
JEDLIK ÉLETRAJZA.

I.

Jedlik István Ányos ISOOjan. 11-én született Szémőn, Komárom- 
megyében. Szülői, Jedlik Ferenc és Szabó Rozália, egyszerű föld
míves emberek voltak, jobbágyai a hercegprímásnak, akinek 
érsekújvári domíniumához tartozott Szémő. Jedlik Ferenc negyed
telkes gazda volt, de azért mégsem riadt vissza az anyagi áldo
zattól sem, amikor gyermekeinek a neveltetéséről volt szó. István 
fiát 10 éves korában Nagyszombatba vitte, hogy hosszabb ott- 
tartózkodása alatt megtanulja a tót nyelvet. Itt kezdte meg 
Jedlik gimnáziumi tanulmányait a bencések intézetében. A gim
názium negyedik osztályát azonban már Pozsonyban végezte 
a bencéseknél, mert apja ide vitte át, hogy a tót nyelv mellé 
még a németet is elsajátítsa. így a körülmények szerencsés 
találkozása folytán már gyermekkorában három nyelven be
szélt Jedlik, nem is számítva a latint, amelyet az akkori ta 
nítási rendszer mellett, szintén teljesen elsajátított tanulmányai 
közben.

A pozsonyi tanárok közül Gácsér Leó, a későbbi dömölki 
apát volt rá legnagyobb hatással. Az ő befolyásának tulajdonít
ható, hogy a hatosztályú gimnázium elvégzése után Jedlik Pan
nonhalmára ment, hogy a bencés rendbe való felvételét kéije. 
Példáját követte osztálytársa és egyben unokatestvére, Czuczon 
Gergely is. Mindkettőjüket felvették és 1817 okt. 25-én öltöt
ték-magukra a Szent Benedek rend ruháját. Ekkor kapta Jedlik 
az Ányos nevet.

Az egyévi próbaév (noviciatus) kitöltése után a rend győri
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filozófiai tanfolyamán folytatta tanulmányait. Ez a kétéves tan
folyam tanulmányi szempontból körülbelül ugyanazt nyújtotta, 
mint az akadémiák bölcseleti fakultása. Jedlik előképzettségé
nek megismerésére érdemes felemlíteni, mit is tanultak az aka
démiákon fizikából abban az időben. A fizika csak a második 
évben szerepelt a tantárgyak között, éppen ezért a másodéves 
bölcsészeket fizikusoknak nevezték. Az 1806-iki Ratio educatio- 
nis, amely az akadémiákon is szabályozta a tanítást, a fizika 
tanítási anyagát részletesen ugyan nem szabta meg, de a meny- 
nyiségtannak a fizikában való alkalmazásáról szólva, azt mondja, 
hogy főleg a nehézségi és vonzási erőket kell tárgyalni Kepler 
törvényeiből levezetve, azután még az ingalengés törvényeit, a 
lencsék és tükrök tulajdonságait. Nemcsak az anyag volt szűkre 
szabott, hanem még a megfelelő szaktanárok is hiányoztak. 
Egyáltalán abban az időben még meglehetős ismeretlen volt 
az a fogalom, amit most szakemberen értünk, az akkori fő
iskolák tanárai inkább polihistorok voltak, mint egy-egy szak 
alapos ismerői. JEDLiK-et is mennyiségtanból és fizikából Győ
rött Ginár Mór tanította, a bencés rendnek kiváló tagja, ké
sőbb akadémikus, aki azonban tudós hírnevét inkább törté
nelmi munkáival szerezte meg. Ily körülmények között nyilván
való, hogy a bölcseleti tanfolyamon inkább csak kedvet kap
hatott Jedlik a fizika iránt, mint igazi alapos bevezetést a 
a fizika tudományába. Ez a körülmény persze hatással volt 
tudományos egyéniségének kialakulására is.

A bölcseleti tanfolyam elvégzése után Jedlik visszakerült 
Pannonhalmára, hol megkezdte teológiai tanulmányait. E mellett 
Horváth Pál kormányzó apát külön parancsára készült a böl
cseleti doktorátus letevésére. Ez szintén nem jelentett egy 
meghatározott tudományágba való elmélyedést, mert a doktori 
fokozat elnyerésére akkor matematikából, fizikából, filozófiából 
és történelemből kellett vizsgázni. Miután Jedlik 1821 és 1822- 
ben ezeket a szigorlatokat letette, 1822 okt 31-én megkapta az 
aitium liberalium et phylosophise doktori címet. Ugyanebben 
az évben a rendi elöljáróság Győrbe helyezte, hol a harmadik
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grammatikai osztálynak lett a tanára. De ez a működése csak 
egy évig tartott, ezután visszament Pannonhalmára teológiai 
tanulmányainak folytatására, minek végeztével 1825 szept. 3-án 
áldozó pappá szentelték.

Kissé részletesebben foglalkoztunk Jedlik tanulmányainak 
ismertetésével, de erre szükségünk van, hogy helyesen tudjuk 
megítélni tudományos működését. Az iskolákban szerzett teo
lógiai ismereteket, bizonyos általános műveltséget, volt meg
felelő nyelvismerete, de semmi sem volt, ami öt valami szak- 
tudomány mivelésére predesztinálta volna, csakis szellemének 
sajátos rátermettsége. Elvégezte iskolai tanulmányait s mivel 
nem volt senki az országban, akinek a segítségére, útbaigazí
tására számíthatott volna, aki irányt tudott volna szabni ku
tatása számára, a maga erejéből kellett nekiindulni a tudo
mányos munkálkodás rögös útjának. Neki is végig kellett csi
nálni azt a sok csetlést-botlást, félig tudatos próbálkozást, ami 
minden autodidaktának az osztályrésze s ami annyira megbénítja 
éppen a fiatal évek munkálkodását, amelyek pedig a legérté
kesebbek szoktak lenni.

Jedlik fizikai munkálkodása Győrött kezdődött meg. Ide 
diszponálta a rendi vezetőség mindjárt a lölszentelése után, 
hogy a rend filozófiai tanfolyamán a természettant, természet
rajzot és mezőgazdaságtant tanítsa. Ezzel határozott irányban 
terelődött munkálkodása s a természettudományok, ezek közül 
is különösen a fizika foglalták le lassankint minden érdeklődé
sét. Alkalma volt új hivatásában német tudományos folyóirato
kat tanulmányozni s igy hamarosan felkeltette figyelmét az a 
hatalmas nekilendülés, amelyet az elektromosságtan éppen ab
ban az időben mutatott. 0 is elkezdett ezekkel a problémák
kal foglalkozni s bár nem volt különösebb kézügyessége, mégis 
maga is megpróbálkozott a folyóiratokban olvasott készülékek
nek összeállításával. Különös tehetsége, amely a XIX. század 
legnagyobb fizikai felfedezőivel állítja őt egy sorba, már akkor 
jelentkezett. Összeállította 1827—28-ban az első elektromotort 
s bár nem is publikálta eredményét, kétségtelen, hogy talál
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mányával időben megelőzte mindazokat, akiket külföldön az 
elektromotor feltalálói gyanánt említenek. De az elektromosság
tan nem az egyedüli terület volt, amelyen abban az időben a ku
tatásait megkezdte. Majdnem ugyanerre az időre esik a szóda
víz készítésének a feltalálása is, amely, ha nem is olyan nagy- 
jelentőségű, jól mutatja szellemének irányát, amely őt annyira 
képessé tette a felmerülő problémáknak gyakorlati irányban 
való megoldására. Ezzel a találmányával indult meg irodalmi 
működése is. Találmányáról szóló latinnyelvű értekezését be- 
küldötte a Baumgartner és Ettingshausen szerkesztésében Bécs- 
ben megjelenő Zeitschrift für Physik und Mathematik-hoz és 
Ettingshausen németre fordítva 1829-ben le is közölte.1 2

Kovács Tamás főapát 1831 áprilisában Győrből Pozsonyba 
helyezte J^DLiK-et, a pozsonyi akadémián lett a természettan, 
természetrajz és mezőgazdaságtan tanára. A bencésrend ugyanis 
1816-ban vállalkozott arra, hogy a pozsonyi akadémia filozófiai 
karát ellátja tanárokkal. Ennek megfelelően, ha valamelyik tan
szék megüresedett, azt lehetőleg bencésekkel töltötték be.

A pozsonyi fizikai szertár, amelyik Jedlik rendelkezésére 
állott, meglehetősen hiányos volt. Alapját az a néhány termé
szettan i műszer és természetrajzi preparátum alkotta, amelye
ket 1784-ben Nagyszombatból Pozsonyba hoztak, amikor az 
akadémiát ide áthelyezték. A gyarapodás igen lassú volt, mert 
az évi 40 forintos általány majdnem egészében elfogyott javí
tásokra, apró pótlásokra, újabb beszerzésre alig maradt valami. 
Jedlik külön segélyeket próbált kieszközölni. «A bencések — 
írja Ortvay 2 — névszerint Jedlik és Römer tekinthetők tulaj
donképpen a múzeum legbuzgóbb gondozóinak, amint tényleg 
ők voltak azok, kik fáradságot s az instanciázással összekötött 
vesződséget nem kímélve, a gyűjtemény kiegészítésére lehetőleg 
törekedtek.» Jedlik fáradozásainak lett is valami eredménye. 
Már 1835-ben kapott nagyobb segélyt, 1839-ben pedig 1340 fo

1 Zeitschrift für Phys. u. Math. VII. k. 1829. 47—58. 1.
2 Ortvay T .: Száz év egy hazai főiskola életéből. 1884. 92. 1.
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rintot utaltak ki neki, hogy abból szerezzen be egy-egy mágnes
elektromos gépet a pozsonyi, kassai, váradi, győri akadémiák 
és a pesti egyetem részére. Ebből az intézkedésből is látszik, 
hogy már akkor őt tartották az ország első fizikusának.

Megfelelő tankönyv hiányában már ebben az időben foglal
kozott Jedlik azzal a gondolattal, hogy egy nagyobbszabású 
fizikai kézikönyvet ír. Az akkori tanítási nyelvnek megfelelően 
latin fizikát kezdett írni, de amikor már munkájának nagyobb 
része elkészült, abbahagyta a könyvirást, mert látta, hogy már 
nem lenne időszerű latinnyelvű fizikát írni akkor, amikor 
mindinkább előtérbe lép az a gondolat, hogy a tanítás nyelvévé 
is a magyart kell tenni.

Már pozsonyi tanársága elején, 1881 augusztusában gondolt 
arra, hogy pályázik a pesti egyetemnek fizikai tanszékére, 
amely akkor Tomcsányi Ádám halálával megüresedett. Azon
ban ekkor még a főapát lebeszélte. Amikor azonban 1837-ben 
újra megüresedett a tanszék, ő is pályázott. Ekkor már másod
ízben szerepelt azon a vizsgálaton, amelyet az akkori rendel
kezések az egyetemi tanárságra pályázók számára előírtak. Ez 
a vizsga írásbeli és szóbeli részből állott. 12 órai munkaidő 
alatt kellett kidolgozni három előírt tételt, azután következett 
a szóbeli vizsgálat, ahol tetszésszerint választott témáról kel
lett előadást tartani 20 percig latin és német nyelven. Az ak
kori magyarországi tudományos állapotokra jellemző, hogy a 
tanszékre pályázók között volt egy Vencel nevű fiatal ügyvéd 
is, aki saját bevallása szerint fizikai kísérleteket, különösen 
újabbakat sohasem látott s mindössze három hónapig foglal
kozott fizikával, t. i. a pályázat kihirdetésétől a vizsga napjáig. 
Mégis voltak a vizsgabiztosok között, akik erősen pártolták. 
A vizsga eredménye alapján JEDLiK-et nevezték ki egyetemi 
tanárnak, aki 1840 márc. 1-én el is foglalta a katedráját.

II.

Az eredményes természettudományi vizsgálódásnak elenged
hetetlen feltétele a jól felszerelt szertár, laboratórium. Ennek
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teljes tudatában volt Jedlik is, annál is inkább, mert már pesti 
tanársága előtt módjában volt áttanulmányozni a monarchiá
nak nevesebb főiskoláit éppen ebből a szempontból. A pesti 
egyetem fizikai szertára ebben az időben még nagyon is hiányo
san volt felszerelve és a 64 forintos évi átalány mellett gon
dolni sem lehetett arra, hogy a hiányokat pótolva, a szertár 
fejlesztésében lépést lehessen tartani a fizikának már mind
inkább rohamossá váló fejlődésével. Hogy ezen a téren meg
tegyen minden lehetőt, ennek kellett akkor az egyetemi tanár 
első kötelességének lenni. Jól lehet látni Jedlik hátramaradt 
feljegyzéseiből1 az anyagi segédeszközökért való azt a sokszor 
hiába való küzdelmet, amelyik egyetemi tanárságának első 
éveit jórészt lefoglalta. Egyik folyamodványt a másik után adja 
be. Hivatkozik arra, hogy a szertár évi 64 forintos átalánya 
majdnem egészen elfogy javításokra, alig marad valami új be
szerzésekre. így pl. 1843—46-ig mindössze 141 váltó forint 
44 krajcárt, tehát körülbelül 56 pengő forintot tudott csak új 
eszközök beszerzésére fordítani. Hivatkozik külföldi példákra. 
A bécsi egyetem már 1835-től kezdve évi 1100 forintot kapott 
a t.ermészettani szertára számára, azonkívül többször nagyobb 
segélyt. Még a hazai tanintézetek között sem foglalja el a pesti 
egyetem ebből a szempontból az. első helyet. Egyik jelentése 
szerint a- szegedi, pécsi, nagyszombati líceumok, a pápai kol
légium, a pesti ipartanoda mind nagyobb jutalékot kaptak a 
természettani szertár számára, mint a pesti egyetem.

A sok folyamodásnak csak 1852-ben lett látható eredménye, 
a szertár általányát felemelték 420 o. é. forintra, ami 400 pengő- 
forintnak felelt meg. Közben már a saját pénzéből is sokat 
áldozott a szertár fejlesztésére, hogy legalább némileg meg
mentse a fizikai szertár becsületét. Ez az összeg 1848-ig már 
1572 p. forintra nőtt, ami nagyon is tekintélyes összeg volt, 
ha figyelembe vesszük, hogy egyetemi tanári fizetése abban az 
időben csak 1000 p. forint volt. Ezt a kiadását később részben

1 P a n n o n h a lm i  kézirattár .
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megtérítették, mert 1850-ben a tőle beszerzett szerek megvál 
tására 971 p. forintot utaltak ki neki.

Jedlik egész 1850-ig az egyetemen levő mérnöki intézetben 
Institutum Geometricum) is tanított, az elektromosságtanból 
tartott előadásokat. Itt is, meg egyetemi előadásaiban is a 
latin nyelvet használta az akkori rendelkezéseknek megfelelően, 
de örömmel fogadta az 1843—44. országgyűlés határozatát, 
amely a közoktatás hivatalos nyelvévé a magyart te tte : «Leg
először is honi nyelven szólítom önöket — mondotta 1845 
okt. 8-iki beköszöntő beszédében,1 — hogy éldelhessék azt az 
örömöt, amelyet minden honát szerető magyarnak érezni kell, 
midőn a köz kívánságát méltányló Felséges királyunk a nagy
méltóságú Magyar Helytartó Tanács útján honi nyelvünknek is 
kitárta tanodáink ajtaját; honi nyelven szólok azért is. hogy 
mindenkit, akinek eddig ezt sajáljává tenni feleslegesnek lát
szott, emlékeztessek, miszerint már nem elégséges csak szüle
tési hely tekintetéből magát magyarnak vallani, hanem nyelv 
tekintetéből is történendő magyarosodás a jelen kor szelleme 
által kérlelhetetlenül szorgalmaztatik.»

Nagy nehézséget okozott azonban az egységes magyar mű
szavak hiánya, azért először a magyar tudományos nyelvet kellett 
kialakítani, mielőtt a rendelkezést teljes egészében végre lehe
tett volna hajtani. A hiány pótlására Jedlik is résztvett a Toldi 
vezetése alatt álló vállalatban, amelynek célja éppen az volt, 
hogy különösen a középiskolai oktatás számára megállapítsák 
az egységes magyar tudományos műnyelvet. Az 1858-ban meg
jelent Német-magyar tudományos műszótárban ő írta a fizikai, 
kémiai és mechanikai részt.

Jedlik érdeklődését egyetemi tanárságának első idejében az 
elektromosságtan mellett főleg a fénytan kötötte le. Szelleme 
irányának megfelelően itt is nem annyira a Fresnel által felvetett 
elméleti problémák érdekelték, hanem inkább a tünemények
nek minél szebben való előállítása s az ehhez szükséges esz

1 P a n n o n h a lm i  kéz ira t tá r .
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közök tökéletesítése foglalkoztatták. Már Fraunhofer megálla
pította, hogy a fényelhajlásnál létrejövő színtünemények külö
nösen jól tanulmányozhatók az optikai rácsok segítségével, 
amilyeneket már ő is készített. Ilyen optikai rácsok készítésére 
szolgáló osztógépet mások is készítetlek, de ezeknek szerke
zetét nem ismertették és optikai rácsokat forgalomba nem hoz
tak. Ez vezette JEDLiK-et arra a gondolatra, hogy ő is készít 
ilyen osztógépet. Hamarosan munkába is fogott és a Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók Pécset tartott VI. naggyűlésén 
(1845) már be is mutatta a fényelhajlás tüneményeit oly opti
kai rácsok segítségével, melyek az ő osztógépén készültek.

Gépe nem meglevő készülékek utánzása, hanem eredeti talál
mány. Az egésznek lelke egy tinóm csavar, amely a hozzátar
tozó fogaskeréknek egy-egy fokkal való tovaforgatásakor, a mil
liméternek csekély tört részével juttatja előre a karcoló készü
léket. Eredetileg két csavar tartozott hozzá, amelyeknél egy 
csavarmenet magassága lVs mm volt, a hozzájuk tartozó fogas
kerekek közül pedig az egyiknek 100, a másiknak 200 foga 
volt; így ezzel a berendezéssel 75, illetőleg 150 vonalat lehe
tett húzni 1 milliméteres közre. Ugyanis, miután a fogaskerék 
egy-egy fokkal tovább fordult, alkalmas szerkezet gyémánt-tűvel 
egy-egy finom vonalat karcolt az üveglapra. 1845-ben csak az 
első csavar volt készen, az akkor bemutatott rácsoknál egy 
ujjnyi szélességre körülbelül 2000 egyenlőközű vonal esett. Mi
vel a régebbi osztógépek már 800—400 vonást is adtak egy 
milliméterre, nyilvánvaló, hogy Jedlik célja nem annyira a be
osztás sűrűsége volt, mint inkább a karcolások egyenletessége, 
hogy minél szebb színjátéka legyen a színképeinek. Maga írja 
GoTTHARD-nak 1 (a herényi csillagásznak), hogy rácsai igen ka
pósak voltak, mert élénkebb elhajlási képet adtak, mint bárki 
más által készítettek. Ettingshausen bécsi egyetemi tanár és 
más fizikusok is, még az amerikaiakat sem véve ki, örültek, ha 
ilyenhez jutottak.

1 P a n n o n h a lm i  kéz ira t tá r .
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Az osztógép további sorsa elég változatos. A 60-as évek vé
gén Jedlik a gép javítását és kitisztását egy vándor mecha
nikusra bízta. Ez azonban a gép szétszedése után összelopta, 
ami értékhez a szertárban hamarosan hozzájuthatott és meg
szökött. Ez annyira felbosszantotta JEDLiK-et, hogy gépét többé 
össze sem állította, hanem úgy szétszedve, amint a mechanikus 
hátrahagyta, az egyes alkatrészeket egyszerűen belerakta egy 
ládába és az egészet félretette. Ilyen állapotban került az osztó
gép 1879-ben Győrbe, amikor Jedlik nyugalomba ment, majd 
1884-ben átengedte a pannonhalmi főiskola fizika szertárának. 
Itt azután a főiskola fizika tanára, Palatin Gergely, nagy fá
radsággal és türelemmel, minden tervrajz nélkül, újra össze
rakta és munkába állította. Több évtizedes munkája által jelen
tékenyen tökéletesítette a készüléket úgy, hogy a legutóbbi 
időben már 2093 vonalat tudott vele karcolni egy milliméterre. 
Magyarország nagyon sok tanintézete manapság is oly optikai 
ráccsal van ellátva, amely ezen a Jedlik-PALATiN-féle osztógépen 
készül. Fröhlich Izidor a poláros fényre vonatkozó nagy
fontosságú vizsgálódásainál is felhasználta ezeket az optikai 
rácsokat.

Az emberi sors különös megismétlődése, hogy Palatin Ger
gely hirtelen halálakor (1927) az osztógép épp oly szétszedett 
állapotban maradt hátra, mint ahogy ö átvette.

JEDLiK-et a nyugodt munkálkodásból egyidőre kizökkentette 
az 1848-as szabadságharc, amelynek eseményei erősen bele
nyúltak az ő életébe is. Az 1847—48. iskolai évben ő lett a 
bölcsészeti kar dékánja. Nehéz időkben kellett ezt az állást 
betöltenie. A márciusi mozgalmak teljesen magukkal ragadták 
az ifjúságot, ami persze nem történhetett meg az iskolai ér
dekek kára nélkül. Egész hetekre távol maradtak az előadások
tól. Jedlik, mint dékán, kötelességének tartotta, hogy az ifjú
ságot lehetőleg visszatartsa a politikai szerepléstől és a további 
iskolai munkára buzdítsa. E miatt persze népszerűtlen lett eb
ben a nagyon is mozgalmas időben, amikor oly könnyen do- 
bálódtak a hazafiatlanság vádjával. JEDLiK-nél még papi mivolta
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is hozzájárulhatott, ami a szélsőségesebb elem szemében na
gyon is hátrányául szolgált. Ezzel lehet magyarázni, hogy má
jus 8-án maeskazenét adtak neki, miután már márc. 31-én egy 
pisztollyal felfegyverzett részeg ember állított be hozzá, aki 
agyonlövéssel fenyegette.

Az ellene feltámadt hangulat annyira fokozódott, hogy a 
kultuszminisztertől elbocsátását is kérték. Ennek a híre Szémőre 
is eljutott és Ferenc bátyja, aki odahaza a családi vagyonon 
gazdálkodott, azt írta neki még áprilisban, hogyha elvesztené 
állását, menjen haza őhozzá, náluk biztos menedéket talál. De 
erre nem került a sor. Eötvös, az akkori közoktatásügyi mi
niszter, semmi okot sem talált az érdemes tanár elbocsátására, 
akinek a hazafiságához nem férhetett kétség, hanem csak any- 
nyit tett meg az ifjúság lecsillapítására, hogy kinevezte Gelentzei 
Pált ideiglenes tanárnak s mindenkinek a tetszésére bízta, 
hogy Jedlik vagy Gelentzei előadásait akarja-e hallgatni. Az elő
adások folyamán azután sikerült JEDLiK-nek az ifjúságot visza- 
hódítani, az ellene kinevezett tanárt nagyobbrészt otthagyták 
és az ő előadásaira jártak. A következő iskolaévben azonban 
már nem tartott előadásokat és a szertár kulcsait is Gelentzei 
vette át tőle.

A szabadságharc idején ő is a nemzetőrök közé állott és 
részt vett a Pestet védő sánc építésében. Az osztrák megszál
lás alatt továbbra is Pesten maradt, hogy féltett szertárát szük
ség esetén menthesse.

A szabadságharc leverése után az egyetemi tanároknak is 
igazolniok kellett magukat a haditörvényszék előtt. Jedlik fel
jegyzései szerint három kérdésre kellett felelniük.

I. Vájjon a magyar kormány által kívánt nyilatkozatot Ma
gyarország általános függetlenségének elismeréséről sajátkezű- 
leg aláírták-e és volt-e szerepük annak készítésében?

á. Maguk vagy rokonaik kaptak-e polgári vagy katonai hi
vatalt ?

3. A magyar kormánynak szóló hódolóiratot aláírták-e?
Jedlik a magyar kormánynak szóló hódolóiratot aláírta ugyan,
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de egyébként nem vett részt a politikai életben, azért a hadi- 
törvényszéktől 1850 ápr. 16-án megkapta a felmentést. Újra 
visszatérhetett a tudományokhoz.

1850-ben jelent meg a «Természettan elemei» című művé
nek első kötete «Súlyos testek természettana» cimen. Műve 
előszavában a következőket mondja: «E munka tartalma na
gyobb részint a német irodalom nevezetesb kútforrásaiból va
gyon meríve ; azonban korántsem puszta fordítás, hanem tanul
mányaimnak öngondolkozólag eredeti kifolyása. Helyzetűnkben 
meg kell elégednünk azzal, ha bármellyik tudományos írónk 
•tanulmányát azon fokra állítva terjeszti elő, mellyen az a na
gyobb és műveltebb nemzetek irodalmában áll.» Ez a szem
pont tudományos irodalmunk megindulásának idejében nagyon 
is helyes volt.

Ebben a munkájában Jedlik a mechanikát és a hangtant 
tárgyalja a kémia elemeivel együtt. Erre az utóbbira azért volt 
szükség, mert a kémiának akkor még nem volt külön tanára 
a pesti egyetemen. Nagy kár, hogy a további rész, különösen 
az elektromosságtan már nem jelent -meg. Ennek az okát kü
lönben maga Jedlik adja meg HELLER-hez írt levelében : 1 «Az 
egyetemi természettani tanszékre történt kinevezésem után — 
írja — hozzáfogtam hallgatóim számára egy magyarnyelvű ter
mészettan megírásához az addig használatban volt latinnyelvű 
helyett; de abból csak az első kötet jelenhetett meg, mert az 
egyetemi tanrendszernek azon megváltoztatása folytán, mely 
szerint a tanár oda lön utasítva, hogy a tantárgynak nem a 
kompendiumát, hanem mindegyik félév alatt valamely részéi 
terjedelmesebben adja elő, nem lett volna célszerű a kompen- 
diumozott természettan használata.»

Könyvéért megkapta az akadémia 50 aranyas nagyjutalmát. 
Az akadémia bírálata nagyon dicsérő:2 «E munkában a dús 
tartalom kellő bőséggel és választékossággal, nem egyszerűen

1 H eller Á .: A physika története. 84. 1.
2 A M. T. Akadémia évkönyvei. IX. k. 1848—59. 43. 1.
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elsajátítva, hanem a természeti tünemények s ezekből levont 
törvények saját észleletekés kísérletek által újból megalapítva; 
sőt önálló vizsgálatokkal is bővítve; a részletek egymásból 
mintegy szervileg kifejlesztve adatnak; a tudományos tárgyalás 
kellő tekintettel a matematikai megállapításra, a tapasztalat
tal folyvást összefűzve s az életből vett példákkal felderítve 
halad, ami által az olvasó egyéb tünemények megfejtésére is 
képesíttetik; előadása végre a meglevő műnyelv szerencsés fel- 
használása mellett világos és szabatos.»

1858-ban a tudományos akadémia rendes tagjává választotta 
JEDLiK-et. A következő évben már meg is tartotta székfoglaló-, 
ját, amelynek tárgyául olyan problémát választott, amely az 
utolsó évtizedben különösen foglalkoztatta. Előadásának címe: 
«A villanytelepek egész működésének meghatározása.»1 Azzal 
a feladattal foglalkozik ebben, hogyan lehetne kísérletileg azt 
a teljes hatást meghatározni, amelyet egy galvánelem az egész 
működési ideje alatt ki tud fejteni. Erre a célra egy összetett 
voltaméiért állított össze, amelynek a segítségével nemcsak azt 
a durranó gáz mennyiséget lehet megállapítani, amelyet egy 
telep fejleszteni tud, ha azt egész a kimerüléséig működésbe 
tartjuk, hanem ennek egy-egy meghatározott időre eső részét 
külön is megmérhetjük. Ezáltal arról is képet kapunk, hogy a 
telepből nyert áram intenzitása közben micsoda ingadozásokat 
szenved.

A galvánelemekkel összefüggő kérdések hosszabb időn át 
foglalkoztatták JEDLiK-et. Ismerve az akkori elemek gyengéit, 
azoknak a tökéletesítését is megkísérelte. A BuNSEN-elemet 
akarta módosítani azáltal, hogy az akkor még igen tökéletlen 
agyagcellák helyett úgynevezett villampapírost használt. Már 
1846-ban észrevették Böttger és Schönbein, hogy a gyapotnak, 
papírnak megvan az a tulajdonsága, hogy ha meghatározott ideig 
salétromsavba, azután vízbe áztatjuk őket, akkor a salétrom
sav további hatásának ellenállnak és gyönge dörzsölésre is erős

1 Akad. értesítő. Math, és természettud. osztály. 1859. 291. 1.
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elektromos hatást mutatnak. Ilyen villamos papírt használt 
Jedlik az elemében, azonkívül még más módosításokat is tett. 
Munkájába belevonta Csapó GuszTÁv-ot és Hamar L,EÓ-t is, de 
a legjelentősebb módosításokat Jedlik végezte és az irodalom
ban is Jedlik-elem nevet találjuk. A CsAPÓ-val és Hamar ral 
közösen kiállított ira t1 szerint: «Jedlik Ányos tanár úr által 
történt a) A szénlemezek készítésének találmánya, b) A szén
lemezek beragasztására kellékeit Stearinin és Cerinin készíté
sének találmánya, c) A rámákhoz kén és Colcotár keverék alkal
mazása. d) A rámák bevonásához a Schön bei N-féle villampapír 
alkalmazása, e) A Cerininnek szénlemezek beragasztására mi
kénti alkalmazása, g) Az elemek összekötése porcellán és 
gummielasticum nélkül, h) A cellából kifejlendő légéleg elveze
tésére vagy elnyelésére szolgáló szerkezet, i) Az elemek mű
ködtetésére légsav helyett Chilisalétromnak alkalmazása.

A JEDLiK-elemet alaposabban Sztoczek József műegyetemi 
tanár vizsgálta,2 mérte belső ellenállását és elektromotoros 
erejét. Véleményét a következőkben foglalta össze: «Állíthatom 
hogy a JEDLiK-féle elemek, midőn egyrészt hatályosság tekin
tetében a legkitűnőbb szénelemekkel versenyeznek, másrészt 
némely hátrányaik dacára is bírnak még mindig annyi előny
nyel, hogy ügyes kezelőnek erős folyamatot igénylő kísérletek
nél jobb szolgálatot tesznek, mint más ilynemű Bécs és Prágá
ból ide érkezett eszközök.»

Az 1855-iki párizsi világkiállításon is szerepelt a JEDLiK-elem, 
Csapó Gusztáv vitt ki magávál néhány battériát és az ő leve
lei számolnak be azok sorsáról.3 A kiállításon szörnyű hanyag 
módon kezelték a beküldött csomagokat, halomszám rakták 
egymásra a még el nem rendezett tárgyakat, így nem csoda,

1 A Pannonhalmi szent Benedek-rend története, VI. k. 840. 1.
2 Sztoczek : A JEDLiK-féle galvánelem állandóinak meghatározására vo

natkozó vizsgálatok. A természettud. társ. évkönyve 1851—56. III. k. 1857. 
193. lap.

3 Pannonhalmi kézirattár. L. még Pesti Napló 1855. szept. 12. sz.-ban 
Csapó cikkét.

3*



hogy Jedlik nagyobb battériái annyira tönkrementek, hogy 
csak a szerkezetüket lehetett megmutatni. A kiküldött bizott
ság csak egy kisebb telepet tudott működésben megvizsgálni, 
annak hatását erősebbnek találta egy megfelelő BuNSEN-telep- 
nél s bronzéremmel tűntették ki. Csapó levelei szerint külö
nösen Dubosck, akkoriban neves francia optikus, érdeklődött a 
telep iránt, ajánlotta, hogy küldjön Jedlik új elemeket Párizsba, 
amelyekből ott kellene nagyobb telepet összeállítani és hatásu
kat nyilvános kísérlettel bemutatni. De ennek a megvalósítá
sára már nem került a sor.

A galvánelemekkel egyidőben már egy sokkal fontosabb 
probléma megoldásán is fáradozott Jedlik. Az 50-es évek elejé
től kezdve foglalkozott a mágnes-elektromos gépek tökéletesíté
sével és sikerült is a dinamó elvét felfedezni. Az első kész gé
pét 1861-ben állította be az egyetem szertárába, így hat évvel 
megelőzte Siemens-E Igaz ugyan ezzel szemben, hogy S iemens 
mindjárt felismerte találmányának óriási gyakorlati jelentősé
gét s ezt mindjárt első előadásában kifejezésre is juttatta, míg 
Jedlik megelégedett az elért eredménnyel és kifelé nem publi
kálta találmányát. De nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy 
Siemens egy elektromos eszközöket készítő gyár élén állott, 
Jedlik pedig éppen akkoriban szerzett eléggé kedvezőtlen ta
pasztalatokat a JEDLiK-elem értékesítése körül. Ezért megért
hető, ha nem igyekezett új találmányát gyakorlatilag is érté
kesíteni.

Az 1873-as bécsi világkiállításon újabb JEDLiK-találmány kel
tett nagy feltűnést, a csöves villámszedői. Már régebben arra 
a gondolatra jött, hogy sűrítőkkel úgy lehet nagyobb hatást 
elérni, ha a leydeni palackok telepét párhuzamos kapcsolásban 
tölti meg s azután a megtöltött sűrítőket sorba kapcsolja, ami
kor meglepő nagy szikrát kapott. A sűrítők kapacitásának a 
növelésére a fegyverzetek felületét igyekezett növelni. Ezért 
10— 12 mm átmérőjű és körülbelül 60 cm hosszú üvegcsöveket 
használt, ezeket egyik végükön beforrasztotta, belül 39 cm 
magasan megtöltötte vasreszelékkel, kívül pedig ugyanazon
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magasságig staniollal vonta be őket. Ezekből a kis sűrítőkből 
20—30-at egy közös nagyobb üveghengerbe tett s gondoskodott 
róla, hogy a külső és belső fegyverzetek külön-külön jó vezető 
összeköttetésben legyenek. Az egész rendszer így egyetlen nagy 
kapacitású sűrítőt alkotott.

Foglalkozott Jedlik a FRESNEL-féle tükörkísérlet módosításá
val is. Közel 90°-ra állította készülékénél a két tükröt egymás
hoz, igy olyan berendezést alkotott, amellyel később Michelson 
is megpróbálkozott s természetesen a szakirodalomban is az ő 
neve szerepel.1

Még egyetemi tanárságának ulolsó éveiben sem csökkent ér
deklődése, szellemének találékonysága. Ezt igazolják azok az 
ügyes készülékei, amelyet a 70-es években a rezgések össze
tételének szemléltetésére alkotott. Tevékenyen dolgozott, amíg 
csak 78 éves korában meg nem vált egyetemi katedrájától, 
hogy visszatérjen rendjének győri házába, ahol ugyanabba a 
szobába költözködött be, ahol több mint 50 évvel azelőtt 
tanári működését megkezdette.

III.

Jedlik 17 évet töltött nyugalomban. Ez az idő sem lett rá
nézve a tétlenség ideje, tevékeny szelleme folyton működött. 
Érdeklődéssel olvasta az újonnan megjelenő könyveket, folyó
iratokat s mindig szívesen megjelent a gimnázium fizika szer
tárában, ha a fizikatanár valami új beszerzésről tett neki 
említést.

Egész életfelfogására jellemző az, amit halála előtt néhány 
nappal mondott Acsay győri igazgatónak, amikor az utolsó 
szentségeket szolgáltatták ki neki: «Kedves rendtárs úr, életem 
hosszú volt, de a munka sohasem fárasztott; hová kellene 
lennünk, ha az Isten a munkára való képességét megvonná 
tőlünk». Nála a munka csakugyan az a segítő csendes társ volt,

1 Ghwolson : Lehrbuch der Physik II. k. 747. 1.
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amely egész életen át végig kísérte vigasztalásával. Papi hiva
tása és komoly életfelfogása nem engedte, hogy léha örömö
ket keressen, nagy szenvedélyei sohasem voltak, mindezekért 
kárpótolta őt az, hogy igazán gyönyörködni tudott munkájában, 
ami nem robotolás volt az ő számára, hanem életfeladat, ami 
bőven szerez örömet is.

jEDLiK-nek hosszú, nyugodt öregkora volt, amit különben 
már fiatalkorában megjósoltak neki. Sokszor elbeszélte, hogy 
pozsonyi tanárkodása alatt egy ízben kibukott egy másodeme
leti ablakból, úgyhogy eszméletlenül szállították haza. A ke
zelő orvosa, amikor látta egészséges szervezetét, longam et 
quietam senectutem helyezett neki kilátásba, ami nagy mérték
ben be is következett.

Hogy olyan hosszú ideig, egész késő öregségéig tudott dol
gozni, abban nem kis része volt egyenletes, mérsékelt élet
módjának. E mellett azonban nagyon vigyázott arra, hogy el 
ne különítse magát a társaságtól, hogy különcnek ne tartsák. 
Maga beszélte el, hogy fiatal tanár korában ő is elkezdett do
hányozni, hogy semmiben se különbözzék a tanártársaitól, bár 
ő maga semmi élvezetet sem talált benne. Mikor egyetemi ta
nár lett és külön lakásba költözött, akkor aztán rögtön «sutba 
vágta a pipát».

Élete utolsó évtizedeiben sok idejét elvette a levélírás, pa
naszkodott, hogy már egy könyvet megírhatott volna, annyi 
ideje veszett el így. Az volt a szokása, hogy minden levelét, 
még a kevésbbé fontosakat is, két példányban készítette el, 
hogy az egyiket megőrizhesse. így azután volt elég dolga, kü
lönösen mert a sok segélykérő gondoskodott róla, hogy min
dig legyen mire válaszolnia. Mindig bőkezű volt, ha máson se
gíteni kellett. Nemcsak rokonai részesültek tőle anyagi támo
gatásban, hanem hátramaradt levelezéséből látható, hogy több 
jóbarátjának a családját is jelentékeny összeggel támogatta. 
Ehhez járult még a sok segélykérő, akik kitapasztalták jóságát 
és néha valósággal megzsarolták. Feljegyzése szerint pl. 1881-ben 
nyolc hónap alatt száznál több segélykérő levél érkezett hozzá,
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s körülbelül 2000 forintot osztott szét. Nem csoda, ha azt mon
dotta egyszer, hogy már fél, ha látja a levélhordót feléje kö
zeledni. Nagy teher volt az, különösen mert egy levelet se 
hagyott válasz nélkül s még az érdemetlent se tudta üres kéz
zel elbocsátani. Akárhányszor magának kellett lemondani va
lami tervéről, elhagyni valamelyik tanulmányútját, annyira ki
fogyott minden pénzéből.

A halálnak közeledtét teljes lelki nyugalommal várta. A ter
mészettudományokkal való foglalkozás nem lett hitének ártal
mára. Egyik rendtársának egyszer azt mondotta: «Kedves 
öcsém, jobban megismertem az Istent a fizikából, mint maga 
a teológiából». A halál elölte csak átmenet volt egy másik 
világba, ahol mindaz világossá válik előtte, amit itt nem tu
dott teljesen megérteni.

Hosszú élet jutott osztályrészéül, néhány hét híján 96 évet 
élt. Szellemi képességei megmaradtak majdnem halála napjáig. 
Még halála előtt egy héttel teljesen ép elmével vitatkozott 
fizikai tételekről, bár emlékezete már elhomályosodott s azt 
sem tudta, hol van. 1895 dec. 13-án halt meg. Lengyel Béla, 
az egyetem rektora és Tewrewk Emil, a bölcsészeti kar dékánja 
képviselték az egyetemet és akadémiát a temetésén. A magyar 
tudománynak sok kiváló képviselője akadt azóta, de azért min
dig büszkesége marad Jedlik Ányos, a magyar fizika úttörő 
munkása.

Holenda Barnabás.

A. JEDLIK’S LEBENSLAUF.
Von. B. Holenda.

Geb. am 11. Jan. 1800 zu Szimő im Komitate Komárom, trat er mit 
17 Jahren in den Benediktinerorden. Von 1840 bis 1878 war er Prof, 
der Physik an der Budapester Universität. Er starb im Jahre 1895 
zu Győr.


