
HORVÁTH ÁRPÁD* 

MIÉRT HALLGATOTT J E D L I K ÁNYOS 

Az 1800 és 1895 évek között élt Jedlik Ányos a találmányok történetében 
kivételesen egyedül való jelenség. A technika történetének legszínesebb korsza
kában élt s korának tipikus képviselőjeként tarthatjuk számon. Tudós, feltaláló, 
technikus, kézműves, egyedül dolgozott, magánosan próbálta a természet titkait 
megismerni, felfedezni és találmányokat alkotni. Ez a tudóstípus a múlt század 
elején még korszerűnek számított, de a század közepén már korszerűtlenné vált, 
hiszen gyárak, laboratóriumok, fejlesztőműhelyek foglalkoztak találmányok k i 
dolgozásával. Kifejezetten találmányok kifejlesztésére alapította Edison a híres 
Menlo Park laboratóriumát, ahol az izzólámpa, fonográf, távíró, telefon és még 
sok más találmány ötlete vált csoportos munka révén iparilag hasznos újítássá. 
Ugyanakkor Jedlik még mindig egyedül dolgozva alkotta meg a század talán 
legnagyobb találmányát, a dinamót. 

Nagy egyedülléte minden bizonnyal egyik oka volt annak, hogy találmá
nyait a világ a maga idejében nem ismerte meg és csak korunkban jutottunk 
el oda, hogy méltányoljuk hihetetlenül sokrétű és alapos tevékenységét, amikor 
— bármily meglepő —, az 1848-as magyar nemzetőr és a magyar nyelv lelkes 
harcosának nemzeti hovatartozását megpróbálják kétségessé tenni, elfeledve 
azt, hogy a kiemelkedő személyek olyan nemzetiségűek, amilyennek sajátmagu
kat vallják. 

Jedlik legfontosabb találmányai az elektromotor, a szikvízgyártás, a lökés
generátor, az optikai rácsosztó célgép, azonkívül fejlesztette a galvánelemeket, 
műszereket konstruált, s mindezekről a világ alig vett tudomást. 

Hol, miben keressük hallgatása okát, vagy okait? 
E tanulmányunk címét látva, talán előkerült okmányokra, levelekre, meg

talált készülékekre gondolhatnánk — sajnos ilyen dokumentumokról egyelőre 
nincsen szó. Igaz, sok okmány maradt, amelyekből közvetve következtethetjük 
hallgatása okát. Minthogy kisdiák korom óta foglalkozom Jedlik alakjával — 
könyveket írtam róla — sokat töprengtem életútján, megpróbálok elfogadható 
magyarázatot adni, mélységes hallgatására. 

Fiatal győri tanár korában dolgozta ki a szikvízgyártást, amiről német szak
lapban cikke is jelent meg (Zeitschrift für Physik und Mathematik), vagyis 
akkor nem hallgatott, de találmányát nem is szabadalmaztatta. Igaz, magyar 
szabadalmi törvény csak 1867 óta védi a találmányokat, addig az osztrák rendel-
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kezeseket a magyarok nemcsak sérelmezték, végre sem hajtották. Jedlik Pesten 
szódavízgyártó üzemet rendezett be, az jól jövedelmezett s akkor átadta egy 
rokonának azzal, hogy gazdagodjék meg rajta. Nem Jedliken és a találmányon, 
hanem a rokon élhetetlenségén múlt, hogy simán tönkrement. Idővel a szén
dioxidot acélpalackokban árusítani kezdték, ezzel a Jedlik féle eljárás jelentő
ségét elvesztette, korszerűtlenné vált. 

Ugyancsak kezdő győri tanár korában labornaplójába bejegyezte „egy v i l -
lanymágnesi huzal egy másik hasonlóan elektromágneses vezeték körül folytonos 
forgómozgást létesíthet". E tétel azért fontos, mert a kor fizikusai általában 
nem tartották reálisnak az elektromágneses forgások elvét. Az elv helyességé
nek igazolására 1830-ban elkészítette „forgonyát", a világ első elektromotorját 
és azt filmre kívánkozó jelenet során megindította. Ezt a készüléket Jedlik 
demonstrációs eszköznek szánta — a forgás lehetőségének bemutatására — sza
badalomra nem is gondolt. Különben is, a kis készülék szerkezete nem engedte 
meg, hogy azzal — például fonógépet — hajtani lehessen, Ettől eltekintve, áram
forrás sem állt rendelkezésre, így történt, hogy Jedlik a „forgony"-nak nem 
tulajdonított nagyobb jelentőséget. Ellenben évtizedeken át foglalkozott a gal
vánelemek fejlesztésével. Amíg tehát a motorral messze megelőzte korát, a 
galvánelemekkel korszerűtlenné vált. 

Igaz, elemeit távírdai célokra használni lehetett — volna — de az osztrák 
távírdahivatal és vasút nem kívánta a jól bevált Daniel-elemek helyett beve
zetni. Megkísérelte a párizsi világkiállításon bemutatni, de oda összetörve érkez
tek. A villamosvilágítás is foglalkoztatta, eredeti hidraulikus ivlámpaszabályozót 
tervezett, de párizsi megbízottja ügyetlennek, élhetetlennek bizonyult, a szabá
lyozó gyártási jogát nem tudta értékesíteni. 

A drága, nehézkes, nagy helyet elfoglaló galvánbattériák helyett, a század 
közepén mágneselektromos gépeket gyártottak fényszórók, galvanotechnikai 
üzemek áramellátására. Drága, rossz hatásfokú gépek voltak ezek. 

Az öngerjesztést — dinamóelvet — a kor fizikusai közül sokan afféle per
petuum mobile problémának tekintették, de Jedlik 1856-ban labornaplójába már 
a következőket jegyezte: „Mi történnék, ha a villanyfolyam, mielőtt más célra 
használtatnék, a delejek köré helyezett tekercsen végigvezettetnék? Ez a delejek 
erejét ismét erősebbé tenné, ezek pedig ismét erősebb villanyfolyamot adanda-
nának". Jedlik kidolgozta a sajátos szerkezetű „egysarki" dinamót (melyben a 
két mágnespólus azonos sarokként viselkedik), de készüléke „az egysarki v i l -
lamindító, feszültséggel bíró" olyan gyenge áramot adott, ami gyakorlati célokra 
számításba sem jöhetett. Verebély László műegyetemi tanár kimutatta, hogy 
egy ún. „záróvas" beépítésével a feszültséget növelni lehetne, de ezzel már Jedlik 
nem foglalkozott. Megjelent Siemens dinamója és Jedlik unipolár induktora 
egy szertári szekrény mélyébe került. Csak száz év múlva derült ki , hogy nagy 
amperszámú áramok előállítására kiválóan alkalmas. Az amerikai Westinghouse 
cég sorozatban gyártja hegesztőautomaták, ciklotronmágnesek, magnetohidro-
dinamikus szivattyúk áramellátására. Jedlik saját korában a csupán demonstrá
lásra alkalmas szerkezet így vált a legmodernebb technika hasznos segédesz
közévé. 

A Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszékének szertárában a dinamó 
háborítatlanul pihent, Eötvös Loránd nem engedte kiselejtezni. (Utódai sajnos 
számtalan érdekes régi készüléket juttattak hulladékba.) Ez figyelmeztetés le-
het(ne) a modern kutatóknak is, akik oly buzgón selejtezik a „hasznavehetetlen" 
„elavult" készülékeket. 



Eötvös Loránd szerint Jedlik „nem szeretett beszélni" (1) a dinamóról, talán 
mert ráébredt mulasztása (szabadalomkérés) következményeire. 

A rácsosztógépről tudjuk, 16 éven át foglalkoztatta és amikor már tökéle
tesen működött, egy bizalmába férkőzött csavargó szétszedte és összerakni nem 
tudva eltűnt. A gépről a Technikatörténeti Szemlében Opitz László muzeológus 
mérnöknek jelent meg kimerítő tanulmánya (1973. VI I . sz.). 

Jedlik forgonyát, rácsosztógépét, csöves villamszedőjét és az ún. Győri dina
móját a Műszaki Múzeum őrzi. A csöves villamszedő óriási szikráit világkiállítás 
látogatói bámulták meg, Jedlik tudományos leírását elküldte az Annalen der 
Physik szerkesztőjének, aki közlés helyett kioktatta azzal, hogy gondolata nem 
új. Jedlik megírta válaszlevelét, amit Ferenczy Viktor talált meg — hatvan év 
múlva — Jedlik hagyatékában. 

Jedlik visszavonulása után egy házban lakott, egy asztalnál étkezett kora 
egyik legismertebb fizikusával, rendtársával Bierbauer Lipóttal, egykori kedvelt 
tanítványával. Akkoriban — 1878-ban — két kivégzett egyén holttestén Bier
bauer villamos kísérleteket végzett és ehhez Jedlik régebben tervezett mágnes
elektromos gépét használta. Jedlik a legerélyesebben tiltakozott a kísérlet és a 
gép használata ellen. A kísérlet során az egyik kivégzett életre kelt (hamarosan 
végképp meghalt), ami óriási botrányt kavart. (2) Jedlik és Bierbauer kibékít-
hetetlenül összevesztek. (3) Minden bizonnyal az összeveszés következményeként 
Bierbauer 1880-ban megjelent monumentális (747 oldalas) fizikakönyvében az 
elektromotorról azt írta, hogy Jacobi 1835-ben találta fel és Ritchie ugyancsak 
1835-ben szerkesztett motort. Jedlikről szó sem esik (aki pedig 1830-ban Győrött 
már megindította forgonyát), a dinamóval kapcsolatban pedig így írt: 

„ . . . a dinamó elektrikus elv, melyet Siemens hozott a delej villamgépek-
be . . . " Jedlikről — aki professzora volt az egyetemen — hallgat. 

Való igaz, Jedlik nem volt könnyű természet, azt sem szerette, ha munka 
közben zavarják. Az őt meglátogató fiatalabb rendtársait nemegyszer rendre
utasította azzal, hogy neki sok a dolga, csodálkozik, hogy barátai ráérnek. (4) 
így azután egész élete során magános maradt, nem tudunk barátairól. A szemé
lyét körülvevő homály csak a XX. században kezdett feloszlani s ma már életét, 
munkásságát a magyaron kívül német, lengyel, orosz, angol, szlovák nyelvű 
tanulmányok ismertetik. 
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