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JEDLIK ÁNYOS TALÁLMÁNYAI

Jedlik Anyos motorjának 100 éves jubileumára a Matematikai és Fi
zikai Lapok 1928-ban külön Jedlik számot adott ki. IMost dinamójának
centenáriumát ünnepeljük - 1861-ben került be a pesti egyetern szer
tárába.

Közhely számba megy már, hogy ma az atomkorszakban élünk. Ha
sonló joggal nevezhetjük a XIX. századot az elektromosság korszakának.
1800-ban állította össze Volta az első elektromos áramot termelő oszlopot,
a legcsodálatosabb eszközt - mondta róla Arago -, amelyet ember vala
ha felfedezhet, il század nagy eredményeit pedig betetőzte az 1901-es hír,
hogy, Marconinak sikerült drótnélküli hullámokkal megvalósítania az ösz
szeköttetést Európa és Amerika között. E két terminus között a század
kutatói fokozatosan feltárták az elektromos áram sokféle tulajdonságát,
amelyeknek alkalmazása megváltoztatta az emberi civilizáció arculatát.
Ebbe a munkába a múlt század harmadik évtizedétől kezdve hazánk is
bekapcsolódott, jóideig egyedül Jedlik rnunkásságával. Hátramaradt ira
tainak alaposabb ismerete meggyőz minket, hogy a szerény anyagi esz
közökkel rendelkező fizikai szertár csendes munkása nemcsak, hogy lé
pést tartott az európai haladással, de nem egy dologban meg is előzte azt,

A magyar reform-mozgalom megindulását Széchenyi 1825-00 fellé
pésétől szokták számítani, de valójában a politikai, irodalmi; szellemi élet
sokféle területén indult meg akkortájban az erjedés. A magyar bencés
rend 1802-ben, visszaálIításakor lett tanító renddé. Tagjainak újfajta kép
zést kellett adnia, s ebben az akkoriban új fejlődésnek induló természet
tudományra is tekintettel volt. Egyetlen adat is nagyon világosan mutat
ja ezt. 1825-ben jelent meg új kiadásban Gehler 8 kötetes PhysikaZiscMs
Wörterbuchjának L kötete. Ez a szokásnak megfelelően felsorolja az elő

fizetők névsorát. Négy magyar könyvkereskedés 9 kötetet kötött le, s
ezeken kívül 10 egyéni magyar előfizető neve szerepel; a tíz közül hét
győri bencés tanár volt. Ennek magyarázata, hogy itt volt a bencés rend
nek a királyi akadémiákkal egyenrangú liceuma, ahol a rendi növendé
keket képezték. Ferenczi Zoltán az Akadémia kiadásában megjelent Deák
életrajzában elmondja, hogy amikor Deák Ferenc a győri akadémia II.
osztályát végezte, fizikatanára, Gröber, aki szintén szerepelt a Gehler
Wörterbuch megrendelői között, azt tanácsolta neki, hogy inkább a bencés
liceum fizikaóráira járjon, mert ennek tanára, Czinár Mór, sokkal job
ban felszerelt szertár segítségével tanítja a fizikát. Deák a tanácsot meg
is fogadta, és mindig hálával emlékezett meg fizikatanáráról.

Jedlik tehát jó tudományos légkört talált Győrött, amikor 18 &ves
korában a noviciátus befejezése után rendi előljárósága ide küldte, a lice
umba tanulmányai folytatására, Tanárai közül Wekerle és Czinár Mór
szerepeltek a Gehler-mű megrendelői között, így haladott szellemű ok
tatásban lehetett része, bár kétségtelenül egyéni hajlandósága, rátermett
sége is hozzáj árult, hogy már fiatalon megkezdte az önálló fizikai kutató
munkát, Írásaiból látható, hogy Gehler Wörterbuchján kívül több német
fizikai folyóirat is rendelkezésére állott. Igazában már növendék korában
is tanárkodott egy évig Győrött - a gimnázium grammatikai osztályának
volt tanára 1822-ben -, de huzamosabb győri működését felszentelése után
kezdte meg 1825-ben a bencés liceumban.

Ekkoriban (1820) fedezte fel Oerstedaz árarnnak mágnesre való ha-
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tását. Ez adott lehetőséget jobb áramjelző készülékek elöállítására, hiszen
Gehler Wörterbuchja még a békacombról beszél mint áramjelzőről.

.schweigeraz áramvezetőt többszörös menetben vezette a mágnes körül,
s így erősebb hatást ért el. Ilyen Schweiger-féle műszerrel kezdte Jedlik
a vizsgálatait kezdő győri tanár korában. Rájött, hogy ha az áram irányát
kellő pillanatban ellenkezőre változtatja, akkor az áram mágneses ere
tével a mágneSrudat~.vagy elektromágnest állandó forgásba lehet hozni.
Igy született meg a ilág első elektromotorja a szerény győri laboratóri
umban 1828-ban, va . 29-ben. Az eredeti egyszerű készülékekből több
változat is megmaradt. 1927-ben a világ leghiresebb fizikusai, köztük 11
Nóbel-díjas, Volta emlékezetére ünnepi gyűlésre jöttek össze Como-ban.
A magyar posta elkérte Pannonhalmáról az ottlevő Jedlik motort, és

.szeptember 12-én, arnikor az elektromosság gyakorlati alkalmazásairól
tárgyaltak, a kis készülék is, bemutatásra került.

Jedlik győri tanárkodásának másik emléke a szódaviz és mesterséges
savanyú Víz előállítására szolgáló készüléke. Nem anyagi \hasznot kere
sett, ezért eljárásmódját nyilvánosan ismertette a Bécsben megjelenő

Zeitschrift für Physik und Mathematik című folyóiratban 1829-ben. Az
eljárás gazdaságos voltát mutatja, hogy amíg egy üveg egri víz például
akkor 36 krajcárba került, Jedlik ennek utánzatát 3 krajcárból állitotta
elő.

Kovács Tamás főapát 1831-ben Pozsonyba helyezte Jedliket akadé
miai tanárnak, majd 1837-ben Jedlik pályázott a pesti egyetem fizikai
tanszékére. amelyre 1839-ben ki is nevezték. 1840-től 78-ig tanított ott,
7& éves korában vonult nyugalomba, s költözött, a bencés rend győri há
zába, ahol ma is márvány emléktábla jelzi egykori lakását.

Ferenczy Viktor győri bencés tanár tanulmányozta át Jedlik tekin
télyes mennyiségű hátrahagyott iratait, levelezését, s így sikerült -tisztáz
ni sokirányú feltalálói működését. Az elektromotor további fejlesztése
volt Jedlik egyik célja, Közel 1000 forint költséggel, jórészt saját pénzé
ből kb. másfél mázsás modellt készített, aminek további sorsa azonban is
meretlen. A kis viUamosmozdony hajtásához szükséges áramot elemek
szolgáltatták. Ekkoriban - az ötvenes években - Jedlik a Bunsen-elem
módosításával újfajta, könnyebb és erősebb hatású elemet állított elő, és
ezzel a Jedlik-elemmel próbálta a kis gépet hajtani, de még ennek az
elemnek a súlya is aránytalanul nagy volt a gép számára. Emellett az
elemekből előállítható villamos energia vagy 20-szor drágább volt, mint
á szénből nyerhető hő energia, így komoly gyakorlati alkalmazásról nem
lehetett szó. Ismeretes, hogy először Jakobi szeritpétervári tanár végzett
nagyobb arányú kísérleteket; 1838-ban gépével csónakot hajtott felfelé a
Néván. A szükséges áramot 128 Grove-elem szolgáltatta, s a 12 személyes
csónak 4 kilométer óránkénti sebességgel haladt. De a gép csak % Ióerőt

tudott kifejteni, s a csekély eredmény annyira elkedvetlenítette Jakobit,
hogy az elektromosság ipari alkalmazását célszerűtlennek nyilvánította.
Kísérletei 60 OOO frankba (mai pénzben vagy egy millió forintba) kerül
tek, amit Miklós cár fedezett. Jedliknek ilyen anyagi eszközök nem áll
tak rendelkezésére.

Említettük már a Jedlik-elemet. Ezzel kapcsolatos Jedlik egyetlen
üzleti vállalkozása. Kapcsolatba lépett Hamar Leóval és Csapó Gusztáv
val egy ilyen elemeket gyártó vállalat felállítására. Valószínűleg a Kere
pesi út 4. szám alatt volt .Jcözös gyáruk", Készítményei közt szerepel a
tétel: 1854. június folyamán elkészült delejvillamos "mozgony" 77 pengő

forint 69 krajcár. (A "mozgony" helyett a "mozdony" szó csak később lett
megszokottá.) Ezt a kisebb villamos mozdonyt hajtották először Jedlik-

592



elemekkel; kár, hogy nem maradt fenn. A kís' gyárban előállitott elemek
ből nagyobb telepet is állítottak össze, s ilyeneket az 1955-00 párizsi ki
állítáera is küldtek, De ebben nem volt szerencséjük. A hanyag csomag
kezelés miatt a nagy IDO-as telep annyira tönkrement, hogy csupán a szer
kezetét lehetett megmutatni, s így csak bronzéremmel jutalmazták. A pá
rizsi próbálkozásnak annyiban lett eredménye, hogy ott is felállítottak
egy kisebb gyárat az elemek előállítására, amely 1858-ig működött, A
Természettudományi Társulat 1857. december 5-i ülésén Szabó József be
számolt arról, hogy "Jedlik galvánelemeit Párizsban Dubosque használja
az electricai világítás előállítására szolgáló igen jeles készülékekhez (ív
lámpák) ,pie hongroise' nevezet alatt". Az elemek erős hatását a követ
kező apróság is rnutatja. 1856. augusztus ID-én a bencés fizikus tanárok
Pannonhalmán találkoztak. Erről ír Kruesz Krizosztom naplójában: "Az
elnökséget Jadlik Anyos vitte, ki rendkívül érdekes dolgokat mutatott be
magával hozott készülékekkel. Este az ősmonostor négyszögudvarában 22
elemből álló Jedlik-féle villanytelepet szerepeltettünk. A fény olyan erős

volt, hogy dacára a holdtöltének, a templom tornya égni látszott, és a
szentmártoníak már a hegy felé tartottak, hogy a tüzet oltsák." Ebből

elgondolható. mekkora lett volna hatása a párizsi IOO-as telepnek, ha ép
ségben kiérkezik.

Az elemekkel egyidőben már más áramforrással is foglalkozott Jed
lik. Faraday kísérletei óta ismeretes volt, hogy mágneses térben mozgó
drótban áram indukálódik. Többen próbálkoztak ezen alapuló gépek szer
kesztésével. Ezek sorába Jedlik is beállt és hamarosan új utat tört. Ku
tatásai közben rájött a dinamó elvére. Nem kell acélmágneseket alkal
mazni .a gépekben, hanem a lágyvas csekély maradék mágnessége is elég
'.egy kis áram termeléséhez. Ezt kell csak újra visszavezetni a lágyvas
tekercsébe, ez akkor erősebb mágnest ad, amely már erősebb áramot ter
mel, s így az áram és mágnes kölcsönösen felerősítik egymást. Ezt az el
vet világosan megfogalmazta Jedlik gépének használati utasításában, ami
kor azt 1861-ben az egyetem szertárában elhelyezte. Ismeretes, hogy
Siemens, akinek a felfedezést külföldön tulajdonítják, csak 1867-ben ké
szítette el dinamóját. Jl\dlik gépe más szempontból is újság volt. Az ak
koriban kialakult gépeken a mágnes váltakozó - északi, déli - sarkai
előtt forog a tekercs, s így váltakozó áram keletkezik, amelyet külön szer
kezettel kell egyirányúvá tenni. Ezzel szemben Jedlik az első unipoláris
dinamót alkotta meg, ahol szellemes kapcsolással egyfajta mágnesség ter
meli az áramot, amelyik így tökéletes egyenáram. Feszültsége ugyan ki
sebb, s ezért nem minden célra használható az áram, például ívlámpához
sem. Valószínűleg némi próbálkozás után emiatt hagyta abba Jedlik a
vele való foglalkozást. Csak később felmerülő technikai problémák tették
hasznossá, amint majd még rámutatunk.

Azt is felismerte Jedlik, hogy dinamója motorként működik, ha kí
vülről vezet bele áramot. Fel is használta ily módon gyakorlati célra: vele
hajtatta nagyhírű osztógépet. Mindjárt pesti tanárságának elején kezdett
ezzel a csodálatos gépezettel foglalkozni. Most is meglepő hatással van a
szemlélőre, ha elnézi, amint a gép karjának végén levő gyémánt csúcs,
órákon át minden felügyelet nélkül húzza egymás mellé a finom vona
lakat, egy milliméteres közre 150-et. így készülnek a finom Jedlik-rácsok
a fényelhajlás tanulmányozására. Gotthárd Jenőnek, a csillagásznak írta
róluk Jedlik, hogy igen kapósak voltak, mert nagy pontosságuk miatt
élénkebb elhajlási képet adtak, mint bárki más által készíttettek.
"Ettingshausen bécsi egyetemi tanár és más fizikusok is, még az ameri-
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kaiakat sem véve ki, örültek, ha ilyenhez juthattak." Jedlik gépét rend
társa, Palatin Gergely, a pannonhalmi főiskola tanára még tökéletesítette.
Végső formájában 2093 vonalat tudott karcolni egy milliméteres közre.

Nem szándékozunk felsorolni Jedlik összes találmányait, hiszen a
fizika bármely ágához nyúlt, mindenütt újat alkotott, Nem egy olyan ké
szülék kapcsolódik ismert európai, vagy amerikai tudós nevéhez, amely
Jedlik igénytelen laboratóriumában készült el először. Elmondhatjuk,
hogy a mai időkben csak az újító díjak sokszoros milliornossá tették vol
na. Utoljára csak csöves villanyszedőiről akarunk még megemlékezni. Elő

ször leideni palackok szellemes láncolatát készítette el, majd ezek helyett
10-12 milliméter átmérőjű, 60 centiméter hosszú üvegcsöveket vett, be
lül 40 centiméter magasságig vasreszelékkel töltötte meg ezeket, s kívül
ugyanilyen magasságig staniollal vonta be. Ilyen csövek kötegéből alkotta
meg sűrítőit,amelyekkel telepét párhuzamos kapcsolásban megtöltötte.
majd átkapcsolva soros kapcsolásra, kisütötte. Több mint egy millió voltos
feszültséget ért el ilyen módon. Gyakorlati alkalmazása akkor még ennek
sem volt, csak hatalmas, 80 centiméter hosszú szikrájával döbbentette meg
az 1873-as bécsi világkiállítás látogatóit. Az atomátalakítás korszakának
kellett elérkeznie, hogy az ilyen nagy feszültség gyakorlati alkalmazást
találjon.

A Búvár 1938-ban első számában cikket közölt "Jedlik Anyos gondo
lata a párizsi kiállításon" címmel. Ez beszámol az amerikai Ohio Brass Co.
1937-ben kiállított Iökésgenerátoráról, amely Jedlikéhez egészen hasonló
kapcsolással 3 millió voltos feszültséget adott. Az atomok bombázásánál,
átalakításánál használták ezt a feszültséget.

Ezzel kapcsolatban kell az unipoláris dinamó jövőjéről is beszél
nünk. Először megemlítjük, hogy a müncheni Deutsches Museumban
Siemens dinamója mellé 1928-ban Bláthy Ottó közbenjárására elhelyezték
Jedlik dinamójának általa elkészíttetett mását a következő felírással:
"Unipolar Induktor von Ányos Jedlík, Budapest 1861". Nincs adatunk,
hogy a háború pusztítása megkímélte-e ezt az emléket. Említettük, hogy
az unipoláris dinamó kis feszültségű áramot adott, ezért Jedlik korában
még nem volt gyakorlati alkalmazása, A technika fejlődése meghozta ezt
is. Rájöttek, ha ily módon nem is kapunk nagy feszültséget, de annál al
kalmasabb e gép nagy erősségű egyenáram előállítására, aminek ma már
többféle alkalmazása van. Ezért például 1905-ben az amerikai General
Electric Co gőzturbínával meghajtott unipoláris dinamót épített, amely
percenként 3000 fordulatával 600 ampéres áramot adott. 1934-ben, csövek
tompahegesztésére a Westinghouse cég épített hatalmas, ilyen szerkezetű

gépet, amelyet 150 OOO ampérre terveztek, de már hosszú évek óta 270 OOO
ampéres terhéléssel jár. Legújabban az a terv, hogy az így kapható erős

egyenáramot annak a nátrium-fémnek megolvasztására használják, amely
mint áramló folyadék némelyik atommáglyánál a termelt hő kivezetésé
re szolgál, Igy megint az atom-technika adott alkalmat Jedlik gondola
tának kiaknázására.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Jedlik emlékünnepélyén 1928.
május 3-án Verebély László műegyeterni tanár tartott előadást. Ebben
idézte Ramon Y Cajal szavait, aki öt olyan tulajdonságot jelöl meg, amely
lyel a tudomány művelőinek okvetlenül rendelkezniöle kell, hogy mun
kásságukat siker koronázhassa. Ezek: szellemi önállóság, intellektuális
kiváncsiság, kitartás a munkában, hazaszerétet és dicsöségszornj. Verebély
szerint Jedlikben mindezt megtaláljuk. kivéve az utolsót, amelytől távol
tartotta őt nemcsak veleszületett szerénysége, hanem szerzetesí mivoltá-
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nak szelleme is, amely egész lényét betöltötte. Nemcsak a dicsőségvágy

hiányzott a szerzetes Jedlikben, hanem szerzetessége még más jellemvo
násokat is rávésett lelkiségére. Eötvös Lóránd mondotta akadémiai em
lékbeszédében: "Jellemének azon lényeges tulajdonságai, amelyek őt az
utódok megemlékezésére méltóvá tették, az általa őnelhatározással vá
lasztott családnak, a magyar bencés rendnek családi vonásait mutatják.
A rendíthetetlen hit Istenben, a tudomány szeretete, a tanítónak soha
nem lankadó szorgalma, az embertársainak bajai iránt fogékony szív, az
önzetlen hazaszeretet, mind olyan vonások, amelyek Jedlik szellemében
rendjének hagyományos szokásai nyomán indultak fejlődésnek és erő

södtek meg."
Ezek a jellemvonások tették, hogy Jedlik nemcsak a magyar névnek

becsületet szerző tudós, hanem több ennél: ember, igaz ember, akinek
alakját a lélek nemessége teszi rokonszenvessé. Ilyen szempontból is meg
érdemelten tesszük nevét az elektromosság legnagyobb kutatóínak, Voltá
nak, Ampérenek, Faradaynak neve mellé,

Méltán viseli több magyar középiskola most is nevét, és méltán adott
Győr városa díszsírhelyet földi porhüvelye számára. Sírköve is megörö
kíti három legnagyobb találmányának. a motornak, a dinamónak és csö
ves villanyszedőinek emlékét.

ISTENTISZTELET

Orgona búgott fönn a kóruson,
lenn áhitattal énekelt a nép,
kívülről, hisz ezerszer zengte már;
- igy dicsérte egyetlen Istenét.

Az oltáron a pap felénk fordult,
csengettyű csengett; s fénylett, mint a Menn,!!
hajnali Napja, az arany kehely,
mit fölmutatott a pap csendesen.

Magamba szálltam - A szetit gyógyulás
át- meg átjárta béna lelkemet.
S elindultam az oltár felé, hogy
az áldozatnál én is ott legyek.

S mint fa, mely a súlyát elvesztette,
úsztam könnyen a tisztulás ban én;
mint madár, mely hazájába tér meg,
szálltam, boldog, a szeretet egén ...

S - orgona búgott fönn a kóruson,
lenn áhitattal énekelt a nép:
"Szent vagy, Uram ..." - ezerszer zengte
így dicsérte egyetlen Istenét ...

már

Fazekas Lajos
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