
MAGYAR TALÁLMÁNYOK
Hazánkban a Magyar Feltalálók Egyesületének 2008. évi közgyűlésén döntöttek arról, hogy a Magyar 
feltalálók napja június 13-án legyen. Az időpont választása természetesen nem a véletlen műve, 
ugyanis 1941-ben Szentgyörgyi Albert Nobel-díjas magyar orvos, biokémikus e napon nyújtott be 
találmányi kérelmet „Eljárás jól eltartható, nagy C-vitamintartalmú készítmények előállítására” címmel 
a Magyar Szabadalmi Bíróság felé. Szentgyörgyi felfedezése, ez a létfontosságú vitamin indította 
útjára az emberiség egyik legfontosabb gyógyszerét. Klasszikus és újkeletű hazai vívmányokról szól ez 
a cikk, tisztelegve a magyar feltalálók előtt.

Elektromos motor és öngerjesztő dinamó – ezek már egy híres tudós és bencés 
szerzetes, Jedlik Ányos legfontosabb találmányai, melyek jelentőségét ugyan maga 
a feltaláló sem ismerte fel a maga korában, de utóbb technikatörténeti mérföldkőnek 
bizonyultak. Jedlik fiatal tanárként 1827-től kezdett el elektromágnesekkel, saját 
szóhasználatában villámdelejek jelenségeivel foglalkozni. Több évvel megelőzve 
kortársait megalkotta saját villanydelejes forgonyait, amelyekben az álló és forgó rész 
egyaránt elektromágnes volt, ezzel cáfolva az akkoriban közkeletű véleményt, hogy 
elektromágnesek kölcsönhatását nem lehet forgó mozgás keltésére felhasználni. Így 

született meg az első villanymotor. A dinamóelvet már hat évvel korábban felfedezte, mint híres német tudóstársa, 
a gyáralapító Ernst Werner von Siemens. Jedlik népszerű találmányai között tartják számon a szódavizet is. Az 
apparatusacidularis nevű, mesterséges szénsavas vizet előállító berendezését 1826-ban azért fejlesztette ki, hogy 
meglepje rendtársait. Aztán ez alapján létesült az első szikvízüzem hazánkban. A szódavízhez köthető az első, 
németes nevén spiccer elkészítése is 1842. október 5-én, Fáy András pincéjében, barátaival való közös szüret 
alkalmával. Vörösmarty-nak azonban nem tetszett ez az elnevezés, így helyette kitalálta a fröccs szót, és innen 
indult világhódító útjára a szódával hígított bor.

Volt házitanító, tolmács, utazásszervező és kutatott arany után Amerikában Puskás Tivadar, 
mielőtt 1876-ban elszegődött a Thomas Alva Edison híres New York melletti Menlo Parki 
találmánygyárába. Itt egy évig dolgozott a korábbi távíróhálózat elvén működő telefonközpont 
tervén. 1877-ben Bostonban működésbe lépett az első központ, mellyel 20 km-es távolságot 
sikerült áthidalni. Szénmikrofon-fejlesztésükkel a hatótávolságot tovább növelték, így hamarosan 
már New York és Philedelphia között is lehetett telefonálni. 1877 nyarán Puskás Európában 
kezdett telefonközpont-hálózatot kiépíteni, legelőször Párizsban. A budapesti telefonközpont – 
az öreg kontinensen negyedikként – 1881. május 1-én nyílt meg a Fürdő utca 10. szám alatti 
ház III. emeletén. Indulásakor 25 előfizetője volt. Egy éven belül még két állomás kezdte meg 
működését a fővárosban. Ahogy az előfizetők és a telefonközpontok száma növekedett, már 
több száz vonal jutott egy kezelőre, aki egy kapcsolótáblán manuálisan kötötte össze a hívó felet 
a másikkal, majd a hívás végén bontotta a vonalat. Az első világháború idején az 1904-ben épült 
Teréz-központba már 18 000 vonal futott be. Puskás Tivadar fejlesztése a telefonhírmondó is, amely a telefon 
elvére épül, és egyszerre többen tudják használni. A rádió elődjének tekintett eszköz 1893. február 15-én kezdte 
meg nyilvános adásait.

Tudta-e, hogy argentin feltalálók napját 1986 óta a magyar származású Bíró László 
József születésnapján, szeptember 29-én tartják meg? Bíró a XX. század első felében még 
Budapesten újságíróként dolgozott, és bosszantotta, hogy munkája során rengetegszer 
hagyta cserben a töltőtolla. Elhatározta hát, hogy kifejleszt egy új íróeszközt. Kísérletei 
során több, mint fél évtizeden keresztül a nyomdaiparban található rotációs gépek 



egyenletes járását tanulmányozta és azt, hogyan lehetne az eljárást egy kisebb és hordozható töltőtoll-formába 
átültetni. 1938. április 25-én jelentette be első golyóstoll szabadalmát töltőtoll néven a Magyar Királyi Szabadalmi 
Bíróságnak, de a golyóstoll tökéletesítését már Argentínában, Buenos Airesben fejezte be, ahová a zsidókat 
korlátozó intézkedésektől félve menekült családjával. A feltatláló később a tollakat már az öntvényrepedéseknél 
használt festékanyaggal töltötte fel, hogy az a papíron gyorsan száradjon és ne kenődhessen el. Bíró első golyóstollai 
Argentínában Eterpen néven kerültek forgalomba, melynek jogait később az angol kormány vásárolta meg. A Brit 
Királyi Légierő előszeretettel használta a Biro-peneket, hiszen azok a nagy magasságban is képesek voltak működni. 
Bíró Lászlónak egyébként több, mint húsz szabadalma volt, neki köszönhetjük az automata sebességváltót és a 
golyós dezodort is.

Már egészen fiatalon csodagyereknek számított Neumann János magyar matematikus, aki 
a hírnevét a kvantummechanikai elméleti kutatásai mellett az első digitális számítógép elvi 
alapjainak lefektetésének köszönhette. Tízévesen már az akkor a világ legjobbjának számító 
fasori evangélikus főgimnáziumba járt. Az iskola magas színvonalát jól tükrözte az, hogy itt 
érettségizett az 1963-ban fizikai Nobel-díjat kapó Wigner Jenő és az 1994-ben közgazdasági 
Nobel-díjjal jutalmazott Harsányi János is. Mindhárom lángelme matematikai tudásának 
alapjait Rátz László tanár úr fektette le. Vegyészmérnöki diplomáját apja kívánságára 
Zürichben szerezte meg 1925-ben, gyerekkori szerelméből, matematikából pedig egy évvel 
később doktorált Budapesten. Neumann legfontosabb munkája a digitális számítógép logikai 
tervezése volt, mellyel rövid idő alatt sok számítást, nagy pontossággal volt képes elvégezni. 
Ennek alapvető gondolatait, a kettes számrendszer alkalmazását, a memóriahasználatot, a 
programtárolást és utasításrendszert szokás egyszerűen csak Neumann-elvekként emlegetni. 
Ezen elveket – melyen a mai számítógépek is alapulnak – az első, belső programvezérlésű, 
elektronikus, digitális, univerzális számítógép, az EDVAC tervezésénél fejlesztette ki. A 
készüléket végül 1952-ben helyezték üzembe, amelyen együtt dolgozott sok más amerikai magyar emigráns 
tudóssal is, például Kemény Jánossal, aki megalkotta az elvont gépi programozás helyett a BASIC nyelvet. 

Maradva a számítástechnikánál, de átrepülve a jelenbe, ismerkedjünk meg a 
Leonar3Do-val. Ez egy Rátai Dániel által 2005-ben létrehozott integrált szoftver- 
és hardverfelület, amely virtuális valóság (angolul röviden VR) környezetet képes 
megteremteni. A Leonar3Do a számítógépek kétdimenziós világát szó szerint 
kiemeli a monitorok síkjából, életre kelteni a síkidomokat a térben: a körből gömb 
lesz, a téglalapból henger. A találmányt művészek, építészek és játéktervezők 
ezrei használják háromdimenziós tervezéshez. Szintén nagy visszhangot keltett 
2006-ban a Várkonyi Péter és Domokos Gábor által megalkotott Gömböc, amely 
bárhogy is tesszük le, mindig a stabil egyensúlyi 
pontjába tér vissza. Ez az első ismert homogén test, 

melynek pontosan egy stabil és egy instabil, azaz összesen két egyensúlyi pontja van. 
Matematikailag bizonyítható, hogy ennél kevesebb egyensúlyi helyzettel rendelkező 
test nem létezhet. Hasonlóképpen viselkedik a keljfeljancsi is, ám az nem homogén 
test, ott a stabil helyzetbe történő visszaállás egy nehezék segítségével történik meg – 
a Gömböc talpra állását egyértelműen a forma biztosítja. 



A levegőben biciklizni lehetetlen vállalkozásnak tűnik, de ez az álom is 
megvalósulni látszik egy magyar csapatnak köszönhetően. 2015-ben a 
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. megalkotta a 
Flike elnevezésű eszközt. A név az angol fly, mint repülés és a bike, mint 
bringa szavak keresztezéséből jött létre. A szerkezet alapját a hadipar által 
kifejlesztett, pilóta nélküli repülőgépek, a drónok adják. A tesztek során 
egyelőre mindössze 1-2 méteres magasságokba emelkedtek fel az egyetlen 
próbadarabbal, ám maximális elméleti magasságát 3000 méterre teszik. 
Kerülő Balázs, a Flike vezető tervezője és egyben tesztpilótája szerint 60 
km/h lehet az ajánlott sebessége a járművüknek, így inkább szórakozásra és 
szállításra szánják, mint közlekedésre. Maga az irányítás rendkívül egyszerű és játékszerű lesz, ugyanis két joystick, 
néhány gomb és vélhetően egy érintőképernyő segítségével vezérelhetjük majd a környezetbarát elektromos, 
nehéz terepekre is eljutni képes futurisztikus járművet. De ez már tényleg a jövő zenéje.

Fógel László, Vágó Mercédesz
Agóra Tudományos Élményközpont

Az írás a Városközpont Magazin 2018 júniusi számában jelent meg.


