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AZ ELEKTROTECHNIKA FEJLŐDÉSE NYUGAT-DUNÁNTÚLON A XIX-XX. 

SZÁZAD FORDULÓJÁN 

 
 

1. A magyar gazdaság lehetőségeit és eredményeit vizsgálva alátámasztom, hogy a 

hitelrendszer és a törvénykezés kiépülése a dualizmus éveiben megteremtette a belső 

előfeltételeit a tőkés átalakulás és a gépi nagyipar kialakulásának, melyben nagy szerepet 

játszott a külső tőkebeáramlás Magyarországra. Ennek következtében mind a hitelrendszer, 

mind az ipar fejlődésében jelentős változás jött létre. Kialakult a korszerű vas- és gépipar, 

amely alapjául szolgált a villamosipar létrejöttének és fejlődésnek. 

2. Döntő jelentőségű volt, hogy a vas- és fémiparban tevékenykedő és állandóan 

növekvő számú, kiváló felkészültségű szakembergárda jól reagált a világ műszaki és 

tudományos kihívásaira és megteremtette a hazai erősáramú villamosipart is, mely a XIX. 

század végén világviszonylatban is jelentős méretű fellendülésen ment keresztül. Ehhez a 

fellendüléshez járultak hozzá a dolgozatban említett műszakiak és mérnökök, (Zipernowszky, 

Déri, Bláthy, Puskás, Kandó). Az Ő innovatív képességük tette lehetővé az egyre szélesebb 

körű világpiacokon való megjelenést. Ez bizonyítja, hogy egy új iparág kialakulása, nemcsak 

a legfejlettebb gazdasági országokban lehetséges, hanem azokban a közepes fejlettségűekben 

is, ahol egy erős szellemi háttérrel megerősített jól kidolgozott innovációs stratégiát 

alkalmaznak. A régióhoz köthető - a dolgozatban nevesített - személyek, akik úgymond nem 

alkottak világra szólót, de az új technológia társadalmi befogadásában, az új technológia 

újításában és szétterjesztésében óriási szerepük volt. 

3. Az innovációs stratégia kidolgozásánál, már ebben az időben elsőrendű volt a 

probléma felismerése, meghatározása, az ötlet megfogalmazása, a rendelkezésre álló technikai 

eszközök, termékek feltárása, fejlesztése, majd integrálása a társadalomba. Valószínűsíthető, 

hogy ennek a humán erőforrásnak is köszönhető, hogy a magyar iparon belül az 

elektrotechnikai ipar termékei méltó versenytársai lettek a külföldi termékeknek és több 

termék egyben irány mutatója is a fejlesztéseknek. Ide sorolható a váltakozó áramú 

elosztórendszer kidolgozása, a nagyvasúti vontatás kivitelezése, de a távközlésben 

alkalmazott telefonközpont megvalósítása is. Regionális szinten Gothard Jenő újításai, amit a 



Thury-gyár átvett és tovább alkalmazott. De ugyanígy megemlíthető Musits Zsigmond 

személye is, aki a távközléstechnika eszköz fejlesztésében tevékenykedett.  

4. Magyar elektrotechnikával, villamos iparral foglalkozó dolgozat nem teheti meg, hogy 

Jedlik Ányos munkásságával ne foglalkozzon. Számunkra személyisége azért is fontos, mert 

nem csak fizikus volt, de az első magyar elektrotechnikus is. Másrészt, a dolgozatban vizsgált 

Ikervári Erőmű megálmodói különböző formában, de kapcsolatba kerültek az első magyar 

„elektrotechnikussal”. Az ikervári vízerőmű nem jöhetett volna létre, ha Vas megyében nem 

tanítanak – többek között - olyan tanárok, mint Dr. Kunc Adolf és Dr. Edelmann Sebő, 

nincsenek olyan tanítványok, mint a Gothard testvérek. A tanár tanítvány kapcsolatot tovább 

vizsgálva láthatjuk, hogy Dr. Jedlik Ányos tanítványa Kunc Adolf volt, a következő 

kapcsolódási pont, ami talán kiindulásul is szolgálhat az a győri bencés gimnázium, ahol 

Jedlik és Edelmann is tanult. A generációk kapcsolódási pontjai ily módon is alátámasztják 

azt, hogy a szellemi tőke felhalmozódásához kellenek azok az egyéniségek is, akik a 

következő generációkban felkeltik egy-egy tudományág iránti érdeklődést, és majd néhány 

generáció múlva gyakorlati az emberiség számára előnyös eredményei lesznek. 

5. Az adatgyűjtés folyamán az is megállapítható, hogy azok az alulról jövő 

kezdeményezések, amelyek egy-egy szakterület szakembereit összefogják nagyon fontos és 

nélkülözhetetlen szervezetei az iparfejlődésnek. Ilyen például a Magyar Orvosok és 

Természetvizsgálók Egyesülete, amely például 1880. augusztusában Szombathelyen tartotta 

Nagygyűlését. Mivel Jedlik és Edelmann is rendszeresen részt vett a fent nevezett egyesület 

konferenciáin, biztosra vehető, hogy többször is találkoztak, és szakmai tapasztalatcserét 

folytathattak. Ide sorolhatók azok a különböző szakmai kiállítások, amelyek a szakemberek 

tapasztalatcseréjéhez nélkülözhetetlenek. Kimutatható, hogy ilyen rendezvényeken való 

részvételt, mind állami, pl. vasúti kedvezményt, mind községi, mind az adott település 

iparegyesülete által támogatott volt.  

6. A mai vállalkozások, cégek és vállalatok egy erőteljes marketing központú 

szemléletben látják vállalkozásuk életképességét. Úgy gondolják, hogy ez a tudatos marketing 

tevékenység csak az utóbbi évtizedekben vált fontossá. Ennek mond ellent a kutatás folyamán 

feltárt adatok, mármint egy részvénytársaság megalapítása előtt annak idején is kellett „Üzleti 

tervet” készíteni, csak akkor ezt „Vállalati tervrajz”-nak nevezték. Abban az időben is 

szükséges volt az átgondolt stratégiai tervezés, mely magában foglalta a lehetőségek 

elemzését, a célszemélyek, célpiacok kiválasztását, a piaci pozicionálást. E nélkül a vállalatok 

akkor sem produkálhattak kielégítő nyereséget és gazdasági növekedésük is behatárolódott. 

Munkám során arra a megállapításra jutottam, hogy a vizsgált elektromos telepek többé-



kevésbé használtak ilyen stratégiát. Legnagyobb mértékben az ikervári erőmű megvalósítói, 

ennek tudható be, hogy a későbbiekben jóval kevesebb pénzügyi és gazdasági probléma 

adódott, mint azokban a községi telepeken, amelyek kisebb hangsúlyt fektettek ezen 

összefüggések megtervezésére. Eredményként az a következtetés vonható le, hogy egy 

üzemirányítási, tervezési és vezetési koncepciói szinte természetszerűen leképezhetők a mai 

vállalatok marketing politikájának folyamataira. A marketing alkalmazásában csak az 

„egészséges”, a társadalom valós igényeinek kielégítésére, az életminőség javítása érdekében 

tett tevékenységet tartom elfogadhatónak, amely a villamosítás érdekében létrejött 

vállalkozások esetében megállja a helyét. 

7. A XIX. század utolsó évtizedében a műszaki haladást nemcsak világszerte, nemcsak 

Magyarországon, de egy adott régióban is a villamos energia gyakorlati felhasználásának 

megindulása és mind nagyobb térhódítása jellemezte, nemcsak a gépek és berendezések 

gyártása terén, hanem az állandóan növekvő villamos energiatermelés terén is. 

Megállapíthatjuk azt a következtetést, hogy a vizsgált térben és időben a gazdaság egyes 

szereplői gyorsan és rugalmasan tudták alkalmazni a villamos energiát. Míg a nevezett 

időszakig a gőzgép volt a technikai szimbólum, és a mozgatóerő, addig a századforduló 

tájékán az ipari fejlődés mozgató ereje az elektromosság lett. Az elektromosság 

alkalmazásával a kis- és középipar is olyan hajtóerőhöz jutott, amely versenyképes árat 

nyújtott a nagyvállalatok gőzgépes transzmisszióival szemben. Az emberi izomerőt, amely 

egyre drágábbá vált, átvehette ez az új szekunder energiahordozó. Így ez a gazdaság 

modernizálása és az ipar további fejlesztése terén jelentős lépés volt, mint például a 

gépgyártásban, a mezőgazdaságban, a mezőgazdasági feldolgozóiparban, a textiliparban, a 

közlekedésben és nem utolsó sorban, a háztartásokban.  

8. A konkurens technológiák versenyének bizonyítását támassza alá a gázvilágítás és a 

villamos világítás, illetve a gőzgépek és az elektromos motorok párhuzamos fejlesztése. A 

világítógáz előállítása és szétosztása már megteremtette azt a környezetet, amelyben a 

társadalom tagjai megszokták, hogy az energiahordozót egy központi helyen állítják elő, és 

vezetéken juttatják el a felhasználóhoz. A villamos világítás addig nem tudott érdembeli 

konkurense lenni a gázvilágításnak, amíg csak az ívlámpák álltak rendelkezésre. A gáz és a 

villany versenyét a wolframszálas izzólámpa feltalálása döntötte el. Tehát az egészségesebb, 

biztonságosabb és kényelmesebb megoldás lett általános alkalmazás. Ugyanígy bizonyítható, 

hogy a motorikus felhasználás esetében a gőzgépek nagy önsúlyából adódó nehéz mobilitással 

szemben a villanymotor elenyésző tömegű. A felhasználás helyén bekövetkező 

környezetszennyezéssel szemben az elektromos energia felhasználás helyszínén nem 



környezetszennyező. A gőzgép nagyobb létszámú kezelőszemélyzetet igényelt, nem utolsó 

sorban tűzveszélyes. Ez az utolsó szempont fontos volt egy olyan alkalmazásnál, ahol a 

villamos energia napjainkra már kiszorult, mivel a belsőégésű motorok még előnyösebbek – 

mobilabbak -, ez a felhasználás a mezőgazdaságban a szántás. Ezek a példák is alátámasztják 

és megerősítik a technikai fejlesztésekből következő technikai evolúció elméletét.  

 


