmasă sikereă voltă tudományosă körökben,ă aă forgony,ă amelyă aă maiă villanymotorokă
ĪsénekătekinthetĪ,ăaăszódavízăelĪállításánakătechnológiája,ămelynekăgyakorlatiăhasznátă– úgyă
hiszem – nemăszükségesărészleteznem. 

Jedlikă munkásságaă alapjánă aă legnagyobbă magyară feltalálókă közéă tartozik,ă számosă
világraă szólóă eredményével,ă találmányávală nemă egyszeră öregbítetteă országunkă hírnevét,ă
hozzájárulvaă tudósainkă ésă eredményeikă pozitívă megítéléséhez.ă Véleményemă szerint,ă mindă
feltalálói,ă mindă pedagógusiă szempontbólă aă legnagyobbă hazaiă nevekă közéă sorolható,ă oktatóiă
pályafutása,ăpályájaăirántiăelkötelezettségeăpáratlan,ăpéldaértékű. 
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1.ăábra:ăJedlikăképeăaăMagyarăElektrotechnikaiăMúzeumban. Forrás: Aăképetăkészítetteăaă

szerzĪ (2013) 

 

A későbbi kutatások megalapozása 

Jedlikă Ányosă 1800.ă januáră 11-énă születettă aă Komáromă megyeiă SzimĪă községben.ă
EredetiăneveăJedlikăIstván,ăazăÁnyosănevetăkésĪbb,ăaăbencésărendbenăkapta.ăJobbágyiăsorából 
azăegyetlenăkitörésiălehetĪségăazăvolt,ăhaătanárnakăvagyăpapnakătanul.ăGyakoriăbetegeskedéseă
akadályoztaăaătanulásban,ăazonbanăakaraterejénekăésătudásvágyánakăköszönhetĪenătanulmányiă
eredményévelă aă legjobbakă közéă tartozott.ă Tanulmányaită (háromévesă otthoni tanulásă után)ă aă
nagyszombatiă ésă aă pozsonyiă bencésă gimnáziumbană folytatta.ă KövetkezĪă állomásaă
Pannonhalmaăvolt,ăaholăaăbencésărendătagjáváăfogadtákă1817-ben.ăMatematikábólăésăfizikábólă
1821-benăszigorlatozott,ăfilozófiábólăésătörténelembĪlă1822-ben a pesti Tudományegyetemen,ă
aholăaăbölcsészetădíszdoktoráváăavatták.ă182ő-benăpappáăszentelték,ămajdămatematikát,ăfizikátă
ésăáltalánosătermészetrajzotătanítottăaărendăgyĪriăgimnáziumában,ămajdăaăgyĪriălíceumăfizikaă
tanszékénăkapottă állást.ăTanáriă teendĪiămellettă szakítottă idĪtă aă kísérletezésre,ă kutatásokraă is.ă
Ebbenăază idĪbenăazăelektromosságă („villanydelejesség”)ăgyakorlatiăhatásainakămegfigyeléseă
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foglalkoztattaăleginkább.ăAmpéreăésăOerstedăelektromágnesességgelăkapcsolatosămunkásságátă
nagyă figyelemmelăkísérte.ă1831-tĪlă aăPozsonyiăKirályiăAkadémiánă tevékenykedett,ă18Ő0-tĪlă
pedigăaăPestiăKirályiăTudományegyetemenălettăaăbölcsészetiăkarăfizikaiătanszékvezetĪje. 

 

Jedlik Ányos munkássága 

A Jedlik-féle elektromágneses forgony (1826-1830) 

Az 1820-asă évekbenă tanáriă pályájaă mellettă nemcsakă hogyă figyelemmelă kísérteă
kortársainakă kutatásait,ă Jedlikă magaă isă azzală kísérletezett,ă hogyană lehetneă létrehozniă egyă
elektromotortă(„forgony”),ăamelyăfolyamatosăforgómozgástăképesăvégezni.ă 
Ennek alapja Christian Oersted 1820-as 

felfedezéseă volt,ă miszerintă aă villamosă áramă
kitérítiă ază iránytűtă észak-déliă irányba.ă Aă
franciaă Ampéreă felismerte,ă hogyă aă hurok,ă
melyetă áramjártaă tekercsbĪlă készítenek,ă
mágneskéntă viselkedik. Sturgeon 1824-ben 

vasmagos,ă tekercseltă elektromágnestă
készített,ă amelyă jelentĪsă erĪă kifejtéséreă voltă
képes.ăAzăaddigiăkészülékekăforgóărészeăcsakă
elfordulniă tudott,ă deă teljesă körtă megtenniă
nem,ă ază iránytűhöză hasonlóan. Aă problémaă
ază volt,ă hogyă aă tekercsekbenă folyóă áramă
hatásáraăkialakulóămágnesesăerĪăeltaszítottaăaă
tekercstĪlă aă forgórészt,ă azonbană bizonyosă
szögelfordulásăutánă(miutánăátlépteăaă 

 

2.ă ábra:ă Jedlikă elektromágnesesă forgonya.ă
Magyară Elektrotechnikaiă Múzeum.ă Forrás: A 

képetăkészítetteăaăszerzĪ (2013) 

tekercsek síkjáraămerĪlegesăfüggĪlegesăsíkot) márăközeledettăaătekercsnekăaătengelyătúloldalánă
levĪă feléhez,ă amiă szinténă taszítóerĪtă fejtettă kiă rá,ă ígyă viszontă máră lefékezteă (ază erĪvonalakă
irányaă jobbkéz-szabállyală megállapítható).ă Ampéreă megă isă fogalmazottă ezzelă kapcsolatban 

egyă törvényt,ă amiă kimondta,ă ilyenă konstrukcióbană aă szerkezetă alkalmatlană arra,ă hogyă teljesă
körforgástăvégezzen.ăAăteljesăkörforgásăhiányaăvoltăazăakadályaăannak,ăhogyăazăiparbanătudjákă
hasznosítaniă ază eszközt.ă Ekkoră jöttă Jedlikă zseniálisă ötlete:ă beleszereltă egyă kommutátort50, 

forgórésznekă pedigă vasmagă helyettă tekercsetă használt.ă Utóbbiraă azértă voltă szükség,ă hogyă aă
forgórésză isă mágneskéntă tudjonă viselkedniă elektromosságă hatására.ă Ezáltală aă forgófejă isă
kifejtettă egyă forgatónyomatékotă ază állótekercsreă (ază ábránă láthatóă keretre),ă ésă aă keretă isă
kifejtettă bizonyosă nagyságúă forgatónyomatékotă aă forgórészre.ă Mivelă aă keretă rögzítveă volt,ă
mindkétănyomatékăaăforgórésztăgyorsította.ăAăkommutátorăkét,ăegymástólăelszigetelt,ăvezetĪă
anyagbólă készültă szegmensbĪlă állt,ă amelyekbĪlă kilógottă egy-egyă tekercsvég,ă ezekă továbbă
vezettékăazăáramotăaătekercsbe.ăMivelăaăkétăszegmensăegyăközösătengelyăkörülăforgott,ăváltozóă
volt,ăhogyăéppenămelyikăvezetteăazăáramotăaăforgóătekercsbeăésămelyikăvezetteăelăbelĪle,ăígyă
mindenăalkalommal,ăamikorăaăforgórészăéppen kezdettăvolnaăveszíteniălendületébĪl,ăazăáramă
folyásánakăirányaămegváltozott,ătovábbăforgatvaăazt. 

                                                           
50 AăkommutátorăegyăkeresztmetszetéreămerĪlegesăsíkkalăkettéosztottăgyűrű.ăAăkétăfélăelăvanăszigetelveă
egymástól,ămindkettĪăaăveleăérintkezĪăfémesăanyagúăkefénăkeresztülăkapjaăazăelektromosăenergiát,ămelyetă
aă felhasználóhoză továbbít.ă Aă gyűrűă sajátă forgástengelyeă körüliă forgómozgástă végez,ă ígyă aă felhasználóă
szempontjábólămindenăteljesăkörülfordulásăsoránăkétszerăváltozikăazăáramăfolyásánakăiránya. 
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Mivelă akkoribană mégă nemă voltakă elektrotechnikaiă boltok,ă deă mégă magaă ază
elektrotechnikusiă szakmaă semă épültă kiă (hiszenă Īă magaă voltă ază elsĪă elektrotechnikusă az 

országban!),ă Jedliknekă kellettă kitalálnia,ă milyenă eszközökkelă ésă hogyană valósítjaă megă
elképzeléseit.ăSajátămagaătervezteămegăazăalkatrészeket,ămajdămesteremberekkelăkészíttetteăel:ă
példáulă aă huzalokată megvette,ă majdă paszományossală szigeteltette.ă Eztă bizonyítjaă aă Pretiaă
rerumăinăusumăMusaeiăJaurinensisăcuratarumăcíműădokumentum,ăamelyăelszámolásăcéljábólă
készült,ă aă kísérletekheză szükségesă eszközökă árátă tartalmazta.ă Kísérleteită ază Ordoă
experimentorumbaă(kísérletekăsora)ă jegyezteă fel.ăJedlikăszellemiă termékenységétă jólămutatja,ă
hogyăutóbbiăművébenătöbbăszázăkísérleteăkapottăhelyet.ăMegtalálhatóăbenneă–  többekăközöttă– 

aă maiă villanymotorokă Īseă is,ă amelyetă Īă „sokszorozóă tekercsbenă áramváltássală forgóă
villamdelejként”51 említett.ăMindösszeăazértănemănevezhetĪăazăelsĪăvillanymotornak,ămertăaă
forgórészeă tűnă forog,ă ígyă ebbenă aă formábană nagyobbă erĪă kifejtéséreă mégă alkalmatlannakă
bizonyult,ăazonbanăezenăcélăeléréséhezănemălettăvolnaăszükségănagyăváltoztatásra:ăaătűăhelyettă
egyăcsapágyazottătengelytăkellettăvolnaăbeépíteni.ăMagátăaăműködésiăelvetătehátăĪătaláltaăfel,ă
majdă valósítottaă isă meg,ă aă világraă szólóă találmányhoză csakă egyetlenă apróă változtatásraă lettă
volnaăszükség,ăegyăolyanra,ăamelyăaărendszerăműködésétăegyáltalánănemăbefolyásoltaăvolna.ă
Ezértăisămondhatjukămindenăszerénytelenségănélkül,ăhogyăazăelektromotorăműködésiăelvénekă
feltalálójaă magyară volt.ă Dokumentumokkală igazolhatóă továbbá,ă hogyă ază eszköză többă
változatátă isă elkészítette:ă olyat,ă aholă tekercsă forogă aă keretben,ă ennekă fordítottját,ămelybenă aă
keret forog a tekercsăkörül,ăsĪt,ămégăolyatăis,ămelybenămindkettĪăforogăaămásikăkörül,ăilletveă
amelybenă egyă tekercsă forogă egyă másikă felett.ă Építettă heteropolárisă (kommutátoros)ă ésă
unipolárisă („egysarki”)ă forgonyokat.ă ElĪbbiă elĪnye,ă hogyă forgórészeă egyă sokmenetűă
elektromágnes,ăamelyănagyănyomatékăkifejtéséreăalkalmas,ăhátrányaăviszont,ăhogyăaăszerkezetă
folyamatosă karbantartástă igényelă aă kommutátoră használataă közbenă keletkezĪă szikrákă miatt,ă
mígăutóbbiraăazăegyszerűségăésăaăkisănyomatékăaăjellemzĪ.ăGyakorlatiăalkalmazásbanăinkábbăaă
kommutátorosăváltozatăterjedtăel.ăEzeketăaămodelleketădemonstrációsăcéllalăisăépítette:ărészbenă
sajátămagának,ărészbenătanítványaiăszámára,ăhogyălássák,ăhogyanăisăműködnekăaăgyakorlatbană
azăelméletiăfeltevésekăésăaăfizikaăezenăújăágánakătörvényei.ăIttăfontosnakătartomămegemlíteni,ă
hogy – mintă koraă egyikă legnevesebbă hazaiă tudósánakă – elĪkelĪă magánhallgatóiă isă voltak:ă
TiszaăKálmánăésăTiszaăLászló,ăaăkésĪbbiămagyarăpolitikaiăéletăismertăalakjaiăhosszabbăideigă
hallgattakănálaăkísérletiăfizikaiăelĪadásokat. 

  

                                                           
51 Forrás:ăhttp://www.sztnh.gov.hu/English/kiadv/ipsz/200002/technika.html?printable=1#vx25.ăletöltve:ă
2013.ăjúliusă28. 

http://www.sztnh.gov.hu/English/kiadv/ipsz/200002/technika.html?printable=1#vx25
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Eljárás a szódavíz készítésére (1830); villamos kocsi (1855) 
Jedlikă hosszúă évekigă foglalkozottă aă
szódavíză elĪállításánakă folyamatával,ă
1830-bană publikációtă jelentetettă megă
módszerérĪlă aă bécsiă Zeitschriftă füră
PhysikăundăMathematikăcíműăfolyóirat.ă
Az 1840-esă évekreă máră olyană szintreă
fejlesztetteă aă gyártásiă folyamatot,ă hogyă
egyă kisebbă üzemetă tudottă létrehozniă
szódavíză elĪállítására.ă Mivelă aă gyártásă
soránănagyămennyiségűă anyagotă kellettă
mozgatni, 1841-benă hozzáfogottă egyă
elektromosă meghajtásúă járműă
tervezéséhez,ă amelyă leginkábbă aă maiă
targoncákhozăvoltăhasonlatos. 

 
3.ă ábra:ă Jedlikă villamosă kocsijaă (Magyară
Elektrotechnikaiă Múzeum. Forrás:ă Aă képetă
készítetteăaăszerzĪă(2013) 
 

1854-reă elă isă készültă vele,ă deă eză aă szerkezetă sajnosă ază utókoră számáraă nemămaradtă
fenn.ăMegmaradtăviszontăegyămaăisăműködĪképesăvillamosămeghajtásúăkocsimodellje,ăamelyă
aăráăhelyezettăakkumulátorokkalăműködtethetĪ,ădeăakárăsínenăkeresztülăisătáplálható. 

 

A Jedlik-elemek (1855) 

Jedlikă ază addigă kizárólagosă áramforrásnakă számítóă elemekă tökéletesítésénă isă
dolgozott: 

,,A Bunsen-elemeknélă használt,ă aă kétă savată elválasztóăkerámiahengertă úgynevezettă villamosă
papírrală helyettesítette,ă aă szénelektródátă platinadróttal tekercselteă körül.ă Kísérleteibeă
tanítványaiăközülăbevontaăHamarăLeót,ăakiă18ő3-banăBécsbenătettă ilyenătárgyúăbejelentéséreă
1855-benă szabadalmată isă kapott.ă Ază elemekă gyártásáraă Īkă ketten,ă valamintă egyă jóă üzletiă
érzékkelă rendelkezĪă lovaskapitány,ă Csapóă Gusztávă megalakítottákă aă Pestiă Társaságotă ’aă
villamosságiă ésă villamdelejesă természettaniă eszközökă javításaă ésă haszonnaliă alkalmazásaă
végett’.ă (…)ă Ază 18őő-ösă párizsiă mezĪgazdaságiă ésă iparkiállításraă isă Csapóă utazottă kiă aă
harminc,ă illetveă száză cellábólă állóă telepă bemutatására.ăAă szállításă soránă azonbană ază elemekă
annyiraă megsérültek,ă hogyă aă bírálóă bizottságă csakă egyetlenă telepetă tudottă működésă közbenă
megvizsgálni,ădeămégăígyăisăbronzéremăkitüntetéséreătaláltákăméltónakămegalkotóját.”52 

NemăsokkalăkésĪbbămárăPestenă isăüzemekbenăgyártottákăaăvillanytelepeket,ăkülföldiă
megrendeléseikă isă voltakă (Párizs,ă Konstantinápoly).ă Ază elemeketă ésă ază ívlámpásă világítástă
Pannonhalmánăisăbemutatta.ăEztăigazoljaăaăKrueszăKrizosztomăfĪapáttólăszármazóăidézet: 
„Esteă ază Īsmonostoră négyszögă udvarábană 22ă elembĪlă állóă Jedlik-féleă villanytelepetă
szerepeltettünk.ăAă fényăolyanăerĪsăvolt,ăhogyădacáraăaăholdtöltének,ăaă templomă tornyaă égniă
látszott,ăésăaăszentmártoniakămárăaăhegyă feléă tartottak,ăhogyăaă tüzetăeloltsák”(feltalaloink.hu 

(2013)) 

  

                                                           
52

 Forrás:ăhttp://www.sztnh.gov.hu/kiadv/ipsz/200002/technika.html?printable=1,ăletöltve:ă2013.ăjúliusă
30. 

  

file:///D:/törött_pen/régi_pen/MFHNA/2013/nyari_egyetem/pályázatok/dolgozatok/feltalaloink.hu
file:///D:/törött_pen/régi_pen/MFHNA/2013/nyari_egyetem/pályázatok/dolgozatok/feltalaloink.hu
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Rácsosztó gép (1860) 
Jedliketă foglalkoztattaă aă finommechanikaă ésă aă fénytană is.ă Aă fényelhajlásă ésă ază

interferenciaăszemléltetéséhezăésăaăkísérletekhezăszükségeăvoltăegyăoptikaiărácsra. 
Az 1830-asă évekbenă aă
legjobbă eszköză erreă aă
Fraunhofer-féle rácsă volt,ă
eză aranyfóliávală bevontă
üveglapraă
milliméterenkéntă 30ă rést,ă
üvegreă 300ă vonalată tudottă
karcolni. Jedlik 

kikísérletezteă ază üveglapă
legoptimálisabbă
bevonatát,ămajdăegyăolyană
szerkezetetă tervezettă ésă
építettă meg,ă amelyă ază
üveglapotă mozgatjaă egyă
gyémántcsúcsăalatt. 

 

4.ă ábra:ă Aă Jedlik-féleă rácsosztógép.ă Forrás:ă
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/jedlik_nyos.html?pg=2, 

(letöltve:ă2013.ăjúliusă30.) 

 

Tudta,ă hogyă ezredmilliméteresă pontosságotă csakă ezredmilliméteresă pontosságúă
eszközökkelă érhetă el,ă ígyă olyană aprólékosă megvalósításraă voltă szükség,ă amelybenă
megengedhetetlenăvoltăbármilyenăkotyogásă vagyăholtjátékă aă csavaráttételekă ésă fogaskerekekă
között.ăAz ígyă elĪállítottă elsĪă rácsokată aăMagyarăOrvosokă ésă TermészetvizsgálókăVI.ă pécsiă
vándorgyűlésén,ă 18Őő-benămutattaă be.ăAzonbană ezzelă korántă semă nyerteă elă aă gépă véglegesă
formáját.ăAlkalmassáătetteăpéldáulăkörökăésăspirálisăvonalakărajzolására,ăautomatizálta,ămajd 

villanymotorral hajtotta meg. 1893-bană átadtaă aă gépetă Palatină Gergelynek,ă akiă továbbă
tökéletesítetteăazt,ăígyămáră2000ăvonalatălehetettăhúzniăveleămilliméterenként. 

 

Villamdelejes hullámgép (1868), vibrográf (1872) 
Aă hullámgépekrĪlă Jedlikă elĪszöră aă Magyară Orvosokă ésă Természetvizsgálókă VIII.ă

soproniă nagygyűlésén,ă 18Ő7-benă tartottă elĪadást,ă majdă mégă ebbenă ază évbenă elă isă készítettă
egyet. 

 
5.ăábra:ăJedlikăvillamdelejesăhullámgépe. 

Forrás:ăhttp://jedliktarsasag.hu/2012_pdf/Jedlik_XIII.pdf, (letöltve:ă2013.ăjúliusă30.) 
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Aă szerkezetă lényege,ă hogyă aă Bă jelűă áramjártaă tekercsă elektromágneskéntă magáhoză
vonzza a D-Eărúdăjobbăoldalát,ăezzelăviszontăaăKăésăNăpontokăközöttămegszakadăazăáramkör,ă
ígyăaz elektromágnesăáramellátásaămegszűnik,ă tehátăaă rugalmasăD-Eărúdăvisszakerülăeredetiă
helyzetébe,ăamivelăviszontăismétăáramăaláăkerülăaătekercs.ăEzăazăismétlĪdĪăfolyamatărezgésbeă
hozza a D-Eărúdăbalăoldalát,ăamelyhezăegyăpálcaăvanăerĪsítve,ăvégénăegyăvagyăakárăkétădarabă
golyóval.ă Ezekă aă golyókă egyă edénybeă lógnakă bele,ă amiă higanytă tartalmaz.ă Aă golyók,ă
elmerülveă aă higanyban,ă rezgésbeă jönnek,ă ígyă hullámokată generálnakă aă folyadékă felszínén.ă
Ezáltală válikă megfigyelhetĪvéă aă hullámokă viselkedése.ă Jedlikă ezzelă ază eszközévelă
longitudinálisă ésă transzverzálisă hullámokată isă elĪă tudottă állítani.ă Aă szerkezetă elĪbbiă
tulajdonságátăazăegriănagygyűlésenămutattaăbe,ăutóbbităpedigăaăfiumein,ă1869-ben. 1872-ben 

mutattaă beă aă vibrográfot,ă amelyă máră aă rezgésekă kirajzolására,ă grafikus megjelenítéséreă isă
képesă volt.ă Ază úgynevezettă Lissajous-féleă görbék53 lerajzolásáhoză felhasználta,ă hogyă aă
körmozgásăvetületeărezgĪmozgás.ăKétăkerékămozgásaăadtaăaăkétămerĪlegesărezgést,ăvezetteăaă
rajzolót.ă Aă késĪbbiekbenă továbbfejlesztetteă találmányát:ă aă kétă rezgésszerűă ésă egyă haladóă
mozgásă eredĪjétă lerajzolóă gépezettéă (1876),ă melybenă aă haladóă mozgástă egyă forgathatóă
asztalonăhúzottăpapírcsíkăadta,ăerreăaăpapírraărajzolódottăkiăaămozgásokăeredĪje.ă 
 

A csöves villamfeszítő (1873) 
Jedlikă ezenă eszközévelă
nagyfeszültségűă áramă
elĪállításáraă tettă kísérletet.ă
Kondenzátorokată párhuzamosan 

kapcsolvaă töltöttă fel,ă ígyă azonosă
feszültségenă töltĪdtek,ă majdă
sorosanăkapcsolvaăsütötteăkiăĪket.ă
Az 1863-asă nagygyűlésenă
mutattaă beă találmányát. Egyik 

végükönă zártă üvegcsöveketă
használtă kondenzátornak,ă ezekbeă
vasreszeléketă szórtă belsĪă
fegyverzetként,ă külsĪă
fegyverzetükă pedigă sztaniolfóliaă
volt.ă Aă csövekă egyă nagyobbă
csĪbenă voltakă összefogva,ă aă
fóliákă pedigă összeértek.ă Aă
hozzávezetéstă egyă rézgyűrűă
szolgáltatta. 

 
6.ăábra:ăJedlikăeredetiăvillamfeszítĪje (Magyar 

ElektrotechnikaiăMúzeum. Forrás: Aăképetăkészítetteăaă
szerzĪ (2013) 

AăcsövekbĪlădrótokatăvezetettăki,ăamelyekăegyărézbĪlăkészültăfélgömbbenăfutottakăössze.ăÍgyă
tehátăaăkondenzátorokăáltalătároltăfeszültségăösszeadódott.ă 

 

Ezekbenă ază idĪkbenă ază országă legnagyobbă szikrakisülésétă Thánă Károlyă professzoră
szikrainduktoraă tudtaă elĪállítani,ă eztă aă Tudományegyetemă kémiaă tanszékénă tárolták.ă Ază
induktor 20-22 cm-esă légrétegetă tudottă átütni.ă Ază ívă hosszábólă lehetettă következtetniă aă
keletkezettă feszültségănagyságára,ă centiméterenkéntă 20ăkV-tală szoktakă számolni.ăAă jelenségă
olyană volt,ă mintă aă villámcsapás,ă csakă kisebbă méretekben,ă kisebbă feszültséggel.ă Jedlikă

                                                           
53

 két egymásraămerĪlegesăharmonikusărezgĪmozgásăösszevetésévelăkeletkezĪăgörbék 
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villamfeszítĪjeă 63ă cmă hosszúă kisüléstă hozottă létre54,ă amiă nagyjábólă 1,3ă megavoltnak felel 

meg.55 

JedlikăszerénységéreăjellemzĪăvolt,ăhogyăazăEgyetemărektoraădicsérte,ădeăugyanakkorămegăisă
róttaă amiatt,ă hogyă találmányátă nemă tárjaănagyobbănyilvánosságă elé.ăEză aă találmányăugyanisă
nemcsakăJedlik,ăhanemăazăegészăországădicsĪségéreăválhatottăvolna.ăMegfogadvaăaătanácsot,ă
találmányánakănépszerűsítésétăaăneves,ănémetănyelvűăAnnalenăderăPhysikăundăChemieăcíműă
folyóiratbanăkezdteăvolnaăel,ăannakăszerkesztĪjeă(Poggendorf)ăazonbanănemăközölteăleăművét,ă
olyan,ăkevésséăkomolyanăvehetĪăindokokraăhivatkozva,ăhogyăegyrésztăkorábbanămárăĪămagaă
isăkészítettăhasonlóăszerkezetet,ămásrésztăpedigăaă leközlésreăváróăcikkă túlăhosszú.ăEzăhosszúă
idĪreă elvetteă Jedlikă kedvétă attól,ă hogyă folytassaă művénekă népszerűsítését.ă 1871-ben a 

kultuszminiszterăfelhívástăintézettăaz egyetemiăprofesszorokăfelé,ămelybenăfelkérteăĪket,ăhogyă
képviseljékă aămagyară tudománytă ază 1873-asă bécsiă világkiállításon.ăAă késĪbbiekbenă isă többă
kortársaă kétkedveă fogadtaă aă feszültségsokszorozóă készüléket,ă deă ază 1873-asă bécsiă
világkiállításonă sokakă érdeklĪdésétă felkeltetteă találmányával,ă végülă pedigă aă bírálóă bizottságă
elnöke,ă Ernstă Werneră vonă Siemensă javaslatáraă „Haladásértă érdemrend”-et kapott. Ez az 

elismerésă mindenképpenă bizonyítóă erejűă voltă arraă nézve,ă hogyă Jedlikă munkájaă igenă isă
korszakalkotóăésămegérdemliăaărivaldafényt. 

Aă késĪbbiekbenă aă csövesă villamfeszítĪă nagyă hatássală voltă Ernstă Machă osztrákă
fizikusra,ă akiă aă kisülésekkelă járóă akusztikaiă hatásokată vizsgálta.ă Rólaă neveztékă elă késĪbbă aă
sebességă hangsebességheză viszonyítottă mértékegységét,ă ígyă tehátă közvetveă Jedlikă isă
hozzájárultăazăakusztikaiăkutatásokăsikerességéhez. 

Aă kisülésă hanghatásátă voltă szerencsémă megtapasztalniă aă Magyară Elektrotechnikaiă
Múzeumban,ăaăvillamfeszítĪăegyăkifogástalanulăműködĪ,ăpontosămásolataăsegítségével. 

 

A dinamó-elv (1861) 

A 19.ă századă derekánă számosă nagyă tudóstă foglalkoztatott,ă hogyă mikéntă lehetneă
megfordítaniă ază elektromágnesesă forgonyă működésiă folyamatát,ă vagyisă mechanikaiă
forgómozgásbólă elektromosă energiátă kinyerni.ă Faradayă tetteă leă aă kutatásokă alapjait:ă rájött,ă
hogyăaămágnesesătérbenămozgatottăvezetĪbenăáramăindukálódik. 
Az 1850-esă évekbenă máră
elektromágneseketă használtakă aă
mágnesesă téră fenntartására,ă azonbană
ază elektromágnesekă táplálásábaă
fektetettă energiaă nemă térültă meg,ă
ugyanisă túlă alacsonyă voltă aă
szerkezetekă hatásfoka. Próbálkoztakă
azzală is,ă hogyă galvánelemekkelă
működtettékăaărendszert,ădeăezăaăfajtaă
energiaforrásă mindigă hamară kimerült.ă
1856-bană Jedliknekă ază ază ötleteă
támadt,ă hogyă ază áramfejlesztĪă általă
termeltă áramotă vezetékekenă keresztülă
visszatápláljaăazăelektromágnesekbe. 

 

7.ăábra:ăAăJedlik-féleădinamó.ă 
Forrás:ăhttp://omm.hu/szovegek/szellemi% 

20csaladfa/tagok/jedlik/index.htm,  

(letöltve:ă2013.ăjúliusă30.) 
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 Forrás:ăhttp://www.feltalaloink.hu/tudosok/jedlikanyos/html/jedanytal6.htm,ăletöltve:ă2013.ăjúliusă30 
55

 Forrás:ăhttp://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-10-evfolyam/az-elektromos-

megosztas/csucshatas,ăletöltve:ă2013.ăjúliusă30. 



35 

EzăerĪsítetteă aămágnesesă teret,ă aă forgórészbenă ezáltal mégă erĪsebbă áramăkeletkezettă
(egyăbizonyosăhatárig).ăJedlikăvoltăazăelsĪ,ăakiăfelismerte,ăhogyănincsăszükségăacélmágnesre,ă
mertăazăelektromágnesăvasmagjábanăelegendĪămágnesességămaradtăaăfolyamatăbeindításához.ă
Ezzelă kimondtaă ază önerĪsítésă elveă mellettă az öngerjesztésă elvétă is.ă Jedlikă ezzelă hată évvelă
megelĪzteăSiemenstăésăWheatstone-t,ăakiknekăaădinamóăfeltalálásátătulajdonítottákă(azótaămáră
világszerteăelismertékăJedlikăelsĪségét).ăElsĪségétăbizonyítjaăazăis,ăhogyătalálmányátă1861-ben 

aă budapestiă Tudományegyetemă fizikaiă szertárábaă szállítottákă használatiă utasítássală együtt,ă aă
leltáriăbejegyzésăpedigăhivatalosădokumentum,ăígyăbizonyítóăerejeăvan.ăJedlikreăjellemzĪăvolt,ă
hogyăsosemăkövetelteămagánakăazăelsĪséget,ămertă– véleményeăszerintă– Siemens volt az, aki 

ază iparbană isă alkalmazhatóă formábană valósítottaămegă aă dinamógépet.ă SzabadidĪă hiányábană
csakă nyugdíjasă éveibenă kezdettă újraă foglalkozniă aă dinamóval,ă ază 1880-asă években.ă Egyă
kommutátorosădinamótăkezdettăépíteni,ădeăaămeglévĪăinformációkăalapjánănemăkészült el vele, 

néhányă alkatrészeă azonbană fennmaradt.ăAă késĪbbiekbenămégă többă nevesă tudósă dolgozottă aă
dinamóă tökéletesítésén.ăAăSiemensă eszközeă általămegtermeltă energiaă1/3ă részétă aămágnesekă
gerjesztéseăfogyasztottaăel,ăráadásulăazăáramălüktetett,ăfordulatonkéntăkétszerănulláraăcsökkent.ă
Gramme (1871)56 fejlesztéseiărévénămárăcsakăaămegtermeltăenergiaănéhányăszázalékátăkellettă
visszatáplálniă aă rendszerbe,ă aă hatásfokă pedigă 60%ă körülă volt.ă Gyakorlatilagă teljesă értékűă
egyenáramotă szolgáltatottă aă szerkezet,ă ígyă egyre szélesebbă körbenă váltă alkalmazhatóvá,ă
példáulă világításra,ă sĪt,ă ezeketă aă dinamókată használtákă ază 1880-asă évekbenă aă világă számosă
erĪművébenăis. 

 

Jedlik Ányos Élete tanári pályafutása után 

1844-benă hoztákă megă aztă aă törvényt,ă amelyă kimondta,ă hogyă Magyarországonă aă
felsĪoktatásă hivatalosă nyelveă aă magyar.ă Aă nyelvújítókă – Kazinczyă vezetésévelă – kísérletetă
tettekăarra,ăhogyămindenălatin,ănémetăésăegyébănyelvekbĪlăszármazóăkifejezésăhelyettămagyară
eredetűeketăhozzanakălétre.ăMivelăaăműszakiătudományokban isăigenănagyăhiányămutatkozottă
magyară elnevezésekbĪl,ă felkértékă Jedliket,ă hogyă segítsenă aă nyelvújításă műszaki,ă
természettudományosă részénekă kidolgozásában.ă Ază 18ő8-bană megjelentă német-magyar 

tudományosăműszótáră szerkesztĪiăközéăkerült,ăazăĪănevéheză fűzĪdikăaă fizikai,ăaăkémiaiăésăaă
mechanikaiă rész.ă Számos,ă aă maiă napigă isă használatbană levĪă szakkifejezéstă találhatunkă
szótárában,ăpéldául:ăszögsebesség,ăeredĪăerĪ,ătehetetlenségiănyomaték,ădugattyú,ăhullámhossz,ă
léggömb,ălégnyomás,ăműanyag,ăkilométer,ăhogyăcsakăaălegismertebbeketăemlítsük. 

 

1846-bană aă Tudományegyetemă bölcsészkaránakă dékánjáváă választották.ă (Ază akkoriă
Tudományegyetemă aă maiă ELTEă elĪdje,ă aă 19.ă századbană mégă nemă voltă szétválasztvaă aă
bölcsészkară ésă aă természettudományiă kar,ă erreă csakă 19Ő9-benă kerültă sor.)ă Ahogyă kitörtă ază
1848-asă forradalom,ăaă tanításă szünetelt,ă Jedlikăebbenăază idĪbenă– igaziăhazafikéntă– Īrségetă
vállalt,ă árkotă ásott.ă Pestă ostromakoră aă szertáră berendezéseită biztonságosă helyreămentette.ă Aă
fegyverletételă utánă egyă ideigă mégă tanított,ă deă erreă máră csakă németülă kapottă lehetĪséget,ă
ráadásulă aă mérnökiă képzéstă leválasztottákă aă TudományegyetemrĪl,ă ígyă aă hallgatóiă létszámă
jelentĪsenă visszaesett.ă Továbbiă éveită leginkábbă találmányainakă tökéletesítésévelă töltötte.ă
Jedlikă számosă találmányánakă híreă körbejártaă aă világot,ă mégseă gazdagodottă megă belĪle.ă Jóă
példaă erreă aă szódavíză gyártása.ă Egyă egésză üzemetă hozottă létreă eă célból,ă melyetă 18Ő3-ban 

átadottă unokaöccsének,ă Szabóă Alajosnak.ă ĩă 18Ő8-igă vezetteă aă gyárat,ă majdă csatlakozottă aă
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 Forrás:ăhttp://en.wikipedia.org/wiki/Gramme_machine,ăletöltve:ă2013.ăaugusztusă30. 
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szabadságharchoză egyă honvédzászlóaljă fĪorvosaként,ă ezzelă leă isă álltă aă termelés.ă 18ő0-ben 

megjelentetteă sajátă költségenăSúlyosă testekă természettanaă címűă könyvét,ă ebbenămechanikai,ă
hangtaniă ésă kémiaiă témaköröketă fejtettă ki.ă Továbbiă művei:ă Természettană elemei,ă HĪtan,ă
Fénytan. 

 

Jedlik az általaăkészítettă elemekbĪlă 18ő9-igăösszesenă177ădarabotă adottă el.57 Hatvan 

évesăkoráraăfelhagyottăaăvállalkozásokkal.ăAălegnagyobbăegyăŐ0ăelembĪlăállóătelepăvolt,ăeztăaă
BécsiăEgyetemăszámáraăadtákăel.58 

 

1878-bană átadtaă egyetemiă professzoriă helyétă Eötvösă Lorándnak,ă akiă akkoră voltă 30ă
éves.ă Érdekesség,ă hogyă ază egyetemet,ă aholă Jedlikă tanáriă pályafutásánakă nagyobbă részétă
eltöltötte,ăkésĪbbăutódjárólăneveztékăel.ăGyĪrbe,ăegyă rendházbaăvonultăvissza,ăaholă folytattaă
munkáját.ăSzellemiăfrissességétăaăvégsĪkigămegtartotta. 

 

Az életmű lezárása 

1895-benătávozottăelăazăélĪkăsorából,ăéltă9őăévet,ă
amiă igenă ritkaă dolognakă számítottă abbană ază idĪbenă ésă aă
maiă napigă is.ă Eötvösă Lorándă búcsúbeszédébenă ígyă
emlékezettărá: 

 „Aă rendíthetetlenă hită Istenben,ă aă
tudományszeretet,ă aă tanítónakă sohaă nemă lankadóă
szorgalma,ăazăembertársainakăbajaiăirántăfogékonyăjóăszív,ă
ază önzetlenă hazaszeretet,ă mindă olyană vonások,ă melyekă
Jedlikă jellemébenă rendjénekă hagyományosă szokásaiă
nyománă indultakă fejlĪdésnekă ésă erĪsödtekă meg.ă
Szerzetesiă életébĪlă származottă azonbană egyă nagyă hibájaă
is,ă aă félénkă zárkózottság,ă amelyă akadályozta,ă hogyă
másokkalăérintkezéseăáltalătudományosălátóköreăbĪvüljön,ă
ésăhogyă viszontă Īă tudományávalămásokraă éltetĪăhatássală
legyen…”59 

Jedlikăsíremlékénăazăalábbiăfeliratăáll:ă„Azăigazakăörökkéă
élnekăésăazăúrnálăazăĪăjutalmuk” 

 

 
8.ăábra:ăJedlikămellszobraăaă
Magyar Elektrotechnikai 

Múzeumban.ăForrás:ăAăképetă
készítetteăaăszerzĪ (2013) 

 

Elismerései: 
 a Magyar TudományosăAkadémiaărendesătagjaă(18ő8) 
 aă Súlyosă testekă természettanaă címűă könyvéértă aă Magyară Tudományosă Akadémiaă

nagyjutalmátăkapta 

 aăTanárvizsgálóăBizottságătagjaă(1863) 
 a pesti egyetem rektora (1863) 

 a pesti egyetem prorektora (1864) 

 királyiătanácsosă(1867) 
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 Forrás:ăhttp://wwwold.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz1001/GalVilmos.pdf,ăletöltve:ă2013.ăjúliusă30. 
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 Forrás:ăhttp://www.bibl.u-szeged.hu/exhib/jedlik/v_mons4.html,ăletöltve:ă2013.ăjúliusă30. 
59

 Forrás:ăhttp://hu.wikipedia.org/wiki/Jedlik_%C3%81nyos,ăletöltve:ă2013.ăjúliusă30. 
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 aăMagyarăTudományosăAkadémiaătiszteletiătagjaă(1873) 
 Haladásértăérdemrendă(1873) 
 aăKirályiăMagyarăTermészettudományiăTársulată1.ăszámúătagjaă(1863) 
 aăMathematikaiăésăPhysikaiăTársulatăelsĪărendesătagjaă(1891) 

Kitüntetései: 
 megkapta a Vaskorona Rend II.ăosztályátă(1979) 
 elnyerteăaăpárizsiăVilágkiállításăbronzérmétă(18őő) 
 

JedlikăÁnyosraăjellemzĪăvolt,ăhogyănemcsakăaătananyagămegtanulásátăvártaăelătanítványaitól,ă
hanemăannakăteljesămegértésétă is.ăEzértăvoltăszámáraănagyonăfontos,ăhogyăazăelméletiăsíkonă
bizonyítottă jelenségeketă gyakorlatban,ă működésă közbenă isă bemutathassa.ă Ez a fajta, 

gyakorlatiasă látásmódă tanítványairaă isăátragadt.ăCéljaăazăvolt,ăhogyădiákjaiă átfogóă ismeretekă
birtokábaă kerüljenek,ă többekă közöttă elektrotechnikából,ă illetveă átlássákă aă fizikaă különbözĪă
területeiăközöttiăösszefüggéseket,ăgyakorlatbanăisăhasználhatóătudásraătegyenekăszert. 
 

Jedlikăhíresséăváltătanítványaiă(aăteljességăigényeănélkül): 
 Palatin Gergely – fizikus,ătanár 

1881-tĪlă aă pannonhalmiă bencésă tanárképzĪă fĪiskolánă tanított.ă 188Ő-benă újraă
összeállítottaă ésă továbbă tökéletesítetteă Jedlikă Ányosă optikaiă rácsosztógépét.ă ZivatarjelzĪă
készüléketă isă szerkesztett,ă amelyă aă légköriă kisülésekbĪlă kiindulóă elektromosă hullámokată
észlelte.ăAăfényhullámăhosszávalătörténĪăhosszúságmérésselăisăfoglalkozott. 

 SchmidtăÁgostonă– piarista matematika-, fizika- ésăkémiatanár 
ĩă tartottă elĪszöră elĪadástă aă Kolozsváriă Egyetemenă komplexă függvénytanból,ă

számelméletbĪl,ălineárisăalgebrából,ăelliptikusăfüggvényekbĪl,ăvalószínűségszámításból. 
 AntolikăKárolyă– fizikus,ăközépiskolaiătanárănevétăhatékony,ăkísérletekăbemutatásánă

alapulóăpedagógiaiămódszereiătettékăismertté. 
Kunc Adolf – premontrei tanár,ăigazgató,ăSzombathelyătörténetírója 

 

Befejezés 

Jedlikă elektrotechnikaă területénă elértă páratlană eredményeiă nagybană hozzájárultakă ază
energiaipară maiă fejlettségiă szintjénekă eléréséhez.ă Találmányaiă továbbiă híresă feltalálókată
inspiráltak,ăilletveăkisebbăvagyănagyobbăátalakításokkalăaămaiănapigăisăhasználatban vannak. 

SegítségükkelăvillamosăenergiátăállíthatunkăelĪămechanikaiămozgásbólă (erĪművek,ă járművekă
dinamói),ăenergiátătárolunkă(járművek,ăelektromosăeszközökăakkumulátorai,ăelemei),ăésănemă
utolsósorbană elektromosságbólămechanikaiă forgómozgástă hozhatunkă létre.ă Ezekă nélkülă nemă
lennénkăellátvaăsemăvillamosăenergiával,ăsemăazăeszközökkel,ăamelyeketăazăműködtet.ăJoggală
sorolhatjukă tehátă JedlikăÁnyostă aă 19.ă századă azonă feltalálóiă közé,ă akikă legnagyobbă hatássală
voltakă ază energiaiparra,ă akárcsakă ază alábbiă képă többiă szereplĪje:ă Zipernowsky,ă Faradayă ésă
Maxwell. 

  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Premontrei_rend
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9.ăábra:ăMészárosăLászlóăpannójaăaăMagyarăElektrotechnikaiăMúzeumăZipernowskyrólă

elnevezettătermében.ăForrás:ă
http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/panno.html, (letöltve:ă2013.ăjúliusă

28.) 
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A magyar triász és egy világra szóló találmányuk 

Írta: NagyăAndrás 

 

Bevezetés  

Aă villamosságă irántă érdeklĪdĪă hallgatókéntă úgyă gondoltam,ă hogyă egyă olyană találmánytă
ragadnékăkiă – aă sokă említésreăméltóăközülă – amelyăbáră aămindennapokbană rengetegăhelyenă
fellelhetĪ,ămégisăkevesen tudják, hogyăkik,ămikorăésăholătaláltákăfel.ăÍgyăazăutókorărészesekéntă
éltesseăaătranszformátorăháromăatyjánakăszellemétătovábbăeărövidăírás,ăadózvaăzsenialitásukăésă
tiszteletükăelĪtt. 
 

Zipernowsky Károly  

 

1.ăkép:ăZipernowskyăKárolyămellszobra,ăBudapestiăMűszakiăésăGazdaságtudományiăEgyetem,ă
Forrás:ăsajátăkészítésă(2013.07.18.) 

 

18ő3.ă áprilisă Ő-énă születettă Ausztriában,ă Bécsben.ă Édesapjaă Zipernowskyă Józsefă könyvelĪ,ă
édesanyjaă Fischeră Franciska.ă Röviddelă születéseă utánă aă családă elköltözöttă Budapestre,ă ígyă
iskolaiătanulmányaităittăvégezte.ăÉrettségijétăaăpestiăkegyesrendiă(piarista)ăgimnáziumbanătetteă
le,ămajdăháromăesztendĪnăátăgyógyszerészkéntătevékenykedettăKecskeméten.ăEzăidĪszakăalattă
bontakozottă kiă érdeklĪdéseă aă természettudományok,ă fĪkéntă az erĪsáramúă elektrotechnikaă
iránt,ă ámă eză aă területă ekkoră mégă gyerekcipĪbenă járt.ă Ezenă felbuzdulásábólă 1872-ben 

beiratkozottă aă Királyiă JózsefăMűegyetemreă (maă BudapestiăMűszakiă ésă Gazdaságtudományiă
Egyetem),ămajdămásodévesăhallgatójakéntătanulmánytăírtă’NeueăConstruction der Perspektiv-

ConturenăfürăOberflächenăzweiterăOrdnung’ă(másodrendűăfelületekăperspektív-kontúrjánakăújă
konstrukciója)ăcímmel,ăsăerrĪlăelĪadásokatăisătartottăazăegyetemăfalainăbelül.ăÍrásátă187ő-ben a 

Bécsiă Császáriă Tudományosă Akadémiánă elĪadásă keretébenă isă ismertette,ă amelyetă késĪbbă
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nyomtatottă formábană isă kiadtak.ă Tehetsége,ă ésă szorgalmaă révénă villamossági-gépészetiă
témákbanătöbbszörăisătartottăórákatăaăMérnök- ésăÉpítész-Egyletben.ăAăMűegyetemenăpéldásă
eredménnyelă diplomázott.ă Ezenă idĪszakaă alattă ază Osztrákă Államvasútnálă tervrajzolókéntă
tevékenykedett.ă Szabadidejétă fĪkéntă aă villamosságă irántiă érdeklĪdéseă töltötteă ki.ă Különféleă
villamosságiă készülékekă tervezésénă ésă kivitelezésénă dolgozott,ă ígyă példáulă aă dinamón.ă
MechwartăAndrásăaăGanzăésăTársa VasöntĪăésăGépgyárăvezérigazgatójaăegyăelĪadásonăfigyeltă
felă egyă alkalommală Zipernowskyă tehetségére.ă Mechwartă aă villamosságotă egyreă feltörekvĪă
ágnakătartotta,ăígyăaăGanzbanăvillamosságiăosztálytăakartălétesíteni,ăezértă1877-benăfelkérteăaă
frissădiplomásămérnököt,ăhogyăállítsaăfelăazăerĪsáramúăvillamosságiăosztályt,ăésălegyenăannakă
vezetĪje.ă 1878ă nyaránă aă II.ă kerületiă Kacsaă utcaă 18.ă számă alattă rendeztékă beă aă kisă műhelytă
néhányădolgozójával.ăAădinamó-villamosăelv,ă tehátă aădinamóă felismeréseăváltă ază erĪsáramú 

elektrotechnikaă fejlĪdésénekă igaziă kezdetévé,ă amelyetă Jedlikă Ányosă találtă felă (1861-ben), 

majdăErnstăWernerăvonăSiemensă(1867ăjanuárjában),ăCharlesăWheatstoneă(1867ăfebruárjában)ă
egymástólă függetlenülă szabadalmaztatottă sajátă elgondolásaă szerint.ă 1873-ban Alekszandr 

Nyikolajevicsă Lodigină orosză származásúă mérnökă lettă ază ívlámpákă feltalálója,ă să eză váltă aă
villamosă energiaă elsĪă alkalmazásiă területévé.ă Ebbenă ază idĪbenă csatlakozottă Zipernowskyă aă
villamosságă irántă érdeklĪdökă körébe,ă să nekiă jutottă ază aă feladată is,ă hogyă Magyarországonă
kifejlesszeă aă villamosipart.ăAă kisăműhelybenă dolgozóăZipernowskyă ésă csapataă legyártottaă aă
Ganză öntödéjénekă megvilágításáhoză szükségesă berendezéseket,ă ő6ă Volt,ă 12ă Amperesă
egyenáramúădinamóvalăésăívlámpákkal.ăNemăsokkalăkésĪbbăazăívlámpákatăsikerültăaănyugatiă
társaikéhozăhasonlóăszínvonalúraă fejleszteni,ă azokă fényerejében,ăésăvilágításiă idĪtartamában.ă
1879-benă Mechwartă közbenjárásáraă engedélytă kapă aă gyár,ă hogyă elkészítsékă aă FĪvárosiă
Takarékpénztárăpalotájánakăhomlokzatiăvilágításátă– késĪbbăezăaăberendezésăSzegedenăkötöttă
ki,ăaholăisăárvízvédelemreăhasználták,ăhogyăéjjelăisădolgozhassanak.ăEzenăévăSzilveszterăestjénă
Amerikában,ă Thomasă Alvaă Edisonă terveiă alapjánă fényárbaă borulă aă Menloă Park.ă Európaă
számáraăazăizzólámpákăelterjedésétăază1881-benăberendezettăpárizsiăoperaházăpróbavilágításaă
hoztaă meg.ă Aă villamosă világítástă aă hatóságokă továbbraă semă kedveltékă túlságosan,ă ígyă aă
GanznakăkevésăpénzeăszármazottăbelĪle.ăMechwartăviszontăúgyădöntött,ăhogyăpénztăáldozăaă
sikerértă ésă – aă gyáră kontójáraă – ünnepélyek,ă épületekă világításátă hoztaă létreă ideiglenesen.ă
Egyikă ilyenă alkalomkoră ază Īsziă csépléstă úgyă segítetteă elĪ,ă hogyă éjjelreă fénnyelă láttaă elă ază
épületet,ă ezértă aă dolgozókă máră sötétedésă utánă isă folytathattákă aă munkát.ă Aă cséplĪgépekă
kapacitásaă nagyjából 30%-kală növekedettă meg,ă ugyanakkoră aă gépă áránakă nagyjábólă ază
egyhetedébeă kerültă aă villamosă berendezésekă ára,ă ígyă pedigă kimutathatóváă vált,ă hogyă aă
villamosă világításă igenă isă megéri.ă Zipernowskyă észjárásánakă köszönhetĪenă egyszerűen 

összekapcsoltaă aă dinamó, ésă aă cséplĪgépetă hajtóă gĪzgépă hajtószíját,ă ígyă magaă aă gĪzgépă
működtetteă aă dinamótă is,ă amiă szinténă csökkentetteă aă költségeket.ă 1882-ben Zipernowsky 

elkezdettă érdeklĪdniă ésă foglalkozniă aă váltakozóă árammală isă – amelyet Samuel Crompton, 

EdisonăésăSiemensănemătartottămegfelelĪnek,ămertăaătermeltăenergiaăelosztásaăgazdaságtalan 

volt.ăUgyanebbenăazăidĪbenăaăműhelyăelkészítetteăaăbudapestiăNemzetiăSzínházăvilágításátăis.ă
1881-benă elindultakă aă megrendelésekă bel- ésă külföldrĪlă egyaránt,ă ígyă aă Ganznakă továbbiă
fejlesztésekre,ămunkaerĪreă isă lettă pénze.ă Ígyă kerültă aă gyárhozăDériăMiksaă (1882-ben), majd 

BláthyăOttóăTitusză(1883-ban), ahol Bláthyăisămegismerkedett Zipernowskyval. Zipernowsky- 

Dériă közösenă megalkottákă ază öngerjesztésűă váltakozóă áramúă generátort,ă amelyetă késĪbb 

Mechwarttală kiegészülveă továbbfejlesztenek.ă Ază 1883-asă bécsiă villamosă kiállításonă
bemutattákă aă 1ő0ă lóerĪsă kompaundă gĪzgépbĪl,ă 87ă kW-osă generátorbólă állóă szerkezetet60, 

                                                           
60

 Gohéră(19ő3)ă98.ăo. 
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amelyă1200ădarabăizzólámpátălátottăelăárammal.ăSzerkezeteităúgyăalkotta,ăhogyăazokăaălehetĪă
legegyszerűbbă felépítésűekă legyenek,ă ésă könnyenă kezelhetĪek.ă Munkatársaită ötletekkelă isă
segítette,ăígyăkiválóăvezetĪăisăvolt.ăGanz-gyáriăéveiăalattănemcsakăműszaki,ăhanemăgazdaságiă
területekenă isă példamutatóă volt,ă piackutatott,ă üzleteketă kötött,ă ésă propagáltă is.ă Szabadalmaiă
közöttăszerepeltăpéldáulăazăegyvágányú,ăvertikálisănyommalăbíróăvasút,ăforgóáramúămotorokă
indításiăviszonyainakăjavításaă(KandóăKálmánnalăközösămunkája).ă 
 

 

2.ăkép:ăZipernowskyăvertikálisănyommalăbíróăvasútmodellje,ăMagyarăMűszakiăésă
KözelekedésiăMúzeum,ăForrás:ăhttp://www.mult-

kor.hu/image/article/main/.460x310/37905.jpg (letöltve: 2013.07.29.) 

 

Ază egyreă terjedĪă elektrotechnikaă jelentĪségeă aă Műszakiă Egyetemetă arraă ösztökélte,ă hogyă
megalapítsákă sajátă villamosságiă tanszéküket,ă ígyă 1893-bană aăMűegyetemă tanácsaă egyhangúă
válasszală Zipernowskytă szeretteă volnaă megnyerniă aă tanszékre,ă akiă akkoribană aă Ganz-gyáră
igazgatójaăvolt.ăZipernowskyăelfogadtaăaămeghívást,ăámăennek oka volt az is, hogy akkoriban 

aănagybankokămiattăháttérbeăszorultakăaăműszakiăirányúăfejlesztések,ăésănemăakartăfolyamatosă
küzdelmetă folytatni.ă Tanárkéntă igyekezettă intézetétă megfelelĪ,ă korszerűă műszerekkelă
felszerelni,ă hogyă azokă aă hallgatókă laborméréseinekă gyakorlatiă megvalósításáraă alkalmasakă
legyenek. Ganz-gyáriă tapasztalataă segítetteă abban,ă hogyă korszerűenă ésămegfelelĪenă lássaă elă
laborjátăúgy,ăhogyăaăkülföldiă intézetekkelă isă felvehessékăaăversenyt.ăMégăaădiapozitívăképekă
nappală történĪă vetítésétă isă megoldotta.ă Lelkiismeretesenă készültă ază óráira,ă külföldiă
folyóiratokată isă tanulmányozott,ă ésă munkatársaitólă isă elvártaă eztă aă hozzáállást.ă Aă Magyară
Tudományosă Akadémiaă 1893-bană levelezĪă tagjáváă választotta,ă 190ő-ben pedig a Magyar 

Elektrotechnikaiă Egyesület elnökévéă nevezteă ki.ă 1911-benă ază Egyesületă megalapítottaă aă
’Zipernowskyăjubileumiădíjăemlékérmét’ăamelyetămindenăévbenăkiadtak.ăHarmincháromăévenă
keresztülă voltă ază egyesületă elnöke,ă mígnemă egészségügyiă okokbólă lemondott,ă deă ază
elektrotechnikusokă díszelnökkéă választottákă példamutatóă tevékenységéért.ă Angol,ă német,ă
franciaă nyelvenă isă folyékonyană beszélt.ă Fontosă voltă számáraă aă szolidaritás,ă ígyă szociálisă
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adományokraă isă rendszeresenă költött.ă Nevétă viseliă aă pécsiă Zipernowskyă Károlyă Általánosă
Gépipariă Technikumă (maă Zipernowskyă Károlyă Műszakiă Szakközépiskola).ă 192Ő-ben 

harminckettĪăévnyiăműegyetemiătevékenységăutánănyugdíjbaăvonult.ăIdĪsebbăkoráraăaăsúlyosă
érelmeszesedésă aă memóriájáraă isă kihatott,ă ígyă feledékennyéă vált.ă Egészségénekă romlásátă
elĪsegíthetteăazăis,ăhogyăélettársát,ăésăunokáităisăelveszítette.ă19Ő2.ănovemberă29-én,ăkilencvenă
évesăkorábanăhunytăel,ăaăbudapestiăFarkasrétiătemetĪbenăhelyeztékăörökănyugalomra.ă 
 

Déri Miksa  

 

3.ăkép:ăDériăMiksaămellszobra,ăszegediăDériăMiksaăÁltalánosăGépipariăTechnikum,ăForrás:ăă 
3 http://www.kozterkep.hu/artpiece_photos/12/abc1f73bb504b99bce5f20437860871c_4.jpg 

(letöltve: 2013.07.29.)  

 

18őŐ.ă októberă 27.-énă Magyarországon,ă Bácsonă született.ă Tanultă aă budapestiă Józsefă
Műegyetemen,ă ámă diplomájátă aă Bécsiă Műegyetemenă fejezteă beă 1877-benă vízépítĪ-

mérnökként.ă Egyă esztendĪvelă késĪbbă aă budapestiă ésă szegediă Folyammérnökiă Hivatalbană
tevékenykedett,ă résztă vettă aăDuna-Tiszaă szabályozásábană is.ă ÉrdeklĪdése az elektrotechnika 

irántă fiatalonă kialakult,ă ígyă elkezdteă aztă mélyebbenă isă tanulmányozni.ă Aă minisztériumă
küldöttekéntă 1880-bană Párizsiă Elektrotechnikaiă Kiállításonă isă megjelenik.ă 1882-ben pedig 

Zipernowskyămeghívásáraă csatlakozikăaăGanzhoz.ă1883-banămárămintăaăGanzăképviselĪjeăaă
bécsiă nemzetköziă elektrotechnikaiă kiállításonă isă résztă vett,ă aholă ismertetteă aă gyáră
váltakozóáramúăkészülékeit.ăMivelăDériătöbbnyireăAusztriábanătartózkodott,ăígyăhivatalosanăisă
Īă lettă aă gyáră képviselĪje,ă ámă gyakrană hazautazott,ă és meglátogatta akkoră máră barátjátă
Zipernowskyt,ă akivelă eszmecseréketă folytattak,ă tervekrĪl,ă újításokról.ă Aă váltakozóă áramúă
villamosă fényă elosztásánakăgondolataămáră ekkoribană elkezdteă foglalkoztatniă Ītă is.ă 188Ő-ben 

Zipernowskyvală közösenă szabadalmaztattaă ază öngerjesztésűă szinkronmotort,ă amelyă késĪbbă
bemutatásraăisăkerült.ă188ő-benăaăBécsiăElektrotechnikaiăEgyesületbenăelĪadástătartott,ăaholăaă
villamosăenergiaătávvezetésénekăalapjairólăbeszélt.ăNyolc-kilencăévvelăkésĪbbăkifejlesztette ki 

kétkefe-rendszerűă egyfázisúă repulziósă motorját,ă amelyă híresséă vált,ă s Déri-motorkéntă
emlegetik a mai napig is.  
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Ő.ăkép:ăKompenzáltăegyfázisúărepulziósăfelvonómotor,ăMagyarăMűszakiăésăKözlekedésiă
MúzeumăElektrotechnikaiăMúzeumaă 
Forrás:ăsajátăkészítésă(2013.07.18.) 

 

1900-bană aă párizsiă világkiállításă zsűrijeă ’Grandă prix’-velă tüntetteă kiăDérită ază általaă feltaláltă
motorjáért.ă 1889ă elsĪă felébenă Ausztriábană aă Ganză ésă Unionă Bankă közösenă megalapítjaă ază
Internationaleă Electricitäts-Gesellschaftotă (Nemzetköziă Villamosságiă Részvénytársaság),ă
ahovaă Dériă vezérigazgatóiă meghívástă kapott,ă amelyetă 1896-igă visszavonulásáigă megtartott,ă
majdăutánaă isănagyă részétăvetteăkiăaă társaságăvezetésében.ăÖvéă lettă azăaămegtisztelĪă feladat,ă
hogyă elkészítseă ază IEGă bécsiă erĪművét.ă Továbbáă Bécsă villamosă világításánakă tervétă isă
megnyerték.ăAzăerĪművetă2300ălóerĪsreătervezte,ăamelyănéhányăévăleforgásaăalattă7200,ămajdă
pedigă 1ő200ă lóerĪsreă nĪtteă kiă magát.ă Egyfázisúă 2100ă Voltă feszültségűă váltakozóáramotă
termelt,ă ésă földkábeleketă építettekă hozzá,ă amelyekă az áramotă Bláthy-Déri-Zipernowsky 

közösenă megalkotottă világhírűvéă váltă készülékéig,ă aă transzformátorig szállította.ă KésĪbbă
kétfázisúă váltakozóă áramotă termelt,ă amelyămáră elláttaă aă bécsiă gyárakată villamosă energiával.ă
1935-benă Dérită érteă ază aă megtiszteltetés,ă hogyă aă világraszólóă találmányukă létrejötténekă
körülményeită tisztázhassa.ă Dériă eză ügybenă összesenă 7ă levélbenă válaszoltă Fischeră Gézaă
gyárigazgatónak,ă melybenă elismeri,ă hogyă aă zártă vasmagă Bláthyă ötleteă volt.ă Aă brünniă
műegyetemăaăvillamosságăterénăvalóăkiemelkedĪătevékenységéértătiszteletbeliădoktorráăavatta.ă
AăMagyarăElektrotechnikaiăEgyesület,ătovábbáăazăosztrákăElektrotechnischerăVereinăinăWienă
30ă évesă jubileumáraă tiszteletbeliă tagjánakă választottaămeg.ă 1908-banămagyară királyiă udvariă
tanácsosiă címetă kapott.ă Tiszteletéreă aăMagyară Elektrotechnikaiă Egyesületă 60.ă évfordulójáraă
’MEEă Déri-emlékérmét’ă alapított,ă amelyă 3000ă forintă ésă emlékéremă évenkéntiă jutalmată
jelentett.ă Nevénekă éltetéséreă Szegedenă alapítottakă iskolát,ă aăDériăMiksaăÁltalánosă Gépipariă
Technikumot, amelynekăudvaránăszobraă isă található.ăSzigorúăéletmódotăélt,ă ígyăŐ6ăesztendĪă
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fáradtságosă munkaă utánă tértă nyugalomba,ă ahováă súlyosă epebajaă ésă szívelégtelenségeă isă
elkísérte.ă 
Fizikaiă erejénă felülemelkedettă szellemisége,ă életeă végéigă tisztaă gondolkodásúămaradt. 1938. 

márciusă3-ánănyolcvannégyăévesăkorábanăhunytăelăOlaszországban,ăMeranóban.ă 
 

Bláthy Ottó Titusz  

 

ő.ăkép:ăBláthyăOttóăTituszămellszobra,ăBláthyăOttóăTituszăInformatikaiăSzakközépiskolaăésă
Gimnázium,ăBudapest,ăForrás:ăsajátăkészítésă(2013.07.18.) 

 

Aăháromă feltalálóă közülă aă legfiatalabb,ă BláthyăOttóă Titusză 1860.ă augusztusă 11-énă születettă
Tatán.ă FelsĪfokúă tanulmányaită Bécsbenă végezte,ă aholă 1882-benă szerezettă gépészmérnökiă
diplomát.ă Eztă követĪenă gyakornokkéntă dolgozottă 1881-tĪlă 1883-igă aă MÁVă gépgyárában 

szerkesztĪ-rajzolóként.ă Ekkoră keltettékă felă aă figyelmétă Zipernowskyă növekvĪă sikerei,ă majdă
felvételtă nyertă aă Ganzba,ă ésă ază elektrotechnikaiă osztályonă gépszerkesztĪiă minĪségbenă
dolgozottă 1883.ă júliusă 1-tĪl.ă Ekkoră kezdettă elă foglalkozniă ază elektrotechnikával, ugyanis 

addigiăéleteăsoránănemăszerzettăismereteketăerrĪlăaăterületrĪl.ăFaradayăkísérleteivelăésăMaxwellă
elméletiămunkásságávalăkezdettăfoglalkozni,ămajdăhamarăfelismerteăaămágnesesăOhm-törvényă
gyakorlatiă alkalmazhatóságánakă lehetĪségét.ă ĩă voltă ază elsĪ,ă akiă aă mágnesezésiă görbékă
segítségévelă számolássală tudtaă meghatározniă aă mágnesesă köröket,ă ésă eză lehetĪvéă tetteă aă
villamosăgépekăgazdaságosabbăméretezését,ă amelynekăaăgyakorlatbanănagyă jelentĪségeăvolt.ă
ElsĪă szabadalmaă ază önműködĪ,ă higanyosă feszültségszabályzó,ă amelyetă egyenáramúă
dinamókhoză fejlesztettă kiă 188Ő-ben.ă Gyakorlatiă jelentĪségétă mutatja,ă hogyă ază 1886-ban 

üzembeă helyezettă Cerchi-erĪműben,ă ésă egyébă áramfejlesztĪkă generátorainakă
feszültségszabályozásátă isă ezzelă vezérelték.ă Ază eztă követĪă évekbenă számos,ă ază elsĪă
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szabadalmánakăgyakorlatiăjelentĪségévelămegegyezĪ,ăsĪtăolykorăazokatătúlszárnyaló,ămerĪbenă
újă megoldásokkal,ă találmányokkal,ă szabadalmakkală álltă elĪ.ă 1883-bană készültă elă aă ’Gnom’ă
elnevezésűă egyenáramúă gépsorozat,ă majdă eztă követteă 188ő-benă aă ’Delta’ă jelzésűă sorozat,ă
amelybĪlă késĪbbă aănagyă váltakozóă áramúăgenerátorokăgerjesztĪgépeită fejlesztettékă ki.ăAzăĪă
szabadalmaiă alapjánă készítetteă ésă hoztaă fogalombaă aă Ganz-gyáră aă nagypontosságúă
wattmérĪketăésăazăindukciósăwattóraszámlálókat. 
  

 

6.ăkép:ăBláthy-féleăfogyasztásmérĪ,ăMagyarăMűszakiăésăKözlekedésiăMúzeumă
ElektrotechnikaiăMúzeuma6ă 

Forrás:ăsajátăkészítés.ă(2013.07.18.)ă 
 

1889-benăalkottaămegăaălebegĪădugattyúsăszervomotorosăfordulatszámăszabályzóját,ăamelyăaă
vízturbinákă önműködĪă szabályozásáraă szolgált.ă ElĪszöră ază Innsbruckă mellettă létesítettă
Mühlauer-Klamm-iă erĪműbenă alkalmazták,ă megbízhatóă működésétă mutatja,ă hogyă eztă
követĪenă aăGanz-gyáră általă építettă valamennyiăvízerĪműă eztă aămegoldástă alkalmazta.ă 1900-

banăaăpárizsiăvilágkiállításon egyéniănagydíjatănyertăaăvízturbinásăgenerátorokăforgórészébenă
alkalmazottă törtă horonyszámúă tekercseléséért.ă Többekă köztă Bláthyă sikeresă újításainak,ă
valamintăazăidĪközbenăaăGanz-gyárhozăkerülĪăKandóăKálmánăfejlesztéseinekăköszönhetĪen,ăaă
Ganz-gyáră egyreă többăkomolyămegbízástă kapott.ă 1892-benăTivolibană építettekăvízerĪművet,ă
majd ugyanitt 1898-bană egyă újă erĪműă építésétă kezdtékă meg.ă 190ő-benă építettékă megă aă
manojlovaciă vízerĪművet,ă melynekă aă hosszúă élettartamaă mutatjaă aă Bláthy-féleă
szigeteléstechnikaă magasă fokát.ă 1906-bană épültă megă aă subiacoiă vízerĪmű,ă amelyă Rómaă
városánakă szolgáltattaă ază energiát,ă majdă 1911-benă építettékă megă Dalmáciaă legjelentĪsebbă
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vízerĪművétă Almissánál.ă Aă gĪzturbinaă megjelenéseă újă ésă komolyă feladată eléă alítottaă aă
generátortervezĪket,ă azonbană Bláthyă ezenă berendezésekă fejlesztésébenă isă élenă járt.ă ElĪszöră
1903-bană kezdettă turbógenerátorokată fejleszteni,ă majdă 1908-bană készítetteă elă Őă pólusúă
turbógenerátoraihozăazăúgynevezettăhüvelyesăpólusmegoldást,ăamellyelăkomolyăsikereketăértă
el.ă Sikerességét mutatja, hogy 1935-igă megközelítĪlegă 1,őă millióă kWă összteljesítményűă
turbógenerátortăgyártottăaăGanz-gyár,ămeghibásodásăazonbanăegyiknélăsemătörtént.ă192ő-ben 

készültă elă aă cellinaiă erĪműă számáraă egyă ŐŐă MVA teljesítményűă turbógenerátor,ă amelyă aă
korábanăcsúcsteljesítménynekăszámított.61 Az 1930-asăévekbenăbekövetkezĪăgazdaságiăválságă
hatásáraăaăGanz-gyárămegrendeléseinekăszámaălecsökkent,ăekkorăkezdettăBláthyăaăpárhuzamosă
hornyúă turbóă forgórészekă folyadékkală történĪă hűtésével,ă azonbană ennekă aă megvalósításáraă
márănemăkerültăsor.ăKandóăKálmánăhirtelenăbekövetkezettăhalálaăutánăĪăfejezteăbeăaăKandó-

féleămozdonyăfázisváltójánakăfejlesztését,ăamiăegyămeglehetĪsenăbonyolultăberendezés,ămégisă
aămozdonyokălegmegbízhatóbbărészévéăvált.ăAzăiparbanăelértăérdemeiértăméltóăelismerésbenă
részesültă élete során.ă 1903-bană aă Magyară Elektrotechnikaiă Egyesületă tiszteletbeliă tagjáváă
választotta,ă 1907-benă ază olasză király,ă III.ă Viktoră Emánuelă aă Coronaă d’Italiaă rendă tisztiă
keresztjévelătüntetiăki,ă1908-banăFerenczăJózsefămagyarăkirályăUdvariăTanácsosăcímetăadăneki, 
majd 1917-benăaăbécsiăésăaăbudapestiăMűegyetemăisătiszteletbeliădoktorráăavatta.ă1933-ban a 

Ganz-gyáră félévszázadosă jubileumaă alkalmávală aăMagyară Érdemrendă középkeresztjétă kapjaă
megăaăkormánytól.ăSzabadidejébenăkutyatenyésztéssel,ăbicikligyűjtésselăésăszĪnyeggyűjtésselă
foglalkozott.ăRendszeresenăfoglalkozottăsakkfeladványokăkitalálásával,ăamităazăújéviăköszöntĪă
lapokonăküldöttăelăbarátainak.ăZseniálisăsakkfeladványokatăkészített,ămindemellettăfolytonăóvaă
intetteă ază embereket,ă hogyă túlságosană isă belemerüljenekă aă sakkba.ă Továbbáă ismeretesă mégă
kitűnĪă fejszámoló- ésă emlékezĪképességérĪl.ă Szenvedélyeă aă biciklizésă voltă fiatalon,ă sajátă
építésűăbiciklijeibĪlăegészăgyűjteményeăvolt,ă amelyekkelăbejártaăOlaszországot,ăAusztriátă ésă
Boszniát.ăAzăautóămegjelenésévelăazăautósportăfeléăfordult,ăezăaăhobbijaăegészenăidĪsăkoráigă
megmaradt.  

1939ă júliusábană szanatóriumbaă vonultă romlóă egészségügyiă állapotaămiatt,ă deămégă ekkoră isă
folyamatosanăérdeklĪdöttăaăfolyamatbanălévĪăkísérletekăeredményeirĪl.ă1939.ăszeptemberă26-

ánăhunytăel Budapesten.  
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A transzformátor  

 

7.ăkép:ăMagtípúsúătranszformátoră(vastesteălemezszalagbólăcsévéltăgyűrű),ăMagyarăMűszakiă
ésăKözlekedésiăMúzeumăElektrotechnikaiăMúzeuma7ăForrás:ăsajátăkészítés.ă(2013.07.18.)ă 

 

Michael Faraday – angol fizikus – 1831-benăfelismerteăaămágnesesăindukcióăelvét,ăaăvillamosă
világításă gondolataă pedigă sokakată foglalkoztatott,ă többekă közöttă Lucienă Gaulardă ésă Josiahă
WillardăGibbsăsorosăelosztású,ăszekunderăgenerátorosărendszertăalkottak,ăamellyel 1884-ben a 

londoniă földalattiă vasútă villamosă világításátă oldottákă meg.ă Aă szakmabeliekă nemă voltakă
megelégedveăaă találmánnyal,ămivelă feszültségváltozásokăléptekă felăkülönbözĪăterhelésekkor.ă
Ugyanakkor a Gaulard-Gibbsăpárosăvoltă az,ă amelyă rámutatottă arra, hogy a villamos energia 

nagyă távolságokraă isă gazdaságosană szállítható.ă Ază idĪközbenă aă Ganz-gyárbană barátságotă
kötöttăháromăfiatalămagyarămérnökăaăKacsaăutcaiăkisăműhelybenăegyreănövekvĪălelkesedésselă
foglalkozottăaăpárhuzamosăkapcsolásúăáramelosztóval,ăésă– Bláthyăelgondolásaărévénă– aăzártă
vasmagúăkészülékkel.ă 
Közösăvoltămindhármukban,ăhogyăkiálltakăaăváltakozóăáramămellett,ă amităaă szakmaănagyjaiă
használhatatlannakă tartottak.ă 188Őă teléheză közeledveă elkészítettékă aă párhuzamosană kapcsoltă
pólusmentesătranszformátorokat,ăamelyekăaăvillamosăenergiaăelosztásátătettékălehetĪvé.ăÍgyăaăă 
nagyfeszültségetă sikerültă kisfeszültséggéă transzformálniuk.ă Aă párhuzamosă kapcsolásă
problémáită fĪkéntăDéri,ăaăzártăvasmaggalăvalóăkísérletezéstăpedigăBláthyăvégezteăel.ăAzăelsĪ 

működĪképesăkészülékükă188Ő.ăszeptemberă16-ánăindultăbe,ămelynekăműszakiăparamétereiăaă
következĪkă voltak:ă aă vasmagă hosszaă 3ő0ă mm,ă átmérĪjeă 90ă mmă volt.ă Aă külsĪă tekercsă
vörösrézhuzalbólăkészült,ăátmérĪjeă2,őămmăvolt,ănégyărétegbĪlăálltăésăegyenkéntă100ămenettel 

voltă ellátva.ă Aă belsĪă tekercsetă szinténă vörösrézhuzală alkotta,ă 3,őămmă átmérĪjűă volt,ă háromă
rétegbĪlăálltăésămindenărétegetă80ămenetăborított.ăTovábbiăparaméterei:ă1400 wattos, 40 Hz-es, 
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120/72 voltos 11,6/19,4 amperes,ă áttételeă 1,67:1ă volt.62 A nyitott vasmag miatt az energia 

veszteségă közelă 20ă%-raă rúgott,ă amelyrĪlă úgyă vélték,ă hogyă jobbană isămegă lehetă valósítani.ă
Osztrák,ă német,ă ésă angolă szabadalmată isă kértekă találmányukra.ă Majdă aă szabadalmazásokă
közepetteă nekiláttak,ă hogyă bemutassákă aă világnakă is.ă Ază elsĪă ilyenă bemutatótă aă
Technologischesă Gewerbeă Museumbană tartottaă Dériă 188őă februárjában.ă Aă szerkezetă
kialakításaă aă magján,ă aă tekercsekenă túlmenĪă drótjaiă aă tekercsă végeiă feléă visszahajlítottakă
voltak,ăemiattăsünkéntăisăbecézték.ăEzenăaăbemutatónăláthattaăelĪszöră„ország-világ”,ăhogyăaă
készülékă képesă úgyăműködtetniă aă lámpákat,ă hogyă ază egyesă darabokă ki-ésă bekapcsoláskoră aă
többită nemă zavarják.ă KövetkezĪă lépésbenă elkészítettékă aă zártă vasmagúă úgynevezettă
köpenytranszformátort,ă amelyă sokkală jobb,ă nagyjábólă 3%-osă energiaveszteséggelă üzemelt.ă
188ő.ă májusă 2-ánă aă budapestiă Városligetbenă egyă országosă méretűă kiállítástă nyitottakă meg,ă
amelyă nívóságávală ază európaiă kiállításokă körébeă került.ă Aă kiállítástă támogattaă ază Országosă
Iparegyesületă ésă aă fĪvárosă is.ă Hatalmasă jelentĪségűă voltă eză aă háromă mérnöknekă is,ă hiszenă
nemcsakăkiállításraăkerültă közösă találmányuk,ă hanemăaă szabadalmaztatásă idejeă isă ekkortájraă
esett.ăTovábbăemelteăaăjelentĪségét,ăhogyăI.ăFerencăJózsefăisăjelenlététătetteăazăeseményen,ăakită
Mechwartă kísértă ésă Īă beszéltă aă Ganz-gyáriă fejlesztésekrĪlă is.ă Aă magyară királyă elégedettenă
vetteătudomásulăMechwartăismertetését,ămiszerintăaăvillamosăvilágításăjólăhalad,ăésăaăGanzăisă
jelentĪsenă hozzájárulă aă fejlesztésekhez.ă KésĪbbă ază Antwerpeniă Világkiállításon,ă majdă aă
londoniă Inventors’ăExhibitionă (feltalálókă kiállításán)ă isă bemutattakă hasonlóă készülékeket.ăAă
várvaăvártăsikertămeghoztaăaărendezvény,ăígyămegérkezettăazăelsĪămegrendelésăegyăerĪműre.ă
G.ă Colomboă olasză professzoră látogatástă tettă aă gyárnál,ă ésă elismerésétă fejezte ki a 

találmányukért.ăColomboăszaktekintélyénekăhatásáraăegyreătöbbălettăazăérdeklĪdĪăaătalálmányă
iránt.ă Gebrüderă Trolleră ésă Társaă (svájciă cég)ă Thorenbergbenă levĪă vízenergiátă akartaă
hasznosítaniă azért,ă hogyă azzală villamosă energiátă nyerjenek.ă Aă vízerĪműă Ő00ă ésă 22őă lóerĪsă
turbinákată üzemeltetett.ă Aă következĪă telepă ază olaszországiăMilánóbană kerültă berendezésre,ă
amelyetăEdisonăcégeăüzemeltetett,ăilletveăannakăleányvállalataălévénăColomboăprofesszor,ăakiă
meggyĪzteă Edisont,ă hogyă nagytávolságraă csakisă váltakozó árammală lehetă gazdaságosană
villamosă energiátă szállítani.ă KövetkezĪă állomásukă magaă Rómaă lett,ă să azonă belülă aă Societaă
Anglo- Romanaă peră li’illuminazioneă diă Romaă vezetĪjeă Carloă Pouchaină volt,ă akiă
gázvilágítássală foglalatoskodott,ă ámăkoránămegláttaăaănagyă lehetĪségetă aă villamosăenergiájúă
világításra.ă Ígyă kerültă Budapestreă aă Ganz-gyáriă rendszertă tanulmányozniă Guglielmoă
Mengarini.ă Puchaină megrendelteă ază erĪműă létesítését,ă ígyă álltă beă aă sorbaă harmadikkéntă aă
Stazioneă deiă Cerchiă erĪmű.ă Továbbiă erĪművekă épültekă akadálytalanulă késĪbbă ază Osztrák-

MagyarăMonarchiaăterületénăisătalálmányukăfelhasználásával..ă 

                                                           
62 Halácsy-von Fuchs (2010), 25. o. 
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8.ăkép:ăNapjainkbanăhasználtăkéttekercsesătranszformátor,ăMagyarăMűszakiăésăKözlekedésiă
MúzeumăElektrotechnikaiăMúzeumaă 
 Forrás:ăsajátăkészítésă(2013.07.18.)ă 

 

Befejezés  

Ígyă jutottă elă Zipernowsky-Déri-Bláthyămagyară triásză nagyă találmányához,ă să alkottaămegă ază
általukă transzformátornakă elnevezettă áramelosztóă rendszert,ă amelyetă azótaămérnökökă százaiă
fejlesztettekătovábbăaăvilágon,ăsăamelyătalálmányăvilághírnevetăhozottăszámukra,ăaăGanz,ăsăígyă
Magyarországraăszámáraăis.ă 
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Felvillanyozva:  

 a villanyvilágítás szövevényes útjai Nagyváradon 

Írta: TĪtĪsăÁron 

 

Bevezető 

Nagyváradă dualizmuskoriă urbanizációsă kibontakozásárólă átfogóă képetă alkothatunk,ă haă
beleolvasunkăFleiszăJánosăegyikămunkájába:ă„HaăaăfejlĪdésăsodrábaănemăis,ăazăáramlatábaăaă
legfĪbbă vidékiă városokă isă belekerültek.ă Közöttükă Nagyváradă urbanizációjaă különösenă
dinamikusăvolt.ăEgészébenăvéveăVáradăszámáraăisăezăazăidĪszakăvoltăaăboldogăbékekor,ăaăbelleă
époque.”63 Mivelă dolgozatunknakă nemă céljaă Váradă urbanizációsă fejlĪdésénekă aă bemutatásaă
ígyă aă fentiekhez,ă csakă annyită tennénkă hozzá,ă hogyă 18Ő9ă utánă aă lassană kibontakozóă
polgárosodásă magávală hoztaă Nagyváradă képénekă teljesă átalakulásátă elĪbbă közigazgatási,ă
politikai,ămajdăgazdasági,ăszociálisăésănemăutolsósorbanăazăinfrastruktúraăterén.ăFleiszăJánosăaă
városă urbanisztikaiă fejlĪdésétă kétă szakaszraă osztja.ă Ază elsĪă 1867-tĪl 1892-ig terjed, mely 

lényegébenămegalapoztaăaăvárosă továbbiă fejlĪdését.ăAză igaziă„boom”ăcsakăaăszázadfordulónă
váltăvalósággáă(1892-1913),ămelynekăazăelsĪăvilágégésăvetettăvéget.64 Aămegbolydultăvárosrólă
realisztikusăleírástăkapunkăegyăkorabeliăszemtanúătollából:ă„Tizenötăévămindenăhétköznapjánă
ezăaăvárosămunkáraăébredt,ădolgozott,ăforrongott.ă[…]ăAzăelmúltătizenötăévăalattădĪltăelăaămiă
sorsunk.ă […]ăFaluă voltă ésăVárosă lettünk.ăHosszúă útă voltă ez:ă romantikátólă aă kapitalizmusig.ă
Mostămárăazonăcsodálkozom,ăhogyă1őăévăelégăvoltărá”65.ăEnnekăaă1őăévesăszorgosăidĪszaknakă
azăeredményeképpenăszületettămegăNagyváradămodernăinfrastruktúrájaăis.ăEzenăbelülăaăköz- ésă
magánvilágítás.ă Hogyă eză hogyană történt?ă Kinekă vagyă kiknekă aă munkájaă nyomán?ă Aztă ază
alábbiakbanăkíséreljükămegălegjobbăbelátásunkăésătudásunkăalapjánăösszefoglalni.ă 
 

 Többen,ă többféleképpen,ă hosszabb- rövidebbă terjedelemben,ă elĪttünkă haladvaămáră
összefoglaltákăésăközreadtákăazăerreăvonatkozóăismereteket.66 Miămostămégisăletérünkăaămáră
alaposană kitaposottă ösvényrĪlă –remélve,ă hogyă sikerülă bebizonyítaniă aă közmondásă inverzét,ă
miszerintă „aă jártă utată aă járatlanértă neă addă fel!”–,ă perszeă aă céltă nemă szemă elĪlă tévesztve.ă
Ugyanisă átolvasvaă aă szakirodalmat,ă úgyă gondoljuk,ă hogyă érdemesă egyă olyană tanulmányă
elkészítésénă fáradozni,ă amelyă képesă azokată aă – maiă terminussală élveă – közszereplĪketă

                                                           
63 FLEISZăJánosă199ő,ă81ăo.ă 
64 Ibidem, 82, o. 
65 Ibidem, 82, o. 
66 2003-bană aănagyváradiă villanyvilágításă századikă évfordulójaă alkalmábólă aăKörösvidékiăMúzeumăegyă
monografikusă igényűă munkátă tettă közzé,ă bemutatvaă ază 1903-2003ă közöttiă idĪszakotă aă villanytelepă
szempontjából.ăAurelăChiriacă (Szerk.):ăUn veac de lumină,ăKiadjaăaăKörösvidékiăMúzeum,ăNagyvárad,ă
2003.ă Ugyanezenă alkalombólă aă Festumă Varadinumă rendezvényă keretébenă 100 éves a villamosítás 
Nagyváradon! címmel tartottakă ismeretterjesztĪă elĪadásokată ază Erdélyiă MagyarăMűszakiă Tudományosă
Társaságă Bihară megyeiă szervezeténekă aă szervezésében.ă Erreă vonatkozóă beszámoló:ă RomániaiăMagyară
Szó,ă2003.ăjúniusă18.ăEmellettăszámosăesettanulmányăisăszületett.ăHOCHHAUSERăRonaldă2003, MAKAI 

Zoltán,ăZÉTÉNYI Zsigmondă2003,ăVictorăBOLCAŞ,ăMonografia Filialei de Reţele Electrice Oradea, In: 

Aurel Chiriac (Szerk.), Un veac de lumină,ă Kiadjaă aă Körösvidékiă Múzeum,ă Nagyvárad,ă 2003.ă Aă
NagyváradătörténetétăösszegzĪămunkák,ăilletveăaăvárosăipartörténetétăbemutatóăkötetekăisăszenteltekăegy-

egyă alfejezetetă aă köz- ésămagánvilágításă problematikájára.ă Aă legfontosabbakă aă következĪek:ă BOZÓKIă
Alajos 1904, Borcea, Liviu-GORUN,ăGheorgheă199ő,ăFLEISZă Jánosă199ő,ăKĩSZEGHY Józsefă1913,ă
MOISA,ăG.,ăDULGĔU,ăB.ă2003,ăHOCHHAUSERăRonaldă2010,ăMAKAIăZoltánă2008.ă 
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megszólaltatni,ăakiknekăaămunkájaănélkül,ămaăVáradănemălenneăaăPartiumăegyikălegfejlettebbă
régióközpontja.ă Összefoglalva:ă dolgozatunkbană aă fentebbă említett,ă okoknálă fogvaă aă
mindezideáigămégăpublikálatlanăsajtóanyagokonăkeresztülăszeretnénkămegszólaltatniăaztăvagyă
azokată aă személyeket,ă akiknekă aă munkájukă nyománă megszületettă Nagyváradonă aă köz- ésă
magánvilágítás.67 Célunkă tehátă feltárniă ésă aă lehetĪă legaprólékosabbană bemutatniă azokată aă
sajtóbană megnyilvánulóă diskurzusokat,ă amelyekă felettă ază eddigiă munkákă többségébenă
átsiklottak.ăKezdjünkăisăhátăneki! 
 

Az első lépések 

Ahhoz,ă hogyă megértsükă aă köz- ésă magánvilágításă fontosságát,ă látnunkă kell,ă hogyă miă voltă
elĪtte.ă Bozókiă Alajosă levéltárosă eztă aă következĪképpenă fogalmaztaă meg:ă „Igenă könnyenă
elképzelhetjükă magunknak,ă haă tudjuk,ă aztă mikéntă városunkă tereină vagyă utczáină házaiă elĪttă
egyetlenă egyă lámpaă semă állott,ă ésă hogyă ígyă azokă kivilágítvaă semă lévénă mindenüttă aă
legnagyobbăsötétség honolt.ăAăkoromăsötétségetăegy-egyăkisăhomályăcsakăakkorătörteăátăimitt-
amott,ăhaăegyikăvagyămásikăcivisnekăazăesteliăvagyăazăéjjeliăórákbanăvalamelyămúlhatatlanulă
ésă sürgĪsenă végezendĪă dolgaămiattă hazulrólă távozniă voltă kénytelen.ă Ilyă esetekbenă ugyanis,ă
hogyă ază éjjelă járóă jószándéku polgár,ă aă rossză gondolatokkală foglalkozóă tolvajoktólă
megkülönböztethetĪă legyen,ă 12ă egésză scheină krajczáră büntetésă terheă alattă lámpássală kellett,ă
hogyă járjonă ază utczán.ă Ígyă követelteă aztă ază akkoriă életă ésă vagyonbiztonság,ă ígyă ază akkoriă
erkölcsösă életmód,ă elĪdeinkă szolidsága,ă noămegă magaă aă városă rendszabásaă is”.ă Aă változásă
1803-banăjöttăel,ăamikorăisăgrófăRhédeyăLajosăpolgármesterăkezdeményezéséreănéhányălámpátă
állítottakă felă aă belvárosban.68 ElĪbbă mécsessel,ă gyertyával,ă majdă fotogénnelă világítottak.69 

1852-benă 2őă lámpátă állítottakă felă aă városházaă ésă néhányă középületă elĪttiă utcákă
megvilágítására.ăEzekbenăazăévekbenăNovabáczkyăFerencăfoglalkozottăaăvilágítással.70  

 

Nagyobbă horderejűă változásraă 1867ă utánă kerülă sor.ă Aă városă egyreă rohamosabbă
fejlĪdéséreă valóă reakciókéntă aă városatyákă egyă bizottságotă állítanakă fel,ă amelynekă feladata,ă
hogyătárgyalásokată folytassonăaăgázvilágításnakăaăvárosbaă történĪăbevezetéseăérdekében.ăAz 

1869ămájusábanătartottăközgyűlésenăaăközvilágításămárăazăegyikălegfontosabbănapirendiăponttáă
nĪtteă kiă magát.ă Végülă isă háromă döntésă születikă aă közvilágításraă vonatkozóan:ă „1.ă Egyă
világításiănaptár,ămităeddigănélkülöztünk,ămiănélkülăpedigănemălehetăvilágítástăképzelniăsem,ă2.ă
Aă lámpákă távolságátă 120-raă kellă egymástólă hozni,ă 3.ă Ază eddigă alkalmazásbană levĪă kerekă
lángzókă helyettă laposă lángzókată kellă alkalmazni,ă aă drágaă bádogă olajtartókă helyébeă pedigă
olcsóbbăüvegtartókat.ăMindezekăkellĪăellenĪrzéstăésăolajgazdálkodástăszülvénăaăvilágításăjobbă
lesz,ă deă mintegyă 1ő0ă forinttală olcsóbb”71. Ugyancsak 1869-benă jelentă megă aă következĪă
újdonságă is:ă „…ă ază újă házakbană kezdenekă éjjelă aă lépcsĪkönă lámpákată égetni,ă să ază ittă lakóă
szerencsésekă nincsenekă semmiféleă nyaktörésiă veszélynekă kitéve.”72 Lassan de biztosan 

kialakulă aă társadalmiă igényă isă egyă korszerűbbă köz- ésă magánvilágításra.ă Aă városă erreă

                                                           
67 Aă következĪă újságokă anyagaită használtukă fel:ă Nagyváradiă Újság,ă Nagyváradiă Napló,ă Tiszántúlă
(BĪvebbenălásd:ăBibliográfia).ăEzútonămondunkăköszönetetăHochhauserăRonaldnak,ăakiăközreăbocsájtottaă
aăTiszántúlăsajtóanyagait.ă 
68 BozókiăAlajosă aă lámpákă számárólă nemăszámolăbe,ă deă aztă kiemeli,ă hogyă sokă lámpaăeltöröttă és,ă hogyă
éventeăő00-600ămécsesreăvoltăszükség.ăBOZÓKIăAlajosă190Ő,ă318ăo.ă 
69 MAKAI Zoltán,ăZÉTÉNYI Zsigmond 2003 
70 BOZÓKIăAlajosă190Ő,ă318ăo.,ăFLEISZăJánosă199ő,ă107ăo. 
71 AzăidézetetăFleiszăJánosăművébĪlăvettükăát.ăIbidem,ă107-108 o. 
72 Ibidem, 108 o. 
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vonatkozóă igényétă pedigă egyenesenă egyăvárosatyaă szájábólă jegyezteă leă aăNagyváradiăLapokă
egyă szemfülesă újságírója.ă „Nálunkă vajudnakă ază efélék,ă [aă megjegyzésă ază Aradonă épenă
beindultăközvilágításraăvonatkozik.ăA szerző megj.]ăaăgázvilágításăkérdéseăpedigăolyăfontolvaă
halad,ă hogyă egyă városiă atyánakă aggodalmátă osztaniă teljesenă hajlandókă vagyunk.ă Eză aă
városatyaămondá,ă hogyă tartă tĪleămiszerintă Száldobágyă elĪbbă fogă gázvilágítássală bírni,ămintă
Nagyvárad.”73 Aă sóhajtásă nemă találă süketă fülekre,ă ugyanisă 1870-benă Nagyváradă városă
önkormányzataăkezdeményeziăaălégszeszvilágításăbevezetését.ăSzerzĪdéstăkötăaăbrităKeyworthă
J.R.ăcéggel.ăAăCambellsăésăSandsălégszeszgyáră1870-benăépültăfelăJohnăKeywortsăvezetésévelă
1,1őă haă területen.74 Aă légszeszgyárbană 3Ő-40 ember dolgozott. 1873-tólă kezdveă 30-évigă
kizárólagosă joggalăaăVereinigteăGaswerkeă inăAugsburgă látjaăelăgázzalăaăvárosăbelvárosát.ăAă
gázlámpákatăaăgázgyárăáltalătermeltăvilágítógáză(légszesz)ătáplálta,ămelyetăegyă22ăkmăhosszúă
vezetékăkötöttăössze.75 ÍgyăaălégszesszelătörténĪăköz- ésămagánvilágításă30ăévigămagabiztosană
uraltaă Váradă világítását,ă távolă tartvaă egyelĪreă ază elektromosă árammală történĪă világítást.ă
Lássunkănéhányăadatot.ă1898-raăaă lámpákăszámaăŐ20-rólăőő8-ra emelkedett. Ugyanebben az 

évbenăŐ000ăháztartásbană találunkăgázvilágítást.ă 1901-reă eză aă számăelérteă aă7ő00-at.76 1902-

benăaă„gázgyáră20.1ŐŐămétertălátăelăgázzalăésăpedigăő82ădarabăgázlánggal,ăaăvárosnakă43.856 

măhosszúságúăutczáinăésătereinăpetróleumlámpaăpislog.ăSăígyă6Ő.000ăméterăhosszúságúăvonală
bevilágításáraăeddigă928ălángjaăvanăaăvárosnak.ă[...]ăAăFĪutczánă2000ăméterăhosszúságbanăésă
Bémer-téren,ămegăaăSzt.-Lászlóăhídonăösszesenă112ăAuer-lángăvan”.77 

 

Merre tovább? 

AmígăNagyváradonăelterjedniălátszikăaălégszesszelătörténĪăvilágítás,ăaddigăaăvilágămásărészeină
(Nyugat-Európa,ăAmerikaiă EgyesültăÁllamok)ă aă korszerűă elektrotechnikaă betöră ază emberekă
mindennapjaiba.ă Elkészültă ază áramtermelésă gyakorlatiă eszközeă aă dinamóă gép, késĪbbă
megszületettăaătranszformátorăis.ăEnnekăeredményekéntă1882-benăLondonbanăbeindulăazăelsĪă
európaiăvillamosmű.ă188Ő-benăAngliaăután,ăaăkontinentálisăEurópábanăelsĪkéntăTemesváronă
bevezetikăaăvillanyvilágítást.ăMajdăeztăkövetiă1893-banăSzatmárnémeti,ăSzeben (1895), 1897-

ben pedig Arad.78 Azăelektromosăáram,ă tehátămindenăoldalrólă „szorongatta”ăNagyváradot.79 

Éreztékă isă eztăaă városatyák.ăHaăpedigănem,ăakkorăaztămindenképpăkellettă érezniük,ăhogyă ază
egyreănagyobbă léptékkelă iparosodóăvárosnakăszükségeăvanăegy fejlettebb,ăegyă többăenergiátă
nyújtóăberendezésre.ăMásfelĪlăaăXX.ăszázadăelejénălejáróbanăvoltăaălégszeszgyárralăkötöttă30ă
évesă szerzĪdésă is.ă Ebbenă aă közegbenă aă Városiă Tanácsnakă választaniaă kellettă aă lehetĪségekă
közül:ă meghosszabbítjaă aă légszeszgyárrală kötöttă szerzĪdéstă vagyă továbblép.ă Másă szóval,ă
maradăaărégiătechnikaăésăszolgáltatás,ăvagyăhasznosítjaăazăújatăaătöbbălehetĪségetăisămagábană

                                                           
73 MegjelentăaăNagyváradiăNaplóă1869.ăéviăszámában.ăIbidem,ă108ăo.ă 
74 G. MOISA-B.ăDULGĔUă2003.ă6őăo. 
75 Perszeăezănemăoldottaămegăaăvárosăvilágításiăproblémáját.ăNemăvéletlenülăhívtaăfelăaăfigyelmetăBozókiă
Alajosăarra,ăhogyăaămeglévĪăvilágításokămellettă isăvoltakăterekă„melyeketă joggalăneveztekăaă legsötétebbă
Afrikának”,ăBOZÓKIăAlajosă190Ő,ă318ăo.ăFLEISZăJánosă199ő,ă108ăo.,ăMOISA,ăG.,ăDULGĔU,ăB.ă2003,ă
66 o. 
76 Ibidem, 66 o. 
77 Tiszántúl,ă1902,ăő2.szám,ămárciusăŐ.,ă1ăo 
78 MAKAI Zoltán,ăZÉTÉNYI Zsigmondă2003,ăHOCHHAUSERăRonaldă2010,ă93ăo.,ăFLEISZăJánosă199ő,ă
109 o. 
79 Eză alólă kivételtă képeză ază újă kĪbĪlă építettă színház,ă Eză esetbenă villanyvilágításraă írtakă kiă pályázatot, 

melyetăaăGanzăcégănyertămeg.ăEgyăháromfázisúăváltóáramúăgenerátortătelepítettekăaăközeliăvízműhöz.ăEztă
aăvízműăgĪzgépeăhajtottaămeg.ăAzăígyătermeltăvillamosăenergiátăegyă3000ăVă2,őăkmăhosszúălégvezetékbenă
szállítottákăaăszínházig.ăMAKAI Zoltán,ăZÉTÉNYI Zsigmond 2003 
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hordozóăelektromosságot.ă1899-benălétrehozottăegyăvilágításiăszakbizottságot,ăhogyădöntsön:ă
merreă továbbă Nagyvárad?ă Az ügyetă Bordéă Ferenc80 (1. Számú melléklet)ă fĪjegyzĪ,ă aă
bizottságăelnöke,ăKárolyăIrén81 (2. Számú melléklet)ăfizikaătanár,ăvárosiătanácsos,ăKĪszeghyă
József82 (3. Számú melléklet)ăfĪmérnökăésămásokăvettékămagukra.83 Azăújăbizottságăhozzáăisă
látottăaăfeladatáhozăésărövidăidĪnăbelülăegyă17ăpontbólăállóăátíratotăintézettăaălégszeszgyárnak.ă
Aă kérdésekă olyană problémákraă vonatkoztak,ă mintă aă hálózată bĪvítése,ă aă világítótestekă jobbă
elhelyezése,ăvagyăaăgázăfogyasztóiăáránakăcsökkenése.84 Aăválasszalănemăvoltakămegelégedve, 
ezértă 1901.ă januáră 10-énă pályázatotă hirdettekă megă egyă villanytelepă építésére.ă Aă pályázată
feltételeiă közöttă szerepelt,ă hogyă aă felépülĪă villamosműă 6000ă darabă ő0ăWattosă izzó,ă illetveă
tartalékberendezésă gyanántă 3000ă darabă ő0ăWattosă izzóă egyidejűă táplálásáraă is alkalmasnak 

kell lennie.85 Aămeghirdetettă pályázatraă ötă ajánlată érkezett.86 Ezekă aă következĪek:ăEgyesültă
VillamosságiăRt.,ăGanză cég,ăGesellschaftă füră elektrischeă Industrieă ausăWien,ăRimanóczyă ésă
Rendesă Váradrólă ésă aă Westlinghouseă BerlinbĪl.87 Aă villanyvilágításiă bizottság,ă abbană
állapodottă meg,ă „hogyă aă városă sajátă elĪnyreă magaă létesítiă ază elektromosă művetă ésă annakă
üzemétă háziă kezelésbenă tartjaă fenn”88.ă Aă pályázatotă aă Ganză ésă Társaă nyerteă meg.ă Ebbenă aă
Ganzăcégă„azăegészătelepăberendezésiăköltségétă632,000ăkoronábanăállapítjaămeg”89 – tudósítăaă
Tiszántúlă napilapă márciusă Ő-iă számában.ă Ugyanazonă évă novemberă 19-énă aă nagyváradiă
légszeszgyárăisăajánlatotănyújtăbeăaăköz- ésămagánvilágításra.90  

 

Harc az elektromosságért/villanyért 

AăproblémaăelsĪăránézésreămegoldottnakătűnik,ădeăaăvalóságbanăazonbanămégătávolrólăsemăértă
végetăaăvillanyvilágításértăfolytatottăharc.ăNagyváradăvezetésénekămegăkellettăgyĪznieăaăvárosă
lakosságát,ă hogyă egyă villanytelepă felépítéseă ază Īă érdekeiketă szolgálja.ă Aă villanyvilágításértă
folytatottă harcă éléreăKárolyă Irén91 állt.ăAză ügyă érdekébenă 1902ămárciusábană számosă cikketă
jelentetettămegăaăTiszántúlăpolitikaiănapilapban.ă 
 

Ază elsĪă (márciusă Ő-i)ă cikkébenă azzală érvel,ă hogyă ază elektromosă árammală
megvilágítottă ívlámpákă fényeă jóvală nagyobb,ă mintă aă légszeszgyáră általă biztosítottă fényekă
erĪsségeă „Haă iskoláink,ă humanitáriusă épületeinkă jobbană karbană lesznek,ă să haă csatornázottă

                                                           
80 FĪjegyzĪ,ă polgármesteră helyettesă ază Általánosă Takarékpénztáră igazgatóságiă elnökeă să többă bizottságă
tagja.ăSzületettă18ő6ăGyulán.ăFeleségeăSzvobodaăAnna,ăgyermekeăFerenc.ăBOZÓKIăAlajosă190Ő,ă386ăo., 
81 Dr.ăKárolyăJózsefăIrénaeusă(18őŐ-1929), premontreiăgimnáziumăfizikaătanára,ă1901-tĪlăvárosiătanácsosă
ésătudósăfizikus.ăAăpremontreiăgimnáziumăfizikaăszertárábanăszámosăkisérletettăvégzett.ăMagyarországonă
elsĪkéntăkészítettă röntgenăképeket.ăMarconiăésăPopovăelĪttămáră tudottă rádiójeleketăközvetíteni.ăTĩTĩSă
Áronă2010,ă8ő-86 o. 
82 Nagyváradăvárosă fĪmérnöke.ăHivatalbólă többăbizottságătagja.ăNemesiăcsaládă leszármazottja.ăSzületettă
KĪkútonăHevesămegyébenă1868-ban.ăFeleségeăHlavotszeghyăAnna.ăBOZÓKIăAlajosă190Ő,ă388ăo., 
83 Ibidem, 319 o. 
84 HOCHHAUSERăRonaldă2010,ă9Őăo.,ăFLEISZăJánosă199ő,ă109ăo. 
85 Tiszántúl,ă1902,ăő2.szám,ămárciusăŐ.,ă1ăo.,ăMAKAI Zoltán,ăZÉTÉNYI Zsigmondă2003,ăFLEISZăJánosă
1995, 109 o. 
86 TĩTĩSăÁronă2010,ă89ăo. 
87 HOCHHAUSER Ronald 2010, 94 o. 
88 Tiszántúl,ă1902,ăő2.szám,ămárcius 4., 1 o. 
89 Ibidem, 1 o. 
90 Idem,ăőŐ.szám,ămárciusă6.,ă1ăo. 
91 Aă harcă nemă elĪzményă nélküli,ă ugyanisă 1896-1897-benă Károlyă Irénă népesă hallgatóságă elĪttă tartottă
elĪadásokată ază elektromosságă hasznárólă ésă ază erreă vonatkozóă kutatásokă helyzetérĪl.ă HOCHHAUSERă
Ronald 2003, 214 o., Idem 2010, 93-94 o. 
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utczákonă járhatunk,ă akkoră – haă máră fényűzéstă akarunkă csinálniă aă szükségletbĪlă – lehet a 

világítástă javítani,ă ésăpedigă vagy erĪsebbă izzóă ívlámpákkal,ă vagyăközbecsatoltă ívlámpákkal,ă
hisză haă aă 16ă gyf.ă [gyertyafényű.ă A szerző megj.]ă izzólámpaă helyettă 20-ast, 25-öst,ă 32-Īstă
használokă ugyanazonă távolságă mellett,ă máră nagyonă erĪsítettükă aă világítást.”92 Sokakban 

felmerültăazăis,ăhogyăaăGanzăcégăáltalăbenyújtottăpályázatbanăleírtăgépekănemăelégănagyokăésăaă
szükségletetă máră ază elsĪă évbenă semă bírnáă kielégíteni.ă Hasonlóă álláspontraă helyezkedetă
szakvéleményébenă ază illetékesă minisztériumă is.ă Aă világításiă bizottságă tagjaiă ază ügyetă nemă
hagyták annyibanăésăkikértékăaăMagyarăMérnök- ésăÉpítész-Egyletăvéleményétăis.ăKárolyăIrénă
ază egyletă szakvéleményénekă megérkezésétă követĪenă ígyă nyugtattaă aă közvéleményt:ă „Eă
napokbană leérkezettă aă válasz,ă să amită hónapokkală ezelĪttă mondtam,ă beteljesedett:ă aă gépekă
nemcsakăkibírjákăaămaximumot,ănemcsakămegfelelnekăaăkijelöltăgyertyaăszámnak,ăhanemămégă
20ălóerĪăfölöslegeăisăvan,ăúgy,ăhogyăaăkétă2ő0ălóerejűăgépăaălegnagyobbăszükségletetăisăfedezi,ă
săezenăfelülărendelkezésünkreăállămégăaăharmadikă2ő0ălóerĪsăgép.”93 Miăutólag persze tudjuk, 

hogyăaăvillanytelepămegnyitásakorăjóvalănagyobbăgépeketăalkalmaztak,ădeăaăcikkăarraămégisăjóă
volt,ă hogyă aă lakosságotă megerĪsítseă aă villanyvilágításă pozitívă hozadékáról.ă Károlyă Irénă
szavaivală élveă „aă Ganză ésă Társaă czégă proponáltaă gépegységekă aă közvilágításraă ésă aă
magánfogyasztásraăszükségesăésăelĪirányzottăelektromosăenergiátănemcsakăképesekătermelni,ă
deă mégă fölöslegesă lóerĪvelă isă rendelkeznek.”94 Majdă ígyă folytatja:ă „föltártamă annakă aă
nézetnek,ă iránynakă isă aă tarthatatlanságát,ă hogyă aă városă aă tervbeă vettă villamosă izzó- ésă
ívlámpákkal95 nemcsakă rosszabbulă nemă lesză világítva,ă hanemă sokkală jobban,ă ésă – ha az 

utczákbólă kaszinótă nemă akarnakă varázsolniă – eză aă világításă aă jogosă igényeknekă teljesenă
megfelel.”96 Aă fizikusă kétségeketă kizáróană gyĪzteă megă aă városă lakosaită arról,ă hogyă egyă
villanytelepănemhogyătöbbetătermel,ăhanemămégăfölöslegesăenergiaăisămarad.ăPerszeămindigăaă
realitásokată figyelembeă véveă buzdítottă aă villanyvilágításă bevezetésére:ă „amită Róma,ă Nizzaă
megtehet,ăarraănincsăszükségeăVáradnak,ănálunkăaăpolgárságăfizetiăaăközvilágítástăis,ăottăpedigă
aăbetódulóăidegenek”.97 Egyămásikăérv,ăamelyăvisszatérĪămotívumkéntăjelenikămegăírásaibană
ază árakraăvonatkozik.ăVéleményeă szerint,ă ahogyănĪă aă fogyasztókă száma,ăúgyă csökkenămajdă
párhuzamosană ază elektromos áramă szolgáltatásánakă aă költsége.ă Másrésztă „aă bevezetésă áraă
költségeă pedigă aránytalanulă olcsóbb,ă mintă aă gázzală valóă világításnakă aă bevezetése”.98 A 

gázvilágításă 1900.ă éviă árátă (aă gázlángă óránkéntă Ő,07ă fillér)ă sajátă számításaivală vetiă összeă aă
magánvilágításraă vonatkozóan.ă Eză alapjánă kijelenti,ă hogyă ază elektromosă izzókkală valóă
világításă csakă 3,őă fillérbeă kerülne.99 Tehátă olcsóbb,ă mintă aă gázzală történĪă magánvilágítás.ă
Újabbăérvkéntăjelenikămegăaăfényekăintenzitása.ăErrĪlăaăkövetkezĪeketăjegyezteăle:ă„AăfényerĪă
nagyságánakă tetszésă szerintă valóă eloszlásaă csakă aă világításă nemnélă lehetséges:ă aă teremben,ă
hálószobában,ă folyosón,ă üzletben,ă pinczébenă más-másă fényerejűă lámpátă alkalmazhatók,ă aă

                                                           
92 Tiszántúl,ă1902,ăő2.szám,ămárciusăŐ.,ă2ăo. 
93 Ibidem, 1 o. 
94 Tiszántúlă1902,ăő3.szám,ămárciusăő.,ă1ăo. 
95 Davy Humphry fedezte fel 1808-ban.ăAăPallasăNagyălexikonăkövetkezĪképpenădefiniálja:ă„Magaăazăívă
lényegilegăizzóăgázăésăizzóăszénszemecskékbĪlăáll.ă[…]2000ăelembĪlăösszeállított volta-oszlop sarkainak 

mindegykétăegy-egyădarabăpuhaăszénrúddalăkötötteăösszeăésăekkorăaztătapasztalta,ăhogyăhaăaă2ăszénpálcaă
végétă egymáshoză érintette,ă ază érintkezĪă csúcsokăközöttă vakítóă világításămellettă szikrázásă keletkezett,ă aă
szénpálcákă pedigă fehér izzásigă hevültek.ă Haă aă 2ă szénpálcátă széthúzta,ă aă fényívă bizonyosă hosszigă nemă
szakadtă meg,ă hanemă vakítóană világítóă sávban,ă melyă aă pálcavégekenă legkeskenyebbă ésă középenă
legszélesebb,ătovábbraăisămegmaradt.”ăhttp://mek.oszk.hu/00000/00060/html/0ő2/pc00ő230.html 
96 Ibidem, 1 o. 
97 Ibidem, 1 o. 
98 Ibidem, 1 o. 
99 Tiszántúlă1902,ăőŐ.szám,ămárciusă6.,ă1ăo. 
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gázzală eztă nem”100 lehetă megtenni.ă Ebbenă ază érvelésbenă aă hasznosságă aă villanyvilágításă
érzelmiăhatásávalăpárosul.ăAăbiztonságrólănemăisăbeszélve:ă„nemărobban,ănemăgyújt,ămindenă
veszélyă kiă vană zárva,ă nemă aggódikă aă családfenntartó,ă haă otthonábólă távozik,ă vajonă nemă
nyitják-eă kiă ésă nemă hagyják-eă nyitvaă aă gázcsövet.ă Aă kezeléseă ideálisană egyszerű,ă könnyű,ă
hazamenetăésătávozáskorăkényelmesenăgyújthatóăésăoltható.ăHaăezănemăvolnaăígy,ănemătudnáă
megfejteniă ază ember,ă hogyămiértă nagyobbodikă évrĪl-évreă azoknakă aămagánfogyasztóknakă aă
száma,ăkikăgázvilágításraăberendezettălakásaikatăaăvillamosăvilágítássalăcserélikăfel,ămégăolyană
helyekenăis,ăholăaăgázvilágításăolcsóbb,ămintănálunk,ăaăvillamosăvilágításăpedigădrágább,ăpéldaă
erreăaăszomszédosăArad.ăNeăféljünkătehátăattól,ăhogyăVáradonăkevésăleszăaămagánfogyasztókă
száma.ăAămiăigazănemăkellăaztăfélteni,ăelĪbbăvagyăutóbb,ădeăgyĪzniăfogăaăjobb.”101 Maiăszóvală
élveăKárolyăIrénăaămagaăidejébenăkomolyălobbităfolytatottăaăvillanyvilágításăbevezetéséért.ăAză
általunkă közzéă tettă szövegrészletekă pedigă arraă isă rávilágítanak,ă hogyă érveléseă aă „laikusok”ă
számáraă isă közérthetĪă nyelvenă történik.ă Károlyă Irénnek,ă nemă aă városvezetĪketă kellettă
meggyĪznieă –fentebbă láthattuk,ă ază 1901.ă éviă pályázatotă megnyerteă aă Ganză cég–, hanem a 

jövĪbeliăfogyasztókat. 
 

KárolyăJózsefă tudósăfizikusăemberă lévénăaăsajtóăhasábjainăaăszakmaiăkérdésekre is 

kitért.ăPéldáulăarra,ăhogyăNagyváradăesetébenăaăforgóáramúărendszerăalkalmazásaăazăindokolt.ă
„Haă ehheză vesszükă amaă nagyă fontosságúă körülménytă még,ă hogyă egyă fejlĪdĪă városnálă aă
világításăkülsĪă területeă folytonănagyobbodikă să aă létesülĪăgyártelepek,ămelyek az electromos 

energiátănagybanăigénybeăfogjákăvenni,ăaăvárosăbelterületétĪlăjóămesszeălesznek:ăakkorămegintă
csakăaăforgóáramnakăvanăelĪnye,ămertăegyenárammalăaăvilágításăterületénekăaăkibĪvítéseănagyă
költséggelăjár,ăholottăaăforgóăáramnálăaăfejlesztésăkevésbéăkerül,ăazăelectromosăenergiátăpedigă
bármekkoraă távolságraă aránytalanulă kisebbă költséggelă szállíthatjuk.ă […]ă Ază egyenáramnálă
nagyritkánămennekătúlăaă600ăVoltă feszültségen,ănemcsakăazért,ămertăazăáramnakăaăgyűjtĪrĪlă
valóă leszedéseă nagyă nehézségekbeă ütközik,ă hanemă azértă is,ă mertă ază izolálóă anyagraă ază
egyenáramnakăvegybontóăhatásaăkártékonyanăhat.”102 AăforgóăáramăegyămásikăelĪnye,ăhogyăaă
feszültségvesztésăaăhálózatbanămindösszeăcsakă3%.ăEzăazăingadozás,ăolyanăcsekély,ă„hogyăeă
változástă semăază izzóă láng,ă semăaăszemănemăvesziăészre”103.ăEzzelăszembenăazăegyenáramúă
rendszerăesetébenăaăfeszültségveszteségăelérhetiăaă1ő%-ot is.  

 

Aă váradiă villanyvilágításă történetébenă aă következĪă fordulată 1902.ă márciusă 17-énă
következettăbe,ăamikoră isăaăgázgyárăújabbăajánlatotănyújtottăbeăaăvárosiă tanácsnakăaăköz- ésă
magánvilágításraă vonatkozóan.104 Károlyă Irénă aă nagyváradiă gázgyáră ajánlatáraă egyă
terjedelmesăcikkbenăreagál.ăAzăegyikălegfontosabbăellenvetése,ăhogyăaăgázgyár,ă– bárăgondolă
ază elektromosă világításraă – „33,8ő0ă méteră utczasortă ezutánă isă petroleum-lámpávală
szándékozikă világítani”105. Eză körülbelülă aămegvilágítottă utcákă többămintă ő0%-átă jelentené.ă
Aztăisănehezményezi,ăhogyăaăgázgyárăaămagánfogyasztásraăő0ăévreăkizárólagosságiăjogotăkér.ă
Szerinteă „nemă adhată aă városă olyană jogot,ă aă melylyelă nemă bír,ă aă magánfogyasztóktólă semă
veheti le – az egyéniăszabadságăkorlátozásaănélkülă– aămagánvilágításraăvalóăönrendelkezésiă

                                                           
100 Tiszántúlă1902,ăő3.szám,ămárciusăő.,ă2ăo. 
101 Ibidem, 2 o. 
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103 Ibidem, 2 o. 
104 Tiszántúlă1902,ă63.szám,ămárciusă18., 4-5 o. 
105 Tiszántúlă1902,ă68.szám,ămárciusă22.,ă1ăo. 
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jogát”106.ă Ezúttală aă gázgyáră semă hagytaă magát.ă Károlyă Józsefă írásáraă aă Nagyváradiă Naplóă
márciusă2ő-iă számábanăreagált.ăEnnekălényege,ăhogyăKárolyăJózsefăésăaăMagyarăMérnökăésă
Építész-Egyletă számításaită illuzórikusnakă tartjákă ésă aztă nemă fogadjákă el.ă Ötă nappală késĪbbă
KárolyăIrénăisămegjelentetiăsajátăválaszátăaăTiszántúlăhasábjain.ăEbbĪlăképetăalkothatunkăsajátă
politikaiă koncepciójárólă is.ă Ază alábbiakbană ază erreă vonatkozóă forrásokată nagyobb 

terjedelembenă közöljük.ă „Elismerem,ă hogyă különbözĪkă czéljaink.ă Énă egyă erĪteljes,ă
fejlĪdĪképes,ă intelligensă városnakă szeretnémă jogos,ă igazságos,ă egyszersmindă anyagiă
haszonnalăisăjáróătisztaăvágyátădűlĪreăvinniăazáltal,ăhogyăaăvárosă– haămeguntaăaăjáróăszallagotă
– önmagaălétesítseăazăelektromosăművetăsăüzemetăháziăkezelésbenătartsaăfennăsajátăésăpolgáriă
érdekében,ă addigă ază igazgatóă úră aă régiă jóă idĪkbĪlă ránkă maradtă gázgyáră felejthetetlenă
emlékeihezăfűziăaăköz- ésămagánvilágításălétfeltételeit.ăElismerem,ăhogyăkülönbözĪkăkiindulóă
pontjaink.ă Énă aă gázgyáră szerintă ugyanisă <<újabbă terheketă akarokă róniă aă szegényă adózóă
polgárokra>>,ămertăaăvárosnakăegyăújă jövedelmiă forrásáhozăegyengetemăazăutatăazzal,ăhogyă
legjobbă meggyĪzĪdésem,ă szerényă tehetségem,ă csekélyă ismeretemă vetemă latbaă aă városiă
elektromosăműămegvalósításaăkérdésében.ă[…]ăÉnăazăelektromosăvilágítástăegyszerreăakaromă
behozniăaăvárosăegészăterületére,ă– ugyanămitămondtakăvolna,ăhaăannakăidejénăaăvárosiăvizműă
csakă aă belvárosnakă adtaă volnaă aă szükségesă vízmennyiséget,ă – hogyă szegényă ésă gazdagă
bárminĪă utczánă lakjékă is,ă egyformánă élvezzeă ază újă közvilágításă elĪnyeită să mindenkiă
egyformánă használhassaă mintă magánfogyasztó,ă haă akarjaă ază elektromosă világítást,ă addigă aă
gázgyárănemcsakă gázt,ă deămégăază elektromosăköz- és magánvilágítástă isă csakă aăkiválasztottă
városrészeknek,ăutczáknakătartjaăfennăezutánăis.ăPedigăaă<<szegényăadózó>>ăpolgárămárăeddigă
isă28ăévigăcsakăvárt,ădeăazértă fizetettă aăgázvilágításért,ănohaăsemăutczájában,ă semă lakásábană
nemăvoltăalkalmaăeăkiválasztottakărészéreăfenntartottăvilágítástăigénybeăvenni.ăHaăcsakugyanăaă
<<szegényă adózóă polgárokă érdekébe>>ă nemă akarjaă aă gázgyáră egyszerreă aă városă összesă
utczáiraăbehozniăaăközvilágítást,ăhátăkövesseăszíveănemesăsugallatátăésăadjonăazonăaă32,8ő0ămă
hosszúságúăutczasorokon, – holăeddigăaă<<szegény>>ăpolgároknakăcsakăpetróleumăvilágításukă
volt,ăholămáră28ăévigăvártak,ă– ezutánăgázvilágítást,ăaăvárosăközepénăpedig,ăaholăaăjobbămódúă
adófizetĪăpolgárokă laknak,ăpetróleumăvilágítástăúgyă azăutczákon,ămintăaămagánosoknak!”107 

Károlyă Józsefă ebbenă ază írásábană expliciteă kiállă amellett,ă hogyă aă városă önmagaă létesítsenă
elektromosăművetă ésă aztă háziă kezelésbenă tartsaă fenn.ăPolitikaiămagatartásábană aă teljességreă
törekszik.ă Nemcsakă aă belvárosbană élĪă gazdagabbă emberek,ă hanemă aă külvárosă szegényebbă
negyedeibenă élĪă polgárokă számáraă isă szeretnéă biztosítaniă ază elektromosă áramă nyújtottaă
elĪnyöket.ăVárosiătanácsosiăszerepkörbenăsemăbújikăkiăpapiăhivatásából.ăMásfelĪlăaăfentebbiă
cikkévelălezártnakătekintiăazăügyet.ăElülniălátszikătehátăaăvillanytelepăkörülăkialakultăvita.ă 

 

Villanytelep épül… 

Néhányă hónappală késĪbb,ă júniusă 26-iă üléseă alkalmávală aă városiă tanácsă közli,ă hogyă
magánkezelésbeăvesziăaăköz- ésămagánvilágítástăésăaăszerzĪdésălejártakoră(1903.ădecemberă31-

én)ă felmondjaă aă gázgyárrală kötöttă szerzĪdést.ă Aă villamosműă háziă kezelésétă ésă aă telepă
megépítésétăaăbelügyminiszteră1902.ăaugusztusă26-ánăhagyjaăjóvá.ăEztăkövetĪenăfelgyorsulnakă
azăesemények.ă1902.ăszeptemberă2ő-énăaăvilágításiăszakbizottságăúgyădönt,ăhogyăelfogadjaăaă
GanzăésăTársaăcégăajánlatát.ăOktóberă10-énăpedigămegkötikăaăszerzĪdéstăaăGanz-gyárral.108 A 

kérdésămáră csakă az,ă hogyă hovaă építsékă felă ază újă villanytelepet?ăKárolyă Irénnekă erreă isă vană
                                                           
106 Ibidem, 1 o. 
107 Tiszántúlă1902,ă7ő.szám,ămárciusă30.,ă1-2 o. 
108 FLEISZăJánosă199ő,ă109ăo. 
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javaslata:ă„aăvárosămindamaăterületeăalkalmasăerre,ăamelyăközelăvanăaăvasútiăállomáshozăésăaă
Körös vizéhez”109.ăKárolyăIrénăötleteăezúttalănemănyert.ăAăvillanytelepăhelyszínéülăaăvárădéliă
oldalánă találhatóă Sertésă vásárteretă választottákă (7. Számú melléklet),ă amită aă GĪzmozdonyă
Társaságăingyenăajánlottăfel.110 EztăkövetĪenă1903.ăáprilisă3-ánăaăvillamostelepăépítésétăvezetĪă
bizottságăBordéăFerencză fĪjegyzĪă elnökleteă alattă ésăKĪszeghyă József,ăDusăLászló,ăGuttmană
József,ă Csordacsicsă Ferencz,ă ésă Ábelă Ignácză aă Ganz-gyáră általă küldöttă építésvezetĪă
részvételévelăgyűlésezett.ăAătanácskozásăsoránăbemutattákăaăfĪmérnök újătervezetét,ămelyăază
eredetilegătervezettăföldszintesăépületetăemelettelăegészítetteăki.ăAzăújătervăalapjánăazăigazgatóă
„kényelmesăötăszobásălakástăkapjonăaătelepen,ăaămiămindenestreăcsakăjaváraăválnaăaăvárosnakă
is,ănemătekintveăazt,ăhogyăazăigazgatóiăállássalăjáróălakbértămegtakarítják.ăAzăelĪterjesztéstăaă
bizottságă elfogadtaă să pártolólagă terjesztiă aă tanácsă elé”111 – tudósită aă Nagyváradiă Napló.ă Aă
városă aăvillamostelepăkéményénekămegépítésétă aăCustodisăVilmosă cégreăbízta.ăAăkivitelezĪă
pedigă egyă Őőăméterămagasă ésă 1,80ăméteră felsĪă átmérĪjűă körkéményă (8. Számú melléklet) 
megépítésétăvállaltaăel.112 Azăújăvillanytelepăépítésénekăaămunkálataiămárciusă12-énăkezdĪdtekă
el.113 Aă Nagyváradiă Naplóă áprilisă 23-iă beszámolójaă szerintă „aă Ganz-gyárbólă nagyszámúă
szakmunkásă érkezettă megă să ază építésvezetĪ,ă Ábelă Ignácză felügyeleteă alattă megkezdtékă aă
szerelésiămunkálatokat.ăTegnapămárăhozzáláttakăazăoszlopokăfelállításához.ăAămunkátăaărétenă
kezdtékă megă tegnapă să elĪszöră ottă készítikă elă aă vezetékesă hálózatot,ă azutánă aă többiă külsĪă
városrészekbenăsăúgyăaăbelsĪăutcákban.ăAămunkátăolyănagyăapparátussalăvégzik,ăhogyănapontaă
átlagă1ő0ăoszlopăállítódikăfel.ăAăvárosărészérĪlăKĪszeghyăJózsefăfĪmérnökăellenĪrziăaăszerelésiă
munkálatokat”114.ăAăvillanytelepămegépítéseă810ă000ăkoronábaăkerült.115 Július 2-ánămárăkiăisă
próbáltákă ază újă közvilágítást.ă 9-énă pedigă elfogadtákă ază ő7ă pontbólă állóă újă villanytelepă
szabályzatátă is.ă Ază eseményrĪlă aă Nagyváradiă Naplóă aă következĪképpenă számolă be:ă
„MozgalmasăképeăvoltătegnapăesteăaăBémer-térnek.ăAăszínházăelĪttăkétăpóznáraăŐălámpaăvoltă
felállítva.ăAzăEmkeăfeléăesĪăpóznánăvoltăkétăívlámpa.ăAăkisebbikăkupalakúăvoltăază1.ăszámú,ăaă
gombalakúă aă 2.ă számú.ăAămásikă póznánă fennă aămagasbană voltă egyă ívlámpaă 3.ă számúă ésă aă
póznaăoldalánăvoltăegyăkicsiăŐ.ă számú.ăEzeketăegymásutánă felgyújtottákămindegyiketăaănekiă
megfelelĪă legnagyobbă feszültséggel.ă Ază 1.ă ésă aă 3-ikă számúă lámpaă fényeă tetszettă
legkülönbnek”116.ă Júliusă végéigă mégă továbbiă 11ă égĪtă szerelnekă fel.ă Egyetă aă Rulikovszkyă
utcáraă (maă Armateiă Românĕ),ă hármată aă Schlauchă térreă (maă PetĪfiă Sándoră park),ă kettĪtă ază
állomásra,ă kettĪtă aăSzéchényă térreă (maăTraianăpark)ă ésămégăhármată azăEzredéviăEmléktérreă
(ma Libertĕţiiăpark).117  

 

Ază újdonságă másokată isă megihletett.ă Példáulă Kádáră Gyulaă vas-,ă rézöntĪă ésă gépkészítĪt.ă
UgyanisătervbeăvetteăaăPeczeăvizénekăvillamosăerĪăhajtásáraăvalóăfelhasználását.ăAzăerreăvalóă
kérelmétă beă isă adtaă aă kereskedelmiă belügyminiszterhez.ă Terveă szerintă aă kihasználatlană régiă
peczeszĪllĪsiă malomă lehetettă volnaă aă villamosă telepă központja.ă „Turbinákkal,ă melyeketă aă
Peczeăvizeăhajtana,ăhoznákăüzembeăaămelletteăfelállítandóădinamót.ăAăfejlesztettăvillamosăerĪtă
aămalomtólăaăLapos-legelĪnăátăaăLaportaă(Lutyogó)ămalomăhídjáigăfelsĪăvezetékăhozná,ăinnenă
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pedigăaăPeczeăvizeăalattăkábelvezetékăaăgilányiăutcaiăműhelyig,ăaholăfelhasználnákăaăvillamosă
erĪtăaăbenneălevĪămotorăsegítségével”.118 Elképzeléseăszerintăabbanăazăesetben,ă„amennyibenă
nemăérintkezikăaăvárosiă telepăvezetékévelăsănemăzavarjaăennekăműködését,ăszinténăkeresztülă
vezethetĪăaăkülönăkábel,ăcsakăaăközterületăhasználatátăkellămegengednieăaăközgyűlésnek”119. 

Azăötletăvégülănemăvalósultămeg,ădeăannakăjóăpéldája,ăhogyăazăújăenergiánakăaăfelhasználásaăaă
magánvállalkozókatăis megihlette. 1902-benăaăbécsiăSchuckertăcégăvíziăerĪműăépítésétăvetetteă
felăaăJádăpatakăvízesésénél.120 Aătervănemăvalósultămeg.ă 
 

Aă villanytelepă munkálataiă Īszreă lassană aă végéheză értek.ă Ígyă novemberă 18-ánă
megtarthattákăazăelsĪăfĪpróbát.ăAăNagyváradiăNaplóăaăkövetkezĪképpenăjegyziăazăeseményt:ă
„Nagyváradă városă fejlĪdésébenă nevezetesă eseményă prológusaă következettă be.ă
MeglepetésszámbaămentăaăvillamosălámpákăelsĪăkigyúlása,ămertăaăműtelepăvezetĪségénăkívülă
senkiă semă tudta,ă hogyă máră tegnapă bekövetkezikă ez.ă Aă villamosă telepenă esteă félă hétkoră
megnyitottákăazăáramotăsăNagyváradăutcáinăaămárăfölszereltăközlámpákăvalamennyienăszórtákă
szétăfehérăfényüket.ăKigyúltakăaăgyorsanăfölállítottăívlámpákăisăFĪ-utcaăésăUri-utcaăsarkánăholă
aă vezetékenă eresztettekă leă ideiglenesenă egyă lámpát,ă valamintă aă Zöldfa-utcánálă ésă aă Kishídă
elĪtt.ă AăKörösă bală partján,ă Újvároson,ă Váralján,ă Velencénă ésă Csillagvárosonă gyúltakă kiă ază
utcaiă lámpákă să aă magánfogyasztókă lámpáiă is,ă amelyekă máră fölszereltettek.ă Ază elsĪă
próbavilágításă mintegyă 20ă percigă tartott,ă hétă óraă körülă kialudtakă aă lámpák.ă Ază állandóă
próbavilágításă szombatonă kezdĪdikămegă să addigă isă serényenă folytatjákă aă szereléseket,ă hogyă
minélă többă lámpaă intenzivitásaă kipróbálhatóă legyen.ă JövĪă hétenă mégă egyă nagyobbă munkátă
fejeznekă beă aă műszakiă munkások.ă Aă színháznakă szükségesă áramvezetéketă átkapcsoljákă aă
vízvezetékiă teleprĪlăaăvillamosă telepreă sămáră aă jövĪăhétenăaăvillamosă teleprĪlăkapăaă színháză
villamosă áramot.”121 Aă próbavilágításă báră nemă tartottă tovább,ă mintă 20ă perc,ă mégisă mélyă
nyomotăhagyhatottăaăjárókelĪkben,ăjelezveăegyăújăkorszakăeljövetelét.ă 

 

 Végülă decemberă 16-énă beköszöntöttă Nagyváradonă „aă villamosă világításă hivatalosă
korszaka”122 Ezzelă egyă idĪbenă megszűntekă égniă ază 1870ă ótaă működĪă gázlángok.ă Aă
villanytelep (4. Számú melléklet)ă 1903.ă márciusă 12-énă elkezdettă építkezésétĪlă folyóă évă
decemberéigă 22Ő0ă oszlopotă állítottakă fel,ă melyekenă ŐŐ091ă kgă csupasză vörösréză huzaltă
helyeztekăel.ăEnnekăhosszaă396ăkm.ă1Ő31Őăméterăföldalattiăvezetékălefektetéséreăisăsorăkerült.ă
Továbbáă18Ő0ădarabă16ăgyertyásă izzólámpát ésăő00ăívlámpátă isăüzembeăhelyeztek,ămelyheză
9000ăizzólámpástăkapcsoltakăaăhálózatra,ămelyetătovábbiă3000-relăkívántakărövidăidĪălefolyásaă
alattăkibĪvíteni.ăAătelepăkezdetiăterheléseă3őăKWăvolt,ămelyăŐŐ0ăLE-nek felel meg.123 Azăújă
villanytelepetă üdvözlettel ésă örömmelă fogadtaă aă városă lakossága.ă ErrĪlă tanúskodikă aă
NagyváradiăNaplóă írásaă is.ă „Ază ittă felsoroltă adatokăvilágosanăbizonyítják,ă hogyă aă valóságă aă
telepă létesítéséheză kapcsoltă reményeketă nemcsakă elérte,ă deă máră isă messzeă meghaladja.ă Aă
gépekăaămegejtettăvizsgálatăalkalmávalăszerkezetükăcélszerűségénélăésăegyszerűségénélăfogvaă
teljesenă beváltakă ésă aă magyară iparnakă ésă műszakiă karnakă becsületéreă válnak.ă Aă legújabbiă
műszakiă tapasztalatokă alapjánă megépítettă műnekă üzembeă helyezéseă fordulópontotă jelentă aă
városă történetébenă ésă tanulságosă példaă arra,ă hogyă aă városok,ă amidĪnă sajátă háztartásukbană

                                                           
118 NagyváradiăNaplóă1903,ă170.ăszám,ăjúliusă2ő,ăăŐăo. 
119 Ibidem,  4 o. 
120 L. BORCEA-G. GORUN 1995, 245 o. 
121 NagyváradiăNaplóă1903,ă26ő.ăszám,ănovemberă19,ă3ăo. 
122 NagyváradiăNaplóă1903,ă288.ăszám,ădecemberă17,ăŐăo. 
123 Ibidem, 4 o. 
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ilyenăvállalkozásokatălétesítenekănemcsakăújabbăjövedelmiăforrástăbiztosítanakăaăvárosnakăésă
ígyăaăközterheketăcsökkentik,ăhanemăháziăszükségleteiketăolcsónăellátvaăaăhazaiăés helyi ipart 

isăhalhatósanătámogatják.”124 AătelepenăkétădarabăŐő0ăLEă(330,9ăkW-os)ăvízszintesădugattyúsă
gĪzgépetă ésă egyă darabă 300ă LEă (220,6ă kW-os)ă függĪlegesă dugattyútă helyeznekă üzembeă (5. 

Számú melléklet).ăTovábbáănégyădarabăSimonis-LanzăgĪzkazántă(6. Számú melléklet)ăésăkétă
darabă háromfázisúă váltóáramúă generátort.125 Ază ünnepélyesămegnyitóraă 190Ő.ă januáră 10-énă
kerültăsor.ăAzăévăvégéreăaăfogyasztókăszámaămárăelérteăază1000-et. Nem csoda, hogy a telepet 

máră190ő-benăbĪvíteniăkellett.ăAă300ăLEăgĪzgépetăegyă900ăLE-reă(600ăkW)ăcseréltékăle.ăEgyă
évvelăkésĪbbăaămásikă300ăLEăgépetăisălecseréltékăegyă900ăLE-re (600 kW).126 AăŐő0ăLEăgépetă
meghagyták.ăAăvillanytelepăelsĪăvilágháborúăelĪttiăfejlesztéséreă191ő-benăkerültăsor.ăEgyăkWă
energiaăkibocsátáshoză3ăkgăPetrozsénybólăszármazóăszenetăhasználtakăfel.127 KĪszeghyăJózsefă
1913.ăéviăjelentésébenăarrólăszámolăbe,ăhogyă„aăvillamosműăaăvárosăközvilágításátăvalamintăaă
városiăközépületekăésăiskolákăvilágítását,ătovábbáăaăvizműtelepetăésăaăvárosiăjéggyáratăteljesenă
díjmentesenălátja el,ăazonăkívülătetemesăösszegeketăszállítăaăvárosăközpénztárába”128.  

 

 Ază igazgatóiă pozícióraă 23ă személyă jelentkezett.ă Végülă Bélányiă Imréreă esettă aă
választás,ăakiăelĪzĪlegăazăinnsbruckiăvillamosműăaligazgatójaăvolt.ăĩă1917-igătölthetteăbeăeztă
aă tisztséget. ĩtă követteă Rimanóczyă Bélaă 1921-ig.129 Aă fĪgépésză Szűcsă Ferencă lett.ă ĩă
SzegedrĪlăkerültăNagyváradra.130 Azzal,ăhogyăaăvárosănemăadtaăbérbeăaăvillanytelepăkezelésétă
aăvillamosăenergiaă7ăfillér/kWh-baă(Szegedenă1őăfillér/kWh)ăkerült.131 

 

Összegzés 

Dolgozatunkăelejénăarraăbátorítottukăaăkedvesăolvasót,ăhogyăvelünkăegyüttămerjenăletérniăarrólă
aăképzeletbeliăkitaposottăösvényrĪl.ăCélunkăcsupánăannyiăvoltăezzel,ăhogyăszámosăaă témávală
foglalkozóă munkákă mellettă aă korabeliă forrásokonă (sajtó)ă keresztülă mutassuk be azokat a 

diskurzusokat,ăamelyekămeghatározóăjelleggelăbírtakăaănagyváradiăvillanytelepăkialakulására.ă
Ennekăérdekébenă– ott ahol lehetett – megpróbáltukăhagyni,ăhogyămagunkăhelyettăaăforrásokă
beszéljenek.ă Ígyă bontakozhatottă kiă ază olvasóă elĪttă Károlyă Irénă képviseletébenă aă
villanyvilágításértă folytatottă harcă ésă nemă utolsósorbană azokă aă lépések,ă amelyekă menténă
kigyúltakă Nagyváradă fényei.ă Aă városă köz- ésă magánvilágításánakă többă korszakátă isă
elkülöníthetjük.ăAză elsĪă idĪszakă aăvárosă alapításátólă 1803-ig tartott.ăAămásodik,ă 1803-1870 

közöttiă idĪszakbană Váradă lakosaiă néhányă helyen,ă máră estérĪlă estéreă élvezhettékă aă
közvilágítást.ăAăharmadikăidĪszakotă(1870-1903)ăaăgázvilágításăuralta.ăMásfelĪlăezăazăidĪszakă
aăköz- ésămagánvilágításăelterjedésénekăazăidĪszaka.ăA negyedik 1903. december 16-ánăvesziă
kezdetét,ăamellyelăbeköszöntöttăaămáigăisătartóăvillanyvilágításăkorszaka.ă 
 

 Végülă újfentă Bozókiă Alajoshoză fordulunk,ă akită ezúttal,ă mintă szemtanútă hívunkă
segítségül.ăAăkövetkezĪketăjegyezteăleă190Ő-ben:ă„ésăezăidĪăótaăvárosunkăisăazonăszerencsésă

                                                           
124 Ibidem, 4 o. 
125 MAKAI Zoltán,ăZÉTÉNYI Zsigmond 2003 
126 KĩSZEGHYăJózsefă1913,ă10-11ăo.,ăHOCHHAUSERăRonaldă2010,ă9őăo.,ăFLEISZăJánosă199ő,ă109ăo.,ă
MAKAIăZoltánă2008,ă30ăo. 
127 HOCCHAUSER Ronald 2003, 219 o. 
128 KĩSZEGHYăJózsefă1913,ă11ăo., 
129 G. MOISA-B. DULGĔUă2003,ă69ăo. 
130 MAKAI Zoltán,ăZÉTÉNYI Zsigmond 2003, HOCHHAUSER Ronald 2003, 218 o. 
131 Ez megfelelt KárolyăJózsefăprecízăszámításainakăadataivalăis. 
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helyzetbenăvan,ăhogyăazăemberiăészăegyikălegszebbăvívmányábanăgyönyörködhetikăésăannakă
egyikă legáldásosabbă gyümölcsétă élvezheti.ă […]ă Nagyváradă maă máră éjjelă isă napfénybenă
úszik.”132. 

  

                                                           
132 BOZÓKIăAlajosă190Ő,ă319ăo. 
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MELLÉKLETEK133 

1. Számú melléklet 2. Számú melléklet 3. Számú melléklet 

   
Bordé Ferenc Károly József Irénaeus Kőszeghy József 

 

4. Számú melléklet 5. Számú melléklet 

  
A nagyváradi villanytelep Az első gőzgépek és generátorok 

 

6. Számú melléklet 7. Számú melléklet 8. Számú melléklet 

Kazánház Az építkezéshez felajánlott helyszín A villanytelep és az új 
kémény 

 

                                                           
133 Ază1.ăésă3.ăSzámúămellékletek:ăBOZÓKIăAlajosă190Ő,ă318ăo.,ăă2.ămelléklet:ăhttp:ă//ă
hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1roly_lr%C3A9neusz_J%C3%B3zsef,4-8.ăszámúămellékletek:ăAurelă
Chiriac (Szerk.), Un veac de luminĕ,ăKiadjaăaăKörösvidékiăMúzeum,ăNagyvárad 
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Pannónia kapuja 

Írta:ăKazinczyăSzilveszter 

 

A Vaskapu 

AăVaskapunăáthaladvaăbúcsúzikăaăDunaăPannóniától.ăValamikorăMagyarországădéliă
határátă jelentette,ă maă Szerbiaă ésă Romániaă határszakaszaă (1.ă ábra).ă Aă Kárpát-medence 

legnagyobbăkifolyásaăaăvilágtengerăfelé.ăAăVaskapuătulajdonképpenăegyătöbbăszakaszbólăálló,ă
mintegyă120ăkmăhosszúságúăszoros,ămelyăaăDéli-KárpátokatăválasztjaăelăaăBalkáni-hegységtĪlă
(2.ăábra).ăAăfolyóăittă600ămăszélességrĪlă1ő0ăm-reăszűkül,ăésămélységeăhelyenkéntăelériăaă80ă
métert.ă Ază egyikă legszebbă leírástă rólaă Jókaiă Móră Ază aranyemberă címűă regényébenă
olvashatjuk.ă Aă műă cselekményeiă ezenă aă Dunaă szakaszonă játszódnak.ă Aă szorosă Adaă Kalehă
szigeteăaăműbenăaăSenkiăszigetekéntăjelenikămegă(Baloghăetăal.,ă2006). 

 

 
10. ábra: A Vaskapu földrajzi elhelyezkedése. Forrás:http1 (2013) 

 

A Vaskapuban,ă szűkă szorosainak,ă sziklásă folyómedrénekă ésă gyorsă folyásánakă köszönhetĪenă
nagyălehetĪségekărejlenekănapjainkăegyikălegfontosabbăenergiájának,ăaăvillamosăenergiánakăaă
termelésére.ă Aă hozzáă kapcsolódóă magyară mérnökiă ésă műszakiă teljesítményekă kimagaslóă
jelentĪségűekă ésă döntĪenă maghatározzákă maiă arculatát.ă Lakóhelyem,ă aă Délvidékă egyikă
legszebbătermészetiălátványossága.ăEzenăokokbólăkifolyólagăválasztottamămunkámătémájául.ă
IsmertătörténelménăvégighaladvaămutatomăbeăaăVaskapunăkialakítottălegjelentĪsebbămérnökiă
terveketăésăkivitelezéseket. 
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2. ábra: A Vaskapu-szoros, Forrás: http3 (2013) 

Kialakulása 

Kialakulásaă aă Pannon-tengeră megszűnésévelă párhuzamosană történt,ă melynekă
medencéjeă fokozatosană feltöltĪdött,ă ésă aă Fekete-tengeră irányábaă kifolyóă víztömegă mélyă
medretă vájtă magánakă aă továbbraă isă emelkedĪbenă lévĪă hegyláncokonă keresztül.ă Aă Pannon-

tengerăutolsóămaradványaiă600ăezerăévvelăezelĪttătűntekăelăaăKárpát-medencébĪl,ăésăaăkifolyóă
szurdokvölgyetăazăĩs-Dunaămélyítetteătovábbă(http2,ă2013).  

KialakulásátólăkezdveătermészetesăhatárkéntăműködöttăaăKárpát-medenceăésăaăBalkánă
északiărészeăközött.ăAătörténelemăsoránăaăkörnyezĪănépekăszámáraămindigăjelentĪsătermészetiă
akadálytă jelentett.ăEănépekăáltalábanănagyonăhasonlóanănevezik.ăNémetül,ă törökül,ăbolgárul,ă
románulăisăaămagyarăelnevezésnekămegfelelĪăaăjelentése.ăÉrdekes,ăhogyăazăittăélĪănépekăközülă
egyedülă aă szerbă nyelvbenămásă aă jelentése:ăĐerdap (ejtsd:ă gyerdáp)ă aă törökă girdap,ă örvényă
jelentésűăszóbólăszármazikă(http2,ă2013). 

 

Történelme 

Hogyămikortólăélnekă ittăemberek,ăarrólănemăállnakărendelkezésünkreăadatok.ă ă196ő-

ben azonban a szoros Lepenski Vir nevűă lelĪhelyeă mellettă aă régészekă egyă egyedülállóă
településă maradványairaă bukkantak.ă Egyă különösă ésă hosszúă életűă népességă mindennapjaită
tártákă fel,ă amelynekă fénykoraă többă mintă 8000ă éveă volt.ă Abbană ază idĪbenă mégă szabadonă
felúsztakă aă Dunánă aă hatalmasă méretű vizák,ă melyekă nagyobbă példányinakă gerinccsontjaiă
vetekedtekă aămaiă szarvasmarháéval.ăAză itteniă emberekă érdekesă szokásaă voltă aă gömbölydedă
kövekreă halraă emlékeztetĪă emberiă alakokă véséseă (3.ă ábra).ă Valószínűlegă ezekă szentă kövekă
voltak,ă ésă egyă különlegesă hiedelemvilágă részeiă lehettek.ăKunyhóikă egyă nagyă üresă téră körül,ă
bejárataikkală aă folyóă feléă voltakă elhelyezve.ă Mindenă bizonnyală gazdaságiă életükă mellettă
szokásaikată ésă vallásukată isă aă Dunaă határoztaă meg.ă Ază ittă találtă leletekă egyikă részeă aă
helyszínen,ămásikărészeăpedigăBelgrádbanăvanăkiállítvaă(Baloghăetăal.,ă2006). 
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3. ábra: lepenski viri lelet, Forrás: http4 (2013) 

 

AăVaskapuă olyămértékbenă választottaă elă egymástólă aăDunaă felsĪă ésă alsóă szakaszát,ă
hogyăazăókorbanăkülönănevükăisăvolt.ăLatinulăaăfelsĪăfolyástăDanubius vagy Danuvius,ăazăalsóă
folyástă Ister névvelă illették.ă Csakă ază idĪszámításunkă kezdeteă körüliă idĪkbenă váltă ismertté,ă
hogyăugyanarrólăaăfolyórólăvanăszóă(http2,ă2013). 

Tiberiusă rómaiă császáră i.sz.ă 33-3Őă soránă egyă 210ă méteră hosszúă utată építtetettă aă
Vaskapu-szorosă jobbă partjaă mentén,ă aminekă segítségévelă lehetettă biztosítaniă aă hajókă állatiă
erĪvelăvalóăvontatásátăaăzúgókonăkeresztül.ăAzăutatărészbenăaăsziklábaăvájták,ărészbenăaăfolyóă
föléănyúlóăfacölöpökreăépítették.ăTraianusăfolytattaăazăútăépítésétăaăsziklafalbaăvájva,ăaminekă
emléketă aăTabula Traiana állítă (Ő.ă ábra).ă Traianusă császáră i.sz.ă 10ő-benă hidată építetettă ittă aă
Dunán,ăhogyăseregévelăDáciaăellenăvonuljon.ăAzăAppollodóroszăáltalătervezettăhídă113őăméteră
hosszú,ă1őăméterăszélesăvolt,ă20ăkĪpillérenăálltăésă19ăméterămagasanăhúzódottăaăvízăfelszíneă
felett.ă Aă hídă íveinekă ő2ă méteresă hosszátă többă mintă ezeră évenă átă nemă haladtaă megă aă
hídépítészet.ăAurelianusăleromboltattaăDáciábólăvalóăkivonulásaăután,ădeăaăpillérekămégăaă19.ă
századăközepénăisăláthatóakăvoltak (http5, http2, 2013). 
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4. ábra: Traianus táblája, Forrás: http6 (2013) 

 

Aăhajózásăaărómaiăépítményekăutánăaligăműködöttămivelăaăsodrásănagyonăsebesăvolt,ăaă
folyamăgyakranăszirtreăvitteăaămerészăkormányosokat.ăAăhajózásăcsakămagasăvízállásnálăvoltă
lehetséges,ăalacsonynálăaăszorosbanălefeléăazăútăéletveszélyes,ăfelfeléăgyakorlatilagălehetetlenă
volt. 

Az 1800-asă évekă elsĪă felébenă Vásárhelyiă Pálă ază Al-Dunátă végigtérképezte,ă ezértă
SzéchenyiăIstvántólă1833-banăaztăaăfeladatotăkapta,ăhogyăhajózóăutatăépítsenăkiăaăgĪzhajózásă
számáraă aă szóbană forgóă folyószakaszon.ă Ază 183Ő.ă éviă rendkívülă alacsonyă vízállásnakă
köszönhetĪenă sikerültă kirobbantaniă aă legveszélyesebbă sziklákat,ă ésă aă hajózástă legalábbă 1ő0ă
napraă biztonságossáă tenni.ă Azonbană aă zuhatagokă teljesă megszelídítéseă meghaladtaă aă koră
műszakiălehetĪségeit,ăezértăaăDunaăbalăpartjánă(azăókoriărómaiăúttalăszemben)ă122ăkilométeresă
utatăépítettek.ăEzăaă„Széchenyi-út”ănemăcsupánăaăhajókăvontatását,ăhanemă– hajózásiăidényenă
kívülă– azăárunakăszekérenăvalóăszállításátăisălehetĪvéătetteă(http2,ă2013).ăAăMagyarăMérnök- 

ésă Építész-Egyletă emléktáblátă helyezettă elă Széchenyiă emlékénekă (ő.ă ábra).ă Aă Széchenyi-
emléktáblaă ază 196Ő-72-benă építettă erĪművelă megduzzasztottă Dunaă aláă került.ă Aă románă félă
nemăemelteăfelăaătáblát,ăahogyăaztăa Tabula Traiana  esetébenăaăjugoszlávokămegtettékă(http7,ă
2013). 
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5. ábra: Széchenyi-emléktábla a Széchenyi-úttal, Forrás: http7 (2013) 

 

AăVaskapuăhajózhatóváătételénekătovábbiămunkálataită1878-atăkövetĪenăfolytatták.ăAă
magyarămérnökiăésăműszakiăkarăszámáraăhatalmasăelismerésăvolt,ăhogyăaăberliniănemzetköziă
kongresszusonăĪketăbíztákămegăaă tervezésselăésăaăkivitelezéssel.ăAzăeurópaiă szempontbólă isă
kimagaslóă jelentĪségűă munkálatokată aă magyară államkincstáră finanszíroztaă Barossă Gáboră
„vasminiszter”ă szervezésében.ă Aă hajózásiă akadályokă megszüntetéseă érdekébenă egyă 11ă
kilométerăhosszú,ă80ăméterăszélesăésă2ăméterămélyăhajózóăcsatornátăépítettekă(http8, 2013). A 

munkálatokă tervezĪjeă ésă vezetĪjeă Wallandtă ErnĪă mérnökă volt.ă Aă Vaskapu-csatorna 

jelentĪségétă ésă nagyságátă jólă példázza,ă hogyă hozzáă foghatóă építkezésă addigămindösszeă egyă
voltă aă világon,ă mégpedigă aă nagyjábólă veleă egyă idĪbenă épülĪă montreáliă vízlépcsĪă aă Szentă
LĪrincă folyón.ă Aă munkálatokată teljesenă 1898ă végénă fejeztékă be,ă deă aă Millenniumraă valóă
tekintettel, 1896. szeptember 17-énămegtartottákăaăhivatalosăátadástă I.ăFerencăJózsefăosztrákă
császár,ă I.ă Károlyă románă királyă ésă I.ă Sándoră szerbă királyă jelenlétébenă (http2,ă 2013). A 

magyarokăméltánăvettékăzokon,ăhogyăazăátadásăsoránăaăvégigăfellobogózottăpartokonămagyară
zászlótă nemă lehetettă látni,ă Ferencă Józsefă pedigă aă „grandiózusă vállalkozástă aă Monarchiaă
sikerekéntă aposztrofálta”ă (http8, 2013),ă Magyarországotă megă semă említette.ă Eză azonbană
semmivelă semă kisebbítetteă aă magyară mérnökökă ésă műszakiakă teljesítményét:ă „aă Vaskapu-

csatornaă hosszúă idĪnă átă nélkülözhetetlenă ésă felbecsülhetetlenă szolgálatotă tettă Európának” 

(http8, 2013). 
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6. ábra: Gőzhajó a Vaskapu-csatornán 1896, Forrás: Gerő et al. (1996) 

 

Ază elsĪă világháborúă kitöréseă utánă aă szorosbană aă hajózásă fejlĪdéseă lelassult,ămajdă aă
vereségăkövetkeztébenămegtört.ăAză1930-asăévekăközepétĪlăújraăfellendülĪbenăvolt,ăamelynekă
aămásodikăvilágháborúăvégetăvetett.ăAămásodikăvilágégésăutánălassanăújraăfejlĪdésnekăindulóă
dunaiăhajózásăszámáraă továbbraă isăakadálytă jelentettăaăVaskapu-szorosăkorlátozottăátbocsátóă
képessége.ă Mivelă aă szurdokokă kedvezĪă lehetĪségeketă kínálnakă vízenergiaă nyerésére,ă ésă aă
folyóăeăszakaszonăkétăállamăhatárátăalkotja,ăezértăRomániaăésăazăakkoriăJugoszlávăSzocialistaă
SzövetségiăKöztársaságă együttműködveăhozzáláttakă egyă vízerĪműăépítéséhez.ă 196Őă ésă1972ă
közöttăépültămegăaăVaskapuăI,ămelyăaăkorălegnagyobbăvízerĪműveiăközéătartozott.ăAzăerĪműă
építéseă következtébenă megemelkedettă aă vízszint,ă emiattă aă Duna-szakasză képeă jelentĪsenă
megváltozott:ă őă faluvală együttă aă víză aláă kerülă Orsovaă óvárosaă ésă ază Adaă Kalehă szigetă is,ă
valamintă aă Széchenyi-emléktábla.ă Nemă sokkală késĪbb,ă 1977ă ésă 198Őă között,ă megépültă aă
Vaskapu II is.ă Mindkétă erĪműă szimmetrikusană létesült,ă aă kétă országă számáraă külön-különă
energiatermelĪăegységekkelăésăzsilipekkelăaăfolyóămindkétăoldalánă(http2,ă2013). 

 

A magyar vízerőmű tervei 
Bánki Donát 

1918-ban,ă mikoră mégă aă Vaskapuă Magyarországhoză tartozott,ă Bánkiă Donátă tervetă
dolgozottă kiă aă Vaskapuă VízerĪműă megépítésére.ă Bánkiă Donátă koránakă egyikă legnagyobbă
gépészmérnöke,ă feltalálója,ă egyetemiă tanáră volt.ă 18ő9-benă születettă Löwingeră Donátă névenă
Bakonybánkă községben.ă Aă budapestiă Műegyetemenă szerzettă gépészmérnökiă diplomát,ă amiă
utánăkonstruktĪrkéntă dolgozottă aăMagyarăKirályiăÁllamvasútiăGépgyárban,ămajdă aăGanză ésă
TársaăVasöntĪ- ésăGépgyárban,ăahonnană1899-benăfĪmérnökkéntăjöttăel. 
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7. ábra: Bánki Donát, Forrás: http9 (2013) 

 

1888ăésă1896ăközöttăegyüttădolgozottăCsonkaăJánossal,ăamelynekăeredményeképpenă
többă közösă találmánytă alkottakă meg.ă 1890-reă kifejlesztettékă ază ún.ă Bánki-Csonka motort, 

amely a Ganz-gyárănemzetközilegăisăversenyképesătermékekéntăjelentămegăaăpiacon.ă1893-ban 

aă gázmotorokă elméletéértă aăMagyarăMérnök- ésă Építész-Egyletă aă Hollán-díjă elsĪă fokozatátă
adományoztaă neki.ă Ugyanebbenă ază évbenă készültă elă ază elsĪă Bánki-Csonka-féleă porlasztó,ă
amelyăfélăévvelămegelĪzteăaăMaybachăkarburátoránakăszabadalmiăbejelentését. 

1894-benăszabadalmaztattaăazăelsĪănagynyomásúărobbanóămotorját,ăaăBánki-motort. 

Elterjedésétă megakadályoztaă aă néhányă évvelă késĪbbă megjelentă dízelmotor.ă Ugyanebbenă ază
évbenăelkészítăegyăkéthengeres,ăvízhűtésesăésăfüggĪăszelepekkelăellátottămotorkerékpárt. 

1899-benăkineveztékăaăbudapestiăJózsefăMűegyetemăII.ăGépszerkezettaniă(Gépelemekă
ésăEmelĪgépek)ăTanszékénekăélére,ăegyăévămúlvaăpedigăaăIII.ăGépszerkezettaniă(Hidraulikaăésă
Hidrogépek)ăTanszékăvezetĪjének.ă191Ő-tĪlă1916-igăazăegyetemăGépészmérnökiăOsztályánakă
dékánja. 

1902-benă elkészítetteă ază elsĪă sajátă autóját,ă amelyă elsĪă kerékămeghajtású.ă 1909-ben 

szabadalmaztatăegyărepülĪgép-stabilizátort. 
1911-benăaăMagyarăTudományosăAkadémiaălevelezĪătagjaiăközéăválasztották.ă1917-

benă publikáljaă újă találmányát,ă aă híresséă váltă Bánki-turbinát,ă amelyă aă Michell-turbinánálă
egyszerűbbă szerkezetiămegoldásaivală újă utakată nyitottă aă törpeă vízerĪművekă terén.ă 1918-ban 

elkészítetteăaăVaskapuăVízerĪműătervét. 
1922-benăBudapestenăhunytăelă(http9,ăévszám). 
 

A vízerőmű tervezete 

Bánkiă Donátă 1918.ă júniusă 1-jén,ă aă Budapestiă Hydro-elektromosă Társaságă Mérnökă
Bizottságánakă ülésénă mutattaă beă kéziratátă ésă tartottaă megă elĪadásátă aă Vaskapu-vízerĪă
tervezetérĪl. (Bánki,ă1918) 
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Abbólă aă célbólă foglalkozottă ază al-dunaiă zuhatagokă kihasználásánakă lehetĪségével,ă
hogyă Budapestă elektromosă energiaă szükségleténekă fedezéséreă ază országă legalkalmasabbă
vízerejétăfelkutassaăésăkivitelezéséreăjavaslatotătegyen.ăKutatásaivalăarraăazăeredményreăjutott, 

hogy az al-dunaiă zuhatagokbólă kitermelhetĪă energiamennyiségă többszörösenă felülmúljaă
Budapestnekănemcsakăazăakkori,ăhanemăaămesszeăjövĪbenăvárhatóăszükségletétăis,ăésăemellettă
mégă aă történelmiă országă nagyă részénekă energiávală valóă ellátásáraă isă bĪvenă elegendĪ.ă
Tanulmányaă készítésénélă aztă ază elvetă tartottaă szemă elĪtt,ă hogyă aă műă neă csakă ază akkoriă
szükségletekăkielégítéséreăadjonămegoldást,ăhanemătovábbfejleszthetĪă legyen,ăésăaă távolabbiă
véglegesăkiépítésăkeretébeăisăbeilleszthetĪălegyenă(Bánki, 1918). 

Turnuă Severinnélă (Szörényvárnál)ă tervezettă egyă gátată beépíteniă aă Dunába,ă amiă aă
vízszintă felduzzasztásátă szolgáltaă volna,ă amivelă nagyobbă vízeséstă lehetă elĪállítani.ă Aă Dunaă
víztömegeă kisă víznélă 1680ăm³/mp,ă nagyă víznélă 17000ăm³/mp,ă amiă alapjánă aă zuhatagokbană
rejlĪă nyersă vízerĪă ază alacsonyă illetveămagasă vízállásokă szerintă 82őă 000ă ésă 6ă ő000ă 000ă LEă
közöttăingadozott. 

Bánkiă szerintă olyană mértékűă duzzasztást,ă amelyetă ază egésză szakasză vízerejénekă
kihasználásaăfeltételez,ăaăfolyamăpartjaiămenténăvégighúzódóămagasăsziklafalak megengednek 

ugyan,ădeăaăfolyamăpartjait,ăazăabbaătorkolóăvölgyeket,ăutakat,ăvasutakatăésăaămélyebbenăfekvĪă
platókonătalálhatóăhelyiségeketăaăvízăelborítaná.ăEzzel,ăvéleményeăszerint,ăolyanăértékesăjavakă
semmisültekă volnaămeg,ă amelyekértă azonă idĪă szerintă értékelhetĪă vízerĪă elégă kárpótlástă aligă
nyújtottă volna.ă Úgyă vélte,ă hogyă aă zuhatagokă egyetemlegesă kiépítésénekă terveă aă jövĪă
századokraă váróă munka,ă amireă ază emberiségetă csakă aă tüzelĪanyagă készletekă nagymérvűă
megapadásaă fogjaă kényszeríteni.ă Ază al-dunai zuhatagszakasză vízerejénekă egyetemlegesă
kihasználásaă ază idĪă szerintă kilátástalană volt,ă ezértă csakă aztă vizsgálta,ă hogyă vannak-e a 

szorosnakăazăesetlegesărészlegesăkihasználásraăalkalmasăpontjaiă(Bánkiă1918). 
Aă szorosă Vaskapuă nevezetűă részénekă zuhatagátă találta a legalkalmasabbnak a 

kihasználásra.ă(ÖtăévtizeddelăkésĪbbăezenăaăfolyószakaszonăépültămegăaămaiăVaskapuăIănevűă
erĪmű).ăTerveiăszerintăaăvízerĪăteljesăkihasználásánakămódjaăabbanăáll,ăhogyăaăvízăszintjétăaă
partiăviszonyokăáltalămegszabottămagasságraăfel kellăduzzasztaniăegyă800ămăhosszúăgáttal. 

Budapest 3 elektromos- ésă 2ă vasúttársaságánakă áramtermelésiă adataiă alapjánă
kiszámolta,ăhogyăaăfĪvárosă1917.ăéviăáramtermeléseă277ămillióăkilowattóra.ăEzzelăszembenăază
erĪműă általă kitermelhetĪă energiátă 3ă milliárdă kilowattórábană határoztaă meg. (Bánki,ă 1918)ă
(Éedekeségképpă érdemesă megjegyezni,ă hogyă maă aă Vaskapuă Iă ésă Vaskapuă IIă erĪművekă
összevontăévesăátlagtermeléseă6,1őămilliárdăkilowattóraă(http10,ăhttp1ő,ă2013)). 

Ază erĪműnélă aă hajózástă Kvassayă JenĪ,ă aă M.ă Kir.ă Földművelésügyiă Minisztériumă
Vízépítésiă Osztályánakă igazgatója,ă kamarazsilipesă hajózástervezeteă alapjánă javasolta.ă Eă
szerintă aă hajózásă mindkétă iránybană aă vízműtĪlă függetlenül,ă egyă építettă kamracsatornánă
keresztülă történtă volna.ă Aă hajókă magasabb,ă duzzasztottă szintreă emelésétă zsiliprendszerrelă
oldottákă volnaă meg.ă Ezzelă aă módszerrelă idĪmegtakarítástă tudtakă volnaă elérniă aă hajózásă
idejében,ă mertă aă hajókă hosszúă szakaszonă felduzzasztott,ă kisă sebességűă vízbenă utazhattakă
volna.ăAmennyibenăegyăkamracsatornaăazăegészăforgalmatănemătudtaăvolnaălebonyolítani,ăúgyă
egyămásiknakăazăépítésétăhelyeztékăvolnaăkilátásbaă(Bánkiă1918). 

Bánkiă kiszámította,ă hogyă 100ă 320ă LEă munkateljesítményűă turbinatelepetă kellă
létesíteniă aă legnagyobbă napiă áramszükségletă kielégítéseă érdekébenă aă napiă vízszintă
figyelembevételével.ăAătelepăekkoraă lóerĪmennyiségăkifejtéséheză1600ăm³/mpăvizetă igényeltă
volna.ăAzokonăaănapokon,ămelyekenănincsăszükségăaăturbinatelepămaximálisăkihasználására,ă
vagyăredukáltăszámúăegységekkel,ăvagyăkisebbătöltésekkelăműködöttăvolna a turbinatelep. A 

teljesăkihasználásaămellettăéviăkb.ă118,3ămillióăkWhămennyiségűăáramotătermeltăvolnaăaătelep.ă
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Ezenă „felesleget”ă aă távvezetékă rendszeră jóvoltábólă ază Alföldă öntözésiă céljairaă javasoltaă
felhasználni. 

A Vaskapu-vízműămegépítésénekăelĪnyeităaăkövetkezĪkbenăhatároztaămeg: 
− aăDunátăátszelĪăsziklapadăazăépítendĪăgátnakăbiztosăalapulăszolgálăésăaztăaă

természetămárăjóformánăkészenăadja; 
− készăműcsatornaăállăaătelepăcéljainakărendelkezésére; 
− aă kamrazsilipă hajózóă csatornaă amúgyă isă megépítendĪ,ă ennek csak a 

többletköltségeiăterhelnékăaăvízműăépítésiăköltségeit; 
− aă vízműă késĪbbiă nagyă kibĪvítéseă biztosană várható,ă amivelă aztánă aă gátă

építésénekă költségeină aă késĪbbiă vállalatokă isă osztozkodnának.ă (Bánki,ă
1918) 

Hátrányátăabbanălátta,ăhogyăaăVaskaputólăBudapestigăaătávolságălégvonalbanăkb.ăŐ00ă
km,ăamitătávvezetékkelăkellăkiépíteni.ăEztămegoldhatóăfeladatnakăvélte,ăésăpéldakéntăhoztaăfelă
az 1914-benă épült,ă Bigă Creekă – Los Angeles-i,ă 3ő6ă kmă hosszú,ă alumíniumbólă készültă
acélbetétesătávvezetéketă(Bánkiă1918).  

 

A tervezetă bemutatásaă utánă kétă évvelă – többekă közöttă – a Vaskapu-szorost is 

elcsatoltákăMagyarországtólă(Málnási, 1960),ăamiămiattăaăháborúbólăvesztesen,ăleszegényedveă
kikerült,ă háborúsă jóvátételiă fizetésiă kötelezettségekkelă megterheltă országă nemă tudtaă
megvalósítaniăBánkiăDonátăterveit. 

 

A megvalósult Vaskapu vízerőmű 

Romániaă ésă ază akkoriă Jugoszlávă Szocialistaă Szövetségiă Köztársaságă
együttműködésévelăépültămegăaăVaskapuăIăerĪműă196Őăésă1972ăközöttăaăDunaăfekete-tengeri 

torkolatátólă számítvaă aă 9Ő3.ă kilométeren. (http10, 2013) Közelă 3ă millióă köbméteră betontă
használtakăfelăazăépítkezéshez.ăAăfĪăgátăŐŐ1ăméterăhosszúăésă60ăméterăszéles,ăamiă33ăméteră
magasraăduzzasztottă2ămilliárdăköbméterăvizet.ăAzăerĪműăteljesăhosszaă1278ăm.ăSzimmetrikusă
felépítésű,ă különă energiatermelĪă egységekkelă aă folyóă szerbă ésă románă oldalán.ă Mindkétă
energiatermelĪăegységă1026ăMWăteljesítményű,ăésăéventeăátlagosanăő,6őămillióăkilowattóraă
elektromosăenergiátătermel.ăMindkétăegységnekă6ădarab,ăegyenkéntă190ăMW-osăteljesítményűă
Kaplan-turbinájaăvan.ăAăkétăegységăösszeköttetésbenăvanăegymással,ătehátăhaăazăegyikăfélnekă
többăelektromosăenergiáraăvanăszüksége,ăakkorăaămásikăfélăkiătudjaăszolgálni.ăAăfolyóămindkétă
oldalánă7ădb,ăösszesenă1Őăbukózsilipăsegítségévelăjutnakăátăaăhajókăaăgátonă(http10,ă2013). A 

Dunaă legnagyobbă vízerĪműjét,ă aă Vaskapuă I-etă jelenlegă továbbfejlesztik,ă korszerűsítik,ă ésă aă
tervekăszerintă3ăő00ăMWăteljesítményűăleszăaăfelújításokăutánă(Fáy, 2013). 
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8. ábra: Vaskapu I vízerőmű, Forrás: http11 (2013) 

 

AăVaskapuăIIă1977ăésă198Őăközöttăépült,ăaăDunaăfekete-tengeriătorkolatátólă863ăkm-

re. (http10, 2013) A Vaskapu I-heză hasonlatosan,ă eză ază erĪműă isă szimmetrikusană lettă
kialakítva,ă kétă egyformaă energiatermelĪă egységbĪlă ésă zsiliprendszerbĪlă áll,ă egyă aă szerbă
oldalonă ésă egyă aă románă oldalon.ă Mindkétă energiatermelĪă egységbenă 10ă darabă 28ă MWă
teljesítményűăturbinaăműködikă(http12,ă2013). 
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9. ábra: Vaskapu II vízerőmű, Forrás: http13 (2013) 

 

AăVaskapuăIăvízerĪműăSzerbiaăenergiaszükségleténekă37,1,ăRomániáénakăpedig 27,6 

százalékátă elégítikă ki.ă Aă Vaskapuă Iă ésă IIă együttesenă Szerbiaă energiaellátásánakă Ő0,Őă
százalékát,ă Romániáénakă 30ă százalékátă adjaă (http10,ă http1Ő,ă http1ő, 2013).ă EzekbĪlă ază
adatokbólă látható,ă hogyă ază erĪművekă döntĪă súlyúakă aă kétă déliă államă energiatermelésében.ă
MagyarországăazăI.ăVilágháborúbólăvesztesenăkerültăki,ăamiértăBánkiăDonátnakănemăsikerültă
megvalósítaniaă terveit,ă ígyă ază országă elesettă egyă nagyonă komolyă ésă jelentĪsă elektromosă
energiatermelésiălehetĪségtĪl. 
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A villamosenergia-szolgáltatás kezdete Győr-Moson-Sopron megyében 

Írta:ăLengyelăVivien 

 

Bevezetés 

GyĪră egyikeă aă Kárpát-medence azon városainak,ă melynekă múltjaă egészenă aă rómaiă
korigă nyúlikă vissza.ă Eă Kisalföldă szívébenă elhelyezkedĪă településă aă történelemă soránă
mindvégigă megtartottaă központiă szerepét:ă ază ókoriă Pannoniaă provinciábană kereskedelmiă
szerepeă miatt,ă aă rómaiă háborúkbană területiă elhelyezkedéseă miattă aă limesă részekéntă voltă
jelentĪs.ăAză évszázadokămúlásávală aă városă kereskedelmiă központtáă nĪtteă kiă magát,ă aăXIII.ă
századtólă aă vallásiă közösségek,ă szerzetesrendekă (bencések,ă domonkosok,ă ferencesek,ă
jezsuiták)ăotthonáváăvált. 

Aă középkoră háborúsă idĪszakaă alattă aă virágzásă ésă aă pusztulásă egymástă követĪă
váltakozásaăvoltămegfigyelhetĪ,ăaăvárosăjóléteămindigăazăéppenăaktuálisăuralkodótólăfüggött. 

GyĪrăbarokkăjellegeăaăXVII-XVIII.ăszázadbólăszármazik:ăazăekkorăépültătemplomok,ă
polgáriălakások,ăterekăadjákăaăbelvárosăkülönlegesăhangulatát. 

Aă XIX.ă századraă kialakultă aă GyĪrtă mégă maă isă jellemzĪă pezsgĪă közélet,ă amelyă
igyekezettă lépéstă tartaniă aă trendekkel,ă aămodernitással,ă keresveă aă fejlĪdést,ă aă haladást.ăEzenă
igényăváltottaăkiăGyĪrănagyméretűăiparosodásátăisăaăXX.ăszázadban. 

AăkapitalizmusăaăvárosiăpolgárságăkialakulásátăésăazăurbanizációtăsegítetteăelĪ,ăígyăaă
lakosságă 1900ă környékénă elérteă aă Ő0000ă fĪt,ă amelynekă Ő7%-a az iparban dolgozott. A 

közüzemiă szolgáltatásokă (aă közvilágítás,ă aă csatornázás)ă irántă valóă igényă ésă aă gyárakă egyreă
növekvĪă energiaszükségleteă „villamosă erĪtelepek”ă építésétă eredményezte,ă amiă késĪbbă aă
lakosságiă fogyasztókraă isă kiterjedt.ă Ezértă épültekă megă aă XIX.ă századbană GyĪră erĪművei,ă
többekăközöttăaăGyĪrăI.ăésăII.ăszámúăerĪművei. 

 

A villamosenergia-szolgáltatás kiépülése 

GyĪră lakosságaă1900-raăelérteăaăŐ0000ă fĪt,ă aholăaăpolgárságăésă ază iparosokăbírtakăaă
legnagyobbă befolyással.ă Aă városbană 1868-tólă gáz,ă 188Ő-tĪlă vezetékesă ivóvízszolgáltatásă
működött.134 Aăvízművek,ăaăcsatornázásăésăaăvágóhídăvillamosăenergiaă igényeămiattăaăvárosă
közgyűléseă 1902-benă erĪművekă építéseă mellettă döntött.ă Aă csatornázásă ésă aă közvágóhídă
idĪszakosă fogyasztókă voltak,ă ígyă ază áramtermelésă közelă állandóă értékenă tartásáhoză aă
lakosságotăésăaămagáncégeketăisăbevonták. 

Aă városă energiaszükségleténekă felmérésétă 1902-benă aă Ganză ésă Társaă mérnökirodaă
végezteăel.ăMegállapították,ăhogyăaăvágóhídă60,ăaăcsatornázásă200ăLEăteljesítménytă igényel.ă
Tartalékokkală együttă két,ă 2ő0ă LE-să egységă beépítésétă javasolták.ă Ahogyă aă tervezésre,ă ază
építésre isă pályázatotă írtakă ki,ă kikötésükă csupánă ază volt,ă hogyă magyară cégă végezzeă elă aă
munkálatokat.ă Háromă ajánlată érkezett,ă közülükă aă Ganză ésă Társaă nyerteă elă aă kivitelezésiă
megbízást.ă Aă központiă áramfejlesztĪă telepă aăMosoni-Dunaă partjáraă épült,ă 190Ő-ben kezdte 

megă próbaüzemét.ă Aă 2ă dbă 2ő0ă LE-s 3-fázisúă Ő2ă Hz-esă váltakozóă áramotă termelĪă

                                                           
134 100ăévesăazăÉszak-dunántúliăÁramszolgáltatóăRészvénytársaságă(1995) 
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generátorokată széntüzelésűă kazánokkală működtetettă gĪzgépekă hajtottákă meg.135 Ază áramă aă
belvárosbană földkábeleken,ă aă csatornaműă ésă aă közvágóhídă telephelyéigă pedigă
szabadvezetékenăjutottăel.ăGyĪrbenăelĪszörăaăRákócziăFerencăutca,ăaăSzéchényiătér,ăaăKirályă
utcaăésăaăhidakăkaptakăáramotăésăközvilágítást. 

EgyreănĪtăazăérdeklĪdésăaăvillamosăenergiaăiránt.ăMígăaăvárosiăvillamosăművekă190Ő-

benă232ăfogyasztótăszámlált,ă1907-reăezăazăértékăközel azăötszörösére,ă1163-raănĪt.136  

Aă villamosă energiaă lakosságiă elterjedésétă nehezítetteă aă konkurencia,ă a gyĪri 
Légszeszvilágításiă Társulată 1868-bană 80ă évreă szólóă monopolisztikusă gázszolgáltatásiă
szerzĪdése.ă Aă városă vezetéseă isă törekedettă ază áramă elterjesztésére,ă szolgáltatásiă
kedvezményekkel,ă olcsóă árakkală nyerteămegăaăvevĪket.ăAă csatlakozásraă kedvezĪă törlesztésiă
lehetĪségeketăajánlott,ăaălakosokăaăfogyasztásmérĪtăingyenăkapták,ăésăbérletiădíjatăsemăkellettă
fizetniükă érte.ă Ază áramszolgáltatásă elterjedéseă ază ipartă isă újă termékek,ă szolgáltatásokă
bevezetéséreă sarkallta.ă 190ő-benă máră őă kisiparosă foglalkozottă lakásokă villamosă
berendezéseinekăelĪállításával,ăbeépítésévelăésăkarbantartásával. 

Aă fogyasztókă számaă 190Ő-benă máră 3000ă volt,ă ază igénybeă vettă évesă villamosă
teljesítményăisăazăI.ăVilágháborúraă3ő00ăKW-ra ugrott fel.137 GyĪrăvárosaă1911-benăirányításaă
aláă vetteă aă Légszeszvilágításiă Társulatot,ă ezzelă megszüntetveă legnagyobbă versenytársát.ă Aă
fejlĪdésnekă aă háborúă vetettă véget,ă amikoră aă folyamatosană emelkedĪă költségek, az egyre 

csökkenĪă munkaerĪă jellemezteă ază ipart.ă Ezzelă egyidĪbenă aă hadiipară beindult,ă 1913-ban 

megalakultă aă gyĪriăMagyară Ágyúgyáră Részvénytársaság.ă Energiaellátásátă aă GyĪră I.ă ErĪműă
(errĪlăaăkésĪbbiekbenămégăszóălesz)ăbiztosította,ăazonbană1919-benăaărománămegszállásăsoránă
aă telephelyă berendezéseinekă javarészétă aă hadseregă elszállította.ă Aă Magyară Ágyúgyáră Rt.-t 
államosították,ă ésă újă nevetă kapott:ă 1921-tĪlă GyĪriă Ipartelepekă Rt.ă (GIRT)ă névenă folytattaă
működésétă(aătovábbiakbanăezenăaănévenăutalokărá). 
 

 
11. ábra: Győri Ipartelep Rt. székháza, Forrás: 100 éves az Észak-dunántúli 

Áramszolgáltató Részvénytársaság (1995) 

 

                                                           
135 100ăévesăazăÉszak-dunántúliăÁramszolgáltatóăRészvénytársaságă(199ő) 
136 Ibidem 
137 Ibidem 
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AăGIRTămindenkoriăfeladataăazăüzem- ésăellátásbiztonságăvolt.ăAzăI.ăvilágháborúbană
habáră ideiglenesă alkalmazottakkal,ă deă zavartalană voltă aă termelés.ăAămegnövekedettă háborúsă
kiadásokăfedezéséreăazăáramszolgáltatásăáraămegemelkedett,ădeăvégigăelérhetĪăvoltălakosságiă
szinten is aăGyĪrăI.ăerĪműnekăköszönhetĪen.  

AărománokăkivonulásaăutánăaăGIRTătulajdonábanăegyetlenăüzemképesăturbinaămaradt,ă
azăüresăcsarnokbaătextiliparăköltözött. 

Aă GIRTă aă megmaradtă erĪműnekă jelentĪsă szerepetă szánt,ă amivelă ază államă isă
egyetértett:ă aă villamosítássală kapcsolatosă tárgyalásokon,ă engedélyekă kiadásánál,ă ază államiă
támogatásnálăisăaăgyĪriăerĪműăelĪnytăélvezett. 

Aă GIRTă elĪszöră GyĪră városávală kötöttă áramszolgáltatásiă szerzĪdést,ă eztă követteă
Kapuvár,ămajdăSopronătérsége.ă192ő-benăaăfelekămegállapodtak,ăhogyăGyĪrăcsakăaăGIRT-tĪlă
vásárolăvillamosăenergiátăésăaăGIRTăcsakisăaăvárosnakăárul,ăközvetlenülăaăfogyasztónakănem.ă
Aă vállată tulajdonábană akkoră egyă 1ő00ă ésă egyă 1100ă kVAă teljesítményűă generátoră állt,ă
amelynekă biztosítaniaă kellettă aă városă mindenkoriă villamosenergia-szükségletét.ă Eă kétă
berendezésă nemă nyújtottă elegendĪă tartalékot,ă ígyă kölcsöntă felvéveă ază erĪművekă
összkapacitásátă10Ő00ăkVA-reăemelték. 

Aă városiă kapacitásokă ezekă utánă feleslegesnekă bizonyultak,ă ígyă aă városă 1000ă LE-s 

egységétă eladta,ă lemondvaă ezzelă aă villamosenergia-termelésă jogáról.ă Nemă sokkală késĪbbă aă
városiăvillanytelepăüzemeăis leállt,ăátadtaăaăteljesăüzemeltetésăjogátăaăGIRT-nek. 

Ază ipariă fogyasztókă biztonságosabbnakă tartottákă aă GIRTă általă termeltă villamosă
energiát,ă egyreă többă energiátă igényeltek,ă fogyasztásukă 1926ă ésă 1936ă közöttă
megháromszorozódott.ă 1936-raă aă GIRTă erĪműă GyĪră egyetlenă közcélúă erĪműveă lett,ă aă
részvénytársaságăisăegyreănagyobbăszerepetăvállaltăaătérségăvillamosenergia-ellátásában. 

GyĪră városátă követveă felmerültă ază igényă aă környezĪă településekă részérĪlă is,ă hogyă
áramszolgáltatásbanărészesüljenek,ăígyămegkezdĪdöttăaătávvezetékekăkiépítéseăkelet,ădélkeletiă
irányokba.ăAăgyĪriătelephelyrĪlăBábolna-Kisbér,ăPér-MezĪörsăésăGönyűăirányábaăkezdĪdöttăelă
elĪszöră aă szolgáltatás.ă Ază 1929-1933-asă világválságă aă GIRTă működésétă isă visszavetette,ă
azonbanăaăcégămégămindigăbĪvíteniăakartaă fogyasztóiă számát.ăAăgyĪriăközgyűlésenănyugatiă
iránybaă GyĪr-Tét,ă Tét-Rábaszentmihály-Rábaszécsény-Csornaă feléă 20ă kV-osă távvezetékekă
fektetésétăjavasolt. 

Aă válságămiattă aămunkanélküliekă számaă egyreă nĪtt,ă aăGIRTă isă résztă kívántă venniă aă
bajba jutottak megsegítésén:ă ază áramszolgáltatásă áráhoză „inségadót”ă kapcsolt,ă amită ază
elszegényedĪăpolgárokătámogatásáraăszánt.ăAzăezzelănyertăbevételăvégülăkevesebbălett,ămintăaă
tervezett,ă ugyanisă ază áramfogyasztásă isă lecsökkent,ă deă ígyă isă segítségetă jelentettă aă
rászorulóknak.  

1935-benă GyĪră ésă aă GIRTă továbbiă 20ă évreă meghosszabbítottaă szállítási-vételezésiă
megállapodását.ă Aă GIRTămegvásároltaă aă városă tulajdonábană lévĪă utolsóă távvezetékeketă is.ă
EkkorraămárăPér,ăMezĪörs,ăRétalap,ăBana,ăTárkány,ăKisbér,ăÁszár,ăGyĪrszentiván,ăésăGönyűă
tartoztakă aă fennhatóságaă alá.ă 1939-reă csatlakozottă mégă MénfĪcsanak,ă Gyömöre,ă
GyĪrsövényháza,ăÖttevény,ăLébény,ăKónyăésăBeziăis.ă 

KésĪbb,ăaăcégăfokozatosătérhódításávalăaăII.ăvilágháborúraăMagyarországălegnagyobbă
szervezetévéănĪtteăkiămagátăésăOrszágosăVillamosăMűvekăRészvénytársaságă(OVIRT)ănévenă
működöttătovább. 

Aă II.ă világháborúă pusztításaă GyĪrtă semă kerülteă el.ă Aă Duna-parti villanytelepet 

lebombázták,ă aă 3,őă kV-osă kapcsolóállomásă ésă aă raktárakă aă benneă lévĪă készletekkelă együttă
megsemmisültek.ăAă 8ă naposă bombázásă alattă aă városiă hálózată 20,ă aă közvilágításă 3ő%-aă dĪltă



81 

romba.138 Aă helyreállításiă folyamatokă rögtönă aă pusztításă soránă elkezdĪdtek,ă azonbană aă
helyzetetănehezítetteăaăvárosokbólăaăvidékreăkiköltözĪămunkaerĪ,ă aă folytonosăanyaghiány,ăaă
rosszăgazdaságiăésăpénzügyiăhelyzet.ă 

GyĪră lakosságaă aă háborúă elĪttiă ő7 000ă körüli értékrĪlă 32 000-reă csökkent,139 ígyă aă
villamosenergia-fogyasztásă isămérséklĪdött.ăAă tervezettă fejlesztéseketăelnapolták,ăegyelĪreăaă
helyreállításéă voltă aă legfĪbbă szerep.ă Aă háborúbană összeomlottă aă gázgyár,ă szolgáltatásaită (aă
közvilágításăjelentĪsărészét)ăvillamosăenergiávalăkellettăpótolni,ăazonbanăaălakosságăvillamosă
tüzelĪberendezésekăhiányábanănemătudottăgázzalăfĪzni,ăfűteni.ă 

1948-banămegkezdĪdöttăazăországăenergiaipariăvállalatainakăállamosítása.ăLétrejöttăază
Észak-dunántúliă Áramszolgáltatóă Vállalată (ÉDÁSZ), valamint 1948-ban a villamosipart 

összefogó Államiă Villamosművekă Részvénytársaság (ÁVIRT).ă Eă cégekă ază államosításă
megszervezésével,ă aă fejlesztésiă ésămegvalósításiă feladatokkală foglalkoztak. 1949-tĪlăÁllamiă
Villamosenergiaă Szolgáltatóă Nemzetiă Vállalată (ÁVESZă N.V.)ă névenă folytattaă továbbă
működését.ăAzăOVIRTăGyĪriăÜzletigazgatóságaăisăazăÁVESZăaláăkerült.ăAzăállamosításăkétă
lépésbenătörténtămeg:ăelĪszörăaăvárosiăvillamosăművekăkerültekăazăállamăirányításaăalá,ăutánaă
pedigăazăáramfejlesztĪătelepekăésăaăviszonteladókéntăüzemelĪăközségiătelepekăszervezĪdtekăát. 

Aăhatvanasăévekbenăsorăkerültăaăfalvak,ăaămezĪgazdaságăvillamosítására,ăazăegységesă
áramszolgáltatásăkialakulására. 

Aăhetvenesăévekbenăterületiăésăszervezetiăváltozásokătörténtek,ăaăcélăaădolgozókăésăa 

fogyasztókăelégedettségénekănöveléseălettăaăvállalatănyereségévelăegyidejűleg. 
Aă nyolcvanasă éveketă aă nagyarányúă hálózatépítésă jellemezte.ă Aă kapacitástă növelniă

kellett,ăaătechnikaiăszínvonalatăjavítani.ă 
Aă kilencvenesă évekă gazdaságiă ésă társadalmiă változásaiă miattă ază ÉDÁSZă semă

működhetettă korábbiă struktúrájaă szerint.ă 1991.ă decemberă 31-énă aăMagyară VillamosăMűvekă
Trösztăésătagvállalataiăzártkörűărészvénytársasággáăalakultakăát.ăAăvállalatăaătovábbiakbanăkétă
különbözĪăszintenăműködött:ăaă felsĪăszintenăazăMagyar Villamos MűvekăRtăaă tulajdonosăésă
irányítóăszerepetătöltötteăbe,ăalattaăpedigăazăegyesărégiókăerĪmű- ésăáramszolgáltatóătársaságai,ă
valamintă aă hálózatfejlesztésértă felelĪsă Országosă Villamostávvezetésă Zrt.ă (OVIT)ă működött.ă
Ază ÉDÁSZă Rt.ă neveă maradtă aă régi,ă Őă fiókteleppelă rendelkezett:ă Székesfehérváron,ă
Szombathelyen,ăTatabányánă ésăVeszprémben,ă aă székhelyăGyĪrămaradt. Aăcég filozófiájátă aă
minĪség,ăaănyíltság,ăazăazonosságtudat,ăaăszaktudásăésăaămegbecsülésăkulcsszavakăhatároztákă
meg.140 Ază ÉDÁSZă Rt.ă sikeresă működésétă aă rendszerváltásă utánă megkapottă ISOă 9001ă
minĪségbiztosításiă tanúsítványaă bizonyította.ă Aă vállalată azótaă isă sikeresenă működik,ă ésă
szolgáltatjaăazăáramotăaăfogyasztókărészére. 

 

Győr I. Erőmű 

GyĪră I.ă számúă erĪműveă ază I.ă világháborúă alattă épült,ă aă Magyară Ágyúgyáră Rt.ă
villamosenergia- ésăhĪellátására. 
 

                                                           
138 100ăévesăazăÉszak-dunántúliăÁramszolgáltatóăRészvénytársaságă(199ő) 
139 Ibidem 
140 Ibidem 
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12. ábra: A Magyar Ágyúgyár Rt. 1915-ben, Forrás: 100 éves az Észak-dunántúli 

Áramszolgáltató Részvénytársaság (1995)  
 

Aă szolgáltatásă aă világháborúă ésă aă románămegszállásă utánă aă gyáră bezárásávală együttă
leállt,ă aă berendezéseketă (kazánokat,ă turbinákat,ă generátorokat,ă segédüzemiă berendezéseket)ă
leselejteztékă ésă elszállították.ăAă világháborúăutánăévekă kellettek,ămígăhelyreálltă aă gazdaság.ă
MiutánăazăerĪművetăaăGyĪriăIpartelepekăRt.ă(GIRT)ăvetteăát,ăfelmerültăazăerĪműăújjáépítése,ă
azăottătermeltăenergiaăárusításaăaălakosságăszámára.ăGyĪrăvárosaă1926-banăszerzĪdéstăkötöttăaă
GIRT-tel,ămelybenă10ăévreăvállaltákăaălakosságiăáramszolgáltatást.ăAzăerĪművetă felújították,ă
ígyăaă10 400 kVA-esăerĪtelepă1927-benămegkezdteăújbóliăműködését.141 AăhĪtăésăazăáramotăŐă
db Schlick-Nicholsonăgyártmányú,ăGarbe-rendszerű,ă13ăt/hăteljesítményűăgĪzkazánătermelte,ă
aă tüzelĪberendezésă pedigă légelĪmelegítĪă nélküli,ă Pluto-Stoker-rostéllyal142 rendelkezett. Az 

erĪművetăvegyesăgéppark-összeállításăjellemezte.ăAăkétăgenerátorăfeszültségszintjeăkülönféleă
voltă(3,6ăésă3,03ăkV),ăaăturbinákăfordulatszámaăsemăegyezettămegă(ő100ăfordulat/percăésă3000ă
fordulat/perc). E kettĪsségă mégă maă isă megtalálhatóă aă gyĪriă rendszerben,ă ugyanisă aă
gyűjtĪsínfeszültségă3,6ăkVămaradt,ămígăaăháziăüzemăő00ăV-osăfeszültségszintjeăisăhasználatos. 

Aă GyĪriă ErĪműă menetrendtartóă erĪmű143 volt,ă legnagyobbă teljesítménnyelă ază estiă
órákbanăüzemelt. 

                                                           
141 100ăévesăazăÉszak-dunántúliăÁramszolgáltatóăRészvénytársaságă(199ő) 
142 Pluto-Stoker rostély:ăVáltakozvaăide-odaămozgatottăésăaăporăalakúătüzelĪanyagăátesésénekă
megakadályozásáraăegymásămellettăcsakăkisăközzelăelrendezettărostélyrudakkalăellátottătüzelésekhez”ă
használatosărostély,ămelybeă„oldaltăelĪretolhatóărostélyrudakkal,ăsíneket”ăépítenekăbe. 
(Forrás:ăhttp://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/7/7329.pdfăletöltve:ă2013.ăjúliusă2ő.) 
143 Menetrendtartó erőmű:ăolyanăerĪmű,ămelyăteljesítményénekăváltoztatásával követikăaăfogyasztóiă
igényekăváltozását. EztăaăfeladatotăaămagyarăenergiarendszerbenăhagyományosăhĪerĪművekălátjákăel.ă
(Forrás:ăMavirăKislexikon:ăhttp://www.mavir.hu/web/mavir/kislexikon) 
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A II. világháborúbanăszükségesséăváltăaătelepăkorszerűsítése.ăAzăakkoriăszínvonalnakă
megfelelĪă Schlick-Nicholsonă kazánokă elavultnakă számítottak,ă ezértă 2ă dbă BWă típusúă Ersteă
Bühnerăgyártmányúăkazánăkerültăbeépítésre.ăVándorrostélyos144 kivitelükkel,ă levegĪ- ésăvíz-
elĪmelegítĪjükkelă összesenă 1őă t/hă teljesítménnyelă rendelkeztek,ă Ő00ă °C-osă túlhevítettă gĪztă
állítottakă elĪ.ăAă turbinákat,ă amelyekămégăaă korábbi,ă alacsonyabbănyomásszintenăműködtek,ă
nemăcseréltékăki,ă ígyăazăáramtermeléshezăszükségesăvoltăegyă2ő/16ăatm-ás,ăaăhĪtermelésheză
pedig egy 16/3,5 atm-ásănyomáscsökkentĪăberendezésărendszerbe145 illesztéseăis. 

1930-tólăegyreătöbbăgyárătelepedettămegăaărégióban,ăamelyekăhĪtăigényeltek.ă193őăésă
19Ő0ă közöttă aă Gyapjúfonó,ă aă Magyară Textil,ă aă Hellasă Harisnyaă ésă Kesztyűgyár,ă aă Faber 

CsipkegyárăésăaăMÁVAGătelepărészéreăindultămegăhĪszolgáltatás. 

AzăerĪműăaăII.ăvilágháborúăutánă(19Ő8-ban)ăaăMagyarăDunántúliăVillamosságiăRt.-hez 

került.ă Aă kooperációbană levĪă erĪművekkelă együttă aă GyĪrreă jutóă villamosenergia-termelésă
lényegesenă kisebbă voltă aă korábbiaknál,ă ezértă ază erĪműă aă csĪdă széléreă került.ă Aă bezárástólă
egyedülă aă nélkülözhetetlenă ipariă hĪtermeléseă mentetteă meg,ă amelyă egyreă növekvĪă
érdeklĪdésnekă örvendett.ă Ază erĪműă 19ő1-benă aă GyĪriă ErĪművekă vállalată telephelyeă lett,ă
amelyă évrĪlă évreă növekvĪă teljesítményenă működtetteă aă telephelyet.ă Ază évekă múlásávală aă
hĪszolgáltatásă mellettă ază áramtermelésă mértékeă isă kezdteă elérniă aă korábbiă értékeket.ă Ază
energiagényăemelkedett.ăAănövekvĪăenergiahiányăfokozottăigénybevételtăjelentett,ămiközbenăaă
munkaerĪăszámaăaăháborúăutánănagyonăalacsonyăvolt.ăAăhelyzetăsúlyosságátănövelte,ăhogyăaă
szénăfűtĪértékeăévrĪlăévreăromlott.ăAăszénkezelésăegyreănagyobbăproblémátăjelentett,ăezértăaă
munkavégzésămegkönnyítéseăérdekébenă19őŐ-benăegyămosonmagyaróváriădarutăáttelepítették 

GyĪrbe.ăRövidătávonăezămegoldásnakătűnt,ăazonbanăhosszúătávonăkecsegtetĪbbnekăbizonyultăaă
GyĪriă ErĪművetă kísérletiă szénportüzelésiă fejlesztésekbeă bevonni.ă Ază ErĪművekă Ipariă
Központjaă javaslataă alapjánă aă Ő.ă sz.ă Garbeă kazántă átalakítottákă aă Szikla-Rozinek-féleă
szénportüzelésă kipróbálására.ăAză eredményekă ază őămmă nagyságúă szemcsésă szénnelă biztatóă
eredményeketămutattak,ăezértăkésĪbbăaă3.ăsz.ăkazántăisăátépítették,ăvalamintăbeépítésettekăegyă
szénszállítóă berendezéstă is.ă Aă próbaüzemă eredményeirĪlă pontosă adatainkă nincsenek, annyi 

azonbană biztos,ă hogyă aă HĪtechnikaiă Kutatóă Intézetă aă kísérletiă üzemeltetésă utánă aă
berendezéseketăleszerelteăésăelszállította,ăaăkazántăpedigăleselejtezte. 

Aă hĪszolgáltatásă 19őŐ-tĪlă nagymértékű fejlĪdésnekă indult.ă Ază akkoriă vezetésă aă
gazdaságosságiăkérdéseketăszemăelĪttătartvaătelepítettăátăÚjpestrĪlăegyăelvételesăkondenzációsă
gĪzturbinát146, mely az 1956-banămegépültănyugatiăfĪvezetékăellátásátăbiztosította.ăAăturbinaă
26ăatmănyomású,ă3ő0°C-os, 11 t/h-săelvételiăparaméterekkelăbírt,ăvillamosăteljesítményeă1,3ă
MW volt. 

                                                           
144 Vándorrostélyosăkivitelűăkazán:ă„Aăvándorrostélyătulajdonképpenăvégtelenítettăláncbólăállóăfutószalag,ă
melynekălánctagjaiărostélykéntăvannakăkiképezve.ăAăszénăadagolásaăfolyamatosanătörténikăaă
vándorrostélyăelejére.ăAăláncălassanăelĪremozog,ăközbenăaăszénăelég,ăaăvégénăaămegmaradtăsalak,ăhamuăaă
láncăátfordulásakorălehullikăaăsalakgyűjtĪbe”.ă(Forrás:ă
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C5%91zkaz%C3%A1n, letöltve:ă2013.ăjúliusă2ő.) 
145 100ăévesăazăÉszak-dunántúliăÁramszolgáltatóăRészvénytársaságă(199ő) 
146 ElvételesăkondenzációsăgĪzturbina:ă„A kondenzációsăturbinákăazokăaăgépek,ămelyekăazăegyüttműködĪă
villamosărendszerăfĪăterhelésétăfedezik.ăAăturbinábólăkiáramlóăgĪztănagy,ăvízzelăhűtöttăhĪcserélĪkben,ăaă
kondenzátorokbană lecsapatják.ă Elvételesă turbinákă gĪzénekă egyă részétă magasabbă nyomásonă használjákă
fel.”ă(Forrás:ăhttp://hu.wikipedia.org/wiki/GĪzturbina.ăletöltve:ă2013.ăaugusztusă31.) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gőzturbina
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19őő.ă januáră1-jénăazăErĪműăVállalatămegszűnt,ăhelyétăazăÉDÁSZă(Észak-dunántúliă
Áramszolgáltató)ăvetteăát.ă 

1959-benă mégă egy,ă ază elĪzĪvelă megegyezĪă paraméterekkelă rendelkezĪă elvételesă
gĪzturbinaăüzembeăhelyezéséreăkerültăsor,ăazonbanăazăelvételiăgĪzmennyiségă ittă több,ă30ă t/hă
volt.ă1960ăvégéreăaăGarbe-rendszerűăkazánokăüzemidejeălejárt,ăaăközelă30ăévăalattăelavultak,ă
működésükă megbízhatatlannáă vált.ă Helyükbeă korszerűă porszéntüzelésű,ă meredekcsövesă
kazánokată terveztekă 31ă atm,ă Ő00ă °Că ésă 30ă t/hă teljesítményă paraméterekkel.147 1971-re 

megtörténtă aă kazánokă kiselejtezése.ă Aă turbinátă isă kicserélték,ă 1963-ban egy 1,4 MW-os 

ellennyomásúăegységăkerültăüzembeăhelyezésre. 

Aăhatvanasăévekbenăaăvárosăfelismerte,ăhogyăaăhĪszolgáltatásărohamosăfejlĪdésévelăaă
GyĪrăI.ăésăII.ăerĪművekănemătudnakălépéstătartani,ăezértă197ő-benăazăerĪműăkomolyăbĪvítésenă
esettăát.ăBeépítettekăegyăolajtüzelésűă3őăt/h-ásăkazánt,ăaăkétăBWăkazántăleselejtezték,ăhelyükreă
1991-benă1ădbă7őăt/hăteljesítményűăolajtüzelésűăgĪzkazánăkerült,ămelyekăműködésétămodernă
sótalanítóăberendezések,ăredukálóăállomásokăbiztosították.148  

Aă GyĪră I.ă ErĪműă 199ő-re 1 db 7 MW-osă ellennyomásúă gĪzturbinával,ă ésă őă db,ă
összesenă130ăMWăésă170ăt/hăteljesítményűăkazánnalărendelkezett.149 

 

 
3. ábra: A Győri Fűtőerőmű ma, Forrás: Forrás: 100 éves az Észak-dunántúli 

Áramszolgáltató Részvénytársaság (1995) 
 

AzăerĪműă2013-banăünnepelteăfennállásánakă100.ăévfordulóját,ămaăelsĪsorbanăazăIpariă
Parkă területénă működĪă gyárakă hĪenergia-ellátásátă biztosítja.ă Kapcsoltă energiatermelésűă

                                                           
147 100ăévesăazăÉszak-dunántúliăÁramszolgáltatóăRészvénytársaságă(199ő) 
148 Ibidem 
149 Ibidem 
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erĪműkéntă villamosă energiátă isă termel,ă összkapacitásaă 12ă MWă villamos- ésă 11Őă MWă
hĪteljesítmény.150 

 

Győr II. Erőmű 

Aă vagongyáriă erĪműă névenă ismertă GyĪră II.ă erĪműă aă Magyară Vagon- ésă Gépgyáră
területénălétesültă19Ő2-ben.ăCéljaăaăhadiüzemăhĪ- ésăvillamosăenergiaăszükségleténekăfedezéseă
volt.ăAătervezésă19Ő1-benăkezdĪdöttăel,ăazăüzemătervekăszerintă3ăévvelăkésĪbbă19ŐŐănyaránă
indultă volnaă meg.ă 19ŐŐă márciusábană GyĪrtă légitámadásă érte,ă ază erĪműă jelentĪsenă
megrongálódott,ă ígyă ază építkezésă nemă fejezĪdött beă idĪben.ă Aă háborúă utánă 19Ő8ă
szeptemberéreă aă megrongálódottă berendezéseketă megjavították,ă ază egyikă gépegységetă
elszállították,ăazăerĪművetăüzemképesséătették.ăAăhĪtăegyă28ăatm,ăŐ00ă°C,ă12,őăt/hăésăegyă33ă
atm,ăŐ2őă°C-os,ă2őă t/hăparaméterekkelă rendelkezĪăkazán151 biztosította.ăAză turbinaăelvételesă
kondenzációsăelvenăműködött,ăazăáltalaămeghajtottăgenerátorăŐăMWăteljesítményűăvolt. 
 

 
4. ábra: A győri Waggon- és Gépgyár a XX. században, Forrás: Győr 1000 éves 

története idővonalon, facebook.com (letöltve: 2013. július 28.) 
 

Az 1950-esăévekbenăaămárăkorábbanăemlítettăszénproblémákăaăGyĪrăII.ăerĪműbenăisă
felléptek,ă azonbană ittă aă helyzetetă nehezítetteă ază is,ă hogyă aă kevésă kondenzvíză miattă aă
kazánokbanăsólerakódásălépettăfel.ăEnnekăkiküszöböléséreăkészültăelăegyămagyarăgyártmányúă
sótalanítóăberendezés,ămelyăhosszúătávraămegoldottaăaăproblémákat. 

Aămégă19ŐŐ-benămegépítettăközépfeszültségűăkapcsolótérăaăvagongyárăigényeireăvoltă
szabva,ă ígyă aă teljesítményă növekedésévelă 19ő3-raă máră egyă vezérlĪteremă ésă korszerűă
kapcsolótérăkiépítéseăváltăszükségessé.ăAăberendezésă10ăkV-raăszigetelveăkészültăelă6ăkV-os 

generátorfeszültségămellett.ăEzzelăegyăidĪbenăkészültăelăaă22ăkV-osăgyűjtĪsínăis. 

                                                           
150 100ăévesăazăÉszak-dunántúliăÁramszolgáltatóăRészvénytársaságă(199ő) 
151 Ibidem 
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Aă magasabbă feszültségszintekă velejárójaă aă meddĪă teljesítményă fellépéseă is.ă Ennekă
kompenzálásáraă kerültă ază erĪműbeă egyă 1őă MVAă teljesítményűă szinkronkompenzátor152, 

melyet egy 6,3/22 KV-osăáttételűătranszformátorralăegyüttăépítettekăbe.ă 
1957-benăegyăSulzerăkazánnalăbĪvültăaăhĪtermelĪăberendezésekălistája,ăígyăaăkazánokă

gĪzoldaliăkapacitásaă72ăt/h-ra emelkedett. 1963-banăază1.ăsz.ăturbinátăisăkicserélték,ăaăhelyéreă
egyăelvételesăkondenzációsăLáng-BBCătípusú,ăŐăMVA-esăturbógenerátorăegységăkerült.ă196Ő-

tĪlăegyăújăhĪközpontonăkeresztülătörténtăaăszolgáltatás.ăIdeăcsatlakozottăaăGyĪrăI.ăerĪműăésăaă
vagongyárbólăérkezĪăgerincvezeték. 

Aă széntüzelésă problémáiă aă növekvĪă teljesítménnyelă párhuzamosană aă próbálkozásokă
ellenéreăisănĪttek.ăAăvárosiălakosságărészérĪlăegyreătöbbăpanaszăérkezettăaăszállóăpernyeămiatt.ă 

 

Sokăévenăkeresztülăkísérleteztekăpernyeleválasztóăberendezésekăbeépítésével,ăazonbană
ezekă ază erĪműă koraă miattă nemă voltakă hatékonyak,ă nemă feleltekă megă aă környezetvédelmiă
elvárásoknak.ă Ază akkoriă vezetĪségă keresteă aă továbbiă fejlesztésiă lehetĪségeket,ă azonbană ază
erĪműă aă Magyară Vagon- ésă Gépgyáră részekéntă nemă rendelkezettă elegendĪă autonómiával.ă
EzzelăpárhuzamosanăaăGyĪrăI.ăErĪműărohamosană fejlĪdött,ăaăkilencvenesăévekreămáră7őă t/hă
teljesítménnyelăműködött,ă ígyă1991-benăvezetĪségăúgyădöntött,ăhogyă leállítjákăazăerĪművet.ă
Azăakkoriăberendezéseketăleselejtezték,ăazonbanăépületeiămégămaăisăállnak.  
 

 
5. ábra: A Vagongyár a II. Világháború idejében, Forrás: Forrás: Győr 1000 éves 

története idővonalon, facebook.com (letöltve: 2013. július 28.) 
 

                                                           
152 Szinkronkompenzátor:ăolyanăturbonameghajtásănélküliăszinkrongép,ăamelyăcsakămeddĪăteljesítménytă
szolgáltat.ă(Forrás:ăDr.ăNagyăIstván:ăElektrotechnikaăegyetemiăjegyzet.ă1980) 
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6. ábra: A Magyar Vagon- és Gépgyár bejárata, Forrás: Győr 1000 éves története 

idővonalon, facebook.com (letöltve: 2013. július 28.)  
 

Összefoglalás 

GyĪr-Moson-Sopronămegyeă energiaiparaă aăXX.ă századbană jelentĪsă fejlĪdésenămentă
keresztül.ăAă változásokatămindigă ază igényekă szülték:ă kezdetbenă aă közüzemiă szolgáltatások,ă
késĪbbă aă lakosságă egyreă növekvĪă energiaszükségleteă miattă bĪvültă aă hálózat.ă Ază 19ő0-es 

évektĪlă üzembiztos,ă nagyă teljesítményűă táppontokă létesültek,ă kiépültă aă nagyfeszültségűă
gerinchálózată ază Északnyugată Dunántúlon.ăMindenă feszültségszintreă különă karbantartásiă ésă
üzemeltetésiămódszereketădolgoztakăki,ăígyăaămunkavégzésăegyszerűbbéăvált.ăAăvállalatokon 

belülă isă egyreănagyobbă figyelmetă szenteltekă aădolgozóknakă ésă aă fogyasztóknakă egyaránt.ăAă
vállalată céljaă lettă aă fogyasztóiă panaszokă csökkentése,ă ază üzemzavar,ă aă növekvĪă áramigényă
gyorsă ésă áramkimaradásă mentesă kezelése.ă Aă munkásokă körébenă törekedtekă arra,ă hogyă
kevesebbăfizikaiămunkátăkelljenăvégezniük,ăaămunkaszervezésükăoptimálisabbălegyen,ăazăottă
dolgozókăszámáraămegfelelĪăéletkörülményeketăteremtsenek.ăEătörekvésekăeredményeképpenă
aă vállalată nagyobbă nyereségreă tettă szert,ă hiszenă ază évrĪlă évreă növekvĪă feladatokată
megoldották,ăaăvevĪkăelégedettségeănĪtt,ăazăáramszolgáltatásăstabilanăműködik. 
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Felhasznált irodalom 

1. 100ăévesăazăÉszak-dunántúliăÁramszolgáltatóăRészvénytársaságă(199ő)ăSzerkesztĪ:ă
FuliăSándor,ăfelelĪsăkiadó:ăSchmidtăJánosăvezérigazgató,ăÉDÁSZăRt. 

2. Északdunántúlăáramszolgáltatásánakă7őăéveă(1971): SzerkesztĪ:ăPéchyăKálmán,ă
Kiadó:ăMűszakiăésătermészettudományiăegyesületekăszövetségeăGyĪr-Sopron 

megyei szervezete 

3. CzigányăJenĪ (1974):ăGyĪr. PanorámaăKiadó,ăBudapestă 
4. GyĪră1000ăévesătörténete idĪvonalon. Facebook oldal, honlapăcíme:ă

https://www.facebook.com/gyortimeline?ref=ts&fref=ts. letöltve:ă2013.ăjúliusă28. 

  

https://www.facebook.com/gyortimeline?ref=ts&fref=ts
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„Energetikai fejlesztések gazdasági-társadalmi hatása régiómban a XX. 
században” – Miskolc és térsége 

Írta:ăKissăNoémi 

 

Bevezetés 

Véleményemă szerintă ază energetikaiă fejlesztésekă ază elĪzĪă évszázadbană nagyonă fontosă részétă
képeztékăazăemberiségnek,ăígyăezáltalăsokrétűăhatástăgyakoroltakăazăegyénre,ăaătársadalomra,ă
melyekkelămanapságăisăfontosăfoglalkoznunk. 
VálasztásomăaăMiskolcăvárosra, illetveăkörnyékéreăesett,ămivelăjelenlegăaăMiskolciăEgyetemă
GépészmérnökiăKaránakătanulójakéntăittăélek,ăilletveăvéleményemăszerint,ăMiskolc,ăvalamintă
DiósgyĪrăisăaămagyarăiparfejlĪdésăalakulásánakăviszonylagăfontosăállomásai. 
Dolgozatomat igyekeztem logikailagă aă legmegfelelĪbbenă felépíteni,ă melyă szerintă elĪszöră
bemutatomăazăáltalamăfeldolgozottăvárosokbanăazăipar,ăilletveăaătársadalomăátalakulásátăaăXX.ă
században.ăMajdă eztă követĪenă ază elĪzĪă évszázadbană lezajlott,ă illetveă bevezetettă energetikaiă
fejlesztéseketă veszemă sorra,ămelyeketă energiafajtákraă lebontva,ămindetă ază annakămegfelelĪ,ă
elĪbbă említettă közigazgatásiă egységekă szerintă mutatokă be.ă Megkülönböztetveă aă
villamosenergia-iparban,ă fosszilisă energiátă felhasználóă iparban,ă vaskohászatbană ésă
gépgyártásban,ă illetveă kicsită jövĪbeă tekintĪen,ă aă megújulóă energiaă iparbană bekövetkezettă
fejlesztéseket.ă Ezenă alapvetĪă ismeretekă tisztázásaă utánă pedigă megvizsgálomă aă különbözĪă
változásokăáltalăokozottăelĪszörăgazdasági,ămajdătársadalmiăjelentĪségűăhatásokat. 
Véleményemăszerintăaădolgozatăegyikăalapköve,ăhogyăaăXX.ăszázadăaăfejlĪdésăévszázadakéntă
rengetegăoldalrólăvizsgálható,ăigyekeztemăkiragadniănéhányăenergiatípust,ăaălegfontosabbakat,ă
ígyătermészetesenănemălehetăteljesămértékűăkörbetekintéstăadniăaăgazdaságiăilletveătársadalmi 

hatásokról.ă Ezenă kívülă isă sokrétűen,ă akáră aă társadalmiă szinteketă különă vizsgálva,ă illetveă aă
gazdaságiăhelyzetetă isăpéldáulăévtizedekreăkülönăvizsgálva,ă sokkalămélyrehatóbbăbetekintéstă
nyerhetnénkăazăenergetikaiăfejlesztésekăáltalăkifejtettăpozitív, illetveăakárănegatívăhatásokrólăis,ă
deăahhozăegyăsokkalătágabbăszintűăvizsgálódásra,ăilletveăegyăsokkalămagasabbăszintűăkutatásraă
lenneăszükség,ăamiămeghaladnáăjelenădolgozatăterjedelmét. 
 

Régióm átalakulása a XX. században 

Mintă ahogyă aă bevezetésbenă isă említettem,ă ază általamă választottă régiótăMiskolcă ésă környékeă
képezi.ăEbbenăazăértelembenăaădolgozată továbbiă részébenămagátăMiskolcăvárost,ăDiósgyĪrt,ă
Visontát,ăTiszaújvárost,ă illetveăKazincbarcikaăvárosokatăvizsgálomămegăazăiparăfejlĪdésénekă
szempontjából. 
AăXX.ăszázadraăaănagyonăalacsonyăenergiaárakăvoltakăáltalánosságbanăjellemzĪek,ămelyeknekă
köszönhetĪenă ază emberekă városokbaă költöztekă ésă komfortjukă javításánakă céljából,ă illetveă
annakăköszönhetĪenărengetegăhulladékotăkezdtekă termelni.ăAăvárosokăenergiaellátásátăaărégiă
önellátó,ă decentralizáltă rendszerheză képestă egyreă inkábbă felváltottákă aă központosítottă
energiatermelĪ,ă illetveă -ellátóă egységek.ă Ezenă újabbă megoldásokă mégă többă hulladékă
termelésévelă jártak,ă melyă aă környezetreă jelentĪsă károsítóă hatástă gyakorolt. Ennek 
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köszönhetĪen,ă1970ăkörülămegjelentekăMagyarországonăaăkülönbözĪăszabályozások,ămelyekăaă
környezetvédelemreăirányultak. 
Aă vizsgáltă régióă egyik,ă illetveă majdhogynemă aă legfontosabbă városaă Miskolc,ă melyrĪlă egyă
kisebbă politikaiă kitérĪtă isă tennék,ă amiă nagybană befolyásoltaă ază említettă területenă kialakultă
ipart,ăilletveăannakăkésĪbbiătársadalmi,ăvalamintăgazdaságiăhatásait. 
 

 
1.ăkép:ăMiskolci-DiósgyĪriăvaskohászat,ăForrás:ăoszk.hu,ă2013 

 

Miskolc mintăiparváros,ăazăI.ăésăII.ăvilágháborúăsoránămárănagyonănagyăszerepetăvállalt,ămivelă
ittăaăgépipar,ăilletveăaănehéziparăkönnyenămeghonosíthatóăvolt,ă illetveăköszönhetĪen,ăkésĪbbă
nagyăvolumenűătermeléstăfolytattak,ăezzelăsegítségetănyújtvaăaămagyarăhadiiparnak. 

AăvilágháborúăsoránăvoltăolyanăidĪszak,ămelyăalattănĪttăaăvárosălakossága,ăilletveăvolt,ăhogyă
leromboltákăaăvárost.ăMindenesetreăaăszovjetămegszállásăidejénăegyărendeletnekămegfelelĪenă
Miskolchoză csatoltákă aăkörnyezĪă településeket,ămelyekăközigazgatásilagă aămaiă napigă ennekă
megfelelĪenăMiskolchozătartoznak. 
AăII.ăvilágháborúăutánăjellemzĪenănehézipariăvároskéntăbekövetkezettăMiskolcăteljesăbeépítéseă
ipariălétesítményekkel,ăamiăkésĪbbăaăvárosăteljesăgazdaságiăösszeomlásáhozăvezetett.ăEmellettă
lakosságaă viszontă meglehetĪsenă nagyă ütembenă nĪtt,ă melynekă köszönhetĪenă politikailagă isă
fontosăhadszíntérkéntăviselkedett. 
 

Energetikai fejlesztések a XX. században 

AăXIX.ă századă végén,ă illetveă aă XX.ă századă elejénă lezajlottă második,ă illetveă aă XX.ă századă
közepénă végbementă harmadikă ipariă forradalomnakă köszönhetĪenă rengetegă újă technika,ă
megoldásă feltalálásaă ésă fejlesztéseăkövetkezettăbe,ămelyăhatalmasă energiaigénnyelă járt.ăEzenă
megoldásoknakă köszönhetĪenă mégisă rengetegă új,ă valamintă egybenă olcsóbbă lehetĪségă isă
adódottă a szükségesă energiák,ă üzemanyagokă elĪteremtésére,ă megtermelésére.ă Ennekă
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köszönhetĪenă ază energiaárakă lényegesenă lentebbă szorultak,ă melyă továbbă erĪsítetteă ază ipară
fejlĪdését. 
Eză aă fejlĪdésă szinteă mindenă energiatípusă esetébenă megmutatkozott,ă leginkábbă aă
villamosenergia-ipart,ă ezáltală ază elektrotechnikaă területét,ă ază olajipart,ă illetveă ază acélipartă
érintettékă aă változások,ă fejlesztések.ă Ezekenă kívülă egyă továbbiă ágată isă elĪretörniă engedett,ă
mely – aădolgozatăszempontjábólăkevésbéăfontosă– szolgáltatóiparăvolt. 

 

Villamosenergia-ipar 

AăXIX.ă századbană nagyă ismertségnekă örvendĪ,ă illetveă akkoră elegendĪăhatásfokkală üzemelĪă
gĪzhajtásúă járművek,ă mozdonyokă jellemezték,ă valamintă adtákă aă közlekedésă fejlĪdésénekă
egyikă mérföldkövét.ă Eztă váltottaă felă aă máră késĪbbă alacsonynakă minĪsülĪă hatásfokă ésă
teljesítményă miattă aă villamosă vontatás,ă ennekă megfelelĪenă aă közlekedésbenă megjelentekă aă
villamosămeghajtásúăjárművek. 
MagyarországonăKandóăKálmánămunkásságaăjelentettămérföldkövetăaăvillamosăvontatásăterén,ă
melynekă köszönhetĪenă 1932-benă aă hegyeshalmiă vonalonă felsĪvezetékiă villamosă vontatás,ă
közlekedésă indulhatottă meg.ă Ezenă megoldásă késĪbbă elterjedt,ă ígyă aă MÁVă többă villamosă
üzeműămozdonytătudottăüzembeăhelyezniăazăévszázadăvégére. 
Aă magyară villamosă művekă számaă aă XX.ă századă soránă fokozatosană nĪtt,ă báră aă területiă
elcsatolásoknakă köszönhetĪenă aă villamosenergia-ipară isă kisséă megrogyniă látszottă egyă ideig.ă
Ekkorăalakultakăkiăaăszigetüzeműăvillamosărendszerek,ămivelăaăfrekvencia-,ăaăteljesítményăésăaă
feszültségă szabályozásátă ígyă lehetettă megoldani.ă Eztă követĪenă jelentă megă ază elsĪă villamosă
energiaă törvényă is,ă illetveă késĪbbă aă II.ă világháborúraă készülĪdésă hatására,ă aă községekă ésă
településekăegyreănagyobbăszázalékaăvillamosítvaălett.ăKésĪbbăaăháborúăsoránăazăelektromosă
energiaăfogyasztásáraăvaló igényămegcsappant. 
MindezeketăkövetĪenăkialakultăMagyarországonăaăVillamosenergia-rendszer (VER). 

Miskolcă városă fejlĪdésénekă szempontjábólă aă villamosă üzembeă helyezéseă nagyă elĪrelépéstă
jelentett.ă ElĪszöră csakă rövidă távlatokbană üzemelt,ă majdă késĪbbă eztă aă távotă DiósgyĪrigă
növelték,ă többekă közöttă aă vasgyárbană dolgozóă emberekă egyszerűbbă közlekedésénekă
megoldásáért.ăBárăaăvillamosăútvonalaărengetegăátalakulásonămentăát,ăilletveămagaăaăkiépítéseă
isă korszerűsítésreă került,ă Miskolcă egyikă jelenlegă isă meghatározó,ă valamintă számtalană
közlekedésiănehézségetămegkönnyítendĪăeszköze. 
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2.ăkép:ăMiskolciăvillamosăaăXX.ăszázadban, Forrás:ămkvzrt.huă(2013) 

 

Fosszilis energiaipar 

A XIX-XX.ă században ază energiaéhségnekă köszönhetĪenă jelentĪsenă megnĪttă aă keresletă aă
fosszilisăenergiahordozókăirántăis.ăAăfosszilisăenergiahordozókăközéătartozikăaăszén,ăaăkĪolaj,ăaă
földgáz,ăilletveămindenăolyanăenergiahordozó,ăamelyăszervesăanyagbólămaradtăvissza,ăilletveă
azt tartalmaz. 

Miskolcă környékén,ă aă régióbană nagyonă szerencsésnekă mondhatjukă magunkată aă fosszilisă
energiahordozókă elĪfordulásánakă szempontjából.ă Ittă többă szén-,ă valamintă lignitbányaă isă
létesültăaăXX.ăszázadban,ătöbbekăközöttăBükkábrányban,ăamelyătelepülésăMiskolctólă30ăkm-re 

található,ăilletveăaăLyukóbánya,ămelyăaligă10ăkm-reăhelyezkedikăel.ăDeăezekenăkívülătucatnyiă
bánya,ăilletveăkülszíniăfejtĪăhelyătalálhatóămégăaărégióban. 
Aăszénbányászatăfontosărészeăvoltăaăvárosăenergetikaiăstratégiájának,ămivelăaălegtöbb rendszer 

aăXX.ăszázadbanămégăaăvillamosăenergiaămellettăcsakăfosszilisăenergiahordozókatăvoltăképesă
hasznosítani.ăEzenărendszerek,ăilletveăfelhasználóălétesítményekăpéldáulăaăhĪerĪművekăvoltak,ă
melyekbĪlăaăkörnyékenătöbbăisămegtalálhatóăvolt. 
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3.ăkép:ăLyukóbányaă68.ăévfordulója,ăegybenăbezárása,ăForrás:ăstatic.nol.huă(2013) 

 

Aădolgozatăszempontjábólăaălyukóbányaiăszénăkitermelésăaăfontosabb,ămivelăazăottăbányászottă
nyersăszenetăaădiósgyĪriăvasgyárbaăszállították,ămígăaăbükkábrányiălignitetăaăMátraiăErĪműbeă
továbbítjákăaămaiănapig. 
Aă bányaă fejlĪdését,ă illetveă aă kitermelésă gyorsaságátă ésă mértékétă egyértelműenă ază
energiaszükséglet,ăaăszénăirántiăkeresletăhatároztaămeg. 
 

 
Ő.ăkép:ăAălyukóiăalagút,ăForrás:ăkisvasut.huă(2013) 

 

Acélipar – Vaskohászat 

Az acélipar,ă illetveă ază ezzelă járóă vaskohászată nemă feltétlenülă Miskolcra,ă hanemă aă
közigazgatásilagăhozzáă tartozóăDiósgyĪră településreăvoltă jellemzĪ.ăAădiósgyĪriă vaskohászată
történeteămégă aăXIX.ă századraă nyúlikă vissza,ă báră jelentĪsebbă szerepeă aăXX.ă századă elején-

közepénăvolt. 
AăDiósgyĪriăVasgyárbólănemăcsupánăMagyarországraăszállítottak,ăjellemzĪăvoltăkismértékbenă
azăausztriai,ăilletveăbalkániăértékesítésăis. 
Aă villamosă vontatásă kialakulásának,ă illetveă fejlĪdésénekă köszönhetĪenă fellendültă aă
vaskohászată irántiă kereslet,ă ésă ezzelă aă veleă járóă acélipară is.ă Aă DiósgyĪriă Vasgyárbană
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jellemzĪenă aăMÁVă rendeléseiă voltakă aămérvadók,ă aă vasgyáră gazdaságiă alakulásátă ază általaă
támasztottăigényekănagybanăbefolyásolták.ăÍgyăvoltăidĪszak,ămelybenăfellendült,ădeăvoltăolyan,ă
mikor lankadtăaăvaskohászat,ăazăacélăirántiăkereslet. 
 

 
ő.ăkép:ăVaskohászatăaăXX.ăszázadban,ăForrás:ăsci-tech.hu (2013) 

 

Az energetikai fejlesztések hatásai 

AăXX.ăszázadbanăbekövetkezettăenergetikaiă fejlesztésekăleginkábbăazăipar,ăilletveăazăenergiaă
irántiă fokozottă keresletetă indítottákă meg.ă Ezeknekă köszönhetĪenă – ahogyă ază elĪzĪă
fejezetekbenă láthattukă – indultă megă aă villamosă energiaă sokrétűă felhasználása,ă jelentĪsebbă
szerepénekă megnyilvánulásaă aă közlekedésben,ă aă fosszilisă energiahordozókă irántiă túlzottă
kereslet,ă illetveă eztă követĪenă ezeknekă aă magasabbă hatásfokúă felhasználása,ă valamintă aă
vaskohászatbană ésă ază acélgyártásbană isă megfigyelhetĪă voltă ază elĪzĪekă közvetlenă hatásáraă
jelentkezĪăfellendülés. 
Mintă ahogyă aă bevezetĪbenă említettem,ă aă dolgozatbanănincsă lehetĪségemă ază összesă területetă
megvizsgálni,ă illetveămivelăMiskolcăésăkörnyékeăază iparosodássală jellemezhetĪ,ă inkábbăezenă
energiaszektorokraăhelyeztemăaăhangsúlyt. 
Ază energetikaiă fejlesztésekă ebbenă ésă ază elĪzĪă évszázadbană leginkábbă aă termelĪeszközökă
szintjénă mutatkozottă meg,ă melyekă segítségévelă hatékonyabbakká,ă illetveă nagyobbă
teljesítményűekkéăváltakăazăenergiatermelĪ,ăvalamintă-ellátóărendszerek.ăTermészetesenăezenă
tényezĪkăáltalăaăfentăemlítettăfejlesztésekăésăváltoztatásokăhatássalăvoltakăaăgazdasági,ăilletve 

társadalmiăéletreăis,ăhelyenkéntănagyobb,ăesetenkéntăkisebbămértékben. 
 

Gazdasági hatások 

GazdaságiăszempontbólăaăXX.ăszázadbanăazăipar,ăilletveăazăenergiaszektorăfejlĪdéseăidĪnkéntă
pozitív,ăviszontăsajnosănéhaănegatívăiránybanăgyakoroltăhatást. 
Véleményemă szerintă aă villamosă energia,ă villamosă közlekedésă területénă történtă energetikaiă
fejlesztésekă gazdaságilagă mindenképpenă kedvezĪekă voltak,ă hiszenă Miskolcă városbană aă
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villamosă bevezetéseă elĪttă csakă dízelmotoros,ă illetveă belsĪă égésűă motorrală hajtottă járművekă
voltakă megtalálhatók,ă melyekă fogyasztásaă ésă fenntartásaă lényegesenă költségesebbnekă
bizonyult.ă Ezenă felülă aă villamosă energiátă hasznosítóă járművekă energiafelhasználásaă többă
módonăcsökkenthetĪ,ăezekăközéătartoznakăpéldáulăaăkülönbözĪăenergia-visszatáplálásraăépülĪă
megoldások. 
Aă szén-,ă illetveă ércbányászată ésă -feldolgozásă területénă isă pozitívă iránybaă billenă aă mérlegă aă
gazdaságiă hatásokă figyelembevételénél.ă Mivelă aă környékă gazdagă ezekbenă aă keresettă
„kincsekben”,ă huzamosabbă ideigă többăországbaă tudottă aă vasgyáră exportálniăbelĪlük,ămelyekă
bevételétă itthonăfelhasználvaă továbbiă fejlesztésekre,ăútvonalakăkiépítéséreă isă fordította.ă Ígyăaă
külföldreătermelésănagyăhasznotăhozottăaămagyar,ăszűkebbăértelembenăaădiósgyĪriăvaskohászată
számára. 
Természetesenă ezeknekă aă fejlesztéseknekă voltakă negatívă hatásaiă isă aă gazdaságă
vonatkozásában.ă Aă rengetegă lehetĪség,ă mellyelă példáulă aă fosszilisă energiahordozókă
kitermelhetĪkă voltak,ă aă villamosă energiaă elterjedése,ă valamintă aă szolgáltatóipară ésă ază
infrastruktúraă fejlĪdéseă ază energiaă áráraă csökkentĪă hatássală volt,ă melyă aă városoknakă nagyă
deficitetă jelentett.ă Aă kitermeltă ásványiă anyagokată aă városokă csakă alacsonyă áronă tudtákă
értékesíteniăaălecsökkentăenergiaárakămiatt. 
Ígyăösszefoglalvaăelmondható,ăhogyăazăenergiaszektorăfejlĪdéseăaăgazdaságraăvonatkozóanăază
általamă megvizsgáltă néhányă szempontă szerintă elĪnyösă ésă hátrányosă következményeketă isă
hozottămagával. 
 

Társadalmi hatások 

AăXX.ăszázadbanăaărégióbanăazăenergetikaiăfejlĪdésnek,ăilletveăaăkülsĪătényezĪknekă– példáulă
politikai – megfelelĪenăaătársadalomăisăfolyamatosăátalakulásonămentăát. 
Mintă ahogyă aă bevezetésbenă említettem,ă aă Miskolconă ésă aă környékénă találhatóă településekă
lélekszámaă nemă monotonă csökkentă vagyă nĪtt.ă Aă világháborúknakă köszönhetĪenă egyszeră
megugrott,ăegyszerăpedigălényegesenălecsökkentăezăaăszám.ă 
EzekămellettăazăenergetikaiăfejlesztésekăelĪsegítettékăazăemberekăvárosokbaăvalóăköltözését,ăaă
munkavállalást,ă melyă változtatottă aă társadalmiă rétegzĪdésen.ă Aă leginkábbă szembetűnĪă
változásăaămunkásosztályămegjelenésébenălátható,ămelyăMiskolconăazăévszázadbanăfellendülĪă
iparbană tudottă elhelyezkedni.ă Kevesebbă lettă aă Miskolcă környékénă lévĪă falvakbană valóă
földműveléssel,ămezĪgazdasággalăfoglalkozókăszáma,ăaăkistelepülésekălakossága. 
AăenergetikaiăfejlesztéseknekăköszönhetĪenăegyesăterületekenămegnĪttăaămunkások,ădolgozókă
irántiă kereslet,ă azază többămunkahelyă teremtĪdött,ă ígyă aă társadalombană lévĪămunkanélküliekă
számaăcsökkent.ăPerszeămásăterületekenăezăhátránytăjelentett,ămivelăaăgépesítésămiattăkevesebbă
élĪămunkaerĪreăvoltăszükség. 
Természetesen ezekă csakă ază általamă vizsgáltă szempontok,ă ază általamă választottă régióban,ă
településeken.ăNemămondhatóă el,ă hogyă ezeknekă ază energetikaiă fejlesztéseknekă aă társadalmiă
hatásaă inkábbăpozitív,ă vagyă inkábbănegatívă lenne.ăMindkétă iránybană jelentkeznekă tényezĪk,ă
melyekkelăszámolnunkăkell. 

 

Összefoglalás 

Dolgozatombană aă Miskolconă ésă térségébenă lévĪă településekă ipariă ésă energetikaiă fejlĪdésétă
igyekeztemămegvizsgálni,ăvalamintăezekăalapjánkövetkeztetéseketămegfogalmazni. 
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ElĪszörăbemutattamăaărégió,ăszűkebbăértelembenăMiskolcăvárosăipariăésătársadalmiăalakulásátă
általánosságbană aă XX.ă században.ă Eztă követĪenă aă különbözĪă energiafajtákraă ésă ipariă
tevékenységekreă lebontvaă – villamosă energia,ă fosszilisă energiahordozók,ă vaskohászat – 

jellemeztemăMiskolcotăésăkörnyékét.ăEmlítésreăkerültăaăazăittămegtalálhatóDiósgyĪriăVasgyár,ă
illetveăaăLyukóbányaăis. 
Végezetülă ezeketă összegezve,ă ésă felhasználvaă gazdaságiă ésă társadalmiă hatásokată gyűjtöttemă
össze,ămelyeketăpozitívăésănegatívăoldalról isămegvizsgáltam,ămajdăkövetkeztetéseketăvontamă
leăaăfentiekreăvonatkozólag. 
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Ipari táj a Mátraalján 

Írta:ăTörök Lilla 

 

Találkozásaim az energetikával 

ElsĪă találkozásomă ază energetikávală aămúltă ködébeă vész:ă kisă gyermekkéntă természetesă volt,ă
hogyămilyenăváltozástăokozăaăvillanyă felkapcsolása,ăaăgázkonvektorăfelcsavarása,ăarraăakkoră
nemăisăgondoltam,ăhogyăezăazăenergiávalăkapcsolatos.ăBátyámăvillamosmérnöknekătanul,ătĪleă
aztánăténylegăsokăújatătudtamămegăkérdezésănélkülăisăazăenergetikáról,ălaikuskéntăisărájöttemă
mellette,ăhogyăaăvillamosăenergiaăszinteămindenhováăeljuthat,ăésăszinteămindentăműködtethet.ă
Egriă lányă vagyok,ă gimnáziumă utánă biomérnökiă szakraă kerültemă aă Budapestiă Corvinusă
Egyetemen.ăEgerbĪlăutazvaăaăhétvégékenăaăMátraă lábánálămindigă láttamăaăkülfejtésesăbányaă
óriásă marógépeit,ă távolabbă ază erĪműă karcsúă kéményétă ésă aă testes,ă gĪzölgĪă hűtĪtornyokat.ă
Valahonnană tudtam,ă hogyă ază áramotă innenă kapjaă Észak-Magyarország,ă melyetă ază ittă
bányászottălignitbĪlăállítanakăelĪ.ă 
Nemăgondolkoztamă rajta,ă deă amikorănagyapámnakăemlítettemă egyszer,ă hogyă érdekel, olyan 

történetetă meséltă el,ă amiă nemă csupánă aă hatalmasă ipariă létesítményekă működésétă tetteă
kézenfekvĪvé,ă hanemă amibĪlă szinteă ază egésză térségă újkoriă fejlĪdéseă kibontakozott,ă ésă
nyilvánvalóváă váltă számomra.ăKözbenă olyană „műhelytitkokra”ă isă fényă derült,ă amiă ază ottaniă
településekă lététă ésă lakosságukă életminĪségétă gyökeresenă átformálta.ă Történeteită alábbă
közlöm,ă csakă aă mindenüttă közzétettă tényekkelă egészítemă ki,ă végülă összegzemă sajátă
véleményemet. 
 

Mátraalja tájalakulása a XX. század második felében 

A korábbi állapot 
AzăországăborvidékeiăközöttăelismertănevetăvívottăkiămagánakăaăGyöngyös-Visontaiăborvidék,ă
jellemzĪenătradicionálisăfehérboraivalăésăországosăigénytăkielégítĪăszĪlĪoltvány-termelésével.ă
Aă Mátraaljaă déliă lankáiă kiválóă termĪhelyiă adottságaivală szinteă ază egésză térségetă ennekă aă
termesztésiă ésă feldolgozásiă infrastruktúránakă fenntartásáraă predesztinálták.ă Ennekă
megfelelĪenă ază itteniă termesztĪă üzemek,ă termelĪszövetkezetekă jelentettékă aă helyiă lakosságă
munkalehetĪségétăésăjövedelemforrását.ăSokáigăúgyătűnt,ăezănemăisăváltozhatămeg.ăAăborvidékă
egyikă névadóă települése,ă Visontaă azonbanămáraă egészenă másă okból,ă ésă egésză másă szakma 

körébenăváltăközismertté. 
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A változások oka, előkészítése 

 
1.ăábra:ăGagarinăHĪerĪműăavatása,ăForrás:ăwww.retronom.huă(letöltve:ă2013.ă07.ă2ő.) 

 

Korábbanăisăismertăvolt,ăhogyăaăfelszínăalattănéhányăméterreăhatalmasălignittelepekăvannakăază
AlföldăészakiăpereménăaăPannon-tengerăegykoriăgalériaerdĪinekămaradványaként.ăAălignitbĪlă
azonbanăcsakăerĪműbenănyerhetĪăgazdaságosanăenergia,ă ezértă amígăazăÉszak-Magyarországă
áramellátásátă biztosítóă LĪrinciă mellettiă Mátraiă ErĪműă Rózsaszentmártonă szenévelă elégă
villanytătermelt,ănemăvetĪdöttăfelăaăhelyiăhasznosításăigénye.  
Ază energiaigényă növekedéseă késĪbb,ă aă XX.ă századă 60-asă éveireă aktuálissáă tetteă ază Észak-

Magyarországonă végighúzódóă közelă 1ă milliárdă tonnásă lignitvagyonă hasznosításánakă ésă aă
gazdaságosăműködésăfeltételekéntăegyăsúlypontiăerĪműămegépítésénekăigényét.ă 
 

AămaiăMátraiă ErĪműăZrt.ă beruházásaă 196ő-benă kezdĪdöttă el.ă 1967.ă októberă 1-jévelă alakultă
megă aăGyöngyösiăHĪerĪműăVállalat,ămelyă késĪbb,ă 1968.ămájusă 29-énă aăGagarinăHĪerĪműă
Vállalată nevetă vetteă fel.ă Aă nagyobbă volumenűă lignitbányászatotă pedigă 1917-ben a 

GyöngyöspataiăKovaföldművekăRt.ăindítottaăel,ămajdă1918-banăMátravidékiăSzénbányákăRt.ă
névenă egyă önállóă bányavállalată alakult.ă AăGagarinăHĪerĪművetă kiszolgálóă Thoreză bányaă – 

késĪbbă Visontaă bányaă –beruházásaă 1962-benă kezdĪdött,ă aă bányanyitásă pedigă 196Ő-ben 

történt.ă Aă Mátraaljaiă Szénbányákă 1968-igă mélyművelésű,ă aztă követĪenă pedigă külfejtésesă
technológiávalătermelte ki a lignitet. Aăvisontaiăkülfejtésesăbányászată196Ő-ben,ăaăbükkábrányiă
1985-benăkezdteămegăműködését.ăEkkorăegységenkéntă2ădbă100ăMW-os (I- II.ăszámú) ésă3ădbă
200 MW-os (III-IV-V.ăszámú)ăblokkăépültămeg.ăAzăelsĪăblokkăátadásaă1969-ben,ăazăutolsóă
blokkă átadásaă 1972-benă valósultă meg.ă 1969.ă júniusă 19-énă ază erĪműă elsĪă blokkjátă
párhuzamosanăkapcsoltákăazăországosăhálózatra. 
Ezăazăóriásiăberuházásăazonbanăaărégióăezenătájegységénekădrasztikusăátalakításátăisăigényelteă
ésă eredményezte,ă hiszenă ază újă erĪműă területigényeă mellettă aă gazdaságosabbă külfejtésesă
kitermelésă aă lignittelă együttă földfelszínă ésă annakă mindenă létesítményeă teljesă elmozdítását,ă
megsemmisítésétă isă eredményezi,ă ésă hatalmasă tájsebeketă hagyă vissza,ă aă rekultiválásă igényétă
támasztja. 
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Az eredeti tervekă szerintă Visontaă falută isă elbontottákă volna,ă hogyă ază alattaă lévĪă lignitetă isă
felhasználhassák.ă Ezértă aă VÁTIă elkészítetteă ază újă falu,ă Újvisonta-Halmajugraă (aă szomszédă
falu)ărendezésiătervét,ăahováăVisontaălakossága 1970-tĪlăáttelepültăvolna. 
 

Irányváltás a megvalósítás során – Hogyan menekült meg Visonta a nagyapám szerint? 

AăGagarinăHĪerĪműăésăaăThorezăkülfejtésămárăjavábanăműködött,ăamikorăaărendreăelĪfordulóă
üzemzavarokăazăelképzelésekăfelülvizsgálatát,ămódosításátăvetettékăfel.ăAzăüzemzavarokăokaă
a ligniterĪműă sajátosă technológiájábólă eredt,ă ugyanisă aă lignită tervezettnélă magasabbă
anyag(salak)tartalmaă felizzáskorăkerámiához,ă samotthozăhasonlóă tömbökkéă álltăössze,ăamiă aă
pernyeleválasztóă filterbeă tömörödveă aă kéményszellĪzéstă lehetetlennéă tette,ă leállástă okozz, 

megakadályoztaăaăfolyamatosăüzemeltetést. 
Azăelrendeltăfelülvizsgáltatoknálăkiderült,ăhogyăaăkorábbiăpróbafúvásokbanăjegyzĪkönyvezettă
„színszén”ărétegvastagságaăkevesebb,ăaăvegyesăösszetételűăhatárolóărétegekăkevesebbăszenetă
tartalmaznak, ez a lignittartalmúă anyagă pedigă ază erĪműbenă nemă égethetĪ,ă mertă súlyosă
üzemzavart,ăkárosodástăokoz. 
Minthogyă kiderült,ă hogyă Visontaă alattă kevesebbă használhatóă szénă van,ă mintă amită aă faluă
áttelepítésekoră feltételeztek,ă ennekă kitermeléseă nemă gazdaságos,ă nemă egalizáljaă aă falu 

áttelepítésénekăköltségét,ătehátăaăfaluămaradt. 
Perszeăaămaradásnakăisăáraăvolt:ăAăfaluăszélénăhúzódóăbányagödörăvíztelenítéseăaătalajvízszintă
süllyesztésétă igényli,ăaăgalériakutak153 általăkiszivattyúzottăvízăazonbanăaămásikăoldal,ăaăfaluă
feléă isă aă talajvízszintă depressziójátă okozza.ă Ennekă egyenesă következményeă ază egyenlĪtlenă
talajsüllyedésămiattă aă házakă repedezéseă volt.ă Továbbiă költségtöbbletetă okozottă ază évtizedesă
építésiă tilalomă miattă megromlottă házakă tatarozásiă igénye.ă Aă talajvízszintă süllyedéseă aă
korábbană említettă szĪlĪtelepítésekă pusztulását,ă vagyă drasztikusă terméshozam-csökkenésétă isă
okozta,ămivelăaăgyökerekămárănemăértékăelăaăkapillárisăvizetăsem.ăNagyapám154 úgyăkerültăaă
fenti problémákkală kapcsolatba,ă hogyă tervezĪkéntă aă mégisă megmaradóă Visontaă rendezésiă
tervétăelăkellettăkészíteniükăaătovábbfejlĪdésăbiztosítására. 
 

Ezekă aă problémákă perszeă régă elsimultak,ă ésă aă faluă határábană működĪă ipariă gigászokă általă
biztosítottă munkalehetĪség, továbbáă infrastruktúraă ésă nemă utolsósorbană aă helyiă adókă máraă
valószínűlegă sokkală többă elĪnytă jelentenek,ă mintă ază általukă okozottă kár.ă Aă rekultiváltă
bányagödörăerdĪtelepítéseiăaămélyénă lapulóă tóvalăújăüdülĪtelepăkialakulásátă eredményezték,ă
ahogyă aă szomszéd falubană ază erĪműă hűtĪvíz-igényénekă biztosításáraă visszaduzzasztottă
Markaziătónálăisătörtént.ăAălignităszállításiătávolságánakănövekedéseăésăaătechnológiaiăfejlĪdésă
gazdaságossáă tetteă másă energiahordozókă feldolgozásátă is.ă (pl.ă biomassza-együttégetés,/pl.ă
fűrészpor,ăbio-olaj,ăolajpogácsa,ăenergiafűăstb./).ă 
 

Az erőmű és története 

Aă Mátraiă ErĪműă Zrt.ă fĪă tevékenységeă aă villamosenergia-termelés.ă Aă 9ő0ă MWă beépítettă
teljesítménnyelă rendelkezĪă erĪműă ază országă legnagyobbă széntüzelésűă erĪműve,ă
villamosenergia-fogyasztásunkămintegyă13%-átătermeli.ă 
AzăÉszak-Magyarországonăvégighúzódóăközelă 1ămilliárdă tonnásă lignităbiztosítékotăadăaăcégă
jelenlegiă ésă jövĪbeniă energetikaiă fejlesztésiă terveinekămegvalósításához.ăAzăországămásodikă
                                                           
153 Aăbányagödörăperemén,ă„galériáján”ăaărézsűăkoronájátólătávolabbăú.n.ăgalérikutakatămélyítenek,ă
ezekbĪlăkiszivattyúzvaăaăvizetăaătalajvízăideăgyűlik,ăaăbányagödörăpedigă„száraz”,ăművelhetĪămarad. 
154 TurcsányiăMiklósătáj-ésăkertépítészămérnök 
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legnagyobbă energiatermelĪjekéntă ază országă áramfogyasztásánakă 1őă százalékát,ă aă hazaiă
termelésnekăközelăötödétăadja.ăTermeléseă8őăszázalékbanăaăVisontaăésăBükkábrányătérségébenă
bányászottălignitre,ă10ăszázalékbanăaătérségiămezĪgazdaságiămelléktermékekre,ăőăszázalékbană
gázraătámaszkodik. 

 
2.ăábra:ăLégifotóăazăerĪműrĪl, Forrás:www.proidea.hu (letöltve:ă2013.ăjúliusă2ő.) 

 

Aă megvalósítottă fejlesztésekă közülă kiemelkedikă ază 1986-1992ă közöttă elvégzettă nagyă
rekonstrukciósăprogram.ăAărekonstrukcióăkeretébenăfelújításra,ăilletveăcseréreăkerültekăaăfĪ- ésă
segédberendezések.ă Újă membránfalasă gĪzkazánokată építettekă be.ă Ezenă kívülă feljítottákă aă
gĪzturbinák,ăgenerátorok,ătranszformátorok,ăhűtĪrendszerekăésăaăszállítórendszerăegyărészét. 
Aămásodikă rekonstrukciósă programă keretébenă felújítottákă aă társaságă ötă óriásgép-rendszerét,ă
2002-2003ă között,ă ezzelă egyă idĪbenă megkezdtékă azoknakă aă visontaiă ésă bükkábrányiă
területeknekă aă rekultivációját,ă aholă aă részvénytársaságă felhagyottă aă bányaműveléssel.ă Ezenă
felülăbefejezĪdöttăazăerĪműă1.ăszámúă100ăMW-osăblokkjánakăélettartam-növelĪăfelújításaăésă
rácsatlakoztatásaă aă kéntelenítĪă berendezésre.ă Aă megkezdettă retrofită programă keretébenă 63ă
milliárdăforintotăfordítottăaăcégăazăerĪműăfelújítására.155 

Ază öt,ă lignită tüzelĪanyaggală működĪă 88Őă MWă kapacitásúă termelĪegységă ésă aă kétă elĪtét-
gázturbinaăegyüttă9ő0ăMWăkapacitású.ăAăhazaiătermelésévelăésăaăsajátătüzelĪanyagávalăaăcégăaă
18–20. legnagyobb GDP-elĪállító,ă emellettă ază országă egyikă legnagyobbă adóbefizetĪjeă aă 16ă
milliárdăforintosăadóbefizetésével.ă156 

 

Ază erĪműă 1992.ă januáră 1-jétĪlă részvénytársaságiă formábană működik.ă 1993.ă áprilisă 1-jétĪlă
végrehajtásraăkerültăaăMátraaljaiăSzénbányákăésăaăMátraiăErĪműăZrt.ătulajdonosiăésăszervezetiă
integrációja,ă újă elnevezéseă Mátraiă ErĪműă Részvénytársaság.ă Ază 199őă decemberébenă aă
villamosenergia-ipară privatizációjaă utánă aăMátraiă ErĪműă Zrt.ă részvényeinekă több mint fele 

németătulajdonbaăkerült.ă 
AzăÉszak-MagyarországonălévĪăjelentĪsălignitvagyonraăalapozvaăaătársaságă1998-2000ăközöttă
teljesítmény- ésă élettartam-növelĪă felújításokată végzettă aă 200ă MW-osă blokkoknál,ă illetveă
környezetvédelmiă beruházásokată tett:ă füstgáz-kéntelenítĪă berendezésă építéseă valósultă meg,ă
valamintăszénellátástăbiztosítóăbányászatiăfejlesztésekreăkerültăsor.ăAzăerĪműă3ădbă200ăMW-os 

blokkjánakăbruttóăteljesítményétămegălehetettănövelni,ăélettartamátăpedigămeghosszabbítani.ă 

                                                           
155 MátraiăErĪműăZrt.,ămert.huă(2013)  
156 MátraiăErĪműăZrt.,ăamagyartermek.huă(2013) 



102 

AăMátraiăErĪműăZrt.ămegvalósítottaăésă1999.ăévtĪlăalkalmazzaăaăkorszerű,ăkörnyezetbarátăún.ă
sűrűzagyosă salak-pernyeă elhelyezésiă technológiát.ă Aă társaságă 2003-ban befejezte retrofit 

programját,ămelynekăkereteinăbelülă aă 100ăMW-os I.ă ésă II.ă blokkokată isă rákötötte aă füstgáz-
kéntelenítĪre.157 AăMátraiă ErĪműăRészvénytársaságnálă aă villamosenergia-termelés,ă illetveă aă
bányászatiă berendezésekă karbantartásaă ază ISOă 9001ă minĪségügyiă szabványă betartásávală
történik.ăA magas CO2-kibocsátásăcsökkentéseăérdekébenăaătüzelĪanyaghozăkeverve,ă10%-os 

mennyiségbenă biomasszátă isă égetnek.ă Aă keletkezettă melléktermékekă hasznosításaă céljábólă
gipszkarton- ésă alfaă félhidrát-gyártásă települtă ază erĪműă közelébe.ă Aă Mátraiă ErĪmű Zrt. a 

térségă meghatározóă munkaadója.ă Ază erĪműnélă ésă aă kétă külszíniă bányánálă 2ő00ă fĪtă
foglalkoztat,ă emellettă minĪsítettă külsĪă vállalkozókată isă alkalmaznakă aă karbantartási,ă
kivitelezési,ă illetveă aă termelésiă munkákhoz,ă célirányosă szerzĪdésekkel.ă Aă vállalkozókă egyă
részeăHevesămegyeiăszékhellyelărendelkezik,ăemellettăazăutaztatásukăisăbiztosított.  

 
3.ăábra:ăVisontaăszerkezeteă(lilaăazăerĪmű)ă 

Forrás:ăwww.visonta.hu (letöltve:ă2013.ăjúliusă2ő.) 
 

Aă cégă aă kiegészítĪă tüzelĪanyagok (biomasszák,ă hulladékok)ă palettájánakă bĪvítésével a 

villamosăenergiátăegyreăkedvezĪbbăfeltételekkelătudja értékesíteni.ăAăMátraiăErĪműăZRt.ăcéljaă
ennekămegfelelĪenăaz,ăhogyăaăhulladékártalmatlanítási- ésămegújulóăenergiaforrásăpiacainak is 

megbízható ésăhatékonyăszereplĪjeălehessen aăjövĪben. 

 

                                                           
157 MátraiăErĪműăZrt.,ămert.huă(2013) 

http://www.visonta.hu/
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4.ăábra:ăAăgyárătávoliăképe,ăForrás:ămert.hu (letöltve:ă2013.ăjúliusă2ő.) 

 

A bánya számokban (1964-2012) 

Haămaăszámokkalăszeretnénkăjellemezniăaăvisontaiălignitbányát,ăhazánkălegnagyobbăkülszíniă
lignitbányáját,ă aăkövetkezĪăadatokatăemelhetjükăki:ă aă lerakottămeddĪămennyiségeă1639,3ăMă
m3ă ésă aă kitermeltă szénă mennyiségeă 20Őă Mă tonnaă aă bányaă megnyitásaă óta,ă aă meddĪsă
szalagpályákă hosszaă összesenă jelenlegă 20,96ă kmă ezenkívülă aă szenesă szalagpályákă hosszaă
összesenă1Ő,Őăkm,ă továbbáăaănagyă teljesítményűăgépekkelăéventeăŐ-Ő,őămillióă tonnaă lignitetă
tudnak kitermelni jelenleg.158 

 

A szénerőművek jövője 

Aăklímapolitikaăegyesekăszámáraăcsakăannyităjelent,ăhogyăvillamosenergia-termelésünketănemă
szénerĪművekă általă kellă biztosítani.ă Azonbană arraă máră kevesenă gondolnak,ă hogyă aă
magyarországiă széndioxid-kibocsátásă aligă többămintă feleă származikă csakă szénerĪművekbĪl,ă
fennmaradóă részétă gázerĪművekă adják,ă habáră ezekă aămagasă gázárakămiattă azăutóbbiă idĪbenă
márăcsökkentek. 
EzekbĪlă kiindulvaămaă máră egyreă többenă azonă dolgoznak,ă hogyă aă tisztaszén-technológiákată
kibontakoztassákă ésă gazdaságossáă tegyékă aztă ipariă méretekbenă is.ă Maă Magyarországonă aă
szénbĪlăelĪállítottăvillamosăenergiaăarányaăkevesebb,ămintă20%,ă2020-raăazonbanăakáră12%-ra 

isă csökkenhet.ă Ază erĪművekă fejlĪdéseă soránă pedigă aă szénerĪművekă nagyă részeă bezártă ază
ezredfordulótă követĪă másodikă évtizedig,ă ígyă szinteă teljesenă eltűntekă aă piacról.ă Aă nagyobbă
teljesítményűă (300ăMWă fölötti)ă egységeknekă fokozatosană széndioxid-mosókkală kellă ellátva 
lenniük,ă ază újă egységekă pedigă módosítottă technológiávală létesülnek,ă biztosítvaă aă CO2-

leválasztást,ăésăaătárolást.ăÍgyăazonbanăújabbăköltségekămerülnekăfel,ăbezárásăszéléreătaszítvaă
ezzelăaăszénerĪműveket,ămivelăaăszéndioxidămegkötéseănagyonădrágáváă tesziăazăeljárást.ăAză
üvegházhatásă megszüntetéseă vagyă legalábbisă lecsökkentéseă érdekébenă gondoskodniă kellă aă
szénămagasăhatásfokonătörténĪăelégetésérĪl,ăilletveăaăkibocsátásăcsökkentésérĪl. 
  

                                                           
158 MátraiăErĪműăZrt.,ămert.huă(2013) 



104 

Az EU éghajlatvédelmi stratégiájának való megfelelés  

Aă Mátraiă ErĪműă aă gazdaságbană betöltöttă szerepe miatt nem mondhat le a lignit 

hasznosításáról,ă hiszenă aă térségă legnagyobbă munkaadójaă ésă alacsonyă áronă telmelă villamosă
energiát.ăAzăEurópaiăUnióăáltalămegszabottă feltételeknekăazonbanămegăkellă felelni,ă illetveă a 

klíma-energiaăcsomagbanălévĪăcélokăelérésétăaăsajátăterületénămegvalósítani.ăAăMátraiăErĪműă
2020-igă ază energiafelhasználásă hatékonyságátă (ază erĪműă hatásfokát)ă összességébenă közelă
20%-kală szeretnéă növelni,ă aă megújulóă energiaforrásokbólă elĪállítottă villamos energia 

részarányaăVisontánă20%ălesz,ăaăfajlagosăszéndioxid-kibocsátásăpedigă20%-kalăfogăcsökkenni.ă
Aă Mátraiă ErĪműă 200őă utántólă éventeă 1ă TWhă villamosă energiátă állítă elĪă megújulóă
energiaforrásokból,ă amelyă aă klíma-energiaă csomagă célă évébenă 2020-ban a magyar 

villamosenergia-termelésă2%-átăfogjaăkitenni.ăAăMátraiăErĪműăszéndioxid-kibocsátásaă200ő-

benă6,2ămillióătonnaăvolt,ădeăeză1,8ămillióătonnávalăcsökkentăaă100ăMW-osăblokkokăleállításaă
után.ăAăbiomasszákăhasznosításaă illetveănöveléseăösszesenă1.000.000ă tonnávală csökkentiă ază
évesăkibocsátást.159 

Aă szénerĪműă rövidă távonă tehátă gazdaságos,ă deă aă szénmennyiségă csökkenéseă ésă aă szállításiă
távolságă (ésă költség)ă növekedéseă miattă alternatívă energiaforrásokă – fĪlegă aă biomasszaă –
növekvĪă arányaă biztosíthatjaă hosszúă távonă aă gazdaságosă energiatermelést.ă Ennekă
megtermelése/termesztéseă aă tájă újfajtaă potenciáljánakă igénybevételétă ésă alakításátă isă igényli, 
illetveăeredményezi. 
 

 
5.ăábra:ăBiomasszaăkazán, Forrás:ămegujulofutes.huă(letöltve:ă2013.ăjúliusă2ő.) 

 

Összefoglalás 

AăvisontaiăerĪműbenă– ahogyanăsokanăcsakăegyszerűenănevezzükă– jómagamăisăjártamămár.ă
Ază erĪműă kialakításaă kedvezĪă voltă aă környékbeliekă számára,ă hiszenă rengetegămunkahelyetă
teremtettekă általa.ă Látogatásomă alkalmávală gyakrană megemlítették,ă hogyă amiă aă legjobb az 

erĪműbenăazăaz,ăhogyă„magyar”.ăSajnosăezămáraămárănemăigaz,ăhiszenăaărészvényekăjelentĪsă
részeă nemă magyară kézbenă van.ă Sajátă szakomhoză kötĪdveă fontosnakă tartomă aă
környezettudatosságotă mindenă létesítményă működtetésénél,ă remélem,ă aă Mátraiă ErĪműă Zrt.ă
erre aătovábbiakbanăisăolyanănagyăhangsúlytăfogăfektetni,ămintăahogyanăeddigăisătette. 

                                                           
159 MátraiăErĪműăZrt.,ămert.huă(2013) 
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A Paksi Atomerőmű megépítésének és üzemeltetésének gazdasági és társadalmi 
hatásai a XX. század emberére 

Írta:ăKántorăTímea 

 

Bevezetés 

 
13.ăábra:ăAăPaksiăAtomerĪmű,ăForrás:ăSzabóă(200Ő) 

 

Aă Paksiă AtomerĪműăMagyarország villamosenergia-iparánakă egyikă gyöngyszeme.ă Számosă
különféleă aspektusbólă ismerhettemă megă aă működését:ă dolgozóiă ésă vállalatvezetĪiă oldalról,ă
valamintă többăkönyvătudásanyagátăhasználtamăfelăaăpályaművemăelkészítéséhez,ă ígyănagyonă
nehéză úgyă bemutatni,ă hogyă mindenă fontosă információă megjelenjen,ă mégisă megpróbáltamă
összegyűjteniă ază atomerĪműă lakosságraă gyakoroltă társadalmiă ésă gazdaságiă hatásait.ă Mivelă
jelenlegă isăműködnekăazokăaăblokkok,ăamelyeketămégăaăXX.ăszázadban,ăhelyeztekăüzembe,ă
sĪtăvárhatóanămégăévtizedekigăműködniăisăfognak,ănemălehetăcsakăaămúltraăkoncentrálni.ăEzértă
is,ă valamintă mivelă nemă érhetĪekă elă aă kezdetekrĪlă szólóă adatok,ă dolgozatomă soránă számosă
helyenăazăezredforduló utániakatăfogomăközölni.ăEzekăugyanúgyămegjelenítikăazăelĪzĪăszázadă
jellegzetességeităis,ăemiattăfogokărájukăutalniăaămunkámban. 
 

A Paksi Atomerőmű rövid története 

AzăerĪművekăépítésénekăelsĪă lépése,ăhogyăaă szakértĪkămegvizsgáljákăazăországăadottságait,ă
hogy milyen alapă energiahordozóă felhasználásaă állă rendelkezésünkreă gazdaságosan, 

figyelembeăvéve,ăhogyăazzalăérdemesăgazdálkodni,ăamibenăbĪvelkedikăazăadottăterület.ăEzértă
találhatunkătöbbăszéntüzelésűăerĪművetăLengyelországban,ăésăsokăszélturbinátăaătengerpartokă
közelében. 
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Magyarországonă ază 1960-asă évekigă számosă barnaszénă alaponă működĪă erĪművetă építettek,ă
azonbanăezăaăvagyonunkăkimerülĪbenăvoltămárăaăXX.ăszázadămásodikăfelében.ăVáltozásraăvoltă
szükségünk,ă hiszenă mindemellettă tízéventeă megduplázódottă ază országă villamosenergia-

fogyasztása,ă amiămiattă szükségesséă váltă ază erĪműparkăbĪvítése.ă Ebbenă ază idĪszakbană épültă
megăpéldáulăaăSzázhalombattánă találhatóăDunaiăFinomító,ă ésăhozzáăkapcsolódóanăegyănagyă
teljesítményűă erĪmű.ă Azonbană aă szénhidrogénă készletekă isă végesnekă bizonyultak,ă aă
Szovjetunióbólă importáltăkĪolajăáraăpedigăkezdettăazăegekbeăszökni,ăhiszenăază1970-esăévekă
elejénămárăérezniălehetettăazăelsĪăolajválságăszelét. 
1966-banăegyăkormányköziăegyezményăkereténăbelülăMagyarországăésăaăSzovjetunióă2xŐ00ă
MWă VVERă típusúă atomreaktoră építésétă rögzítetteă ază 197ő-77-esă idĪszakra,ă azonbană ază
olajválságă begyűrűzéseă elĪttă mégsemă történtă megă aă szilárdă elhatározásă aă blokkokă
megépítésére.ă 1972-benă viszontă felélesztettékă ază elhalasztottă egyezményt,ă aă döntésă alapjánă
pedig az 1980-asă évekă elejéreterveztékă ază atomerĪműă megépítését.ă Aă tervezettă beépítettă
teljesítménytă ekkoră növeltékă 800ă MW-rólă 2000ă MW-ra,ă amelyetă ază eredetiă elhatározássală
ellentétbenă nemă kettĪ,ă hanemă négyă blokkbană építettekă meg,ă ŐxŐŐ0ă MW-osă VVERă típusúă
reaktorral.ăAză atomerĪműămegépüléseă utánă szinteă rögtönă elkezdĪdöttă annakă felülvizsgálata,ă
fejlesztése,ă ígyă eză aă beépítettă teljesítmény,ă folyamatosană megteremtveă aă feltételeket 4x500 

MW-raănövekedett. 
1973-bană lépésváltásăkövetkezettăbeăaăprojektben,ăugyanisăazăelsĪănagyăolajválságămellettă aă
Szovjetunióă bejelentetteă aă biztonságiă filozófiájánakă megváltozását.ă Eză elĪttă ugyanisă nemă
vettékă figyelembeă aă reaktoră hűtéséreă szolgálóă nagyátmérĪjűă csĪvezetékă törésébĪlă származóă
üzemzavarokă bekövetkezésénekă lehetĪségét,ă azonbană mindenă 1979ă utánă épülĪă atomerĪműă
esetébenă máră gondoskodniă kívántakă aă nukleárisană szennyezettă gĪză kijutásánakă
meggátolásáról.ă Eză azonbană aă késĪbbiekreă vonatkozóană elĪnytă jelentettă Magyarországă
számára,ă hiszenă ază újabbă biztonságiă elĪírásokă miattă ază eddigiă típustă máră leă kellettă volnaă
állítanunk,ămintăahogyăezăpéldáulăBulgáriában160 isătörtént. 
Aă biztonságiă filozófiaă megváltozásaă jelentĪsă többletterhetă ésă -költségetă hozottă magával,ă deă
ennekă ellenéreă isă 197Ő-benămegkezdĪdöttă építkezés,ă 197ő-benăpedigă ază alapkĪletétel.ă 1976.ă
januáră1-jénăSzabóăBenjaminăalapítóăigazgató,ăkésĪbbiăkormánybiztosăvezetésévelămegalakulă
aă Paksiă AtomerĪműă Vállalat,ă amelyă aă Magyară Villamosă Művekă keretébenă működött,ă ésă
működikăaămaiănapigăis. 
Az 1970-esă évekă végénă aă projektă lassúă haladásánakă köszönhetĪenă felmerültă aă határidĪă
módosításánakăkérdéseăis,ăazonbanăvégülă1982.ădecemberă28-ánă0ăóraă18ăperckorăelindulhatottă
azăatomerĪműăelsĪăblokkja,ămajdă1983-ban, 1985-benăésă1987-benăaămásikăháromăblokkotăisă
üzembeă helyezték,ă ígyă ettĪlă kezdveă aă Paksiă AtomerĪműă biztosítjaă Magyarországă
villamosenergia-termelésénekăközelăŐ0%-át. 
 

Gazdasági hatások 

A beruházás 

Természetesenămagaăaăberuházásăhatalmasăköltségekkelăjárt,ăazonbanăkiăkellăemelnünk,ăhogyă
Magyarországă sajátă erĪforrásaibólă oldottaă megă ază erĪműă ellenértékénekă kifizetését.ă Mivelă
ebbenă ază idĪszakbană ază országă Európaă szocialistaă táboráhoză tartozottă (elsĪsorbană fizetésiă
relációă tekintetében), evidens volt, hogy a máră említettă kormányköziă egyezménytă aă

                                                           
160 Aă szovjetă gyártmányúă atomerĪművekă felülvizsgálatakor,ă Bulgáriaă Európaiă Unióhoză történĪă
csatlakozásaăkapcsánăzártákăbeăaăkozlodujiăerĪművet. 
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Szovjetunióvală kösseă meg,ă megteremtveă aă hazaiă erĪműparkă bĪvülésénekă alapjait.ă Számosă
elsĪsorbană országonă belüliă keményă vita,ă övezteă ază építéstă ésă annakă költségeit,ă azonbană aă
projektăeredményeképpenăegyăolyanăatomerĪművet létesítettünk,ăamelyăaămagyarokăpénzébĪl,ă
magyarăkézăáltalăépült,ăésăfejlĪdikăaălegújabbăkutatásokăszerint.ă 
Aă beruházásă hatalmasă költségeiă mellettă azonbană megépüléseă utánă 1őă évig,ă ază országă
történelmeă soránă elĪször,ă 8%ă tĪkejáradékotă fizetettă ază államiă kasszába,ă tehátă nagyă hatássală
voltă hazánkă gazdaságiă helyzetéreă is.ă Továbbá,ă ază elhasználódottă üzemanyag-kazettákă ésă aă
radioaktívăhulladékokăbiztonságosăelhelyezése,ăvalamintăaămajdaniăleállítás,ăbontásămegfelelĪă
feltételeinekă megteremtéseă érdekébenă aă Paksi AtomerĪműă jelenlegă isă éviă többă mintă 20ă
milliárdă forintotă fizetă beă aă Központiă Nukleárisă Pénzügyiă Alapba.ă Mindemellettă mégisă aă
legolcsóbbanătermelĪăhazaiăerĪmű. 
 

Az atomerőmű energiatermelése 

Fontosămegemlíteniă továbbá,ăhogyăegyănormálăerĪműătermeléseă során 30%ăállandó,ăésă70%ă
üzemanyagköltséggelăkellăszámolnunk,ăazonbanăegyăatomerĪműăműködéseăeseténăezăazăarányă
fordított,ă tehátă érdemesă folyamatosană üzembenă tartani,ă nemă csakă csúcsraă járatni.ă Ază éviă
körülbelülă7000ăüzemórájaăalattăMagyarországăvillamosenergia-fogyasztásánakăŐ0%-átăképesă
fedezniăaăPaksiăAtomerĪmű,ămindvégigăazăátlagárăalatt,ăamiăjelentĪsăhatássalăvanăazăországăésă
aălakosságăköltségeireăis. 
Amellett,ă hogyă nagyă mennyiségűă villamosă energiátă képesă elĪállítaniă aă Paksiă AtomerĪmű,ă
figyelemreăméltóakăazăerĪműămutatóiăis,ăamelyekăalapjánălátható,ăhogyărendkívülămegbízhatóă
aăműködéseă(lásdă2.ăábra). 
 

 
2.ăábra:ăAăPaksiăAtomerĪműăműködésiămutatóiă2012-ben,ăforrás:ăwww.atomeromu.hu (2013) 

 

Magyarországăévesăvillamosenergia-fogyasztásátămutatjaăaă3.ăábra.ăÉvesăszintenăátlagosanăŐ0ă
TWh-tăfogyasztunkăel,ăamelynekăbĪăegyharmadátăfixenăaăPaksiăAtomerĪműăáltalămegtermeltă
energiábólănyerjük.ă1983ăóta,ăvagyisăazăI.ăblokkăbekapcsolásaăótaănövekedettăáramtermelése,ă
majd 1988-banămárămegăisăközelítetteăaămaăisătermeltăértéket. 
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3.ăábra: AăvillamosăenergiaămegoszlásaăMagyarországonă2008-ig, 

Forrás:ăwww.mvm.hu (2013) 

 

Ază 1983.ă januáră 1.ă ésă 2003.ă januáră 1.ă közöttiă 20ă évă alattăMagyarországonă 683,6őă milliárdă
kWh-tă termeltekă ază erĪműveinkă összességében,ă amelynekă többă mintă aă harmadát,ă 2Ő0,21ă
milliárdăkWh-tăaăPaksiăAtomerĪműăállítottaăelĪ,ăvégigăazăátlagárăalatt.ăAă200Őămásodikăfeléigă
jegyzettă mennyiségbĪlă csakă ază atomenergiaă 9ă teljesă évnyiă villamosenergia-fogyasztásunkată
fedezteăvolna.ăAăŐ.ăábraămegmutatja,ăhogyăazăelmúltăidĪszakbanăazăegyesăblokkokămekkoraă
részétăképeztékăennekăaămennyiségnek. 
 

 
4.ăábra:ăAzăösszesăvillamosenergia-termelésăblokkonkéntă198Ő-2008ăközött,ă 

Forrás:ăwww.atomeromu.hu (2013) 

 

AăPaksiăAtomerĪműăfilozófiája,ăaăbiztonságăelsĪbbségeămellett,ăază„olcsótăésăsokat”ărendkívülă
pozitívă hatássală voltă aă magyară gazdaságra,ă ésă vană mégă maă is.ă Haă aă magyară lakosságotă
megkérdeznénk,ă aă nagyă részükă megă tudnáă említeniă eztă aă pozitívumotă ază atomerĪműă
megépítésévelă kapcsolatban,ă ésă aă legtöbbenă tisztábană vannakă azzală is,ă hogyă Paksă II.ă (ază
atomerĪműă bĪvítése)ă mită jelenteneă ază országă számára.ă 2012ă végénă aă médiaă isă attólă voltă
hangos,ăhogyăazăerĪművetăeredetilegă30ăévesăélettartamraă tervezték,ăamelyă tavaly december 



110 

28-án,ă ază I.ă blokkă tekintetében,ă annakă „születésnapjával”ă lejárt.ă Azonbană ază élettartam-

hosszabbításă kereténă belülă továbbiă 20+10ă évreă működésiă engedélytă kapottă ază I.ă blokkă ésă
várhatóană aă többiă blokkă isă megkapjaă majd.ă Eză aztă jelenti,ă hogyă 20ă évig biztosan, de egy 

következĪăengedélyezésiăeljárásăsoránătovábbiă10ăévigătartóăműködésreăisăengedélytăkaphatăaă
Paksiă AtomerĪmű.ă Ezzelă aă közelă 60ă évnyiă működésselă akáră aă leghosszabbă idejeă működĪă
atomerĪműkéntăisăemlegethetjükămajd.ă 
Ază üzemidĪ-hosszabbításă azonbană egybenă határidĪtă isă szabă ază atomerĪműă bĪvítésére.ă Haă
ugyanisă ază elkövetkezendĪă egy-kétă évtizedbenă nemă épülnekămeg,ă ésă nemăhelyezikă üzembeă
Paksă II.ă blokkjait,ă Magyarországă ază energiatermelésénekă mintegyă harmadátólă eshetă el.ă Aă
várhatóă villamosă energia hiányonă túl,ă jelentĪsenă növekedneă ază importhányadă ésă ennekă
függvényébenă aă villamosă energiaă egységára,ă amiă jelentĪsă többletköltségeketă eredményezneă
mindăazăipar,ămindăaălakosságăszámára.ă 
Aă Paksiă AtomerĪműă teljesítményeă pedigă egyă másik,ă hasonlóă erĪműă megépítéseă nélkülă
pótolhatatlană lenne,ă hiszenă haă – figyelembeă véveă aă nemzetköziă egyezményeket,ă miszerintă
2020-ig 20%-kalăkellănövelniăaămegújulóăforrásokonăalapulóăenergiatermelésünket,ăésă20%-

kalăkellă csökkenteniăazăüvegházhatásămértékét161 – fotovoltaikusăerĪművekkelă váltanánkăki,ă
többăBalatonnyiăterületetăfoglalnánakăelăaănapelemek,ăszélenergiaătekintetébenăpedigă11ăezeră
darabăKulcsătelepülésenălétesült,ăugyanolyanăméretűăszélturbináraălenneăszükségünk. 
 

Társadalmi hatások 

Nukleáris biztonság és támogatottság 

Mindenă erĪműă üzemeltetéseă soránă számosă biztonságiă kockázattală kellă számolnunk,ă példáulă
aholă nagyă aă nyomás,ămagasă aă hĪmérséklet,ă vagyă robbanásveszélyă állă fenn,ă teljesenă jogosă aă
veszélyesăüzemăkifejezés.ăGondoljunkăcsakăbele,ăhányăolyanăbalesetrĪlăhallottunk világszerte,ă
aholăemberekăszázai,ăezreiăhaltakămegăazăenergiatermelésăsoránăbekövetkezettăproblémaămiatt,ă
mintă példáulă sújtólégrobbanásă miattă egyă szénbányábană vagyă gátszakadásă miattă egyă
vízerĪműben. 
Számosă veszélyă leselkedikă mindenkire,ă akiă ază energetikaă területénă dolgozik,ă ígyă ază
atomerĪműbenăisăelégăegyăapróăhiba,ăésămárisăbekövetkezettăaătragédia.ă1986-ban,ăegyăévvelăaă
Paksiă AtomerĪműă utolsó,ă IV.ă blokkjánakă üzembeă helyezéseă elĪttă ază ukránă Csernobilă
városábană súlyosă balesetă történt.ă Eză évă áprilisábană ugyanisă emberiămulasztásoknakă ésă nemă
megfelelĪăfelkészültségüknekăköszönhetĪenăegy,ăaăhűtĪrendszerrelăkapcsolatosăkísérletăsoránă
ază atomerĪműă egyikă blokkjaă felrobbant,ă ezzelă emberekă halálát,ă nagyonă sokukă
egészségkárosodásátăésăjelentĪsătermészetkárosodástăokoztak. 

2őăévvelăaăCsernobilbenă történtekăután,ă2011-benăFukushimábanăkövetkezettăbeăkatasztrófa,ă
mégpedigăegyărendkívülăerĪsăföldrengésănyomán.ăUgyanăazăatomerĪműătervezésekorăazăaddigă
történtă legsúlyosabbă természetiă katasztrófákată vettékă figyelembe,ă mégsem voltă elégă eză aă
felkészültség.ă Akkoribană ugyanisă 6ă méteresă voltă ază aă legnagyobbă szökĪár,ă amelyikă Japánă
partjaită sújtotta,ă ellenbenă 2011-benă egyă körülbelülă 12ăméteresă érteă elă aă területet.ă Alapjábană
véveăezămégănemăjelentettăvolnaăproblémát,ăhiszenăazăépületekăstabilanăellenálltak,ăazonbanăaă
reaktorokăhűtéseă röviddelă aă természetiă katasztrófaăutánămegszűnt.ăNemăvoltakăugyanisă elégă
magasană aă generátorok,ă amelyekă ezértă feleltek,ă ígyă ază üzemanyag-kazettákă elkezdtekă

                                                           
161 Ază Európaiă Unióă ază ellátásbiztonságă növelése,ă aă versenyképességă fejlesztéseă ésă környezetvédelmiă
szempontok szem elĪttătartásaămellettăhatároztaămegăaă20-20-20ăszabályt. 
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melegedni,ă aminekă következtébenă nĪttă aă nyomásă aă reaktortérben,ă ésă eză vezetettă aă késĪbbiă
robbanáshoz,ăésăaănukleárisăszennyezĪdésăkörnyezetbeătörténĪăkijutásához. 
Mindkét,ăazăegészăvilágăenergetikaiăiparátămegrengetĪăeseményăutánăazăeddigiăvizsgálatoknálă
isăkomolyabbakăkezdĪdtek. A PaksiăAtomerĪműben,ăfigyelembeăvéveăaălehetségesătermészetiă
katasztrófákat,ăvalamintă fokozvaăază eddigă isă szigorúăbiztonságiăkövetelményeketă is,ă továbbiă
oktatásokbanărészesültekăaădolgozók.ăAăfelülvizsgálatăkapcsánăleginkábbăaăreaktorokăhűtéséreă
tértekă ki,ă vizsgáltákă ază áramellátásă biztosítását,ă aă dízelgenerátorokă helyzetétă ésă állapotát,ă
valamintăföldrengésăesetéreăkészítettekăszimulációkat,ăteszteket. 
Aă legutóbbiă vizsgálatokă alapjánă Paksă biztonságaă teljesă mértékigă megfelelă aă hasonlóă korúă
nyugat-európaiăatomerĪművekének,ăszakembereiăfelkészültek,ăjólăképzettek,ăelkötelezettek,ăésă
folyamatosanăszemăelĪttătartjákăaăbiztonságiăkövetelményekăérvényreăjutását. 
Aă szakemberekă képzéseă máră ază atomerĪműă építésekoră megkezdĪdött,ă ígyă mireă üzembeă
helyezték,ă aă teljesă személyzettelă rendelkeztek, akikă ază üzemeltetésreă történĪă felkészülésă
kapcsánăalaposanăátvizsgáltákăazăérkezĪăberendezéseket. 
Aă biztonságiă intézkedésekă szemă elĪttă tartásaă ellenéreă isă aă magyară lakosságă egyă részeă mégă
mindigăbizalmatlanăazăatomerĪműăműködésévelăkapcsolatban.ăÁltalánosságban,ăaămegépítésă
ótaă aă felmérésekbenă résztvevĪkă 70-75%-aă egyetért,ă illetveă támogatjaă Paksă működését.ă
Természetesenă ază említettă kétă nagyă katasztrófaă utánămegrendültă aămagyară közvéleményă is, 

ekkorăvisszaestekăezekăaăszámokă(mintăahogyăazăő.ăábrán látható,ăSondaăIpsosăáltalăkészítettă
közvélemény-kutatásăisămutatja),ăismétăjavulăaănukleárisăenergiaellátásălakosságiămegítélése. 
Aă Paksiă AtomerĪműă vezetĪiă ésă üzemeltetĪiă mindentă megtesznek,ă hogyă aă követelményekă
betartásaă mellettă aă lakosságbană isă erĪsítsékă aă biztonságérzetet.ă Általábană egyă ilyenă erĪműă
megépítéseă aă kormányă döntése,ă amelyă figyelembeă veszikă aă gazdaságiă megfontolásokată is,ă
valamintă egyesă esetekbenă aă közvéleménytă is.ă Természetesenă nagyonă fontos,ă hogyă hogyană
vélekedikăaănemzetăegyăilyenăfontosăkérdésben,ăazonbanănemălehetăcsakăerreăalapozni,ăhiszenă
nehéză helyzetbeă hozhatjaă ază országotă egyă elutasítóă döntés.ă Ază osztrákă Zwentendorfbană
példáulă mindösszeă 3ă tizedă százalékkală nyertă aă népszavazásonă ază atomerĪművetă ellenzĪkă
tábora,ă ígyă napjainkbană isă üzembeă helyezésă nélkülă állă aă teljesenă elkészültă erĪmű,ă amelyetă
évekigăolyanăállapotbanătartottak,ăhogyăbármelyikăpillanatbanăbeindíthatóălegyen.ă 
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5.ăábra:ăAzăatomenergiaătámogatottságaăaăvilágonă2011-ben, Forrás:ăMTIă(2012) 
 

Szerencséreă Magyarországonă sosemă csengettă ennyireă negatívană aă közvélemény,ă deă eză
valószínűlegă köszönhetĪă annak,ă hogyă aă Paksiă AtomerĪműă szakembereinekă mindösszeă egyă
komolyabbăüzemzavarralăkellettămegküzdeniük,ăazăerĪműătöbbămintă30ăévesătörténelmeăsorán.ă
2003-bană ugyanisă ază INESă hétfokozatúă nukleárisă eseményskálánă 3.ă fokozatúă üzemzavartă
okoztak,ăamikorăaătechnológiánăkívülăvegyszeresătisztításnakăalávetettăüzemanyagăkazettákăază
elégtelenă hűtésă következtébenă megsérültek,ă ésă nukleárisană szennyezettă anyagă jutott a 

levegĪbe. 
Ennekăellenéreăisăazăországăaăvilágăélvonalábanăvanăjelenăaăhasadóanyagokătárolásiăfeltételeit,ă
biztonságiă elĪírásokă betartásátă figyelembeă véve,ă ahogyă eză aă 7.ă ábránă isă látható.ă Aă Paksiă
AtomerĪműă kiégettă kazettáită aă Kiégettă Kazettákă Átmenetiă Tárolójábană (6.ă ábra),ă aă kis- ésă
közepes-aktivitásúă hulladékaită Bátaapátibană tároljákă aă nemzetköziă elĪírásoknakă megfelelĪă
módon.ăAăhelyszínăolyannyiraăbiztonságos,ăhogyălátogatócsoportokăisămegtekinthetikăanélkül,ă
hogyăbármiăproblémátăisăokoznaăazăegészségükben. 
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6. ábra:ăAzăAtomerĪműăterületénătalálhatóăKiégettăKazettákăÁtmenetiăTárolója,ă 

Forrás:ăSzabóă(200Ő) 
 

Amiótaă üzembeă helyezték,ă aă Paksiă AtomerĪműbenă nagyă hangsúlytă fektetnekă aă biztonságă
állandóă növelésére,ă mindenă lehetségesă intézkedéstă megtesznekă ază irányítástechnikaă ésă aă
személyzetiăhibákăkiszűréseăérdekében.ăAă80-asăévekben,ăamikorămégăelăsemăindítottákămind 

aă négyă blokkot,ă márisă korszerűsítésbeă kezdtekă ază üzemeltetĪk,ă ezértă ülhetünkă mostă
elégedetten,ă amikoră aă világămásă részeină – Fukushimaăutózöngésekéntă – számosă intézkedéstă
hoznakăaănukleárisăenergiára épülĪăerĪműveămegszüntetésére. 
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7.ăábra:ăAzăatomerĪművekăbiztonságárólăszólóăfelmérésăeredménye, Forrás:ăMTIă(2012) 

 

Munkaerő, K+F és az így megszerzett hírnév 

AăPaksiăAtomerĪműămegépítésénekăhatásaăaămunkaerĪpiaconăisăjelentkezett,ăugyanisămárăază
építkezésăisătöbbăezerăembernekăadottămunkalehetĪséget,ătöbbekăközöttăaăkivitelezĪăvállalatokă
mérnökeinek,ă szakmunkásainak.ă Aă vállalată jelenlegă isă többă mintă kétezeră embert alkalmaz, 

ezzelăazăMVMăcsoportăközelănegyedétăfoglalkoztatja.ă 
AăXX.ăszázadbanămegvalósultănagyberuházásăjelentĪsăhatássalăvoltăazăottădolgozókra,ăugyanisă
számosăcsaládăasztaláraă jutottăkenyérăannakăköszönhetĪen,ăhogyăvalamelyikăcsaládtagjukăază
atomerĪműbenă kapottă állást.ă Vonatkozottă eză mindă aă tervezĪ,ă kivitelezĪă ésă üzemeltetĪă
szakemberekreă ésă szakmunkásokraă egyaránt.ă Mindannyiană komolyă oktatásban,ă képzésbenă
részesültek,ă hogyă mindă aă saját,ă mindă aă környezĪă településekenă élĪkă életétă veszélyeztetĪ,ă
emberi hibábólăadódóăóvatlanălépéseketăkiătudjákăküszöbölni. 
Az, hogy az 1980-asă évekă elejénămáră egyă bevetésreă késză szakembergárdávală állhatottă felă aă
PaksiăAtomerĪműăVállalat,ămegmutatta,ăhogyăMagyarországăfelnĪttăaăfeladathoz,ănincsămégă
egyăilyenăatomerĪmű,ăamelynekătörténelmeăígyăkezdĪdött.ă 
AzăüzembeăhelyezésigăkiképzettădolgozókămellettănagyonăjelentĪsăelĪrelépésnekăszámítottakăaă
PaksiăAtomerĪműăkapcsánă folytatottăkísérletek,ăvizsgálatok.ăMagyarországăebbenăază idĪbenă
alapoztaă megă aă késĪbbiă nukleárisă kutatásait,ă ésă K+Fă tevékenységeă révénă rendkívüliă
elismertségreătettekăszertăaămagyarăszakemberek. 
Ază ígyă szerzettă világhírnévă révénă maă isă aă világă élvonaláhoză tartozikă aă Paksiă AtomerĪmű,ă
számosă országbólă érkeznekă megkeresésekă aă vizsgálatokbaă valóă bekapcsolódásă céljával, 
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valamintăază ittă tapasztalatotă szerzĪămérnökökăgyakranăvilágszínvonalúăkonferenciákăkereténă
belülăisăelĪadhatjákămunkáikat,ăvizsgálataikăeredményét. 
 

Összefoglalás 

AăPaksiăAtomerĪműăjelentĪsăszerepetă töltăbeăMagyarországăéletében.ăUgyanăkisebbărészbenă
megosztjaă aă lakosságot,ă deă többségébenă egyértelműă támogatásă övezi,ă hiszenă aă gazdaságiă
mutatóiă megerĪsítikă ază erĪműă szükségességét,ă aă biztonságos,ă olcsóă villamosă
energiaszolgáltatássalăpedigăaănemzetiăérdekeketăisăképviselniătudja. 
Ază építéseă ésă üzemeltetése kapcsánă kiképzettă szakemberek,ă valamintă kutatásiă ésă fejlesztésiă
tevékenységeă révénăvilághírnevetă szerzett,ă ugyanisănincsămégă egyăolyană atomerĪmű,ă amelyă
úgyă vártaă ază üzembeă helyezését,ă hogyă máră komplett,ă képzettă szakembergárdátă tudottă
felmutatni. 

Mindemellettă biztonságiă állapotátă ésă intézkedéseită tekintveă isă aă világă élvonaláhoză tartozik,ă
fizikaiă állóképességéreă pedigă aă legjobbă mutatóă aă 2012-benă bejelentettă 20+10ă évreă szólóă
élettartam-hosszabbítás,ăamelyetăvalószínűsíthetĪenăazăI.ăblokkămellettăaămásikăhárom is meg 

fog kapni. 

Fontos,ă hogyă aă Paksiă AtomerĪműă hozzájárulă ahhoz,ă hogyă csökkenjenă Magyarországonă ază
üvegházhatásúă gázokă kibocsátása,ă ígyă aă környezetvédelmiă szempontokă figyelembevételeă
mellett fedezi a nemzet villamosenergia-fogyasztásánakăŐ0%-át.ă 
 

Köszönetnyilvánítás 

Szeretnémămegköszönniă aă sokă segítséget,ă történetet,ă példátă ésă mindenă támogatást,ă amelyetă
SzabóăBenjaminăúrtól,ăaăPaksiăAtomerĪműăVállalatăelsĪăvezérigazgatójátólăhallhattam,ăilletveă
kaptam,ă továbbáă szeretnékă köszönetetă mondaniă Neukum Zoltánă úrnakă is,ă ază MVMă OVITă
Országosă Villamostávvezetékă ZRt.ă korábbiă hálózatiă igazgatójának,ă akiă ugyancsakă jelentĪsă
mértékbenăhozzájárultăaăpályamunkámăelkészüléséhez. 
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