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ÁnyosÁnyos  JedlikJedlik (Hungarian  (Hungarian JedlikJedlik  IstvánIstván  ÁnyosÁnyos) (January) (January
11, 1800 – December 13, 1895) was a Hungarian11, 1800 – December 13, 1895) was a Hungarian
inventor, engineer, physicist, Roman Catholic priest,inventor, engineer, physicist, Roman Catholic priest,
member of the Hungarian Academy of Sciences, andmember of the Hungarian Academy of Sciences, and
author of several books in Hungarian. He isauthor of several books in Hungarian. He is
considered to be the Unsung Father of the Dynamo.considered to be the Unsung Father of the Dynamo.

Jedlik Ányos (1800. január 11 – 1895. december 13)Jedlik Ányos (1800. január 11 – 1895. december 13)
feltaláló, gépész, fizikus, bencés szerzetes ésfeltaláló, gépész, fizikus, bencés szerzetes és
számtalan magyar könyv írója. Nevéhez főzıdik aszámtalan magyar könyv írója. Nevéhez főzıdik a
dinamó gyártásának feltalálása.dinamó gyártásának feltalálása.





LifeLife ÉletrajzaÉletrajza

�� He was born in the in He was born in the in SzimıSzimı
today today ZemnéZemné, in the, in the
KomáromKomárom county of the county of the
Kingdom of Hungary. HeKingdom of Hungary. He
was Hungarian, but hiswas Hungarian, but his
family name has Slovakfamily name has Slovak
origin.origin.

�� Jedlik'sJedlik's education began at education began at
high schools inhigh schools in
NagyszombatNagyszombat..

�� In 1817 he became aIn 1817 he became a
BenedictineBenedictine,,  thisthis  waswas  anan
importantimportant  decisiondecision  inin  hishis  lifelife..

�� SzimınSzimın született (ma született (ma
ZemnéZemné), Komárom), Komárom
megyében, Magyarországon.megyében, Magyarországon.
Származása szerint magyarSzármazása szerint magyar
volt, de a neve szlovákvolt, de a neve szlovák
eredető.eredető.

�� TanulmányaitTanulmányait
Nagyszombaton kezdte el.Nagyszombaton kezdte el.

�� 1817-ben a Szent Benedek-1817-ben a Szent Benedek-
rend növendékei közé lépett,rend növendékei közé lépett,
ez volt élete döntı lépése.ez volt élete döntı lépése.



�� He lectured at BenedictineHe lectured at Benedictine
schools up to 1839, then forschools up to 1839, then for
40 years at the Budapest40 years at the Budapest
University of SciencesUniversity of Sciences
department of physics-department of physics-
mechanics.mechanics.

�� In 1845 he began teachingIn 1845 he began teaching
his pupils in Hungarianhis pupils in Hungarian
instead of Latin.instead of Latin.

�� HHe is regarded as one of thee is regarded as one of the
establishers of Hungarianestablishers of Hungarian
vocabulary in physicsvocabulary in physics, , wichwich
publishedpublished  inin 1856. 1856.

�� 1839-ig bencés rendi1839-ig bencés rendi
iskolákban tanított, majdiskolákban tanított, majd
1840-tıl a budapesti1840-tıl a budapesti
tudományegyetemen, fizika-tudományegyetemen, fizika-
mechanika szakon.mechanika szakon.

�� 1845-ben magyarul kezdte1845-ben magyarul kezdte
tanítani tanítványait latintanítani tanítványait latin
helyett.helyett.

�� Az 1856-ban megjelentAz 1856-ban megjelent
Mőszótárnak is egyikMőszótárnak is egyik
szerkesztıje volt.szerkesztıje volt.



�� From 1858 he was aFrom 1858 he was a
corresponding member ofcorresponding member of
the Hungarian Academy ofthe Hungarian Academy of
SciencesSciences..

�� He preceded hisHe preceded his
contemporaries in hiscontemporaries in his
scientific work, but he didscientific work, but he did
not speak about his mostnot speak about his most
important invention, hisimportant invention, his
dynamo, until 1856dynamo, until 1856. T. Thehe
invention of the dynamo isinvention of the dynamo is
linked to Siemens' namelinked to Siemens' name
because because Jedlik'sJedlik's invention invention
did not rise to notice at thatdid not rise to notice at that
time.time.

�� A Magyar TudományosA Magyar Tudományos
Akadémia tagjává váltAkadémia tagjává vált
1858-tól.1858-tól.

�� A tudományos munkáibanA tudományos munkáiban
jóval elıbb járt kortársainál,jóval elıbb járt kortársainál,
és nem beszélt aés nem beszélt a
legfontosabb találmányáról,legfontosabb találmányáról,
a dinamóról 1856-ig. Aa dinamóról 1856-ig. A
dinamó feltalálása Siemensdinamó feltalálása Siemens
nevéhez főzıdik mert Jedliknevéhez főzıdik mert Jedlik
nem tette közzé találmányát.nem tette közzé találmányát.



�� After his retirement heAfter his retirement he
continued working andcontinued working and
spent his last years inspent his last years in
complete seclusion atcomplete seclusion at
the priory in the priory in GyırGyır,,
where he diedwhere he died  inin 1895. 1895.

�� A gyıri rendházbaA gyıri rendházba
vonult nyugdíjba, aholvonult nyugdíjba, ahol
folytatta munkáját. Ittfolytatta munkáját. Itt
hunyt el 1895-ben.hunyt el 1895-ben.



DynamoDynamo DinamóDinamó

�� With the single pole electricWith the single pole electric
starter, he formulated thestarter, he formulated the
concept of the dynamo atconcept of the dynamo at
least 6 years prior toleast 6 years prior to
Siemens and Wheatstone.Siemens and Wheatstone.

�� In essence the concept isIn essence the concept is
that two electromagnetsthat two electromagnets
opposite each other induceopposite each other induce
the magnetic field aroundthe magnetic field around
the rotor.the rotor.

�� Az Az egysarkiegysarki
villamindítójávalvillamindítójával
megfogalmazta a dinamómegfogalmazta a dinamó
elvét 6 évvel megelızveelvét 6 évvel megelızve
Siemens-t és Siemens-t és Wheatstone-tWheatstone-t..

�� Az elv lényege, hogy kétAz elv lényege, hogy két
egymással szemköztiegymással szemközti
elektromágnes indukálja aelektromágnes indukálja a
mágneses mezıt a forgórészmágneses mezıt a forgórész
körül.körül.


