
BLÁTHY OTTÓ TITUSZ 
1860. augusztus 11-én Tatán született Bláthy Ottó Títusz magyar gépészmérnök és feltaláló, a 
hazai elektrotechnika elismerésre méltó alakja, a transzformátor egyik szülőatyja.

Felsőfokú tanulmányait a bécsi műszaki egyetemen végezte, ahol 1882-ben gépészmérnöki 
diplomát vehetett át. Első munkahelye a Magyar Államvasutak gépgyárának műhelye és szerkesztési 
osztálya volt. Ezt követően 1883-ban csatlakozott a Ganz és Társa elektromos osztályához, mint 
gépszerkesztő. Bláthy sokrétű tehetsége a Ganz-gyár kötelékében virágzott ki, ahol megannyi 
alkotás és felfedezése született meg. Emellett érdeklődött a természettudományok más ágai iránt 
is, foglalkoztatta a csillagászat, a sakk és szenvedélyes autóvezető volt.

Ganz-gyárba való belépése után kezdett belemerülni az elektrotechnika tanulmányozásába, 
kifejezetten Michael Faraday kísérletei és James Clerk Maxwell munkássága érdekelte. Új 
munkakörében felismerte az Ohm-törvény mágneses alkalmazásának gyakorlati lehetőségét, 
amely alapján még csatlakozásának évében átalakította az egyenáramú gépek mágneseinek 
alakját. Az átalakítással a gépek azonos súly mellett lényegesen nagyobb teljesítményt értek el. 
1884-ben alkotta meg az öngerjesztő higanyos feszültségszabályzót, melyet az egyenáramú 
dinamóknál, később a generátoroknál használt fel. 1885-ben Déri Miksával és Zipernowsky Károllyal közösen fejlesztették 
ki azt az új áramelosztási rendszert, amely a transzformátornak elnevezett indukciós készülékek alkalmazásán alapult. A 
három tudós közös szabadalma a sarok nélküli transzformátorra vonatkozott, és annak két kivitelét, a „magtranszformátort” 
és a „köpenytranszformátort” foglalta magában. A transzformátorokat Bláthy javaslatára zárt vasmaggal készítették el, ez a 
vívmány volt a kiindulópontja az ipar és a háztartások gazdaságos és olcsó világítással való ellátásának. 

1888-ban sikerült először az olasz Treviso város erőművének szíjhatásos, váltakozó áramú 
generátorait párhuzamos üzemeltetésre áthangolni. 1891-ben a villamos művek üzemi 
feltételeinek megfelelő önműködő fordulatszám-szabályozót szerkesztett vízturbinák 
számára. 1895-ben megépítette az első háromfázisú transzformátort, felismerte az olajhűtés 
jelentőségét, mellyel nagyobb teljesítményű olajtranszformátor-típusokat konstruált. 1899-
ben hozta létre az első indukciós wattóra számlálót, melyet 1912-ben korszerűsített. 
Túlterhelhetőségük és könnyű szerelhetőségük miatt a világ minden tájára elvitték a magyar 
elektrotechnika jó hírét. 1903-ban a gőzturbina megjelenésével négypólusú, majd egyre 
növekvő teljesítményű, kétpólusú turbógenerátorokat szerkesztett. Vitathatatlan érdemeket 
szerzett nagyvasúti villamos mozdonyok fázisváltójának tökéletesítésében is.

A Magyar Tudományos Akadémia 1927-ben tiszteletbeli tagjának választotta.
Bláthy Ottó Titusz 1939. szeptember 26-án hunyt el Budapesten. Összesen több, mint ötven magyar és idegen nyelven 
írott szakcikk szerzője, valamint körülbelül kétszáz magyar és külföldi szabadalom alkotója volt. Nevét 1958-tól a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület által évenként odaítélt Bláthy Ottó Titusz-díj őrzi.
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