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ÓRA ET LABORA
Jedlik Ányos halálának 100. évfordulójára

Várszegi Asztrik 
pannonhalmi főapát

100 éve halt meg Jedlik Ányos bencés szerzetestanár, a 
magyar fizikusok egyik legkiválóbbja és példaképe. Az 
utókor ennyi idő távlatából sem feledkezett meg a tudo
mány csendes és alázatos művelőjéről.

Emlékezzünk rá, hogy ma is tanítson minket, ahogy 
egykor azt katedráján tette. Tanítson emberségével, tudá
sával, azzal és arról, ahogy és amiért azt tette. Eredmé
nyei a mindennapok értékeivé váltak, beépültek a gya
korlatba és az oktatásba, a dolgok rendjébe illeszkedve 
természetesek.

Amikor halálára emlékezünk, akkor az emberre, a 
hívő keresztény tudósra is, életművére is emlékezünk. 
Faggatjuk az embert, hogy választ adjon a ma kereső és 
élete értelmét is kutató nemzedéknek.

Sajátos életpályát járt be. A felvidéki szegény, rendkí
vül szorgalmas és tehetséges gyermek végigjárja iskoláit, 
bencés tanárai segítségével egyre előbbre jut a tudásban. 
Élete egy pontján, felnőtté válása határán mérlegeli az 
Istentől jövő meghívás távlatát és egyéni vágyait. Józan 
döntéssel a Bencés Rend nyújtotta lehetőségek között 
találja meg saját helyét, egyéni felemelkedését, azt a moz
gásteret, ahol talentumait kamatoztathatja. Törekvései
ben, az előtte feltáruló távlatok láttán sem veszíti el 
egészséges önmagát: megmarad egyszerű, szívós és szor
galmas munkásnak, a tudomány munkásának, megmarad 
derűs embernek, közösségében testvérnek. A bencés 
eszményt, az óra et Jabora pólusait egyesíti magában. 
Emberi tartásában feltűnést kerülő csendes munkás. Lel
kisége többek között abban áll, hogy magas mércét állít 
emberségben és tudásban egyaránt, igényes és követke
zetes. Ezeket az elvárásokat mindenekelőtt önmaga telje
síti és így követelheti azokat másoktól is. A lélek és szel
lem aszketikus munkásaként, számos eredményt is fel
mutatva találja meg életében az önfegyelem, a Regula 
kívánta önkorlátozás felszabadító, alkotó, tehetséget 
szorgalommal kibontakoztató esélyét, mely egyúttal az
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öröm és szabadság tapasztalata is volt számára. Ez teszi 
életét éretté, bölccsé, az élet és a tudományok tudójává 
és ismerőjévé, ez teszi őt teljes, egész emberré.

Az arra szakavatottak méltatják a tudós pályáját, ér
tékelik eredményeit és így emlékeznek meg róla. Mi 
emberségét faggattuk, hogy teljességre tanítson minket, 
mert el-elakadunk a töredékességben, a rész-szerint va
ló látásban.
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A TUDOMÁNYOK SZUKSEGESSEGEROL
Jedlik Ányos dékáni beszéde 1846/7. tanévkezdéskor

Ha vannak körülmények, melyek az embert valamelly 
ünnepély dicsőítésére szónokul fellépni gátolhatnák, azok 
reám nézve mind összesereglettek. Mert akár e mai ünne
pélyünk jelentékes czélzatát, akár a’ tisztelt gyülekezet tu
dományi pályán otthonosságát tekintsem, vagy a’ tartandó 
beszéd tárgyáról gondolkodjam, el nem titkolhatom ma
gam előtt, hogy ez ünnepély díszének, halgatóim méltósá
gának, és várakozásának csak egy jeles szónoki tehetség 
leendne képes illően megfelelni. Keveset, oh igen keveset 
várhattok tehát tisztelt halgatóim tőlem, kinek minden 
szónoki tehetsége nem egyéb, mint igen középszerei ter
mészeti adomány, melyet mesterséggé kiképeztetnem ek
koráig sem időt, sem alkalmat nyerni nem valék szeren
csés. Hogy azonban a’ bevallott szónoki gyengeségem da
czára is e díszes szónoki székre fellépni bátorkodám, azt 
személlem, tisztelt halgatóim, nem valamely mutogatási 
viszketegnek sem dicskereseti vágynak, hanem inkább hi
vatalommal járó kötelességnek szívesek lesztek tulajdoní
tani; mert ha dicsítettségi vágyból szóllanék hozzátok, ak
kor egy igen rendkívüli, és száraznak tetsző anyagot (the- 
ma) választanék beszédem tárgyául, hogy minden a’ mit 
arról helyesen mondanék mesterséget tanúsítana, ’s ellen
ben a’ mi tetszésteket meg nem nyerné a’ tárgy mostoha- 
ságának tulajdonítatnék. -  Most azonban gyengeségem 
öntudata által késztetve oly tárgyat választék beszédem
nek, melly közületek mindenki előtt ismeretes, és e’ szó
noki székről, nem kétlem, már többször hathatós szónok
latokkal vitattatott, t. i. szóllandok a’ tudományoknak 
mind szellemi, mind anyagi jóllétünkrei szükségelletéről, 
és pedig azon oknál fogva, miszerint reméllem, hogy tisz
telt halgatóim előtt, kik részint a’ legkitűnőbb fokban tu
dományosak, részint azokká lenni törekvők, nem leend 
kellemetlen oly tárgy említése, és dicsérete, mellynek di- 
csőitésére ők magok is önként ’s mindenkor hajlandók. 
De főképen azért, mivel e mai összejövetelünkhez, melly 
nem egyéb, mint a’ jövő iskolaévi tudományos foglalkozá
sunk ünnepélyes megnyitása, az említett tárgyat leginkább 
illőnek találtam. Míg erről, mint állásunkhoz legméltóbb 
tárgyról szóllandok szíveskedjetek kevéssé türelemmel 
párosult engedékenységgel irántam viseltetni.

Tudva van előttünk, hogy az ember testből és lélekből 
áll, mind ennek, mind annak meg vannak szükségletei, 
igényei, mellyek kielégítésére mindenki egyéniségéhez 
képest kisebb nagyobb eréllyel törekszik, hogy ez által 
magának jóllétet szerezzen. Ezt azonban az ember termé
szeti állapotban magára hagyatva soha el nem érhetné; 
mert abban mindegyik a’ másikát és körülötte létező tár
gyakat csak ön czéljainak és szükségeinek eszközéül te
kintené, és Így az emberek előbb, mintsem testi szüksé
geiket csak valamennyire is kielégíthetnek, a’ szükségkép

Jedlik kézírásában nehéz eldönteni, melyik magánhangzó rövid, melyik 
hosszú. Néha el is marad a jelölés, ami kézírásban előfordul. Ezért az 
ékezetes betűket -  ahol a kézírásban nem eldönthető -  a mai helyesírás 
szerint közöljük. (Mayer Farkas)

keletkező viszálkodásokban egymást ki is irtanák a’ nél
kül, hogy különben is későbben ébredező lelki erejük 
kifejlődésében valamelly észrevehető előmenetelt tenni 
lennének képesek. -  Az ember természetébe ojtott jóllét 
utáni vágy vala tehát azon hatalmas ösztön, melly a’ ter
mészet vad fiát ellenálhatatlanul társaságba készteté, hogy 
így egymás szilajkodása, ragadozása, és kegyetlenkedése 
ellen egymást védve és védetve az óhajtott jólléti állapotot 
lehetőségig megközelíthesse. -  Az első társulatoknak czél- 
ja természetesen csak a’ megtámadások elleni biztosítás és 
testi szükségletek kielégítése lehetett, de annak elérésinél 
szükségképen fejlődtek a’ szellemi és erkölcsi erők, vala
mint az ezeket követő igények is, mellyek méltányoltatá- 
sukat nem különben mint az anyagiak, sőtt némellykor 
még hathatósabban is követelik. Ennélfogva a’ társulatok 
főnökeinek (mert ezek nélkül társulat nem is képzelhető) 
első feladata lön: az általuk kormányzandó egységnek 
mind anyagi, mind szellemi tulajdonait, tehetségeit és igé
nyeit ismerni, miként azoknak kellő foglalkozási tért szab
ván vagy engedvén, és őket czélszerűen vezetvén, eme
zek lehetőségig kielégítessenek. -  Az emberi társulatok
nak ezen egyszerű és rövid vázaltából már következtethet
ni, miként bár melly nemű czél elérésére alakult község
nek főnökeiben elkerülhetetlenül megkivántató kellék: 
alattvalói testi és szellemi erejüknek hajlandóságuknak 
igényeiknek, valamint az ezekre vonatkozó eszközöknek 
is minél alaposabb ismerete; mert csak az által lesznek 
képesek az egyesület működését akkép kormányozni, 
hogy az, a’ végczélul kitűzött ’s mindenkitől óhajtott jóllét 
az egyesület önerejével eszközöltessék. De hogyan fog 
valamely egyesület főnöke, vagy bár melly nevezetű kor
mányzója az alája rendeltek szellemi és anyagi tulajdonai
val, tehetségeivel, és igényeivel megismerkedni? talán ön 
és embertársainak sejtelmeire, kívánságira, működésére 
fordított szorgos figyelem által? Igaz ezen, és csak ezen 
úton juthatunk az emberi természet titok teljes ismereté
hez; de sokkal nagyobb kiterjedésű tömkeleg az ember
nek természete, sokkal rövidebb az emberi élet, ’s végtele
nül gyengébb az emberi tehetség, hogy sem egyes ember, 
különben is sok akadályoktól gátoltatva annak minden 
tekervényeit eltévesztés nélkül kikutathatná. Ennek okáéit 
minden lelkes kormányzó sóvár szemekkel fordul az em
beri természetről előtte élt nemzedékek figyelme és ta
pasztalása által szerzett ismeretek kincséhez, hogy mit 
tulajdon erejének minden megfeszítésével sem volna 
képes meg szerezni, abból pótolhassa. Úgy, de az emberi 
természetnek ismerete a’ bölcsészettan foglalatját teszi; 
következőleg a’ bölcseszettan az imént mondottaknál 
fogva bár mellynemű társulatok vagy egyesületek főnö
keinek nem csak hasznos hanem szükséges is; szükséges 
tehát néktek is egyetemi polgárok, kik a’ költséggel és 
fáradsággal, szüléitek és rokonaitok eránti szeretettel, és 
otthoni kényelem nélkülözésével együtt járó iskolai pá
lyátok folytatására összejöttetek; meit miként mondhatná 
valaki megbántás nélkül csak egyről is közületek, hogy az
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idővel tehetségeihez mért kormányzói, főnöki, vagy bár 
melly nevű elöljárói és igazgatói hivatalban nem részesü- 
lend; de ha nem részesiilendne is, akkor sem fölösleges 
sőtt szükséges a’ bölcsészet; mivelhogy ennek világánál 
(ha egyébb hasznait nem is említjük), a’ köztársaság czél- 
ját általlátván, őszintén hajlandóvá lesz elöljárói rendele
téinek engedelmeskedni, ’s nem szolgai félelemből, 
hanem ön meggyőzéséből igyekezend mindent megtenni, 
mi a’ közjólétet előmozdíthatja, mert ezt tevén tulajdon 
jóllétét is biztosítja, sőtt magát gyakran épen az engedel
messég által teszi méltóvá a’ főnöki hivatalra, valamint ezt 
Cicero is bizonyítja mondván: qui modeste párét, videtur, 
qui aliquando imperet, dignus esse.' Libr. 3- de Leg.

Ámbár elkerülhetetlenül szükséges a’ közjóllét eszköz
lésére mind a’ kormányzók, mind a’ kormányzottak ré
széről az emberi természet ismerete, azonban az magá
nyosan még nem elegendő. Mert az ember szellemi te
hetségeinél fogva e rövid földi élet folytán a’ legfőbb 
anyagi jólléttel sem elégszik meg, vágyait nem hagyja tér 
és idő határai közé szorítani, hanem óhajtja, és részint ön 
magának részint a’ körülötte mutatkozó, az ok és okozat 
törvényei szerint egymást folytonosan felváltó tünemé
nyeknek mélyebb szemléléséből gyanítja, sőt következte
ti, hogy lényének nemesebb része a’ lélek e földi élet 
után is fennmarad, és tehetségeit, melyek itt többnyire 
csak azért látszanak mutatkozni, miszerint további kifej
lődésük előttünk annál kivánatosb legyen, síron túl is 
gyakorolandja, és tökélyesítendi, és erkölcsi érdemeihez 
aranyozott jobblétben részesülend, mellyet e földön tö- 
kélyetes megelégedésig soha el nem érhet. -  E követke
zés tétetett már a’ pogány bölcsek által is, de bizonyos
ságra emeltetését csak az isteni kinyilatkozás szent vilá
gosságának köszönhetjük. A’ kinyilatkozási igazságok
nak, és velők elválhatlan kapcsolatban álló erkölcsi tör
vényeknek összfoglalatja teszi a’ hittant (Doctrina Reli- 
gionis, Theologia), mellynek szükséges létét nem csak a’ 
sírontúl remélendő boldogság elnyerhetésére, de még a’ 
földi jóllét megerősítésére is senki sem tagadhatja. Mert 
ennek csalhatatlan tekintélye a’ földi jóllétünk éldeletét 
ízeletesebbé, elő forduló sanyarokat viselhetőbbekké 
teszi, az egész köztársaság kormányzását hathatósan elő
segíti, és jóllétét még olly körülményekben is biztosítja, 
mellyekben annak fenntartására minden emberi erőkö- 
dés és tekintély elégtelenek volnának.

Minthogy az emberi ész tudvágya kielégíthetlen, az 
nem csak jelenkorban történt dolgokra irányozza figyel
mét, hanem a’ múltakra is kiterjeszti. Azoknak emléke az 
ősi időkben kétség nélkül szájról szájra eibeszéllések 
által egyik nemzedékről a’ másikra szállt; később az írás 
feltaláltával nem hiányzottak, kik egyesek vagy egész 
köztársaságok nevezetesebb tetteit följegyezvén, azokat 
az utó korral közölték. Az így öröklött történetek rend
szeres egybefoglalása teszi általában a’ történettant, 
mellynek olvasása, tanulása és ismerete valamint gyö
nyört gerjesztő, úgy mindenkinek a’ köztársaság legfőbb 
kormányzójától kezdve a’ legalsóbb fokon álló egyénig 
hasznos és jóllétet előmozdító tudomány. Az ebben bu-

' Az bizonyul méltónak az uralkodásban, aki fegyelmezett az engedel
meskedésben.

várkodó úgy szólván nem csak jelenkorban, hanem a’ 
régen múlt időkben is él, mert az akkori körülményekkel, 
nevezetesebb személyek jellemeivel ’s tetteivel, tetteik
nek dicsérendő vagy kárhoztandó indokaival és eredmé
nyeivel megismerkedvén rövid úton nagyobb tapasztalást 
szerez magának, mint kevés évekre terjedő élete, és szű- 
kebb korlátok közé szorított foglalkozásához képest sze- 
rezhetendne. Az előállított tettek részhajlatlan megvizsgá
lásával elméjét és ítélő tehetségét élesítvén, magának 
gyakorlati szabályokat készít, mellyeket foglalkozása 
közepett előfordulható esetekben bizton követhetend; és 
emlékezetébe mélyen benyomja az oktalan ’s káros ered
ményű tetteket, hogy azokat részéről annál bizonyosban 
kikerülhesse; és így jóllétét biztosítja, mert: felix quem 
faciunt aliena pericula cautum.2

Minden czélszerűen alakult köztársaságban a’ tagok 
természeti szabadságuknak egy részéről lemondván né- 
melly kötelességekre elhatározzák magokat, miként sza
badságuk másik részét annál inkább biztosíthassák; en
nélfogva bírnak jogokkal, ’s tartoznak némelly szolgála
tokkal. Azon felül megszokott történni, hogy a’ tagok 
közül némellyek a’ közjóllét elő mozdításában kiszabott 
tartozásaik fölött magokat kitüntetvén nevezetes érdeme
ket szereznek; mások ellenben a’ köztársaság, vagy ennek 
egyes tagjai jóllétét vagy gonoszságból, vagy önhaszon 
keresési ösztönből felforgatni törekszenek. Az előbbiek 
érdemeit némelly kedvezményekkel ’s kiváltságokkal szo
kás jutalmazni, emezeket vétségükhöz mért büntetéssel 
fenyíteni szükséges. A’ jogok, kötelezvények, és bünteté
sek bizonyos meghatározott szavakkali kitétele törvény
nek mondatik. Mivel pedig minden törvény vagy az egész 
köztársaság, vagy annak egyes tagjai, avagy a’ kormányzó 
személy vagy testület jogán alapszik, a’ törvények rend
szeresített foglalatja teszi a’ Jogtant. Ennek ismerete min
den egyes tagnak igen hasznos, mert a’ nélkül közéletben 
számtalan bajokba keveredhetik; a’ társaság kormányzásá
ba akár bírói, akár jogvédői hivataloskodással befolyan- 
dóknak pedig elkerülhetetlenül szükséges; minthogy 
ennek használata a’ köztársaság kebelében keletkező el
lenségek ellen épen úgy védi a’ jóllétet, valamint a’ fegy
veres erő azt a’ külellenség támadásaitól biztosítja.

De legyünk bár mennyire is a külső és belső ellensé
gektől biztosítva, hátra vagyon még egy hatalmas ellen
ség, melly a’ legnagyobb gondal szerzett és őrizgetett 
jóllétünket váratlanul megsemmisítheti; ez nem egyéb 
mint a’ testünk töredékenységéből származni szokott 
gyengélkedés és betegeskedés; ez által gyakran egéssé- 
günk, a’ földi jóllétünk nélkülözhetetlen alapja, támadta- 
tik meg, ’s fájdalom sokszor egészen fel is forgattatik. 
Óvakodik ezen házi ellenségtől mindenki teljes erejéből, 
’s még is hányszor ’s melly gyászos következményekkel 
lepetik meg általa. Nem egyszer a’ reánkbízott hivatalba- 
ni buzgólkodás, máskor a’ közjóérti elszántság; némelly- 
kor egy csekély, figyelemre sem méltatott körülmény ad 
alkalmat e lappangva leselkedő ellenségnek egésségünk 
megrontására; de többnyire mi magunk testi alkotmá
nyunknak, erre káros befolyással ható eledeleknek és

2 Boldog és szerencsés az, akit a másokat ért veszedelmek óvatossá 
tesznek.
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életmódnak nem ismeréséből, tehát tudatlanságból nyit
juk meg előtte e főkincsünket különben biztosítható zá
rokat. Melly jó tétemény, mill lélek derítő vigasztalás, ha 
e dúló ellenségtől megtámadva ügyes és biztos szabadí- 
tókra, egy szóval orvosokra találunk. -  Azért hő szívvel 
üdvözölnek benneteket egyetemi polgárok, kik a’ fára- 
dalmas orvosi pályára szántátok el magatokat. Vegyétek 
szivetekre hivatástok fontosságát, ’s mitse mulasszatok el, 
miként a’ bennetek helyzendő sóvár várakozásoknak a’ 
közjóllét tetemes előmozdításával megfelelhessetek. Buz
dítsátok fontos pályátokon netalán lankadozó ereiteket 
azon édes örömmel, mellyet éldelni, ’s mások által is él- 
deltetni fogtok, valahányszor egy életet, mellyet minden
ható természet alkotóján kívül senki sem adhat, megmen
teni lesztek szerencsések. De el ne felejtkezzetek azon 
lesújtó és nyugtalanító aggolomról is, melly dúlná keblei
teket, ha a’ kárhoztandó tudatlanságból vagy ügyetlen
ségből következett gyászos esetekben csak a’ sírhantok 
némaságában kellene keresnitek némű vigasztalást; mert 
azt önkebleitekben, vádoló szavát szüntelen hangoztató 
öntudat feltalálhatni nem fogná engedni.

A’ jóllét, mellynek elérése minden törekedésünk czélja, 
józan és czélszerű munkálkodást föltételez, mert mint ré
giek mondák: DU omnia laboribus vendunt? A’ józan és 
czélszerű munkálkodás tehát nem egyéb mint a’ jóllét meg 
szerzésére szolgáló eszköz, ’s pedig annál nagyobb mér
tékben, minél nagyobb sikerrel koronáztatik, ’s minél tá
gasabb tér nyílik általa a’ szellemi tehetségünk kifejtésére, 
és ez által gerjesztett megelégedés éldeletére. -  Azonban 
naponként előforduló szomorú tapasztalásokból kénytele
nek vagyunk meg vallani, mennyit fáradozunk, mennyit 
költünk sokszor, némelly anyagi szükségeink megszünte
tése végett tett munkálkodásainkban a’ nélkül, hogy czélt 
érnénk vagy azt csak meg is közelíthetnők. -  Ugyan mi
ben rejlik ílly hasztalan munkálkodásoknak oka? bizony- 
nyára nem másban, mint hogy az nem vala józan, nem va- 
la czélszerű; mert czélszerűtlen munkálkodni nem egyéb, 
mint vizet rostával merni. Úgy de miként biztosíthatjuk 
magunkat teendő munkálkodásunk czélszerűségéről? nem 
másként, mint azon anyagoknak, mellyeket hasznunkra 
fordítani ügyekszünk természetéveli megismerkedéssel, 
mert csak ez által tudhatjuk mit várhatunk tőlük, mire al
kalmazhatók, miképpen kezelendők, hogy reményünk ’s 
várakozásunk füstbe ne menjen. De az anyagok természe
tét a’ természettan ismerteti meg; látnivaló tehát, hogy a’ 
jóllét eszközlésére a’ természettan is szükséges. Ez beve
zet minket a’ roppant természet számnélküli testeiből ala
kult pompás társaságba, ’s mindegyiknek tulajdonait ve
lünk megismertetvén a’ közöttük töltendő földi életünket 
kimondhatlanul kellemesíti. Élőnkbe terjeszti a’ természeti 
tüneményeknek álmélkodásra ragadó, ’s mint Plato mon- 
dá soha meg nem bánható gyönyört gerjesztő szépségét. 
Tudtunkra adja a természet testeinek számithatlan sokasá
gát kimeríthetetlen változékonyságát, csodálatos nagysá
gát, ’s még csodálatosabb egymásra működését, és ennek 
legegyszerűbb okát, melly által minden parány folytono
san akkép gyakorolja hatását, hogy az egészben soha a’ 
legkisebb rendetlenség sem történhetik. Szóval a’ termé-

5 Az istenek mindent küzdelmek árán osztanak.

szertan egy ollya képet tart élőnkbe, mellynek minden 
pontjában a’ Mindenhatóság, végtelen bölcsesség, és jóság 
nyomdokaira bukkanunk, és így közvetve az ok és okozat 
elvnél fogva meggyőződünk, ha máshonnan nem tudnánk 
is, hogy létezik, sőt létezni kell egy ténynek, melly a’ rop
pant természetet alkotta, azt folytonosan fentartja, és általa 
isteni tulajdonítmányait dicsőíti; mert isteni méltóságának 
billyegét a’ legkisebb por szemre is rányomva találjuk. -  
Ennélfogva nem csudálkozhatni eleget azok gondolkozási 
módján, kik magokat a’ természet titkaiba kortársaiknál 
sokkal mélyebben beavatottabbaknak vélvén azt meré
szelnek következtetni, hogy nincs Isten, ’s minden, még 
az ész tehetségei is csak az anyag kifejlődésének eredmé
nye, mintha bizony, hogy többet ne mondjak, az anyagi 
erők lehetnének önlétezésüknek okai, ’s mintha lehetne 
az okozatban több, mint az okban találtatik. Illy szellemű 
hősökre méltán alkalmazhatni Szent Dávidnak ezen sza
vait: Dixit insipiens in corde suo non est Deus. Corrupti 
sunt abominabilesfacti sunt in studiis suis? Ps. 13. Ki ná- 
luknál a természet magasztosságát jobban felfogván őket 
megszigyeníti midőn e szavakra fakad: Coeli enarrantgló
riám Dei, et opera manuum eins annunciat firmamen- 
tum? Ps. 18. Valamint Cicero pogány bölcs tétere is: Natu
ra contemplatio est ad Dei admirationem proxima et 
apertissima via6 De engedjétek meg tisztelt halgatóim, 
hogy midőn a’ természettan jóllétünkrei szükséges és 
hasznos tétét igyekeznék meg mutatni, annak magasztos 
tárgya figyelmemet egy kevéssé más útra téríté. -  Említém 
fellebb miként a’ természettan az anyagok természetét ve
lünk megismertetvén bennünket józan és czélszerű mun
kálkodásra képesít, és ez már magában is igen nagy nye
reség, de még nagyobb az, melly a’ természettan útmuta
tása után felfödözött és alkalmazott erőkből árad az embe
ri nemzetre. Ugyan is a’ természettan mindinkább élén- 
kebb lánggal lobogó fáklájának világa a’ bennünket kör
nyező és szolgálatunkra kínálkozó anyagokban roppant 
nagyságú és mennyiségű erők raktárát fedezi föl, mellyek- 
nek czélszerű használata bennünket idővel mind azon 
durva munkáktól fel menthet, mellyek az embernek csak 
állati erejét foglalatoskodtatják. így a’ folyó víz és szél a’ 
hajók hajtására már a legrégiebb idők óta használtatik; fo
lyóvíz ereje Krisztus születése után 3Ä századtól, szél ere
je pedig 11Ä századtól fogva a’ malmok hajtására alkal
maztatni szokott emberi és egyéb állati erőket közönsége
sen pótolja. A’ leeső testek ütő ereje majd karók és czölö- 
pök leverésére, majd az úgy nevezett zuzómalmokban, 
kövek, növényi magok, fahéjak és egyéb testek törésére 
emberi erő kíméléséül fordíttatik. Használtatnak az anyagi 
erők nagyobb ellenállások legyőzésére, és nehezebb tes
tek emelésére vagy hagyítására is, midőn ezen czélok esz
közlése emberi vagy állati erők által csak nem lehetetlen 
volna; így használtatik a lőpor ereje fatuskók, sziklák, fa
lak széthányatására, ólom vagy vas golyók nagy sebesség-

" Azt mondja a szívében az oktalan, hogy nincs Isten. Törekvéseikben 
romlottá és utálatossá váltak ők. (13. zsoltár)

5 Az egek hirdetik Isten dicsőségét és kezének művéről vall a menny
bolt. (18. zsoltár)

6 A természet szemlélése nyújtja Isten megcsodálásához a legközeleb
bi és legtágasabb utat.
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geli ellöketésére, és ezen kitűnő hatása a’ lőpor természet- 
tannak olly fontos nyomatékú szüleménye, miként a’ köz
bátorságnak fő védeszközéül tekintethetik. De nem ki
sebb fontosságú, ámbár más tekintetben a’ vízből meleg 
által nemzett gőznek rugékonysága. Ennek roppant ereje 
leginkább 16 es 17Ä századok folytában Worcester és Pa
pin kísérletei által igen szembe tűnt, és indokul szolgált, 
miszerint Savary Neivkomen, Watt Voulton Perier ’s má
sok folytonosan tökélyetesítettebb gőzerőmüvek előállítá
sában olly háladatos sikerrel foglalkoznának, hogy azok 
18a  század utolsó felében már sok angol, szabadstatusi és 
frankhoni gyárakban a’ költséges emberi és állati erő he
lyett legkitűnőbb haszonnál használtathattak, jelen száza
dunkban pedig Perrier Fitscb, Voulton és Dauson által 
már előbb tétetett próbálgatások után a’ hajók és kocsik 
hajtására is minden várakozást az álmélkodásig felülmúló 
eredménnyel alkalmaztathattak. Jelenkorunkban magának 
Angolhonnak gőzerőművei legalább 3 millió ló, avagy 21 
millió ember erejét aránylag kevés költséggel pótolják. Mi
dőn régiebb időkben minden hatalmasb köztársaság csak 
a’ gyengébbeknek rabigára kárhoztatásában kereste dicső
ségét, ’s csak azoknak véres verítékével vélt magának jól
létet eszközölhetni, jelenkoninknak jutott a’ valódi és em
beri méltósághoz illő dicsőség, mellyet a’ rabszolgaság el- 
törülésében, és az anyagi erők hatalma alá kényszerítésé
ben keres és feltalál. Jelenkorunknak jutott azon páratlan 
szerencse, mellyben részesül, és részesét, midőn a gőzerő 
használatával a’ nemesebb czélokra rendelt emberiséget a’ 
durva, ’s csak az oktalan állatokhoz illő erőködésektől fel
menteni törekszik, és így őt a’ szellemi kifejlődésében csu
pán anyagi munkálkodással nem gátolván, a’ szellemi jól
létet is elősegíti. -  De mondják némellyek: nem érdemes 
az erőműveket annyira dicsőíteni, mert általuk sok mun
kás kenyerétől megfosztatik. Ezen ellenvetés igen egyol
dalú, mivel a’ gőzerőmüvek által okozott változásnak csak 
annyék részét, t. i. gyári munkásoknak kenyere vesztését 
említi a’ nélkül tekintené azon különféle kenyér kereseti 
módszereket, mellyek csak a’ gőzerőművek használatával 
támadtak; azon felül tekintetbe nem veszi, hogy azon ide
iglenes zavarodást, mellybe némelly kézmunkából élő 
családok a’ gőzerőművek behozatalával sodortatni végte
lenül fölül múlja az egészre kiterjedő haszon. E szerint vé
tek lett volna hazánkban is az utasokra isten ostora gya
nánt nehezülő fuvarosoknak keresetét a’ gőzhajók és vas
pályák behozatalával részint csökkenteni, részint elzárni. 
Vétek lett volna az éktelen alakú, ’s fokozatokat képző fo- 
dorintásokkal ellátott vendéghajakat divatból kimenni 
hagyni, mert az által igen sok fodrásznak kenyérkereseti 
módja vagy megcsökkent, vagy egészen megszűnt. Bár 
mutatna a’ természettan nemtője egy módot, hogy még a’ 
gazdálkodva zsarnokoskodó bérkocsisok, és néhány dur
vább foglalkozású embereink kedvrontó szolgálatjától is 
szép móddal megszabadulhatnánk; nem azért hogy ők 
életkeresetüket veszejtsék, hanem hogy magokat más sze- 
lidebb foglalkozásra adni kényszeritetvén a’ többi polgár
társaikra kellemetlenül hatni meg szűnnének.

Midőn a’ természetbúvár magányában az anyagok ve
gyészeti erejét, ezeknek működési módját és eredményét 
fürkézi, többnyire maga sem gyanítja azon kiszámíthatat
lan hasznokat, mellyeket a’ közjólétre eszközöl. így Le-

fevre és Lemmery azon egyszerű késérletük, mellyben sa- 
lítrommal kevert ként egy üveg harang alatt meg égettek, 
alkalmul szolgált a’ kénsav roppant térfogatú ólomkam- 
rákbani készítésére. Ez ismét eszközül szolgált a’ halvány 
(chlorum) jutányos előállítására, melly jelenleg a’ papír és 
különféle kelmék fehérétésében, a’ rohadó testek és né
melly betegségek által eredett ragályok megsemmisítésé
ben nagy szerepet játszik; bizonyos anyagokkal egyesülve 
pedig a’ gyufácskáknak feltalálását eszközlé. Kénsav segít
ségével konyhasóból készítetik nagyobbrészint az igen ki
terjedt használatú szikeg (soda), ’s nem különben kénsav 
a legolcsóbb szer, melly által az újobb felfödözés szerint a’ 
hutában nyert ezüstből a’ benne létező arany tetemes nye
reséggel elválasztathatik. Az ezüstnek vagy higanynak 
élennyel, szénennyel, és légennyeli egyesülete adja az 
úgynevezett durranó sót, melly, Hogard által feltaláltatván 
eleinte csak a’ vadász puskák elsütésére használtatott, leg- 
ujjonnan pedig a’ katonaság lőfegyvereire is alkalmaztatik. 
Midőn a’ vegyész tudvágyától izgatotván az életműves ere
detű testekből száraz lepárolgás által kifejlődött terménye
ket vizsgálá, egy gyúlékony és kellemesen világító légne
mű anyagra talált, melly mostanság immár a’ természettani 
múzeumok, és vegyészeti konyhák szűk köréből a’ köz- 
használatú termek, színházak, sőtt utczák pompás kivilágí
tására szolgál. Vegytani kutatásoknak köszönhetni, hogy 
képesek vagyunk az érczeket egymástól elválasztani, és 
különféle czélokra alkalmasakká tenni, üveget mind köz- 
használatra, mind látcsövekre alkalmatosát készíteni, por- 
czellánt gyártani, és a’ leg gyönyörködtetőbb színű festé
keket elő állítani. Vegytan világánál répából czukrot ki
húzni, burgonyában és búzában létező keményítőt czu- 
korrá mézgává változtatni tanultuk. Csak a’ vegytannak le
het tulajdonítani, hogy a’ kellemetlen használatú faggyú
ból az úgy nevezett Stearin gyertyák készíthetők, mellyek 
egyébb tulajdonikra nézve a’ viasz gyertyáknak mitsem 
engednek, külcsínra nézve pedig azokat jóval felül múl
ják. Vegytan az, melly a’ bőrök kikészítésében, festészet
ben, és más százféle kézműteni mesterségekben alapul 
szolgál. Ez azon tudomány, melly jelenleg figyelmét leg
inkább az eddig még fejletlen állapotban tengő földmű
vészet czélszerűbb kezellésének eszközlésére irányozza; 
adja a’ Mindenható, hogy ezen az emberi nemzet szük
ségleteit leg inkább pótló kútfő, az eránta mutatott rész
vételt dús eredménnyel koronázza. -  De ki győzné, nem 
is czélom, mind azon hasznokat, és kényelmeket elő
számlálni, mellyek a’ természettan és vegytan a’ velők 
foglalkozók fáradságait jutalmazzák? Már ezekből is kitet
szik miként földi jóllétünk eszközlésére mind a’ kettő el
kerülhetetlenül szükséges. Innét magyarázható az, hogy 
mindig azon ország áll az anyagi jóllét magasabb fokán, 
mellynek kebelében ezen tudományokkal többen ’s lelke
sebben foglalkoznak, ’s mellynek kormánya a’ természet- 
tan, vegytan és belőtök származó kézműtan gyámolítására 
nagyobb figyelmet fordít, tetemesb áldozatokat tesz.

Ha valaki a’ természettan és kézműtan terén csupán 
népszerűleg működik, mind maga, mind a’ közjóllét elő
mozdítására sok szépet és hasznost állíthat elő, fedezhet 
fel ugyan, de egyszerismind tapasztalni kénytelen, hogy 
ok és okozat, a’ használandó erő és kitűzött czél közötti 
viszonyt által nem láthatja, a’ testek nagyságát, erejét, mű
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ködésük módját és eredményét, és bárminemű tulajdonsá
git bizonyos mértékre könnyen nem vonhatja, ha csak a’ 
széles értelemben vett mennyiségtanhoz nem folyamodik, 
egy szóval érzi annak szükségét. Ez teszi a’ természettan
nak és vele rokon kézműtanoknak úgyszólván a’ lelkét, 
népszem természettan maga az egészhez csak testet köl
csönöz, ’s csak a’ mennyiségtan hozzájárultával lép a’ va
lódi tudomány méltóságára, mellyel a’ vegytan is jogszerű- 
leg csak akkor büszkélkedhetik tellyes mértékben, ha to
vábbá kifejlődvén nem különben mint a csillagászattan, 
természettan, erőműtan, láttán, építészettan, tűzértan ke
belét a’ mennyiségtannak kitárandja. A’ mennyiségtan 
azon kalauz, melly a’ természetvizsgálót a’ testek ismert 
tulajdoniról más, sokszor nem is gyanított tulajdonok föl
fedezésére vezeti, és így az egyszerű fölfedezést sokszoro
san értékesíti. A természeti erők gyakorlati használata csak 
a’ mennyiségtan világánál lehet czélszerű, különben csak 
sötétbeni tapogatás, és kevesebb haszonnal jár. A’ meny- 
nyiségtan szigorú következményei szerint működő ember 
a’ Mindenható működési módját követi; mert a’ természet
ben mindenött a’ mennyiségtan alkalmazását találni.

Mit csekély tehetségemnél fogva egyes tudományokról 
megmutatni törekvém, azt a’ nemzetek története is bizo
nyítja; mert a’ mint a’ tudományok és művészetek eránti 
szeretet, azoknak művelése, és ezekkel együtt járó erköl- 
csiség Heber nemzettől az Egyiptomiakra és Phoeniciaiak- 
ra, ezektől a’ Görögökre, azután Rómaiakra, és tovább 
egyéb Európai nemzetekre átszivárgóit, úgy növekedett 
ezen nemzetek jólléte, és háború alkalmakor kitüntetett 
erőssége is; ellenben a’ tudományok elhanyagoltával, az 
erkölcsiség hanyatlásával a’ jóllét is alább száll; legdicsőbb 
nemzetek elaljasodnak, és műveltebb nemzetek parancsai
nak engedelmeskedni kényszerítetnek. Mind ezekről a’ je
lenkorszak vizsgálatából is könnyen meggyőződhetünk.

Meg voltak erről győződve minden időszaknak bölcsi, 
kik mitsem mulasztának, miszerint ismereteiket szaporít
sák és tökélyesítsék. -  Solomo\ mondatik, hogy halála 
előtt, midőn jelenlevő barátjait valamelly tárgyról irántai 
kéméletből lassú szóval vitatkozni hallaná, mint haldokló 
ereje engedte felemelkedvén őket kérte: beszélnének han
gosabban, miként haldokló állapotában is tanulhatna vala
mit, mi úgymond e világbóli kimúlását kellemesítendné. 
Mit tehete Solon ép korában a’ tudományokért, ha haldok
ló félben is irántuk illy buzgalommal viseltetett. Mások a’ 
tudományokhozi ragaszkodásukat emlékezetekre méltó 
kifejezésekkel örökétették. így Cicero mondja: Studia lit- 
terarum adolescentiam alant, senectutem oblatand, se
cun das res ornant, adversis perfugium ac solatium 
praebent, delectant domi, non impediunt foris, pernoc- 
tant nobiscum, peregrinantur et rustriantur1 * * * 5 * * -  Hasonló 
lelkesedéssel nyilatkozik Seneca mondván: Hoc suis no- 
rninem posse bene vivere, séd nec tolerabiliter, qui est sine 
sapientiae studio, qui habuerit omnia nihil habet ad vi
tám meliorem sine scientia accommodum, hae supre- 
mum vitae instrumentum est. Sapiens ad omnem incur-

1 A tudományokkal való foglalkozás az ifjúságot táplálja, az öregeket vi- 
dámítja, jósorunkat még szebbé teszi, balsorsunkban menekülést és vi
gasztalást nyújt, otthonunkban gyönyörködtet, a közügyekben támogat, 
velünk virraszt, vándorlásainkban elkísér, nehéz munkánkban megsegít.

sum invitus, et intentus est; non si paupertas, non si luc- 
tas, non si ignominia non si dolor impetum faciat, pedem 
refert, intentus contra illa ibit, et inter illa sapiens -  hHa
ris et piacidus est, etiam concussus cum Diisexpari vivit,8 
Epist. 1770. És Verulámi Baco: Totiusprudentiae compen
dium in litteris continetur, si Respublica regenda est, si 
praelia comittenda sunt, si castrametanda, si machinae 
erigendae, si renovandi aggeres, si propugnacula struen- 
da, si militiae cultus, si reverentiae legum, si finitorum 
provinciamm amicitiae sunt servandae, libri haec omnia 
erudiunt ad perfectum. -  In litteris prudens insenit unde 
sapientior fiat, ibi bellator regerit, unde animi virtute 
roboretur, inde Princeps accipit, quomodo populos sub 
aequalitate componat, nec aliqua in mundo potest esse 
fortuna quam litterarum non augent gloriosa notitia?

Nincs egyéb hatalom tehát e földön, mint a’ tudomá
nyok varázsereje, melly mind egyeseknek, mind köztár
saságoknak annyira óhajtott jóllétét eszközölhetné és 
biztosíthatná. Azért boldogok ti egyetemi polgárok! ha
zánk reményei! mert eddig szerzett ismereiteknek szapo
rítására e mai naptól fogva új alkalom nyílik. íme feltárva 
előttetek az egyetem tanodatermeinek ajtai. íme készen 
várnak benneteket az atyáskodóan kormányzóvá kirá
lyunk és koronás fejedelmünk által rendelt, és a’ legkitű
nőbb fokig tudománydús egyetemi tanárok, kik vetélked
ve törekedendnek, miként sok fáradozással, költséggel és 
önmegtagadással szerzett ismeretöket veletek könnyebb 
és rövidebb úton közölhessék a’ nélkül, hogy tőletek 
hálándásul egyebet kívánnánok, mint az egyetemi rend ’s 
fegyelem szoros megtartását. Ne engedjétek e drága és 
üdvhozó alkalmat mellettetek használatlanul elsurranni; 
mert csak így lehetséges, hogy a’ jobblét után sóvárgó 
magyarhazánk tlnektek is, mint a’ jóllét józan előmozdí
tóinak valaha örvendjen. Minthogy pedig semmi nagyot, 
semmi dicsőt erő feszítés és istensegedelme nélkül ki 
nem vihetni, azon mennyei Szent Lélek, kihez imént 
egyesült ájtatossággal sóhajtozánk, világosítsa meg elmé
inket, erősítse akaratunkat, és ihlesse meg szellemével az 
előforduló nehézségek legyőzésében netalán lankadozni 
kezdő tehetségeinket, hogy az imént hasznosnak és 
szükségesnek mutattam tudományokat megszerzendők 
általa szilárdítva, az előttünk nyílt pályán kitartó türelem
mel tántoríthatlanul haladhassunk, és azt mind saját jóllé
tünknek, mind kedves hazánk boldogságának előmozdí
tására dicsőén be is végezhessük. Mondám.

Jedlik Ányos sk.

* Ebből kitalálhatod, hogy senki nem képes jól (helyesen) élni, de 
még csak elviselhetően sem, ha hiányzik belőle a bölcsességre való
törekvés. Legyen meg bár mindene, tudás nélkül semmije sincs, ami
alkalmas lenne egy nemesebb élethez, mert a tudományok végül is az
élethez szükséges eszközök. A bölcs minden nekirugaszkodásban 
vonakodó és serény egyszerre; akár szegénység, akár gyász, akár meg
bélyegzés, akár fájdalom támad rá, nem hátrál meg. Mindezt pusztulás 
fogja érni, a bölcs azonban ezek között is jókedvű és nyugodt, még 
csapásoktól sújtva is az istenekkel egyenlő módon él.

5 A bölcsesség egészéhez a legrövidebb út a tudományokban rejlik, ha
államot kormányozni, ha csatát kezdeni, ha táborhelyet kijelölni, ha
ostromgépeket felállítani, ha sáncokat újjáépíteni, ha bástyákat emelni
kell, ha meg kell őrizni a katonáskodás megbecsülését, a törvények 
iránti tiszteletet, a határainkon élő provinciákhoz fűződő jó kapcsolato
kat -  nos, a tudományok mindezt tökéletességre viszik bennünk.
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JEDLIK ÁNYOS
(1800. január 11. -  1895. december 13.)

Mayer Farkas
bencés, Pannonhalma

Nehéz helyzetben van az életrajzíró. Jedlik élete közel száz évének 
átfogását, az azóta eltelt másik száz év csak nehezíti. Pedig száz évvel 
ezelőtt is probléma volt Jedlik értékelése. Az akkori kortársak már csak 
az öreg embert ismerték, A róla szóló anekdoták is mind így ábrázolják. 
Ez nem reális, Eötiiös Zonánrf akadémiai emlékbeszédében, 1897-ben az 
ilyen „kortárs” szemével ítél: 48 évvel volt nála fiatalabb. De azóta sok 
minden kiderült. A legalaposabb életrajzot Ferenczy Viktor, a győri 
bencés gimnázium tanára írta Jedlikről. Az iskola értesítőiben négy 
éven keresztül jelent meg a 700 lapos írás (1935/36 -  1938/39), ez is 
régebbi ötven évesnél. A legutolsó, ma is elérhető életrajzot Holenda 
Barnabás, győri igazgató, Ferenczy tanácskozó társa, 1967-ben írta a 
Műszaki Nagyjaink sorozat III. kötetében.

Ami sajnálatosabb, alig olvassuk Jedlik írásait. Pedig legtöbb magya
rul jelent meg, leginkább a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
Vándorgyűléseinek munkálataiban. Kézirataiból csak töredékek, in
kább idézetek jelentek meg Ferenczy művében. Pedig ezek is sok min
dent elárulnak róla. 1990-ben adta ki a Műszaki Könyvkiadó hőtanának 
kéziratát Liszi János szerkesztésében.

Feladatom csak az lehet, hogy megpróbáljam elődeim munkáit ala
pul véve Jedlik életrajzát, amennyire lehet, összefoglalni. Működésével 
mások foglalkoznak.

Jedlik, a diák

Szimő vagy régebbi nevén Szémő község a Vág men
tén fekszik. Megtaláljuk a magyar autóatlaszban is, mind
járt a 2. lapon, mai nevén Zemné, Nővé Zámkytól (Érsek
újvár) keletre, Kolárovótól (Guta) északra. Nem is olyan 
kicsi, mert 1828-ban 233 házában 1531 lakos élt. Földje 
termékeny fekete agyag. Szép búzát, rozsot, kukoricát, 
kendert, káposztát s gyümölcsöt terem -  írja róla 1851- 
ben Fényes Elek. De a szántók és kertek csak negyedét 
teszik határának. A többi rét és legelő nem használható a 
Kis-Duna és a Vág gyakori kiöntései miatt. A lakók az 
esztergomi érsekség jobbágyai voltak. Mind magyarok, 
még 1910-ben is 2818 lakosból 2813 magyar.

Itt született 1800. január 11-én Jedlik Ferenc (1767— 
1821) és negyedi Szabó Rozália (1778-1828) második fia, 
István. Az apa negyedtelkes jobbágy, szorgalmával meg
lehetős jó módba juttatta családját. Az anya nemesi csa
ládból származott. Három gyermekük volt: Ferenc (1793- 
1879), István, a későbbi Ányos (1800-1895) és Gábor 
(1804-1876).

A gyermekeket a szülők gondosan nevelték. A falu 
iskolájában végezték elemi tanulmányaikat: télen jártak 
iskolába, nyáron, mint Ányos önéletrajzában magáról írja: 
„örült a lovaknak, kutyáknak és a rétek napsütötte pá
zsitjának”. Ányos bátyja, Ferenc, nagyon szép írással le
velez testvérével. Egyik levelében latin mondat van. Két 
újságot is járat, azt a plébánossal együtt olvassák, községi 
bíró is volt hosszabb ideig.

De úgy látszik, Istvánt még többre szánták, mert 1810 
második félévére Nagyszombatba küldték rokonokhoz, 
hogy a 3. osztályt már ott fejezze be, és a nagyszombati
ak szlovák nyelvét megtanulja. Az 1810-11-es iskolaév
ben ugyanitt már a bencés gimnázium tanulója.

Az iskolázás akkor másként ment, mint most. A gimná
zium csak hat osztályból állt (körülbelül 10-16 éves kor

közt). Az alsó négy osztályban szépírást, a számtan ele
meit, földrajzot, történelmet és mindenekelőtt legna
gyobb óraszámban a latin nyelvet tanulták. A két felső 
osztályban a szép latin stílus kialakítása a fő cél. Itt bőví
tették számtani ismereteiket. Valamennyi természetrajzot 
(mai fogalmainkkal fizika, növény-, állat- és ásványtan) is 
tanultak. Az iskolaév november elején kezdődött, és 
szeptember 8-án végződött. Naponta csak négy óra volt, 
kettő délelőtt, kettő délután. Kedden délután és az egész 
csütörtöki napon nem volt tanítás.

Nagyszombatban végzi el a második és a harmadik 
osztályt is. A negyedik évre (1813-14) már a pozsonyi 
bencés gimnáziumba küldik, hogy ott a német nyelvet 
tanulja meg. De alig kezdődik meg az iskolaév, súlyos 
betegségbe esik. Haza kellett vinni. Hónapokig tartó vak
ság és rekedtség gyötri. De a gondos ápolás egy év alatt 
annyira helyreállítja egészségét, hogy, bár több évig tartó 
gyöngélkedés mellett, folytathatja tanulmányait. 1814—17 
közt végzi el, megint csak Pozsonyban, a gimnázium 4., 
5. és 6. osztályát. Itt keiül egy osztályba unokatestvéré
vel, Czuczor Istvánnal, a későbbi Gergellyel. Czuczor 
édesanyja, Szabó Anna, Jedlik édesanyjának testvére. 
Jedlik egy levelében kiemeli unokatestvére jó képessége
it. 76 osztálytársuk közül Czuczor volt az osztályelső, Jed
lik a harmadik-negyedik.

Akkor minden osztályt csak egy tanár tanított, tanítójá
nak, Gátser Leónak egyénisége annyira megejtette Jedli
ket, hogy elhatározta: maga is bencés lesz. Az ő példájára 
más osztálytársai is, köztük Czuczor, folyamodtak a rend
be való felvételért. 1817. október 25-én öltötték magukra 
a rend ruháját. Régi szokás szerint ilyenkor új nevet is 
kapnak az újonnan felvettek, mintegy emlékeztetve arra, 
hogy ezután új életet kell kezdeniük. Jedlik az Ányos, 
Czuczor a Gergely nevet kapta. Ezután már csak ezt a 
nevet használták, nem keresztnevüket, ezért mi is így is
merjük őket. Az egy éves próbaidő, a noviciátus alatt 
csak szerzetesi tanulmányaikkal foglalkoznak a novíciu- 
sok. Ennek eltelte után tesznek fogadalmat a rendben 
való állhatatos megmaradásra, életük állandó jobbítására 
és az elöljáróknak való engedelmességre.

A rend iskolákat vezetett. Ehhez tanárok kellettek. 
Hogy munkájukat jól el tudják látni, tovább kellett tanul
ni. A felsőoktatásnak mintegy bevezetője volt akkor a fi
lozófiai (bölcseleti) kar. Aki az egyetemen más szakot 
akart tanulni (jogi, orvosi, teológiai kar is volt), azoknak 
mind el kellett végezni a bölcseletet, bár ez magában is 
képesített például tanári vagy közalkalmazotti állásra. 
Bölcselet azonban akkor mást jelentett, mint ma, nem
csak filozófiát. Arisztotelészi értelemben ide értették a 
természettudományokat (matematika, geometria, földmé
rés, fizika, építés- és vízműtan, természetrajz, mezőgaz
daságtan) is. Történelem is szerepelt a tantervben. Két 
éves kurzus volt. (Ebből lett 1850-ben a 8 osztályos gim
názium két felső éve.) Nemcsak az egyetemen lehetett a
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Sokszorozó tekercsben áramváltással forgó villamdelej. Jedlik eredeti 
forgonya 1830-ból.

bölcseletet elvégezni. Külön iskolák is voltak, ahol böl
cseleti kar működött, legtöbbször jogi karral együtt. Eze
ket hívták akkor (jog)akadémiának. (Ha csak bölcseleti 
kar volt, líceumnak.) A tanítórendek, így a bencések is, 
engedélyt kaptak, hogy ha elegendő, az egyetemen dok
torátust szerzett tanáruk van, magánlíceumot, azaz böl
cseleti kart tarthassanak, és ezen képezzék tagjaikat. A 
bencéseknek Győrött volt ilyen „házi” líceumuk. Ide ke
rült Jedlik is hallgatónak, 1818-20 folyamán végezte el.

A rendi bölcseleti intézetben a fizikát akkor CzinárMór 
(1787-1875) tanította. Czinárt későbbi történelmi munkás
sága tette ismertté. Pedig jó fizikus-kémikus is volt. Felje
gyezték róla, hogy novícius korában a matematika érde
kelte. 1815-ben nevezték ki a rendi bölcseletre a fizika, és 
az ezzel akkor együtt járó természetrajz és mezőgazdaság
tan tanárának. Olvasta és rendszeresen jegyzetelte, meg
jegyzéseivel látta el a Gehler Annalen der Physiket és a 
Schweiger Journal der Chemie-t. Átgondoltan kezdte el a 
szertár fejlesztését is. Czinár jő tanár is volt. Deák Feren
cet, aki bölcseleti és jogi tanulmányait a győri akadémián 
végezte (ez akkor a bencés gimnáziummal egy épületben 
volt), tanára, Gröber Lőrinc (1777—1834), aki innen került 
a pesti egyetemre fizika-professzornak, Czinárhoz küldte 
fizikát tanulni, mert ott kísérleteket is láthatott. Czinár ka
tedráját Jedliknek adja majd át.

Tanárképzés akkoriban nem volt. Régebben úgy gon
dolták, hogy amit valaki megtanult, azt tanítani is tudja. 
De a tanárnak szerződőknek a főigazgató előtt vizsgát 
kellett tenniök. Mégis, a szerzetesrendek, így a bencések 
is, a jezsuiták 1599-ben bevezetett rendje szerint, egy év 
„repetenciát” (mondták a bölcselet 3. évfolyamának is) 
tartottak a tanárságra készülőknek. Ezen ismételték a kö
zépiskolai anyagot és felkészültek a tanári munkára, 
megtanulva a nevelés és a pedagógia elemeit, a dolgozat
íratást stb. A bencés rend repetenciája ekkor Bakonybé- 
len működött, de Jedliket nem küldték oda. Már ekkor 
elhatározták, hogy doktorálni fog, és a rendi líceum taná
ra lesz. Ebben a kiválasztásban Czinár kezét látom. Leg
több társától eltérően mindjárt a papságra készülhetett a 
pannonhalmi teológiai főiskolán. 1820-22 közt el is vég
zett két évet, közben a doktorátusra is készült. 1821. ok
tóber 30-án matematikából és fizikából, 1822. október 
30-án pedig filozófiából és történelemből vizsgázott a 
pesti egyetemen. Ezek alapján kapta meg doktori okleve
lét 1822. október 31-én.

Ekkor teológiai tanulmányait félbeszakítva, a főapát 
Győrbe rendeli tanárnak. 1822. november 4-én teszi le a 
tanári esküt, és a következő 1822-23-as iskolaévben a 
győri gimnáziumban tanítja a 3. osztályt hittanra, földrajz
ra, számtanra (arányosság, aranyszabály), a magyar törté
netre a kezdetektől 1526-ig és főleg a latin nyelvre Cice
ro, Cato, Scipio, Cornelius Nepos nyomán. A következő 
két évet (1823-25) megint Pannonhalmán tölti, befejezi 
teológiai tanulmányait. 1825. szeptember 3-án áldozó
pappá szentelik. Ezzel bevégezve tanulmányait, most 
már teljes értékű tagként állhat a kijelölt szolgálatba.

Jedlik tanár úr

Első munkahelye újra csak Győr. Itt a rendi líceumban 
tanítja a rend növendékeit fizikára, természetrajzra és me- 
zőgazdaságtanra. Legkedvesebb tárgya ezek közül a fizi
ka. Tudja, hogy ismeretlen jelenségekről nem lehet jól 
tanítani. Ezért arra törekszik, hogy kísérletek bemutatásá
val tegye szemléletessé, érthetővé tárgyát. A kísérletek
hez eszközök, vagyis szertár kell. A rend mindig áldozott 
rá. Már Czinár Mór elkezdte a szertár fejlesztését. Jedlik a 
tőle 1830-ban átvett leltárba beírja a szerek beszerzésé
nek idejét is. Ebből látszik, hogy a szerek 45 %-át Czinár 
szerezte. A tudatos fejlesztést mutatja, hogy ezek a fizika 
„elejéről” valók. Jedlik beszerzései csak 30 %-ot tesznek 
ki. Igaz, ezek többnyire a fizikának akkor „modern”, új
nak számító részéből. De ez természetes is.

Óráira gondosan készült. Győri működése vége felé 
58 oldalas füzetbe írta le az általa bemutatni szokott 292 
kísérletet a fizika minden részéről.

A német folyóiratok továbbra is jönnek. Jedlik ezeket 
szorgalmasan olvassa, igyekszik a főapáttól engedélyt 
szerezni újabbak beszerzésére. Ha talál bennük valami
lyen érdekes vagy új kísérletet, azt kipróbálja. Ezekhez új 
eszközökre van szükség. Sokat maga készít el. Egyes al
katrészeiket győri iparosokkal csináltatja meg, „alapanya
gaikat” tőlük szerzi.

Ekkor van a villamosságtan kialakulóban. Jedlik meg
ismétli Volta, Oersted, Ampere, Faraday, Schweigger kí
sérleteit. De ezekhez szigetelt vezeték kell. Ma ezt 
könnyű mondani. Drót akkor többnyire csak vasból volt. 
(Még szerencse is, ezt bele lehet mártani higanyba, nem 
oldódik benne, mint a réz, így a higany felhasználható 
kis súrlódást! érintkezőként.) Szigetelve sem volt. Minek 
is kellett volna akkoriban? Előbb tehát szigeteltetni kel
lett. Későbbről ugyan, de van egy számlája paszomá- 
nyostól (gombkötőtől), aki drótot szigetelt neki. (Egyete
mi tanár korában Kruesz Krizosztom, akkor a pannonhal
mi főiskola fizikatanára is küldött neki általa szigetelt 
drótokat.) A tekercs teste lúdtoll volt. Új gondolata is tá
madt, amit Ampere lehetetlennek mondott, azt megvaló
sította: áramvezetőt forgatott áramvezető körül. így jött 
létre az elektromotor legrégibb modellje, ráadásul a leg
modernebb is, mert mind az álló, mind a forgórész elekt
romágnes és alkalmazta mindjárt a „kommutátort”, az 
áramváltó félgyűrűket, amik a megfelelő pillanatban el
lenkezőre fordítják az áram irányát a forgó tekercsben. 
(Később, bemutatásokra, olyan forgókat is készített, ahol
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- - z u .valamelyik rész állandó mágnes volt, lényegében ez az 
„Ampére-állvány”.) Okiratok tanúsítják, hogy mindez már 
1829-ben működött. Sajnos, nem közölte sehol. Nem hit
te, mint maga írja később, hogy ő, a kezdő fizikus, olyas
mit talált fel, amit más nem tud. Azt hitte, még nem olva
sott róla. így az irodalom dal Negrót (1768-1839) tartja 
feltalálónak (1834). Csak néhány könyvben szerepel Jed
lik (sokszor elírt) neve. A német természetvizsgálók 1856- 
os bécsi nagygyűlésén Jedlik előadásokat tartott, és ott 
beszélhetett motorjáról, innen ismerhették. Volta halálá
nak 100. évfordulóján rendezett comói nagygyűlésen, 11 
Nobel-díjas előtt 1927. szeptember 12-én Gáti Béla 
(1873-?, USA), a Posta műszaki igazgatója, bemutatta Jed
lik forgonyát. Ez a nagygyűlés azonban inkább arról ne
vezetes, hogy Bohr itt ismertette a komplementaritási el
vét. Verebely László (1883-1959), a műegyetem tanára is 
foglalkozott Jedlik motorjával. 1930-ban írt cikkében mu
tatta be a Jedlik-forgony újdonságait.

Sokszor felróják Jedliknek, hogy nem ismerte fel talál
mánya jelentőségét. Jakobit (1801-1874) említik példá
nak. De arról elfeledkeznek, hogy a szükséges 60000 fo
rintot a cár állta. Ugyan, hol szerezhetett volna Jedlik ek
kora összeget? Másrészt Jakobi úgy nyilatkozott, hogy az 
elektromosságnak ez az alkalmazása ipari munkálatokra 
mindig célszerűtlen lesz (Du Moncelt idézi G uiixem in: A 
mágnesség és az elektromosság -  Budapest 1885. 673 ).

Jedlik később is, szinte egész élete folyamán foglalko
zott elektromos motorokkal. Maga is használta őket. Ve
lük elemeinek hatását vizsgálta, kimerülésükig forgattatva 
a gépet. Eszközeit, például az osztógépet hajtatta meg. 
Újakat is tervezett, szüntelenül javított rajtuk.

Egy másik találmánya is Győrhöz fűződik. Ebben a 
korban már sok ásványvíz elemzését ismerték. Használni 
meg már jó régen használták őket, de ekkoriban nagyobb 
divatba jöttek, részben gyógyszerül, részben a sok rossz 
ivóvíz helyett. Jedlik is olvasott arról (hiszen a kémiát is a 
természettan keretében tanították), hogy többen készítet
tek mesterségesen ásványvizet. Az elemzés alapján ismert 
sókat vízben feloldva, azt még szén-dioxiddal telítették. A 
használt készülékekről azonban nem közöltek leírást. Ő 
is, talán ifjúkori betegsége hatására, készített ilyen készü
léket. Ennek leírását latinul megküldte Bécsbe, Baumgart
ner (1793-1865) professzornak. Ő németre lefordítva kö-

Jedlik savanyúvíz-készítő gépe. Részlet a Zeitschrift für Physik und Ma
thematik 1830-as 7. kötetének I. képtáblájából.

zölte folyóiratában. Ez Jedlik első megjelent értekezése 
(1829). A készülékét használta is. A győri rendház fiata
labb tagjai a szertárban készítették a mesterséges ásvány
vizet, amit aztán az ebédlőben fogyasztottak. Jóval ol
csóbb volt, mintha a boltban vásárolták volna. A készülék
ben Jedlik újítása az edény aljáig leérő, a mai üvegekben 
is meglevő szifoncső. Ezzel a szén-dioxid nyugodtabban 
jut a vízbe, jobban elnyelődik. Eszközén többször javított, 
háromszor újjátervezte. A Magyar Orvosok és Természet
vizsgálók pesti vándorgyűlésén 1842-ben bemutatta (lásd 
a keretezett szöveget), megvendégelve a gyűlés résztvevő
it szódavízzel és egy, a rohitsihez hasonló „ásványvízzel”. 
(Rohitsch, magyarul Rohics-fürdő, ma Szlovéniában levő 
híres gyógyhely: Rogaska Slatina.)

Szódavíz-gyárat is alapított Pesten talán a vándorgyű
lésen szerzett tapasztalatok alapján. Ezt unokaöcsének, 
Szabó Alajosnak (1818-1904) adta át. Ő a pesti egyete
men kapott orvos-sebész-doktori, szülész- és szemész
mesteri és állatgyógyászi oklevelet. „1842-ben a m. hely
tartótanácstól »szabadalmat« nyert rohicsi, szelterszi és 
szódavíz gyártására, s ez üzletét 1848-ig szép sikerrel foly
tatta.” (Szárnyéi, XIII. k. 165-166.) De 1848-ban a jászkun- 
honvédzászlóaljhoz kapitányi ranggal főorvosnak nevez
ték ki. A gyár ekkor mehetett tönkre, és zárt be.

MESTERSÉGES SZÉNSAVAS VIZEKRÜL
Folyó esztendő május havának utolsó napján tartott nagy gyűlés

ben említém alkalmilag, hogy több próbálgatásaim után nekem is 
sikerűit olly készületet előállítani, mellynek segítségével a közönsé
ges vizet annyi mennyiségű szénsavval egyesíthetni, hogy ezen 
mesterségesen készült savanyú viz szénsavának tömegére nézve, a 
leghíresebb természeti vizeket megegyenlitheti, sőt felül is haladhatja. 
Ezen alkalomra mutatványul, mind a t. gyülekezet közös ebédére 
kóstolásul elegendő mennyiséget készíthettem. -  Bátor vagyok tehát 
a t. gyülekezetnek ezennel kétnemű savanyú vizet bemutatni. Egyik 
palaczkban foglaltatik a savanyú vizeknek legegyszerűbbike, melly- 
ben a közönséges vizen, és avval egyesült szénsavon kívül semmi 
más ásványos rész nem találtatik.

Pohárba töltetvén szüntelen szénsav buborékokat hány, még a 
szénsav nagyobb része el nem röpül; legjobb tehát a poharat azonnal, 
hogy megtöltetett, ki is üríteni, különben a viz sokat vesztene kele-

mes csipősségébiil. (Itt köz tapasztalásul az említett vizbül poharak 
töltettek.) Érdemes lehet ezen pezsgő viz azon személyekre nézve, 
kik borral nem élvén, szomjúságuk oltásakor az említett pezsgői csí
pősséget éldelni kívánnák. Talán azon betegségekben sem lenne 
czéliránytalan ital, mellyekben a szénsav által történendő izgatás a 
belső részekre jótékonyan hat. Mondhatom volt alkalmam cholera 
idejében némelly ismerőseim közül tapasztalni, mennyire epedtek 
ezen ital után, s nem keveset enyhítettek kínzó állapotukon, midőn az 
oivos engedelmébül vele élhettek.

A többi palaczkokban pedig (a palaczkok előmutattatván) foglalta
tik egy más nemű savanyú viz, melly legközelebb a roitsihez hasonlít. 
Végtére tisztelettel jelentem, hogy ha némellyek a t. gyülekezetből 
ezen savanyú vizek készítési módárul meggyőződni kívánkoznának, 
azok előtt a kijelelendő időben egy akónyi közönséges vizet savanyú 
vízzé változtatni ezennel magamat késznek ajánlom.
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De térjünk vissza az életrajzhoz.
II. Ferenc király 1816-ban a bencés rendre bízta a győ

ri és a pozsonyi királyi akadémia bölcseleti karának taná
rokkal való ellátását. Ahogy az állások megüresedtek, a 
rend tagjai vették át a tanítást. 1831. elején meghalt a po
zsonyi akadémia fizikatanára. A főapát Jedliket küldte a 
megüresedett állásra. Március végén költözött Pozsony
ba, április 5-én kezdte meg ott működését. A szertár bi
zony siralmas állapotban volt. Jedlik igyekezett pótolni a 
szereket, ahogy a helytartótanácstól pénzt kapott rá. De 
ez sose volt egyszerű dolog. Hiába volt a főigazgató, 
Adamkovics Mihály jóindulata, támogatása, a pénz csak 
lassan csordogált.

Nemcsak a szertár állományával volt baj, hanem szo
báinak elhelyezése, állapota sem felelt meg. A tankönyv 
elavult volt. Maga kezdett el az akkori előadási nyelven, 
latinul, könyvet írni. A meglevő kéziratok alapján úgy 
tűnik, hogy gondos, alapos munkát végzett, azt 1850-ben 
megjelent magyar tankönyvénél is fel tudta használni. De 
nem jelent meg. Csak egy kis latin nyelvű tételgyűjte
ményt adott ki, nyilván hallgatóinak a vizsgákra való fel
készülés megkönnyítésére.

A vizsgák is másként mentek akkor. Még a régi sko
lasztikus módszer szerinti vitatkozások voltak. A hallga
tók felállítottak egy tételt, levezetve azt a logika szabályai 
szerint már ismert tételekből. Kinek hogy sikerült. Ezt az
tán a tanárokból álló „opponensiek megtámadták. A vi
tatkozás szabályai szerint a felállított szillogizmusokban 
szereplő fogalmakat vitatták, tagadták a következtetés 
érvényét, mindig kísérletekre, fizikai-kémiai tényekre 
hivatkozva. A hallgatónak hasonlóan kellett felelnie. Jed
lik hagyatékában is több ilyen előre elkészített „támadást” 
találunk.

Győrből ellátogatott Pestre és Bécsbe, hogy fizikusok
kal találkozzék, meglátogassa a szertárakat, a fizikai esz
közöket, műszereket készítő mechanikusokat. Ekkor ke
rült barátságba a bécsi egyetem fizika tanárával, Ettings- 
hausennel (1796-1878). Ez a barátság később is megma
radt. Pozsonyból két nagyobb tanulmányutat is tett, rész
ben postakocsin, részben gyalog, ahogy lehetett. Rend- 
és pozsonyi tanártársával, barátjával, Mann Emiliánnal 
(1797-1859) 1834-ben Ausztria és Salzburg tartományok
ban járt, 1835-ben Bécsen át Morvaországba, Csehország
ba és Szászországba utazott. Az útra kis szétszedhető ko
csit készített, amire holmijukat felrakhatták. A városok 
előtt szétszedték, úgy vonultak be, de a falvak népe meg
csodálta őket. Az utazások csak a latin tankönyv írása mi
att szakadtak meg.

Már Pozsonyban érdeklődik a fényinterferencia után. 
1832-ben vásárol egy Prokesch-féle vonalazó-, vagy 
ahogy ma szoktuk hívni, osztógépet. Fraunhofer nyomán 
ezzel készíti a szükséges réseket, rácsokat. Csak 1843- 
ban Pesten fog hozzá saját „osztógépe” elkészítéséhez.

Egyik bécsi útján tudta meg, hogy minden osztrák főis
kola számára megrendeltek egy mágneselektromos gépet 
(áramfejlesztőt). A gépet Ettingshausen tervezte és Ekling 
mechanikus készítette el. A főigazgató útján Jedlik a hely
tartótanácshoz fordult, hogy a magyar akadémiák (Po
zsony, Győr, Kassa, Nagyvárad) és a pesti egyetem szá
mára is szerezhessen ilyent. Az engedélyt megkapta. Hor

váth Árpád jegyzi meg, hogy ez azt bizonyítja, hogy már 
akkor a legjobb magyar fizikusnak tartották. A gyártó Ek- 
linggel Bécsben megbeszélte a gép szerkezetét. Jedlik 
kissé áttervezte az eredeti gépet, jobbá, erősebb áramot 
szolgáltatóvá, egyszerűbben kezelhetővé tette. 1840-ben 
meg is érkezik az öt gép Pozsonyba. Jedlik, amikor a 
számlát kifizeti, már útra készen áll. Sok huzavona és 
méltánytalanság után kinevezték a pesti egyetemre a fizi
ka tanárának.

Jedlik tanári működéséről tanúskodik az a „bizonyít
vány”, amit Adamkovics főigazgató állított ki 1834. no
vember 17-én az egyetemi-tanári pályázatra. A másik Eöt
vös Loránd (1848-1919) emlékbeszéde. Az első a fiatal 
Jedlikről, a másik a már idős tanárról szól.

Adamkovics így jellemzi a pozsonyi akadémia tanárát: 
„Tanári tisztét mindig pontosan, serényen, rátermettség
gel és buzgósággal teljesítette annyira, hogy kiváló mű
veltségével általában a bölcsészeti, különösen pedig a ter
mészeti tudományokban, amiket előad és amiket a leg
jobb és legújabb szerzőknek fáradhatatlan olvasásával és 
tanulmányozásával maga is művel, nagy tudásával, elő
adói készségével, példákban való megvilágítással fel tud
ta kelteni hallgatói figyelmét, szeretetét, serkenteni tudta 
őket az előadott tárgyakkal való buzgó, szorgalmas és 
szép eredménnyel járó foglalkozásra; ugyancsak nemkü
lönben örvendetes eredménnyel járt fáradhatatlanul 
buzgó őrködése az ifjúság erkölcsi fegyelmének védelmé
ben. Ezenfelül állandóan féltő gondját viselte a mtíze- 
umnak, a fizikainak és a természetrajzinak egyaránt, 
eszközeit terhes munkával új és kitűnő rendbe hozta, 
kiváló szakavatottsággal újakat alkotott. Még szünetna
pokon is fáradhatatlan buzgósággal mutatta be tanítvá
nyainak a fizikai kísérleteket. Egyébként feddhetetlen jel
lemű, nyájas, tiszteletben álló férfiú, aki mindig helyesen 
szokott érezni és cselekedni, kartársaival szemben az 
összhang megőrzésére törekedni, aki egész jellemével na
gyon is méltó minden ajánlásra. ” (Ferenczy fordítása.)

Hogy ez a kép, a főigazgató barátsága ellenére is reá
lis, mutatja, hogy amikor Pozsonyból elköszön tanítvá
nyaitól, azok Miletz festővel metszetet készíttettek róla, 
és azt Bécsben kinyomatták.

Jedlik professzor úr

Jedlik már 1831-ben meg akarta pályázni a Tomcsányi 
Ádám (1755-1831) halálával megüresedett egyetemi fizi
kai tanszéket. Főapátja azonban lebeszélte. Tervét, úgy 
látszik, mégsem adta fel. Ebből az időből származhatnak 
azok a latin jegyzetei, melyek egyes fizikai jelenségeknek 
(terület-, köbtartalom- és súlypontszámítás, bolygómoz
gások, hajítás, rugalmas testetek viselkedése, rezgések, 
inga) a kalkulussal történő számításait tartalmazzák. A 
tanszéket akkor Gröber kapta meg. De ő hamarosan 
(1834) meghalt.

Jedlik most már pályázhatott az egyetemi állásra. 1835- 
ben hárman jelentek meg az írásbeli részből és próbaelő
adásból álló vizsgán. A bizottság Jedliket tette az első 
helyre, de a végső felterjesztésben már csak a második. A 
kinevezés azonban nem történt meg, hanem 1837-ben új
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A vízhullámok keletkezésének értelmezésére szolgáló gép vázlata. A megvalósított hullámgép 1847-ből.

pályázatot hirdetnek. Jedlik, bár ezen nem kellett volna 
szerepelnie, újra megjelent, és megismételte a vizsgát. A 
háttérben megint működik a protekció. A bizottság egyik 
tagja, Wolfstein József matematika-professzor (1773— 
1859) meg is jegyezte: „Ez már mégis sok, amit ezzel a 
Jedlikkel csinálnak!"Jedlik mégis beadja 1837. november 
23-án folyamodványát a tanszék elnyerésére. A kinevezés 
húzódott, csak 1839. november 2-án kelt, Jedlik decem
ber 17-én kapta kézhez. Elbúcsúzva pozsonyi tanítvá
nyaitól, 1840. február közepén hajóval megy Pestre, hogy 
új állását átvegye.

Eötvös 1871-1878 közt együtt tanított Jedlikkel, 1874- 
től szertárát is használhatta. így magának is módja lehe
tett közelről megfigyelni tanítási módszerét. Emlékbeszé
dében így emlékezik meg róla: -  „Előadása a kutató tu
dós előadása volt, ki hallgatóihoz úgy beszél, mint tudós
társakhoz, kik előtt nem rejt el titkot, hanem feltárja lep
lezetlenül a maga gondolatmenetét. Az előadását élén
kítő kísérleteket nem szokta volt előre elkészíteni. Beho
zatta az eszközt, egybeállította, működésbe hozta hall
gatóságának szeme láttára, így a kísérlet nekik nemcsak 
mutatványul, hanem igazi tanulságul is szolgált. ”

Fő gondja Pesten is a szertár volt. Jedlik vérbeli kísér
letező fizikus. Tudja, hogy a jelenségek ismerete nélkül 
nem lehet róluk igazán beszélni. Ezért célja volt, hogy 
minden jelenséget jól láthatóan, ha kellett vetítéssel (több 
erre vonatkozó feljegyzése van), lehetőleg egyszerűen és 
világosan (ezért a sok átalakítás, újjátervezés) be tudjon 
mutatni. Mint mindig, a fő probléma a pénz volt. A fizikai 
múzeum dotációja 1851-ig évi 64 forint volt. A hallgatói 
gyakorlatok elrendelésekor 1851-ben Jedlik javítást kért: 
mint a prágai egyetem fizikai szertára, kapjon ő is 800 
forintot. A bécsi egyetemen már 1835-től 1100 forint volt 
az évi átalány. Kapott is 1854/55-re 400-at, a következő 
években meg 420-at. Csak a kiegyezés után kapott 800 
forintot. Még az általa bírált és ajánlott, több magyar inté
zet által már be is szerzett Felkl-féle planetáriumra sem 
kapott pénzt. Nem csoda, ha a későbbi megtérítés remé
nyében, a maga pénzéből is sokat áldoz a szertárra. Pél
dául 1843-1848 közt 1572 forintot, másfél évi fizetését! 
De ezt csak részben kapta vissza. Később is az volt a szo
kása, hogy az eszközt a maga pénzén csináltatta, és ha az

már teljesen kész volt, ha működésével is meg volt elé
gedve, akkor fizettette ki a dotációból, és írta be a szertár 
leltárába.

Sokféle ilyen eszközt készített. Csak a példa kedvéért: 
mechanikus és elektromos hullámgépek, Pascal-mérleg, 
rezgések összetételét bemutató különböző eszközök, a 
Fresnel-prizmát is ő módosította először a közel 180°-ról 
közel 90°-osra, optikai rácsok, fénymérő, elektrofor, 
elektroszkóp, a Holz-gép módosítása, Volta-méter, áram
író, ívfényszabályzó stb. Jegyzeteiben látszik, hogy ha 
kijegyzetel valamit egy folyóiratból, azonnal ott van a 
maga módosítási terve is. Kiváló mérnöki érzéke volt.

A reformkor mozgalmait Pozsonyban élte meg. Már itt 
láthatta, hogy a magyar nyelv bevezetése a tanításba el
odázhatatlan. Fel is hagyott latin tankönyve írásával. De 
hallgatói számára modern tankönyvet akart írni. Eddigi 
munkáit felhasználva el is kezdte ennek megírását. 1850- 
ben a saját költségén adta ki 1000 példányban az első 
részt: „Súlyos testek természettana” címmel. Hallgatóinak 
olcsóbban adta (4 forintért, míg a kereskedésben 4 forint 
36 krajcár volt az ára). Tőle inkább mérnökök vették, 
igaz, a mérnöki intézetben is tanított, amíg az a bölcseleti 
karhoz volt kapcsolva (1850). Még 1860-ban is vesznek 
belőle 7 példányt. Összesítő füzetének végén Jedlik meg
jegyzi: „Ez ám a keserű kereset!” A második rész kiadásá
ra, amelyik a „súlytalanokat” tartalmazta volna, már nem 
került sor. 1850-ben vezetik be a a magyar oktatásban is 
az osztrák „Entwurf’-ot. Ez az egyetemeken előírja a fizi
ka egyes részeinek félévenkénti részletesebb előadását, 
így Jedlik könyvét, mint szükségtelenné vált munkát fél
behagyta. Az előadásokat is németül kellett tartani. De a 
már készen levő hőtant és fénytant, rövidített formában, 
Goldsmit Vilmos hallgatója kézírásával mégis kiadta ma
gyarul kőnyomatos formában.

Könyvével kapcsolatban saját szavait idézem az Aka
démiához 1885-ben benyújtott önéletrajzából: „Miután a 
kéziratban maradt latin Physicájával úgy mint a ma
gyar nyelven irt Természettanával csak a szánandó Sisy
phus sorsára jutott, nem csekély vigasztalására s meg
nyugtatására szolgált az, hogy az 1850-ben sajtó alól 
kikerült •Súlyos testek természettana- czimű munkája 
1858-ban Dec. 15 napján a magyar tudományos Akade-

MAYER FARKAS: JEDLIK ÁNYOS 411



mia nagyjutalmára méltatott, személye pedig ugyanazon 
Akadémia természettudományi osztályába rendes tagul 
megválasztatott. ” Az Akadémia történetében rajta kívül 
csak Jánossy Lajost (1912-1978) választották egyből ren
des taggá (Radnai Gyula közlése).

Az előadás nyelve kezdetben latin volt. Először 1845. 
október 8-án szólalt meg a tanár magyarul, szép beszéd
ben buzdítva hallgatóit. Ekkor derült ki, hogy a magyar 
nyelvben még nincsenek meg a megfelelő szakkifejezé
sek. Mindenki maga próbált szavakat alkotni-1 efoglalni 
rájuk. Jedlik is közöl kis szótárt tankönyve végén. Hivata
losan csak 1854-ben, a „Cs. Kir. Cultus és Közoktatási Mi
nisterium” nevez ki egy bizottságot, aminek ő is tagja, 
hogy a cseh minta nyomán „Német-magyar tudományos 
szótár”-at készítsenek. Jedlik a fizikai, mechanikai és ké
miai kifejezéseket gondozza. Ferenczy Viktor gondos 
elemzése szerint Jedliknek tulajdoníthatjuk a ma is hasz
náltak közül a dugattyú, eredő, összetevő, hanglebegés, 
hullámtalálkozás, huzal, kitérés, merőleges, nyomaték, 
osztógép, tolattyú, vetület szavak megalkotását, illetve 
műszóként való lefoglalását. Később is foglalkozott a mű
szavakkal, kiírta az újonnan találtakat, melléjük az idegen 
megfelelőt vagy a magyarázatot.

Hallgatói kezdetben szép számmal voltak. A bölcsé
szek mellett (számuk a negyvenes években 200 körüli) a 
karhoz tartozó mérnöki intézetben is tanított, amíg azt el 
nem különítették az egyetemtől (1850). De az Entwurf

Felkérő levél Toldy Ferenc tői, a magyar műnyelvi bizottmány elnöké
től, 1854.

után számuk megcsappant. Például 1852/53 2. félévben 2 
beírt bölcsész volt. A más karokról átjáró hallgatók száma 
321 volt. Jedlik is a bölcsész fizikus-hallgatók számára a

ELŐSZÖR MAGYARUL
Szeretett halgatóim! Legelőször is honi nyelven szólítom önöket, 

hogy ezen időpontban mellyben nagyobb részint kedves övéiktől 
nehezült szívvel váltak el, e' gyűlhelyíinkön is othonosoknak érezhes
sék magukat, és éldelhessék azon örömet, mellyet minden honát sze
rető magyarnak éreznie kell, midőn a’ köz kívánságot méltányló Fel
séges Királyunk a' Nagyméltóságú magyar királyi Helytartó Tanács 
utján honi nyelvünknek is kitárta tanodáink ajtait; honi nyelven szó
lok azért is, hogy mindenkit, kinek eddig azt sajátjává tenni felesle
gesnek látszott emlékeztessek, miszerint már nem elégséges csak 
születési hely tekintetéből magát magyarnak vallani, hanem nyelv 
tekintetéből is történendő magyarosodás a’ jelenkor szellemeáltal 
kérlelhetetlenül szorgalmaztatik. -

Tudván azonban a’ Nagyméltóságú Igazgató Hatóság, hogy több 
honfitársainknak nem annyira kedv, mint alkalom hiányzott a’ magyar 
nyelveli megbarátkozásra, ezeknek helyzetét méltányolván, és egy
szersmind honunknak a’ latin nyelvel annyira Összenőtt sajátságos 
környülményét tekintvén, kegyesen rendelni méltóztatott, miszerint a’ 
bölcsészeti tanfolyamban a’ bölcsészet előadására latin nyelv haszná
lata továbbá is fennmaradván, némelly tanulmányok magyarul tár
gyaltassanak; mások, nevezet szerint a’ mennyiségtan, és természet- 
tan az eddig hiányzó vagy közös elfogadással meg nem állapított mű
szavak, és az azokkali kellő megismerkedésre szükséges idő tekinte
téből csak ideiglen latin nyelven terjesztessenek elő. Szabad fel ten
nem, miszerint szeretett halgatóim a’ honi nyelv eránti vonzalmuk 
mellett is nem fognak meg illetődni, ha az említett felsőbb rendel- 
mény értelméhez ragaszkodva ezennel nyilvánítom, hogy a’ termé- 
szettani előadásaimban még egy ideig, talán rövidebbig, mint vél
nénk, latin nyelv fog használtatni. Midőn szabad feltennem, hogy 
ezen nyilvánítás által nem fognak kellemetlenül megilletódni; mert 
nemzetiségünknek avval elég tétetett, hogy honi nyelvünk közkor- 
mányzatúvá lón, és az ideiglen latin nyelven előadandó tudományok 
közlésére is azonnal, mihelyest azt a környülmények javasolandják, 
alkalmazandónak hataroztatott; ellenben a’ latin nyelv ideiglenes 
használata által kedves halgatóim azon nyereségben részesülnek, 
hogy a' latin műszavakkal megismerkedvén, magukat a’ más mívelt

nyelveken írt természettani munkák értésére is elkészítik a’ nélkül, 
hogy a’ divatozni kezdő magyar műszavak előttük isméretlenek ma
radnának; ugyan is feltett szándékom a’ latin előadás mellett alkalmi
lag azokat is megemlíteni. -

Helyén volna már most az előadandó természettan kellemetességé
ről, hasznosságáról, sőt szükséges létéről szeretett halgatóim előtt 
értekeznem; minthogy azonban a’ Tekintetes orvosi kar Dékánja el
múlt hétfőn ünnepélyesen tartott beköszöntő beszédjében ezen tárgy
ról már értekezett, jelenleg annak ismétlésébe ereszkedni talán feles
leges volna; annál inkább mivel a’ természettan kellemetessége, hasz
na és mint anyagi mint szellemi tekintetben elkerülheteden szüksé
gessége annyira szembe szökő, hogy azokról mindenkinek, ki ezen 
tan állítmányait kellőleg sajátjává tenni el nem mulasztandja, azonnal 
tellyes mértékben meg is győződnie kell. Ez így lévén nincs egyéb 
hátra, mint hogy kedves halgatóimat, midőn hivatal szerinti előadási- 
mat elkezdeni készülök, arra kérjem és intsem, miszerint az előadá
sokra szabott órákat fontos akadály nélkül soha eine mulasszák, az e 
helyen történedő értelmezéseket mindenkoron kellő figyelemmel, 's 
ha szükséges jegyzetekkel is késérjék; egymás iránt mívelt társalgási 
szabályok szerint szelídséggel, 's barátságos modorral megelőzőleg 
viseltessenek, tanítóik és egyéb elöljáróik iránt, kiknek minden gond
jaik, és fáradságuk önök előmenetelére irányozvák, nem szolgai, 
hanem bizodalmát és szeretetett lehellő engedelmességgel és udvari
assággal viseltessenek. Az általam előadandó tanulmány önöknek 
minden törekedését mint szépségével, mint hasznosságával bőven 
jutalmazandja. Egymásiránt mutatott szívességük az előttünk álló is
kolai év lefolyását kellemesítendi. Az elöljáróik és tanítóikhoz simuló 
udvariasságuk és engedelmességük azokat az érettük teendő fáradal
makban megedzendi, 's minden esetre olly kedély hangulatba hely- 
zendi, minél fogva az irántuk mutatott miveltséget miveltséggel, udva
riasságot udvariassággal viszontzandják. Hogy mind ez minnyajunk- 
nak megelégedésére a’ legfőbb mértékben létesülhessen adja a’ ter
mészet Istene!

Mondám Pesten 8dik oct. 1845.
. Jedlik mp.
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fizikának más és más részeiről (hangtan, hőtan, mágnes- 
ség és elektromosság stb.) szokott előadást hirdetni. A 
valóságban azonban az ő főelőadása a gyógyszerészekre 
való tekintettel előadott kísérleti fizika volt, melyet rend
szerint a téli félévben hirdetett meg. Közel is került hoz
zájuk. Nyugdíjazásakor szép albummal tisztelték meg. A 
vaskoronarenddel való kitüntetésekor (1879) gratuláció
jukkal küldöttségileg keresték meg az akkor már Győr
ben lakó Jedliket. A „meglepett” Jedlik kis beszédben kö
szöni meg figyelmüket, zsebéből két borítékot húz elő, 
egyikben a küldöttség útiköltsége, másikban segélyező
egyletüknek szánt összeg.

Jedlik rektor úr

A bölcsészkarnak három évig volt dékánja (1846-1849). 
Dékáni működését a tudományok szükségességéről való 
beszéddel kezdte. Kimutatja ebben az egyetemen előadott 
tárgyak fontosságát. Megmutatkozik benne vallásossága, a 
tudomány történetében, nagyjainak ismeretében való jár
tassága, klasszikus ismeretei. Az 1848-as esztendőben ő is 
lelkesedik (lap alján bekeretezett naplórészlete), örül a ki
vívott szabadságnak, de tanítványait nyugalomra inti. Ez 
nem tette népszerűvé. Csak amikor a tanítványok megér
tik, hogy tanulni azért mindig kell, és látják tudását, akkor 
pártolnak vissza hozzá a közben sebtében kinevezett má
sik tanártól. 1848. szeptemberében, amikor Jellasics seregei 
közelednek, maga is nemzetőrnek áll. Az előírás szerint 
felszerelést vásárol magának. Résztvesz gyakorlatokon, 
sáncásásban. Ha kell, strázsál is, bár ezt inkább megváltja, 
famulusának fiát fizeti meg. De Eötvös emlékbeszédét 
idézve: „A veszély múltán azonban visszatér- saját szavai 
szerint- megint a *közönyös állapotba«, s újra napról nap
ra rendesen és odaadással végezte a maga dolgát. Ilyen 
egyszerű, mint ő maga, volt hazafisága is; nem különös 
jutalomra jogosító érdem, hanem csak kötelesség teljesítése, 
és mégis sokszorozva milliók szívében egy nemzet életének 
és felvirágozásának legszilárdabb biztosítéka. ”

Az egyetemnek 1863-1864 közt rektora volt. Az egye
tem újraalakításának 84. évfordulóján tartott beszédében 
a természettudományok fontosságáról szól. Ebben a be
szédben sem mutatkozik „szaksovinisztának”. Mindenféle 
tudományra kitér, bár a szakterületei rendjében a fizika 
kap nagyobb helyet. A nagy, országos szárazság után 
nem meglepő, hogy az ország gazdasági életét elemezve 
elsősorban a mezőgazdaság fejlesztését emeli ki. Nem 
volt elefántcsont-toronyba zárkózó tudós, jól látta a tudo
mány szerepét a mindennapi életben.

Ugyanezt tapasztaljuk a lelépő rektor beszédében is. Be
számol az egyetem egész életéről, a tantermek, a kórodák, 
a füvészkert állapota, fejlesztésük és új intézetek szüksé
gessége, a fűtés problémája mind helyet kap benne.

1848. Martzius 15-16.
Martzius 15-én. E nap folytában azonban a mozgalmak annyira 

kifejlődtek, hogy a kávéházokban összecsoportosult és Petőfi költő 
vezérlete alatt álló sokaság martzius 15-én 1/2 tíz órakor a mérnöki és 
orvosi ifjúságot az előadások alatt megrohanván, azt magáhozi csatla
kozásra buzdította. Ezekkel egyesülve, 10 órakor épen az egyetemi 
nagyobb épülethez értek, hol az előadásokból szétbocsátott bölcsé
szetiek borzasztó lárma között egyesülvén, az egyetemi épület előtt 
megállapodott, és minekután Petőfi által ezen alkalomra költött nem
zeti dal, és nagyobb részint már Kossuüi Lajos mint országgyűlési 
követ által is indítványozott 12 pont egekig ható éljenzések között 
felolvastatott volna, az egész tömeg Länderer könyvnyomdájába vo
nult, hol az említett pontok és dalnak minden censura nélküli kinyo- 
matását kieszközlötte.

Martzius 16-án. Nagyságos egyetemi Rektor rendeletéből reggel 8 
órakor összeült az egyetemi Tanács arról tanácskozandó, mi lenne 
ezen körülményekben teendő. Ezen alkalommal mindegyik érzé, 
hogy illy politikai mozgalmak között valamint az egyetemi tanárok, 
úgy maga az egyetemi ifjúság közönyös állapotban nem maradhat. 
Ennélfogva tehát igen rövid tanakodás után megegyezett a Tanács a 
következendő pontokban:

1. Hogy a petitió gyanánt és ezen cím alatt „Mit kíván a Magyar” 
minden szögleteken kiragasztott 12 pontot elfogadja.

2. Hogy az egyetemi zászlót az ifjúságnak, ha kívánná, kiadandja 
azon intéssel és tanácscsal, miszerint annak gondját viselnék, magukat 
minden személy és vagyon hántástól óvnák, sőt másokat, ha illyesmire 
vetemedni készülnének, teljes erejükből gátolnák, de leginkább az 
egyetemi, és egyébb tudományos intézeteket minden erélylyel védel
meznék. ... Még nem ütött 9 órát, midőn ezen pontokban az egyetemi 
Tanács megegyezett. Az ifjúság megjelenő küldöttjei csak azt kívánák, 
hogy a zászlójuk adatnék ki, mi nekik teljes készséggel meg is engedte
tett. A kinyomatott petitionális pontokra nézve az egyetemi Tanács 
önként nyílvánítá, hogy azokat ő is magáévá teszi; min a folyosókat 
töltő ifjúság öröm kiáltását hallatván, arra kérte az egyetemi Tanácsot, 
lenne szíves ezen nyilatkozatát az egyetemi téren, mely ezután 15-ik 
martziusi térnek hívandó, sereglő roppant tömegnek személyesen 
tudomására adni. Ezen kívánaténak a Tanács engedvén, lement a vára
kozó ifjú sereghez, melly hallván a Tanácsnak kedvük szerinti határo
zatát, az általuk felemelt és vállaikon tartott Rektor szájából értené, 
öröm rivalgásokkal töké meg a tért és a Tanács minden egyes tagját 
nemzeti szalagokkal és rózsa formába alakított cocáidéval felékesítette.
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A kérdéssel később is foglalkozott. A fizikai tanszék 
intézetté fejlesztését szorgalmazta. Külön gyűjtötte a kül
földi egyetemek tanrendjeit. 1852-ben egy kérdésre vála
szolva fejti ki a fizikai tanszék helyszükségletét. 1869- 
ben, már a kiegyezés után, újra szóba jön új egyetemi 
épület emelése. Jedlik el is készítteti a terveket, de ez 
nem valósul meg. Helyette 1871-ben utazási segélyt kap. 
Ezzel több külföldi egyetemet látogat végig (Lipcse, Ber
lin, Hannover, Göttingen, Bonn, Karlsruhe, Zürich, Mün
chen, nem említve a közben felkeresett erőműveket, gyá
rakat). Feljegyzi az érdekesebb szereket, ahol otthon éri, 
beszél a professzorral. De ennek az útnak sem lett sok 
haszna. Az új épület már Eötvös tanársága alatt készült el.

A tudós Jedlik

A pesti tanár élete nem merült ki az egyetemen való 
tanításban. Pestre kerülése idején aktívan résztvett a fel
lendülő tudományos társaságok működésében. Különö
sen sokat dolgozott a Magyar Orvosok és Természetvizs
gálók Vándorgyűlésein. Szinte minden gyűlésükön ott 
volt, előadott, elnökölt a szaküléseken. Az 1842. szep
temberi második nagy gyűlésen -  a már közölt -  szénsa
vas víz előállítása mellett még bemutató előadást tartott a 
„Villany-mágnesi tünemények”-ről is, ez olvasható a ke
retezett részben. Még nyugdíjas korában is látogatta eze
ket. Előadásai megjelentek a vándorgyűlések kiadványai
ban. A Természettudományi Társulat is ennek első ván
dorgyűlésén alakult meg. Kátai Gábornak a királyi ma

gyar Természettudományi Társulat történetéről írt köny
vében sokszor szerepel Jedlik neve. Választmányi tag, 
előad, elnököl. Szertárát felajánlja előadások tartására. Itt 
hall először a fényképezésről. Az első adandó alkalom
mal, 1842-ben, Bécsben Daguerre-készüléket vesz. Saj
nos, tőle származó fényképet nem ismerünk. A Társulat 
kiadványában jelenik meg „delejező" gépének leírása.

Előadott a német természetkutatók 1856-os bécsi gyű
lésén elemeiről, és a villamos forgásokról. Innen kerülhe
tett neve a motor feltalálójaként néhány német, francia és 
olasz munkába.

Működött az Iparegyletben is. Több minden gépről 
kérték bírálatát (orgona, malom, gőzgép, mozdonyok). 
Kammermayer Károly polgármester 1877-ben az új vá
rosháza villámhárítói ügyében kérte szakvéleményét.

Az Akadémiával való kapcsolata, úgy látszik, nem volt 
szerencsés. Eötvös írja emlékbeszédében, hogy az ülése
ken résztvett, érdeklődést tanúsított az Akadémia iránt, 
de székfoglalóján kívül csak egyszer tartott előadást. Sze
rinte a matematikai formulák, a felsőbb mennyiségtan 
riasztotta el. Kétségtelen, ebben lehet is valami igazság, 
bár kéziratai tanúsága szerint, Jedlik ismerte a felső 
mennyiségtant. Ismertettem fiatalkori latin nyelvű jegyze
teit. Mint az 1862-ben alakult tanárvizsgáló bizottság tag
jának is bírálnia kellett olyan dolgozatokat, amelyekben 
használják a kalkulust. Kéziratai közt van egy csomag, 
melyre Ferenczy ráírta: „Magyar előadási jegyzetek”. Gya
núm Ugyan, hogy több darabja ezeknek a tanárjelölti 
vizsgadolgozatok alapján készült, de mind Jedlik írása. 
Az is lehet, hogy a kiadott témákat maga is feldolgozta, a

VILLANY-MÁGNESI TÜNEMÉNYEK
Szeptember 8kán tartatott 2-dik közgyűlésben Jedlik Anián az 

egyetemben természettudomány tanítója, folyó századunk találmány
dús jelenkorában, midőn a gőz hathatós, de egyszersmind veszede
lem tellyes erejét villany-mágnesi íelectro magneticum) erővel pótolni 
reményijük, vagy legalább is óhajtjuk, a villany-mágnesi tünemények
ből következendőket, mint az orvos és természettudományi gyüleke
zetét érdeklőbbeket, minden hosszabb elméleti és észképi (theoreti- 
cum) értekezést mellőzve, rövid magyarázattal mutata elő:

lször. Egy rézedényekbül, és azokba eresztett horganylemezek
ből öszveállitott villany indítót (Electromotor), melly Dánielnek na
gyon czélszerű találmánya szerint alkotott Voltai elemekből állván, s 
a két különböző érezrészeken kívül még két különböző nedűt, neve
zet szerint vízzel hígított kénsavat, és vízben feloszlatott kénsavas 
rezeget magában foglalván, élénk villany folyamat gerjeszte; mit az 
olvadásig megizzódott vas és lomany sodronyok tagadhatatlanul 
bizonyítanák.

2szor. Az említett indító által gerjesztett villanyfolyam egy rézsod
ronyon általvezettetvén, abban azonnal mágnesi tulajdonokat ébresz- 
te föl, mert az említett sodrony vasporba buktattatván, abbul tetemesb 
mennyiséget magához vonva addig tartotta, még a villanyfolyam meg 
nem szüntetett.

3szor. Megmutatá, hogy akár s minő idomú vashasáb a pillanatnál 
számtalanszor kisebb időpontocskában igen erős villany-mágnessé 
változtatható, ha a körülötte tekert, de előbb selyemmel, vagy pamut
tal beborított (villanyosán elszigetelt) sodronyon a villanyfolyam ve
zettetik. Egy tizhíivelknyi hosszú, és két hüvelknyi átmérőjű patkó 
idomra görbített vashasábban az említett módon olly hatalmas mág
nesi erő állott elő, melly 450 fontnyi terhet tartani elbírt; bizonyosan 
még nagyob súlyon is daczolandó, ha a mérlegül használt egyenlőt
len karú emelcsőnek hosszabbik karja, a körte (cursor staterae roma- 
nae) gyanánt szolgáló 50 fontnyi terhet a támaszponttul tovább moz- 
dítni engedte volna.

4szer. Hogy mindenkinek könnyen megérthetővé tegye, miképen 
lehetséges a villany-mágnesi erő által folytonos mozgást eszközölni, 
egy nagyon egyszerű villanymágnesi forgonyt mutatott be, mellynek az 
egyik mozogható villany-mágnese a másik mozdulatlan villany-mágnes 
kölcsönös vonzó és taszító ereje által igen élénk forgásba jőve.

5ször. Végtére előmutatott egy 8 hüvelknyi hosszú alapdeszkára 
feszített üres hengert, mellynek belsejét egy vékony selyemmel be
vont több száz lábnyi hosszú rézsodrónybul készült tekercs tévé, kül
sejét pedig egy másik vonalnyi vastag, és szintén selyemmel bevont 
rézsodronybul alkotott tekercs fődé; ezen tekercsek mindegyike a 
selyemboriték által egymásnál egészen elszigetelve lévén. Ha ezen 
készületnek vastag réz sodronybul álló tekercsén a villanyfolyam ál- 
talvezettetik, az a vékony rézsodronybul alakított tekercsbe ki nem 
térhet; mert ezen tekercsek egymástul elszigetelvék; de ha a vastag 
rézsodrony tekercsen megindított villanyfolyam megszakad, azonnal 
a vékony rézsodrony tekercsben létező villanyosság egy pillanatnyi 
időre meglódul; s azon személyben, ki a hosszú de vékony sodrony
bul készült tekercsnek szabadon kiálló két végét kezeivel, vagy testé
nek más részeivel érintené, erős villanyütést okoz, főkép, ha az üres 
hengersodrony tekercsbe előlegesen egy puha vashenger helyezte
tett. - Figyelemre méltó vala, hogy ezen előremutatott sodronytekercs 
készítménynek vastagabb sodronyán megindított villany-mágnesi 
szikrázó (electro magnetischer Funkengeber) majd Nejftül feltalált 
kalapács és üllő név alatt esméretes készületnek segítségével minden 
másod perczben sokszor félben szakasztván, olly erős egymást legna
gyobb sebességgel követő villanyütéseket idézett elő, miilyenek csak 
az igen nagyszerű Volta oszlopok, vagy igen hathatós rendes mágne
sekkel ellátott mágnesvillanyos (magneto electricus) műszerek által 
eszközölhetők. Ezen tekintetbül indulva, az említett sodronytekercsi 
készítményt, mint a Volta oszlopánál sokkal egyszerűbbet, a mágnes
villanyi eszközöknél pedig legalább is ötször kevesebb költségbe 
keriilendőt, gyógyítási czélra könnyen alkalmazhatónak nyilvánitá.
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tanárjelölteknek tartott előadásokban használta. Ezekben 
bizony ott a kalkulus, mai szóval az differenciál- és integ
rálszámítás használata. A fizika fejlődésével öreg korában 
is lépést tartott. Ha meggondoljuk, hogy tanítványai 
1850-ig, 50 éves koráig, a mai gimnázium két utolsó éves 
tanulóinak felelnek meg, hiszen a bölcsészkarból lett 
1850-ben a gimnázium 7., illetve 8. osztálya, akkor nem 
csodálkozunk, ha azoknak, akik ráadásul ügyvédnek, 
orvosnak meg hivatalnoknak készültek, nem akart túl 
sok „matematikai fizikát” tanítani. 1850 után zömében 
gyógyszerészeket tanított. Ott sem volt ilyesmire szükség. 
A maga munkáiban is megvolt nélküle. Eötvös előadási 
jegyzetében sem találunk több matematikát, mint Jedliké
ben. Ha igazságosan akarjuk Jedliket megítélni, ezeket is 
figyelembe kell venni.

1872-ben belépett a Földrajzi Társulatba is, de itteni 
működéséről közelebbit nem tudok.

Pesti működése alatti találmányairól más 
értekezések szólnak. Csak Ferenczy két meg
jegyzését idézem velük kapcsolatban: „Nem 
volt a naivságig szerény, csak az amerikai 
üzleti szellem nem fütötte lelkét. A tudományt 
önmagáért szerette, nem az üzletért.” És a 
másik: „Nem értheti, nem értékelheti Jedlik 
Ányost, aki a feltalálóban nem ismer rá az 
elvi kérdésekbe merülő tanárra, sem az, aki a 
tudós kutatásában nem látja meg a feltaláló
tól kiszabott irányt. ”

Ide kívánkoznak Horváth Árpád megjegy
zései is (Fizikai Szemle, VII. 1957. 5. 139— 
179 ): Olvasmányai miatt tisztában kellett len
nie találmányai fontosságával. Jedlik kora 
legképzettebb magyar természettudósa volt.” 
És: nem szerény, szűklátókörű vidéki tanár 
volt, hanem „Európai tudós". Utal utazásai 
alatt szerzett tapasztalataira is.

Hosszú egyetemi tanári pályán kitünteté
sekben is van része. 1868-ban az egyetemi 
tanács felterjesztésére királyi tanácsosi címet 
kap. 1873-ban az Akadémia tiszteleti tagul, a 
Természettudományi Társulat örökítő tagul 
választja. Nyugdíjba vonulása alkalmából 
1879-ben a vaskorona-rend lovagja lesz. Ami
kor a 1891-ben megalakul a Mathematikai és 
Physikai Társulat, Eötvös javaslatára első ren
des tagul írják be.

Jedlik Ányos nyugalomban

Végül eljött az idő, hogy nyugdíjazását kér
je. Az Akadémiához küldött önéletrajzában azt 
mondja: „Miután a győri gymnáziumban 1 
évig, a benczésrend főapátsági lyceumában 4 
1/2 évig, a pozsonyi akadémia természettani 
tanszékén 10 évig, a budapesti tudomány- 
egyetem természettani tanszékén pedig 3 7 1/2 
évig, tehát a tanári pályán összesen 53 évig 
működött volna, saját kérelme folytán 1877/ 
78-dik. tanév bevégeztével, nyugalmaztatott. ” 

Az akkori főapát, Kruesz Krizosztom (1819-1885) 
kitűnő fizikus, Jedliknek nagy tisztelője. Rábízza, hogy 
a rend melyik házát választja lakásul. Jedlik Győrbe kéri 
magát. 1878. október 25-én költözik Győrbe. Visszake
rül abba a szobába, ahol első tanári működését meg
kezdte. Itt sem pihen. A fizikával is foglalkozik. Ekkor 
tervezi az úgynevezett győri dinamót, az öngerjeszléssel 
működő egyesített Ritchie-Pacinotti-gépet. Tovább fog
lalkozik „villamfeszítóivel”, róluk tartott előadása meg
jelenik a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Ván
dorgyűléseinek munkálataiban, német fordítása a Carl’s 
Repertóriumban. Az 1880-as vándorgyűlésen mondja el 
vallomását, a természettudósokban megkívánt kellékek
ről. Az Akadémia gyűléseit is látogatja. Ilyenkor Eötvös 
tanúsága szerint bejár volt szertárába, gyönyörködik 
készülékeiben. „Csöves villamszedóit” ismeri meg legto
vább, a többit már elfelejti.
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Részlet a „Légneműek fajhője” című előadási jegyzetéből.



Közben mások elkezdik közhírré tenni műveit. Guil- 
lemin könyvének magyar fordításának függelékében (A 
mágnesség és elektromosság, Term. Tud. Társ. 1885.) 
Bartoniek Géza ismerteti, ábrával is kísérve leydeni-pa- 
lackos láncolatát, a csövest is megemlítve (831-837 
old.). A közvetlen elektromos forgás feltalálásánál kiiga
zítja Guillemin tévedését, aki Jedliket „egy német”-nek 
nevezi. (A bécsi nagygyűlésen tartott előadásból gon
dolhatta Jedlik német voltát.) Klupathy Jenő a Termé
szettudományi Közlönyben ír Jedlik dinamo-elektro- 
mos gépéről, 1890-ben 1893-ban Palatin Gergely, a 
pannonhalmi főiskola fizikatanára, aki Jedliktől kikö
nyörögte „osztógépét”, összerakta és tökéletesítette, 
Jedlik előtt ismertette azt a Mathematikai és Physikai 
Társulat 1893. április 5-i közgyűlésén. (A cikket rövidít
ve közöljük.) Hankó Vilmos „Egy elfelejtett magyar ta
lálmány” címen a Természettudományi Közlöny 1894-es 
első számában Jedlik ifjúkorában írt, a szódavízgyártás
ról szóló cikkét szinte teljes egészében magyarra fordít
va közölte.

l ü n á k .  megköszönvén ux üdvözlő szavakat, a  kővetkezőket m o n d ja : 
«A felolvasott névsorból megtudtuk, bogy hazánk m athem alikusainak és 
physikusainak nagy többsége szövetkezett velünk a  T ársulat megalakítására. 
Én úgy érzem, hogy a névsor nem  lenne teljes, ha annak a neve hiányozna 
belőle, ki nemcsak korára nézve valam ennyinket fölülmúl, hanem  érde
meinél fogva is a  legelső helyet foglalja pl közöltünk. Dr. J k u lik  Á n y o s  

kiérdem esült egyetemi tanárt, az első m agyar physikust értem , ki 01 év 
óta él és életének legnagyobb részéi a  tudom ánynak szentelt m unkásság
ban töltötte, még pedig oly korban, a melyben a  viszonyok nem  voltak oly 
kedvezők, m int most. Kedvelt tudom ányát nemcsak bám ulatos szorgalom
mal, de rendkívül éles elmével is művelte és csak az ö páratlan szerény
ségén m ull, hogy e század nem egy nagy fontosságú tudom ányos fölfede
zésének dicsősége nem az ő nevéhez fűződik. Az iránta való mély tisztele
tünket véleményem szerint legjobban az állal fejezzük ki, ha  társulatunk 
első határozatával a  M u l l  ta n  l a ü k a l  és P l  r ; / .s ik á l  T á n  u h  t i  a lm i  r a m i e s  l a t i 

j á v á  v á l a s z t j u k  m r / j  s  t t á v é i  a  U n j a k  n á v s u r á h a u  a z  e b ü l  I t r b j v a  f e l í r j u k .* 
(ElfogadUilik.)

Részlet a Mathematikai és Physikai Lapok első évfolyam harmadik füze
téből, mely a Mathematikai és Physikai Társulat 1891. november 5-i 
megalakulásáról tudósít. Eötvös Loránd elnöki ajánló szavai.

Jedlik nyugalmi éveiben is állandóan Igyekezett a tu
domány fejlődésével lépest tartani. Most is vásárolt köny
veket. A győri könyvkereskedők kérés nélkül is küldték

Palatin Gergely: JEDLIK OSZTÓGÉPÉRŐL
T. Tagtársaim! Még a szabadságharcz idejében történt, hogy az 

akkor már a népfölkelők sorába tartozó veterán tudósunk, dr. JEDLIK 
ÁNYOS, nappal részt vesz az ország fővárosát, az akkor még ifjú Pes
tet védő sánezok fölépítésében, éjjel pedig laboratóriumába visszavo
nulva folytatja félbeszakított kedvencz művét -  nevezetes osztógépét 
s nem sokára be is fejezi.

Korántsem akarom azt vitatni, hogy JEDLIK gépe a maga nemében 
egyszersmind a legelső is. Hisz FRAUNHOFER és NOBERT már jóval 
előbb készítettek és pedig kitűnő rácsokat, úgy hogy e tekintetben 
veterán tudósunkat fölül is múlják. De úgy látszik az ő czélja eleinte 
nem annyira a beosztás finomsága, mint inkább a fölosztás élénksége 
és mélysége vala; innét van az, hogy az ő rácsainak szinjátéka majd
nem páratlan a maga nemében.

Nagy baj volt veterán tudósunkra az, hogy a gép javítását és töké
letesítését nem maga végezhette, hanem másokra kellett azt rábíznia; 
ilyformán eshetett meg rajta az, hogy a 60-as évek elején, egyik vaká- 
czióban, mielőtt útra kelt volna, a gép javítását s tisztítását valami ván
dor mechanikusra bízván, ez a gépet ugyan szétszedte, de aztán töb
bé nem foglalkozott vele, hanem inkább megkárosítva a laboratóriu
mot, megszökött. Ez az eset annyira elkeserítette veterán tudósunkat, 
hogy a szétszedett masinát úgy a mint volt -  darabonkint egy ládába 
hányta s többé nem foglalkozott vele.

Ily állapotban került 1879-ben az osztógép Győrre és később 1884- 
ben sokszori kérésem-könyörgésem után Pannonhalmára. A mikor én 
a majdnem 20 éven át romokban heverő gépet ládájából kiemeltem, 
fogalmam sem volt, hogy milyen lesz az alakja teljesen összeállított 
állapotában; de ismeretes volt előttem annak czélja s rendeltetése s 
így az összeállítása végre még is csak sikerült.

Maga az osztógép körülbelül 1 méter hosszú és 1/2 méter széles; 
főbb alkotó részei öt esztergályozott falábakon nyugvó sárgaréz asz
talra vannak erősítve.

A főbb alkatrészek a következők:
1. két külön sínpárokon csúszó szán;
2. a gyémántot fölemelő és leeresztő készülék;
3. a csavart forgató szerkezet.
A T betű alakban elhelyezett sínpárok egyikén mozog egyenes 

irányban a karezoló készüléket tartó szán; a másik sinpárop pedig egy 
második szán csúszik ide-oda, melyre a karczolandó üveg erősíthető. A 
mellékrészek az üvegtartó szánnal együtt a gép főkerekétől nyerik 
mozgásukat s az egész gép működés alkalmával oly benyomást tesz 
oldalról nézve, mint valami a század elejéből való WATT-féle gőzgép.

Minden osztógépnek legfőbb kelléke az, hogy hibátlan legyen a 
csavarja. Az úgyszólván a lelke az egésznek; a csavar jóságától függ 
mindenesetre a rácsok tökéletessége. S aligha tévedek, ha azt állítom,

hogy még manapság is azért találunk oly kevés rácsosztógépet az 
optikusok és mechanikusok műhelyeiben; mert igen kevesen tudnak 
hozzá való mikrometercsavart készíteni. A legutóbb készült csava
rom, mint említem, csak 1/4 mill, menetekkel bír s ha erre alkalma
zom a 200-as fogaskereket, az osztógép önmüködőleg 800 karczola- 
tot húz egy-egy milliméterre.

Miután sikerült jó csavart előállítanom, megpróbáltam készíteni 
finomabb fogaskereket is; a legutolsó magam készítette fogaskerék
nek nem kevesebb mint 524 foga van, ha ezt használom az 1/4 milli
méteres mikrométer-csavarral együtt, a gép még mindig maga igazít
va, 2000 karczolatot ejt egy-egy miliméterre.

A gép már azért sem járhat gyorsan, mert a gyémántot minden hú
zás végén föl kell emelnie s a rákövetkező húzás elején ismét letennie 
és pedig nagyon óvatosan, hogy a finom csúcs az ütés következtében 
csorbát ne szenvedjen. De maga a húzás sem mehet gyorsan, mert 
akkor az éles gyémánt ugrándozva halad el az üveg felületén s a 
húzás maga nem lenne szabályos. Én rendesen úgy járatom a gépet, 
hogy egy-egy húzásra szánt idő 13-15 mp. között váltakozik.

A gyémántnak az excentrikus korong segélyével való fölemelését 
és letevését, továbbá a karcolandó fölületnek a gyémánt alatt való 
elhúzását, úgyszintén a gyémánttartó szánnak a megfelelő mértékben 
való elcsusztatását az osztógép fökereke végzi. Ezt a főkereket a pan
nonhalmi physikai szertár tulajdonát képező eredeti GRAMME-féle 
mágnes-elektromos motor hajtja, a motort pedig czélszerüen beren
dezett nagyobb fajtájú DANIEL-féle elem forgatja.

Jedlik rajza osztógépe diífrerenciálcsavarjáról

416 FIZIKAI SZEMLE 1 9 9 5 /1 2



A mesterséges ásványvíz készítéséről -  Palatin Gergelynek adott ma
gyarázat 1893- április 25-én.

hozzá az újonnan megjelent munkákat. Arra panaszko
dott, hogy a könyvek mellé nem küldenek elolvasásukra 
való időt is. Szobájában hat lámpát is tartott, mégsem volt 
megelégedve a világítással.

A város dolgai is érdeklik. A helybeli „notabilitások- 
hoz” maga a főapát kísérte el bemutatkozásra. De aztán 
maga is sétált a városban. Amikor Bierbauer Lipót győri 
bencés tanár a vízvezeték építését szervezte, tanáccsal is, 
részvények jegyzésével is támogatta. Halála előtti évben a 
gimnázium diákjai számára alapítványt hozott létre, hogy 
kamataiból fizikai pályamunkákat jutalmazzanak.

Eljárt közben kirándulni is. Vénekre búcsúra ment, 
egy ízben vadászaton vett részt, máskor a Balaton partján 
fürdőzött. Egész életében kedvelte a zenét. Már pozsonyi 
tanár korában zongorát vett. Háztartási naplója szerint 
többször hangoltatta, nyilván használta. Színházba, hang
versenyre is járt. Ezen szórakozásokat Győrben is megta
lálhatta.

Egész életében jótékonykodott. Jövedelmének jó ré
sze segélyekre ment el. Kezdetben inkább csak rokonait 
segítette, meg egy korán elhalt pozsonyi tanártársa özve
gyét, gyerekeit és unokáit. De már hamar fordultak hoz
zá tanítványai, ismerősei is kisebb-nagyobb „kölcsönö
kért”. Tisztában volt vele, hogy ezeket sose fogja vissza
kapni, mégis mindig adott. Kiadási naplójában feljegyzi 
a koldusoknak adott összegeket is. Érdekes, igen ritkán 
szerepel úgy, hogy egy koldusnak. Legtöbbször valami 
megjegyzés van mellette: egy vak koldusnak, egy elsze
gényedett özvegyasszonynak, egy szegény asszony te
metésére stb. Látszik, szóbaállt velük, emberszámba vet
te őket. Nem csoda, ha jótékonyságának híre kelt. Meg
jelentek a teljesen ismeretlen segélykérők is. Válaszleve
leiben kimutatja ugyan, hogy az illető érdemtelen a se
gélyre, de azért 5-10-20 forintot küld. Amikor Győrbe 
kerül, egy füzetet nyit. Hogy könnyen rátaláljon, a belső 
borítón egy jegyzéket készít: Segélyezést igénylő győri 
egyesületek. 11-et ír össze, árvaháztól az izraelita nőegy
letig. Érdeklődhetett, melyiknek mennyit szoktak adni a 
segélyező egyesület tagjai. Meg is kapták járandóságukat 
tőle rendszeresen.

Végül lejárt az ideje. Négy napi csendes haldoklás 
után, 1895. december 13-án hajnali 2 órakor elhunyt. 
Temetése másnap, december 14-én volt, hatalmas hóvi

harban. A reggel bemutatott gyászmise után a győri 
püspök szentelte be testét, a sírnál a főapát, akkor Fe
hér Ipoly, maga is fizikus végezte a szertartást. Az Aka
démiát Eötvös Loránd, az Egyetemet Lengyel Béla rektor 
képviselte.

Sírja nem volt végleges nyughelye. Az akkori temetőt a 
város lassan körülnőtte. 1935-ben a többi rendtaggal 
együtt a mai új temetőbe vitték át holttestét, a rend új sír
boltjába. 1942-ben meg a város, amikor megkezdte neve
zetes lakóinak díszsírhelyre való temetését, neki is ado
mányozott egyet. Ma ott nyugszik.

FÜGGELÉK -  Jedlik Ányos találmányai
EGYSARKI V1LLAMINDÍTÓ

1 Önerősítés elve 1856
2 Dinamó-villamos elv 1859
3 El.-m.-es áramváltós gép, öngerjesztésse 1859
4 Egysarki áramindító szeletes rézhengerrel 1862
5 Induk tor-tekercs 1863
6 Egysarki áramindító szedő-gyűrűk nélkül 1868
7 Egyesített Ritchie-Pacinotti-gép, öngerjesztéssel 1879
8 Megosztásos gépcsoport 1882

ELEKTROSZTATIKA
9 Dörzsölési villamgép, papirkoronggal 1847

10 Üvegbúra-sorozat, kis tf., nagy kap. 1846
11 Módosított elektrofor 1853
12 Palackos villamszedő, ollós szerkezettel 1863
13 Palackos villamszedő, emelős szerkezettel 1863
14 Csöves villamszedő 1866
15 Holtz-gép módosítása 1869
16 Nagy megosztógép 1869
17 Csöves villamszedős villamfeszítő, átfordulós sürítőkkel 1872
18 Csöves villamszedős villamfeszítő, átfordulós kisütőkkel 1872

ELEM
19 Papirfalas galváncellák
20 Szénelektródok gyártása (33. a.)
21 Cella-keretek, salétromsav ellenállók
22 Sarokkivezetés, saválló (34. a.)
23 Szénelektródok gyártása (33. b.)
24 Sarokkivezetés, saválló, külső (34. b.)
25 Folyató telep
26 Első magyar villamossági társaság
27 Savgőzök értékesítése
28 Első magyar villamossági társaság, szabadalmak
29 Áramszabályozó mérleg
30 Pt-oz kétszénlemezes elem
31 Gáz-elem
32 Távírászati telep
33 Pt-val bevont szénlemez
34 Első magyar villamossági társaság, felszámolás
35 Légmente agyagcella
36 Egyszerre tölthető felhajtó telep
37 Egymást lesarkító elemek
38 Átkapcsoló tábla a lesarkító telephez
39 Mangánszuperoxidos akkumulátor
40 Egysarki áramszabályozó
41 Forgótekercses áramszabályozó

FÉNYTAN
42 Fénytalálkozási 90 fokos tükörpár 1865
43 Fénytalálkozási kettős hasáb 1865

LÉGSZIVATTYÚ
44 Hg-os légszivattyú (légsúlymérős) 1862
45 Hg-os légszivattyú (előritkításos) 1862

1847
1847
1852 

1852-1860
1853
1854 
1854

1854-1861
1854
1855
1855
1856
1856
1857
1858
1858
1859
1860 

1862-1867
1866
1867
1868 
1868

Ferenczy nyomán, témák szerint.
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MÁGNESEZÉS
46 Delejező gép 1856
47 Áramszakaszok alatt úszó Amper-f. szánok 1860

MÉRÉSEK
48 Érzékeny elektroszkóp 1855
49 Forgó vízvoltaméter 1859
50 Motoros áramíró 1861
51 El. din. hatásra mérleg 1868

VILLAMOS MOTOR
52 El. m-es folytonos forgás elve 1829
53 Sokszorozóban forgó el. m. 1830
54 El.m. kőiül forgó sokszorozó 1830
55 Az első elektromotor 1830
56 M-el. gép, kettősen tekercselt vasmaggal 1839-1854
57 Villamos gépkocsi 1842
58 Módosított Nicholson-féle multiplikátor 1853
59 Két delejkeresztes motor 1854
60 Forgó villamdelejpár 1856
61 Önmaga körül forgó villamdelej 1856
62 Ellenkezően forgó két tekercs 1857
63 Áramvezető körül forgó villamdelejpár 1857
64 Közös tengely körül forgó el.m. és tekercs 1857
65 Egysarki forgó el.m. patkó 1858
66 Egysarki motor, dinamó 1859

OPTIKAI RÁCS
67 Mikrométercsavaros osztógép (12. a.) 1843
68 Osztógép, kézi forgatással (12. b.) 1846
69 Rácsbevonatok 1. 1848
70 Osztógép, diff.-csavaros 1851
71 Rácsbevonatok 2. 1851
72 Osztógép, elektromotorral (12. c.) 1854

A MELEG SUGÁRZÁS
Jedlik Ányos a negyvenes évek első harmadában egy 

nagy terjedelmű természettant készült írni az Egyetem 
hallgatóinak. A műnek első része: „Természettan elemei. 
Első könyv. A Súlyos Testek Természettana” jelent meg 
nyomtatásban 1850-ben. Az 1847. és 1851. között készí
tett „Hőtan” 1990-ben került kiadásra L iszi János gondo
zásában. A magyar tudományos nyelv kialakulásának 
egy fontos láncszemét és a főtételek explicit kimondása 
előtti állapot hőtani ismereteinek összefoglalását ismer
hetjük meg a 66 oldalas könyvben. A mű Jedlik pedagó
gusi vénáját mutatja. A hőtant kísérleti fizikaként tár
gyalta, ezt tükrözi a kísérleti eszközök nagy száma.

Régiebb természetvizsgálók a meleget egy igen finom, 
súlytalan, vagy legalább észrevehetetlen súlyú folyó 
anyagnak tartották, melly minden egyéb anyagokon ke
resztül hat. A’ természettan jelen állapotában azonban a 
meleg anyagok köze nem soroltatik, hanem az egész vi
lágon elterjedett lebegény (aether) valamivel nagyobb 
hullámú rezgésének állítatik, mint a’ minő a’ világosság 
származására szükséges.

Midőn valamelly test hévmérséke a’ körül álló testek 
hévmérsékénél magosabb, abból a melegnek minden irány- 
báni elterjedését onnét vehetni észre, hogy emezeknek hév
mérséke növekszik. Ezen melegterjedés kétféleképpen szo
kott megtörténni t.i. sugárzás, vagy vezetés által.

Minden meleg testből, a meleg mindenféle sugárok 
gyanánt ömlik. Erről könnyű meg győződni, ha egy me
legített vas golyó közelébe hévmutatót helyzünk, és

73 Rácsbevonatok 3- 1854
74 Rácsbevonatok 4. I860
75 Rácsbevonatok 5. 1863
76 Étető folyadékok 1863

REZGÉSEK
78 Mechanikus hullámgép 1847
79 El.m-es hullámgép 1868
80 El.m-es hosszrezgő készülék 1868
81 El.m-es keresztrezgő készülék 1869
77 Egym. merőleges rezgések eredője 1872
82 Haladó + két rezgőmozgás hangvillával 1874
83 Haladó + két rezgőmozgás 1876

MESTERSÉGES ÁSVÁNYVÍZ
84 Töltőcső 1826
85 Savanyúvíz 1835

VILÁGÍTÁS
86 Főáramkörű hidrosztatikus ívlámpa-szabályozó 1855
87 Hosszú égésidejű ívlámpa-szabályozó 1857
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Jedlik Ányos

ennek gömbjét a meleg golyóra nézve égy közbesitett 
körény alakú1 fémlemezkével befödjük. Míg ezen lemez
ke a hévmérő gömbje előtt áll, az addig a’ semmi hév- 
mérséki növekedést nem mutat, mi azonnal megtörténik 
ha a lamez onnét elmozdíttatik. Az egyennemü közegbe 
kiömlő meleg tehat egyenes vonalakban halad, és pedig 
mindenfelé; mert egy az eredvény bár melly oldalra, alul 
vagy felül helyeztessék is a hévmutató. Ennél fogva az e 
képen terjedő meleg sugárzó melegnek mondatik.

A sugárzó meleg haladási sebességét megmérni eddig 
nem valának képesek a természetvizsgalók, de azon nagy 
hasonlatosságnál fogva melly a meleg és világosság között 
létezik alaposan gyanítják, miként a’ meleg sugárainak 
sebessége vagy egyenlő a’ világosság sebességéhez, vagy 
attól nem sokkal különbözik. Wrede szerint meleg sugá
rok sebessége úgy víszonylik a világosságéhoz mint 4:5.

Minthogy a meleg sugárak egyenes irányban őmlenek, 
szükségkép következik, miként erősségűknek a’ megfu
tott tér négyzetének arányában fogynia kell; mert azon 
bebizonyítás, mellyet a nehézségi erő különböző távokrai 
hatásáról, vagy a’ hangnak terjedése közbeni gyengülésé
ről már előadtunk, ezen esetre is teljesen alkalmazható.

A sugárzó meleg mennyisége, melly a ’ meleg testből 
bizonyos idő alatt kiömlik több körülményektől függ. Ta
pasztalás szerint annál több meleg sugárzik ki a testből

' Kör alakú.
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a) minél nagyobb annak a hévmérséke b) minél na
gyobb a sugárzó test felülete, c) Minél göcsörtösebb 
ezen felület, d) Végre a sugárzó meleg mennyisége függ 
még a meleg test anyagának minemüségétől2 és színétől 
is. A két első pont igazsága önként világos, a két utóbbié 
következő kísérlettel bizonyítható. Vétessék egy köb- 
alaku3 fémlemezből készült edény mellynek egyik oldala 
legyen lehetőleg sima, másik á maga közönséges állapo
tában, harmadik össze vissza karczolva, negyedik pedig 
gyertya láng füstjével'1 bevonva. Ha ezen edény mind
egyik oldalának ellenében egy egy hévmutó állítatik, és 
magába az edénybe meleg víz töltetik, nem sokára látni 
való lesz, hogy a’ füst korommal födött felület előtt léte
ző hévmutató legmagosabb, a karczolt fém felület előtt 
alantabb, a közönséges állapotban hagyott oldal előtt 
még alantabb, a simitott oldal előtt pedig legalacsonyabb 
hévmerseket mutatand.

Jegyzék. A mondottak nyomán magyarázzuk a) Hogy a 
szobákat fűtő kemenczék annál könnyebben kiömlesztik 
melegüket, minél bádgyattabb5 felületüek. Ellenben 
meleg vizet, gőzt vagy levegőt vezető csők annál inkább 
megóvják azokat a meghűtéstől, minél simábbak és fé
nyesebbek. b) Hogy szabad ég alá kitett göcsörtös felüle
tű fémdarab hamarabb megharmatosodik, mint ugyan 
akkora de tükörsimaságu fém. cl) Tiszta csillagos éjsza
kán széli nem létekor a föld színe több foknyival hide
gebb a fölötte létező közegnél;6 mert ez a földnél kisebb 
sugárzási tehetséggel bír; s ezen alapul a harmat és a dér 
származása, e) Forro földövön lakó emberek színe barna 
V. fekete, a hideg öv alatti állatok szőre pedig többnyire 
fehér; t.i. azért hogy amazok a testükben fejlődő meleget 
annál könnyebben kisugározhassák, emezek pedig job
ban megtarthassák. Ezen oknál fogva jő az állat izzadásba 
ha keleténei jobban felhevül, mert a víz minden sima fe
lülete mellett akkora sugárzó tehetséggel bír, mekkorával 
a korom. A víznek e tulajdonságánál fogva Bengaliaban 
5 °R7 hévmérsék alatt is megfagyasztják a vizet.

Ha a meleg testből kiömlő sugarak másnemű közegbe 
ütköznek, ettől részént visszahajtatnak,8 részint átbocsáj- 
tatnak, részént elnyeletnek. A visszahajtott, és átbocsájtott 
sugarak bizonyos körülményekben még azon módosítás
nak is vannak alája vetve, melly sugár sarkításnak (pola- 
rizatio) mondatik.

Azon sugárzó meleg mennyiség, melly az új közeg 
felületétől az előbbibe visszahajtatik függ leginkább az uj 
közeg anyagának minéműségétól. A fémek minden 
egyébb testek között legnagyobb visszahajtási tehetség
gel bírnak, főkép, ha felületük simítás közbeni nyomás 
által keményebbé tétetik, valamint ezt Melloni tapasztala
tai bizonyítják. A visszahajtott sugaraknak visszaverődési 
szöglete9 egyenlő a beesési szöglethez. Ezt a következő 
kísérletből következtethetni.

Két, fémlemezből készült, és legalább is másfélláb- 
nyi'° átmérőjű homorú tükröt egymás ellenébe 3 vagy 4 
ölnyi távolságra akkép helyeztetvén, hogy tengelyeik 
össze essenek, tétessék az egyiknek gyupontjába11 tap
ló, vagy gyújtó fácskával ellátott gyertya, a másik tükör 
gyupontjánal létező huzal kosárkába pedig rakassák 
elegendő izzó szén. Mihelyt ez a’ czélszerűen használt 
fújtató segítségével eleven izzásba hozatik, a tapló vagy 
gyertya azonnal meg gyűl, mi csak az előre bocsájtott 
állítmány igazsága mellett lehetséges. Ha a meleg suga
rakat visszaverő uj közeg felülete szabálytalan görbüle- 
tű és göcsörtös, a fellebb kimondott törvényt minden 
egyes sugar követi, de mivel a göcsörtes ’s egyenetlen 
felületnek csak nem minden pontjaiban más a beesési 
szöglet, következik, hogy a visszaverődött sugaraknak 
minden irányban kell visszaverődniök. Az illy módon 
visszahajtott sugarak szétszórt (dispersio) sugaraknak 
mondatnak.

Jegyzék. A meleg sugarak visszaverődéséből érthetni, 
hogy több körülmények egyenlősége mellett a’ borult 
éjszakák soha sem olly hidegek, mint midőn a csillagokat 
tisztán láthatni; továbbá hogy felhős éjszakákon vagy 
igen kevés vagy semmi harmat nem származik; végre 
hogy tavaszi időben, midőn még a dértől tartani lehet, 
annak képződését a szöllók és kertek felett gerjesztett 
vékony füst fatyoll által is sikeresen gátolhatni.

A testeken átbocsájtott meleg sugarak mennyisége 
szintén csak azoknak az anyagi minemüségétől feltéte- 
leztetik. Minél egyenlékenyebb valamelly test részecs
kéinek halmazi szövege12 vagy szerkézete, minél pará- 
nyiabbak a részecskék közti likacsok, a test annal na
gyobb átbocsájtási tehetséggel bír. Ennek okáért na- 
gyobbrészént ugyan azon testek, mellyek a világosságot 
átbocsájtják a’ meleg sugarak átmeneteiét sem gátolják. 
Vannak azonban néhányan, mellyel ámbár átlátszók, a 
meleg sugarakat magukon át nem bocsájtják és megfor
dítva; például Oezen példa fordíttassék meg:) fekete- 
üveg, fekete csillám, obsidian nevű kő a világosságra

2 Minőségétől.
1 Kocka alakú.
■* Füst = korom.
' Egyenletlenebb, durvább.
6 Levegőnél.
7 к °R = 5/4 у °C

* Visszaverődnek.
’ Szöge.
10 Abban az időben többféle hosszúságegység volt használatban. 1 láb 
lehet például 0,31 26 m. Az öl a láb tízszerese.
11 Gyújtópontjába.
12 Minél homogénebb a test.
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nézve homályos testek, a meleg sugarakra nézve pedig 
átmelegítők13 (diatherma).

Timsó és víz átlátszó testek, de nem átmelegítők 
(atherma). A legátmelegítőbb testek a közlég, konyhasó 
tiszta jegőczi14 állapotában, és a szénkéneg nevű folya
dék. Ellenben a timsó és víz a meleg sugarak áthatását 
nagyobb részént gátolja. Egy rezéleggel15 festett s’ vízzel 
töltött edény a hévsugarak által menetelének csaknem 
teljesen ellenszegül. Ugyan azon hőforrásból kiömlő, de 
különböző hévmérsékü sugarak, vagy különböző hévfor
rásokból egyenlő hévmérsékü sugarak nem egyenlő 
mennyiségben bocsájtatnak által. Miből Melloni után azt 
vagyunk kénytelenek következtetni, hogy a hévsugarak 
közt szinte azon szinezeti különbség (Thermochromis- 
mus) uralkodik, melly a’ világ sugarakban észrevehető. 
Valamelly átmelegítő testen keresztül menő hévsugarak 
épen azon törvények szerint szokták irányukat változtat
ni, az az megtörést szenvedni, mellyeket a világsugarak- 
roli tárgyalásunkban hozandunk elő. Ennél fogva kony
hasó átlátszó jegőczéből készített lencsével a láthatlan 
melegsugarak épen úgy, mint a világ sugarak gyújtó len
csével öszpontosíthatők. Mind ezekről bővebben értesül
hetsz Poggendorf folyóiratának 38, 39 és 54. köteteiből.

IJegyzék. A hévsugaraknak imént felhozott tulajdonsá
gait Melloni az általa feltalált héwillámos16 oszlop segít
ségével puhatolta ki, mellynek hasznalási és alkalmazási 
módjába mielőtt a héwillanyosság targyaltatnék, e he
lyen nem bocsájtkozhatunk.

II Jegyzék. A mondottak szerint következő tünemé
nyek értelmezhetők, a) Nagyobb égesek alkalmával a 
távolabbra eső tárgyak is meggyuladhatnak a nélkül, 
hogy á tűzzel közvetlen érintkezésbe jöjjenek, b) Egyén- 
nagyságú, de különböző anyagú edényekbe töltött meleg 
folyadék egy idő alatt nem egyenlően hűl meg. c) Szobá
ban ülő embernek ablak felé fordított oldala érezhetőleg 
meghűl a léghuzam teljes nem létekor is. d) Ha egy kö
zönséges üvegtáblának fele onlemezzel beborítatik, az
után mind a beborított, mind a meztelenül hagyott részre 
viaszdarabkák tétetvén, a tábla izzó szén fölött tartatik, a 
tábla meztelen részen létező viasz darabkák jóval is ha
marabb olvadnak fel.

A különnemü közegre eső melegnek elnyelt mennyi
sége ugyan azon körülményektől függ, mellyek valamelly 
hőforrásból kisugárzott meleg mennyiségét eszközük. 
Ellenben a visszahajtott hévsugarak mennyisége az elnyel- 
tekével megfordított viszonyban áll. Ugyan is ha egyenlő 
nagyságú fém edényekben létező víz egyenlő hévmérsék- 
be tétetik, például fűtött szobába, azon edényben melly
nek felülete füstkormos csaknem 10-szer hamarabb bizo
nyos fokig meg fog melegedni, mint másikban, mellynek 
külseje tükör simává csiszolt. Ennélfogva a hévmutatónak 
sugárzó meleg eránti érzékenysége igen öregbíthető,17 ha 
gömbje gyetya lángon bekormozta tik. -  A hévsugarak 
elnyelése közvetlen a test felületét képző rétegben törté

11 Hőáteresztők.
1,1 Kristályos. 

Réz-oxiddal.
16 Hőelektromos.
17 Növelhető.

nik, honnét az el nyelt meleg a többi rétegekkel is közöl- 
tetik; az ékep felhevített test a nert meleget felületén ismét 
mindenfelé kisugározza. A meleget elnyelő testek tehát 
úgy tekinthetők, mint a sugárzási mozgás felfögói. Ha a 
testeknek elnyelő tehetségük hiányoznék, nem volnánk 
képesek azokat kényünk szerint megmelegíteni; mert a 
beléjük ütköző hévsugarakat részint vissza hajtanák, ré
szént magukon keresztül bocsájtanák.

I Jegyzék A testek elnyelő tehetségére figyelmezvén 
megértjük a természetnek azon czélszerű gazdálkodását, 
melly szerint a növény leveleknek alsó lapját göcsörtössé 
alkotta; t.i. hogy ez által a földből kisugárzó meleg felfogá
sára annál alkalmasbak legyenek, felső lapja pedig fényes, 
miként az elnyelt meleget annál inkább megtarthassák.

-  Innét értjük azt is, hogy a’ kormos fazékokban ha
marabb fel forr a víz mint az újakban.

IIJegyzék. A hévsugarak sarkításaroF elég légyen em
líteni, hogy az ugyan azon törvényeket követ a vilagsuga- 
rak sarkításával, miről annak a helyén szolandunk.

Minthogy minden test bár melly hévmérsékben is ma
gából meleget sugárzik, látni való, hogy az egymás köze
lében letező és különböző hévmérsékü testek egymást 
sugározzák; ez alatt a melegebb testek kevesebb hévsu
garakat kapván, mint a kevésbé melegek, azok meghűl
nek, emezek pedig megmelegülnek, míg végre mind 
egyikben egyenlő hévmérsék elő nem áll. Ezen hévmér- 
séki egyenlőség meleg egyensúlyanak neveztetik, melly 
nem azon értelemben veendő, mintha abban a’ testek 
melegének sugárzása megszűnnék, hanem csak akkép, 
hogy a közösülésben létező testeknek mindegyike ugyan 
annyi meleget sugároz ki, a’ mennyit a’ többiektől kisu
gárzott melegből elnyel; s’ ennek okáért az illy módon 
elő állott hévmerseki egyenlőség határozatiamban19 
mozgó egyensúlynak mondatik.

Jegyzék. A meleg mozgó egyensúlyából több tünemé
nyeket magyarázhatunk, a) Olly szobában, mellyben a 
hévmérsék egyenlő bar hová helyeztessék, vagy bár melly 
targygyal érintkezzék a’ hévmutató, mindég egyenlő hév- 
mérseket mutat; mert minden irányban ugyanannyi mele
get sugároz ki, a’ mennyit a’ körülötte levő tárgyaktól kap. 
Akkor sem változik hévmérséke, midőn a’ többi tárgyaktól 
valamelly melegellenző testei, például fémlemezzel elvá- 
lasztatik; mert ekkor a közelebb eső ellenzőből veend 
annyi hevsugarat, a mennyit előbb a tavolabbaktol kapott.
b) A hevmutató higanya fölebb nem emelkedik, ha egyen
lő mérsékű szobába a homorú tükör gyupontjába tetetik; 
mert a tükörtől hajtott sugarak épen úgy esnek a hévmuta
tóra, mintha azok a tükör által elfödött szoba részből öm- 
löttek volna ki. Ellenben ha a homorú tükör a tiszta ég felé 
fordítatik már akkor a hévmutató lejebb száll; mivel a sza
bad ég a hévmutatóbol kisugárzó meleget nem pótolhatja.
c) Ha két szemközt álló homorú tükör egyikének gyupont
jába jeget, másikéba füst kormos hévmerőt teszünk a hév
mutató azonnal leszállani fog; mert ugyan azon idő alatt a 
jég kevesebb sugarakat bocsájt a’ hévmutatóra, mint a 
mellyek a hévmutatobol kiömlenek, d) Meleg nyári napok
ban szabad téren kisebb a hőség, mint a város utzáin.

18 Polarizálásáról.
19 Határozottan.
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JEDLIK ÁNYOS VILLAMFESZITOI Horváth Tibor

Jedlik Ányos általa készített villámfeszítők az előállított 
feszültség szempontjából a maguk idején csúcsteljesít
ményt értek el, és Jedlik ezekkel kapcsolatban is elsőnek 
ismert fel egy olyan elvet, amit jelenleg is általánosan al
kalmaznak a nagyfeszültségű laboratóriumi technikában.

A 19. század fizikusai a villamosság természetének vizs
gálatához igyekeztek minél nagyobb feszültséget előállíta
ni. Erre elsősorban az úgynevezett dörzsvillamosság jelen
ségét használták fel, Jedlik a feszültség növelését konden
zátorok megfelelő átkapcsolásával kívánta elérni és erre a 
célra dolgozta ki a leydeni palackok láncolatának nevezett 
készülékét. Erről a Magyar Orvosok és Természetvizsgá
lók 1863-ban Pesten tartott IX. nagygyűlésén számolt be, 
majd értekezése 1864-ben nyomtatásban is megjelent.

A feszültség sokszorozását kondenzátorok átkapcsolá
sával úgy lehet megvalósítani, hogy először minden kon
denzátor párhuzamosan kapcsolva a tápláló feszültség- 
forráshoz kapcsolódik és mindegyik feltöltődik ugyanar
ra a feszültségre. A feltöltés befejeztével a kondenzátorok 
lekapcsolódnak a feszültségforrásról és egy alkalmas 
szerkezet sorbakapcsolja őket. Ebben a helyzetben a 
kondenzátorok feszültsége összegződik, tehát az eredeti 
töltőfeszültségnek annyiszorosára nő, ahány kondenzátor 
van sorbakapcsolva. Ezen az elven működnek a Marx- 
féle sokszorozó kapcsolású lökésgerjesztők, amelyek a 
mai nagyfeszültségű laboratóriumok legtöbbjében megta
lálhatók. A valóságban a feszültség sokszorozása elmarad 
az említett értéktől, mert a kondenzátorok szórt földka
pacitásai a sorbakapcsolt lánc lineáris feszültségeloszlását 
eltorzítják. Ez a jelenség a jelenleg szokásos 8-16 fokoza
tú lökésgerjesztők sokszorozását az elméleti értéknek 
körülbelül 90 %-ára csökkenti.

Jedlik a feszültség sokszorozásának az előbb leírt elvét 
felismerte, és az említett értekezésében publikálta is. Gon
dolatmenete a következő volt: „Minthogy azonban min
den megtöltött, vagyis oldalának egyik felületén tevőlege
sen [pozitívan], a másikon nemlegesen [negatívan] meg- 
villanyozott leydeni palack összehasonlítható egy Volta- 
féle elemmel, ...: minden kétség nélkül következtethetni, 
hogy valamint azon parányi villanysűrűség [feszültség], 
mellyel egyes Volta-féle elemek bírnak, azonnal az elemek 
számával egy arányban növekedő fokra emelkedik, mi
helyt azok kellően összeköttetvén Volta-féle oszlopot képez
nek, úgy a megtöltött leydeni palackokban létező szabad 
villany sűrűsége [feszültsége] is a palackok számával kell

Az írás a Technikatörténeti Szemlében jelent meg (V. 1—2. szám, 1968- 
1970) a Népművelési Propaganda Iroda kiadásában 1970-ben. Jedlik 
egész életében kereste a jó feszültségforrást. Ezért kísérletezett elemek 
előállításával éveken keresztül, gyárat is alapított az elemek előállításá
ra. „A villanytelepek egész működésének meghatározásáról” tartotta az 
akadémiai székfoglaló beszédét 1859. november 14-én. A beszéde 
megjelent az Akadémiai Értesítő 1959-ről számban. Az elektrosztatikus 
kísérletekhez nagy feszültségre van szükség. Ennek előállítására készí
tette el I860 és 1880 között a leydeni palackok láncolatait és a csöves 
villámszedőket.

hogy növekedjék, ha a palackok egymással a Volta-féle 
oszlop szerkezete szerint láncolatba tétetnek, vagyis ha a 
sorbaállított és elszigetelt palackok mindegyikének (az 
utolsót kivéve) belsőfelülete a következő palack külsőfelü
letével hozatik érintkezésbe. "Ez az alapgondolat meghatá
rozza az elérendő célt és ennek alapján Jedlik a követke
zőkben fogalmazta meg a gyakorlati megvalósítás követel
ményeit: „... oly készülék létrehozásáról kellene gondos
kodnom, melynek segítségével a ... palackok ... megtölté
sük alatt egymással afféle közlekedésben legyenek, a minő 
a közönséges villanytelepet alkotó palackoknál szükséges 
[párhuzamos kapcsolásban], megtöltés után pedig ezen 
közlekedés könnyűszerű megszüntetésével közöttük a fön
tebb említett láncolat képzéséhez megkívántató érintkezés 
[soros kapcsolás] hozassák létre. ” Míg az első idézet azt 
bizonyítja egyértelműen, hogy Jedlik az átkapcsolást kö
vető állapotban pontosan arra gondolt, amit ma a sokszo
rozó átkapcsolás végállapotán értünk, a második idézet a 
töltési időszakban szükséges párhuzamos kapcsolás felis
merését teszi egyértelművé.

A feszültség sokszorozó átkapcsolás elvét Jedlik a ké
szülékek működésére vonatkozó részében fejtette ki leg
tömörebben: „a palackokban létező villany sűrűsége [fe
szültsége] a láncolat két szélső végén, föltéve, hogy a pa
lackok száma nem nagy, csaknem annyiszor magasb 
fokra hág, a mennyi palackból képeztetik. a láncolat, ...” 
Ez az idézet az előzőkkel kiegészítve világosan bizonyít
ja, hogy Jedlik 1863-ban pontosan úgy határozta meg a 
feszültség sokszorozásának elvét, ahogy azt ma értjük és 
alkalmazzuk a kaszkádgenerátorokban.

Az utóbbi idézetben Jedliknek a palackok számára 
vonatkozó kikötése, valamint a „csaknem annyiszor” sza
vak utalnak arra, hogy tudott a sokszorozásnak az ideá
lisnál kisebb hatásfokáról. Érdemes megemlíteni, hogy 
Jedlik számításai szerint egy 12 elemből álló sokszorozó 
10,7698-szoros értékre növeli a feszültséget, tehát 89,8 % 
a hatásfoka, ami jól egyezik a hasonló számú elemből 
felépített korszerű lökésgerjesztőknek már említett 90 % 
körüli hatásfokával.

Leydeni palackok villamfeszítő telepe 1863-ból. Balra a nürnbergi ollós, 
jobbra emelő rudas szerkezet.
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A feszültségsokszorozás elvén Jedlik két készüléket 
épített, amelynek mindegyike négy leydeni palackból 
állt. Az eszközzel körülbelül 2 láb, azaz 632 mm hosszú 
szikrákat hozott létre, ami a maga idejében csak van 
Marum gépével volt elérhető, ehhez a géphez azonban 
két 1,65 m átmérőjű üvegkorongra volt szükség, ami 
akkor még nehezen volt előállítható.

A készülékekkel elért feszültség nagysága, ami a szikra
köz alapján 300-400 kV közötti értékre becsülhető, felbá
torította Jedliket ama, hogy felfedezését a külfölddel is 
megismertesse. Tanulmányát ezért elküldte Poggendorff- 
nak a Berlinben megjelent Annalen der Physik und Che
mie című tudományos folyóirat szerkesztőjének. A külde
ményre Poggendorff, aki maga is elismert fizikus volt, 
1864. január 22-én kelt levelében válaszolt. A levél szerint 
azzal küldte vissza a kéziratot, hogy az legalábbis mostani 
alakjában nem alkalmas az Annalenben való felvételre.

A feszültségsokszorozás elvét Jedlik után először Holtz 
ismertette 1875-ben, az elv gyakorlati alkalmazása azon
ban nem sikerült, ezért maga Holtz is kételkedett abban, 
hogy a jövőben jelentősége lehet. Az elvet és gyakorlati 
megvalósítását a tudománytörténet általában E. Marxnak 
tulajdonítja, aki 1876-ban ismertette készülékét az Anzei
ger der Wiener Akademie XV. kötetében.

Marx azonban ekkor már ismerte Jedliknek a Bécsi 
Világkiállításon 1873-ban bemutatott -  a későbbiekben 
ismertetendő -  csöves villamfeszítőit, sőt ezekről Jedlik
től magától kért felvilágosítást 1873. szeptember 30-án 
kelt levelében. Jedlik a hagyatékában talált fogalmazvány 
szerint részletesen válaszolt is, de ettől függetlenül nem 
fogadható el Marxnak az az eljárása, hogy később Jedli
ket meg sem említette.

A kondenzátorok átkapcsolásán alapuló sokszorozási 
elvet századunkban E. Marx alkalmazta a nagyfeszültségű 
lökésgerjesztőkre. Ezekben azonban az átkapcsolást már 
mechanikai szerkezet helyett szikraközök átütése végzi el.

Jedlik másik jelentős alkotása a nagyfeszültségű technika területén az 
általa csöves villamszedőnek nevezett és az ugyanakkora külső méretű 
leydeni palacknál sokszorosan nagyobb kapacitású kondenzátor előállí
tása. Erről 1867-ben a Magyar Ötvösök és Természetvizsgálók Rima
szombaton tartott XII. nagygyűlésén számolt be és értekezése 1868-ban 
nyomtatásban is megjelent a nagygyűlés Munkálatai című kötetében.

A csöves villamszedők felépítése a következő: Elemei 420 mm 
hosszú 5-7 mm belső átmérőjű 2,5-3,5 mm falvastagságú üvegcsövek, 
amelyeknek alsó vége be van forrasztva. Jedlik hosszas kísérletezés 
után egyszerűen vasreszeléket használt belső elektródának. A kiveze
tést a cső felső részén a belső felületre ragasztott ónfóliával oldotta 
meg, amit az ugyancsak ónlemezből sodort dugóhoz csatlakoztatott. Az 
óndugóból lágy rézhuzal vezetett ki, magát a csövet pedig felül pecsét
viasz tömhette. A külső elektródát a cső felületére gumioldattal rára
gasztott ónfólia képezte. A cső külső oldalán a felső 12 cm hosszú rész 
fedetlen maradt, hogy a belső és a külső elektród között elegendő kú
szási távolság legyen. Ezekből a csövekből körülbelül 30 alkotott egy 
üteget üveg- vagy fémedénybe állítva. A külső fémfóliák közvetlenül 
érintkeztek egymással, a belsők kivezetéseit pedig Jedlik összekötötte 
és gömbalakú sapkával zárta le az így létrejött oszlop tetejét.

Ezzel a csöves villamszedőkből alkotott üteg kapacitása körülbelül 12- 
szer múlta felül az ugyanolyan külsőméretű leydeni palack kapacitását.

Jedlik I860 és 1880 között foglalkozott a villamszedőkkel, amikor a 
villamosságtan fogalmai még nem voltak olyan egyértelműen meghatá
rozva, mint ma. A leydeni palackok láncolatáról 1863-ban írt értekezé
sében még a feszültség és a töltés fogalma sem válik szét élesen. A csö
ves villamszedőkről 1867-ben írt munkája viszont ezt a két fogalmat 
már világosan megkülönbözteti és a kapacitás fogalmát is használja.

Jedliknek sok gondot okozott az üvegcsövek gyakori átütése. Az 
általa használt töltőfeszültség ugyanis körülbelül 9 cm hosszú szikrát

tudott létrehozni, amihez 95-100 kV-ra van szükség. Ebből a fellépő 
legnagyobb térerősség E = 450-480 kV/cm körül lehetett. Ez az igény- 
bevétel azonban a legjobb minőségű üveg átütési szilárdságának is a 
felső határán van.

A csöves villamszedők edényeinek átmérője 8 cm körül volt, a csö
vek száma körülbelül 30. Az ideális csőkötegek adatait a következő 
táblázat teszi áttekinthetővé:
A csövek száma: 1 7 19 37
Egy cső külső átmérője (mm): 84 28 16,8 12
Egy cső kapacitása (pF/cm): 74,9 25,35 12,57 8,0
A köteg eredő kapacitása (pF/cm): 74,9 177,5 239,0 296,0
A kapacitás növekedésének aránya: 1,0 2,37 3,19 3,96

Ebből a összehasonlításból kitűnik, hogy Jedlik az adott 80 mm kö
rüli kötegátmérővel valóban a legkedvezőbb elemszámot választotta, 
mert a kapacitás a 37 elemes kötegig állandóan nő. Az elemek számá
nak további növelése viszont a fellépő nagy térerősség igénybevétel 
miatt nem oldható meg.

A csöves villamszedők jelentősége az, hogy az 1 cm3 térfogatban 
megvalósított kapacitást az akkori értéknek körülbelül négyszeresére 
növelte, és ezzel arányosan az 1 cm3-ben tárolható elektrosztatikus 
energia is körülbelül négyszeresre nőtt.

Jedlik a kondenzátorok párhuzamos-soros átkapcsolá
sán alapuló feszültségsokszorozó elvet és a nagyobb 
energia tárolására alkalmas csöves villamszedőket fel
használva olyan készülékeket is szerkesztett, amelyek 
nagy feszültségű és energiájú kisülések létrehozására is 
alkalmasak voltak. Ezek működési elve azonos a koráb
ban készített leydeni palackok láncolatával, de a csöves 
villamszedők kedvezőbb alakját kihasználva egyszerűb
ben oldja meg az átkapcsolásokat. A csöves villamszedők 
láncolatáról a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
Pesten tartott XX. nagygyűlésén számolt be 1980-ban és 
1982-ben külföldön is publikálta. Ezt a berendezést azon
ban már korábban 1873-ban a Bécsi Világkiállításon is 
bemutatta (Siemens ajánlására) és ott elnyerte a haladás 
érmét. Annak átvételére azonban (szerzetesi szerénység
ből) személyesen nem jelent meg.

Két ilyen készüléket épített, amelyek közül a kisebb 
telep négy vízszintesen álló csöves villamszedőből állt, a 
nagyobbat nyolc álló villamszedő alkotta.

A csöves villamszedőkkel elért átütési távolságokra nin
csenek egyértelmű adataink. Biztos, hogy a 4 elemes ki
sebb teleppel sikerült 42 cm-es kisülést létrehozni, a 8 ele
mes teleppel kapcsolatban azonban csak feltételezhetjük, 
hogy ennek kétszeresét is elérték. Jedlik csak 24 hüvelyk 
azaz 63,2 cm hosszú szikráról számol be. Ettől függetlenül 
azonban biztos, hogy ezek a készülékek többszáz kV fe
szültséget hoztak létre. A csöves villamszedők jelentőségét 
nem is a feszültség nagysága adja, hanem a feszültségsok
szorozás elve, amit Jedlik a kortársait mintegy 15 évvel 
megelőzve először írt le, és a nagyobb energiasűrűségű 
kondenzátor elkészítése, ami utána csak 20 évvel később 
sikerült.
A csöves villamszedő szerkezete.
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A DINAMO SZULETESE Németh József 
Budapesti Műszaki Egyetem

A kísérletező tanár

Jedlik Ányos 1822-ben a Bencés Rend győri gimnáziu
mának tanára lett. Kezdetben magyart, történelmet és 
latint tanított, s 1825 őszén került a fizika tanszékre. Évek 
óta készült erre a pillanatra. Sok műszert megjavított, s 
nem egyet maga csinált. Sikerült összeállítania egy leyde- 
ni palackot, vásárolt egy Volta-oszlopot. Feljegyzései 
alapján megállapítható, hogy ismerte kora természettudo
mányos szakirodalmát. Kísérletei közben többször gon
dolt arra -  ahogy fennmaradt jegyzeteiben leírta -  ho
gyan lehetne állandó villamos áramot előállítani.

Oersted dán fizikus tanulmánya -  melyben a galván
áram mágnestűre gyakorolt hatását írta le -  hamarosan 
eljutott a győri tanárhoz Jedlik Ányoshoz is. E mellett 
ismerte Volta, Ampere, Ohm kísérleteit. Nem csodálatos? 
A 19. század első negyedének végén egy győri szerzetes 
tanár mindent tud a kortárs fizikáról. Kísérletekbe kez
dett. Azt szerette volna elérni, hogy az árammal átjárt 
tekercs egy másik körül forogni kezdjen.

Sok évtized múlva 1886. február 18-án Heller Ágost 
(1843-1902) fizikushoz írt levelében Jedlik Ányos ábrá
kon mutatta be, hogy milyen forgókészülékekre gondolt. 
Jedlik zsenialitását mutatja, ez nem is egy találmány, 
hanem találmányok sora. Ugyanis három variációt dolgo
zott ki. Az egyikben a multiplikátor-tekercs áll, benne 
forog az elektromágnes (lásd 408. oldal). A másikban áll 
az elektromágnes és forog körülötte a multiplikátor-te
kercs. Jedlik harmadik elképzelése az volt, hogy a mul- 
tiplikátort elektromágnes helyettesíti, s az egyik elektro
mágnes forog a másik szilárdan álló elektromágnes felett. 
A Bencés Rend gimnáziumának szertárában e harmadik 
felismerés szerint megépített készülék forgott.

S mikor? „Midőn az imént tárgyalt villamdelejes forgó 
mozgásokra való készüléket 1827 és 1828 évek alatt jó 
eredménnyel létrehoztam, akkor még nem lehetett ha
sonló szerkezetű villamdelejes készülékeknek, vagy azok 
segítségével mások által tett kísérleteknek leírását a ke
zemnél létezett folyóiratokban vagy egyes természettani 
munkákban látni és olvasni. Ezen körülménynél fogva 
részemről azon véleményben voltam, hogy a leírt  v i l 
lamde le jes  k é s z ü l é k n e k  és h a s z n á la t i  m ó d 
j u k b a n  a f e l t a l á l ó ja  én v a g y o k . ”

Az elsőségért ő sohasem harcolt. Ebben a már több
ször idézett levélben erről így írt: „ mint kezdő természet
tani tanárnak többször volt alkalmam azt tapasztalni, 
hogy némely természettani tünemények, melyekre csak. 
saját belátásom és kutatásom útján jöttem, másoknál 
már jóval előbb ismeretesek s némely természettani 
könyvben már közzé is voltak téve, de nekem még nem 
volt időm és alkalmam azokról tudomást szerezni”.

„Nem tudom, bámuljam-e vagy kárhoztassam ezt a 
páratlan szerénységet?” -  mondta Eötvös Loránd 1897. 
május 9-én a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlé
sén, -  Jedlik Ányos emlékezete” című előadásában.

A villanydelejes forgony az elektrotechnika fejlődését 
két új elemmel gazdagította: az acélmágnes helyett alkal
mazott elektromágnessel, valamint a higanyvályus kom
mutátorral. Kellően dokumentálható, hogy az első tisztán 
elektromágneses kölcsönhatás alapján működő kommu- 
tátoros forgókészüléket Jedlik Ányos alkotta meg.

A győri kísérletező korszak még egy felfedezést ho
zott, a savanyúvíz előállító gép megszerkesztését, majd 
1831-ben -  Pásztéry András halála után -  a Pozsonyi 
Királyi Akadémia fizika tanára lett, s 1838-tól mint ven
dégtanár adta elő a fizika néhány fejezetét „villanymág- 
nesi tünemények” címmel a pesti Tudományegyetemen.

Budapesti professzor

1840. március 10-én letette az esküt a pesti Tudomány- 
egyetem magisztrátusa előtt s megtartotta székfoglaló 
előadását. Új korszak vette kezdetét Jedlik Ányos tanári 
pályáján. 1846. július 25-én a bölcsészeti kar -  ahol a 
természettudományi tárgyakat is tanították -  dékánjává 
választotta. Ezt is szolgálatnak tekintette: „Aki a kar jo
gaiban és kedvezményeiben részesül, részesüljön annak 
elviselendő terheiben is. ” Hivatali teendői nem tántorítot
ták el az oktatástól, a kísérletezéstől. 1844-ben amikor az 
Országgyűlés a közoktatás nyelvévé a magyart tette, Jed
lik a korábban szokásos latin nyelvű előadását azonnal 
magyaml tartotta: „legelőször is honi nyelven szólítom 
Önöket, bogy élvezhessék azt az örömöt, amelyet minden 
hazát szerető magyarnak éreznie kell.”

A dinamó születése

1850-ben saját költségén megjelentette: „Természettan 
elemei” című könyvének első kötetét. 1845-1850 között írt 
tudományos dolgozatait a Tudományos Akadémia 200 
arannyal jutalmazta. Jól ismerte a galvánelemek gyenge
ségének okait, s a Bunsen-elem módosításából megalkotta 
a Jedlik-elemet. Az 1855-ös párizsi világkiállításon -  habár 
a rossz csomagolás miatt majd mindegyik tönkre ment -  a 
bíráló bizottság bronz-éremmel jutalmazta Jedlik e talál
mányát. 1858-ban a Magyar Tudományos Akadémia tagja 
lett. Székfoglaló előadását 1859-ben „A villanytelepek 
egész működésének meghatározása” címmel tartotta.

Jedliket -  mindezek mellett -  régóta foglalkoztatta, 
hogyan lehetne az akkor ismert egyenáramú generátoro
kat tökéletesíteni. A forgó mozgás elvét -  mint korábban 
erről szóltunk győri tanársága idején a gyakorlatban már 
megvalósította. Ennek ismeretében fogalmazta meg a 
dinamóelvet Jedlik másik, joggal mondható korszakalko
tó felismerését. Felismerte, hogy az elektromágnes vas
magjában valami csekély mágnesség visszamarad az 
áramforrás kikapcsolása után is, amely elegendő az áram 
indukálásához. Ezt vezette az elektromágnes tekercseibe,
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sa. Ezzel tényszerűen bizonyítható, hogy 
legalább 6 évvel megelőzte W. Siemenst. Vol
ta halálának 100. évfordulóján 1937-ben az 
olaszországi Comóban rendezett ünnepségen 
bemutatták Jedlik Ányos dinamóját is. Fog
lalkozott a fényelhajlással. Megszerkesztette -  
saját dinamójával hajtott osztógépét, s csöves 
villamszedői az 1873-as bécsi világkiállítás 
szenzációjához tartoztak.

Epilógus

amely a vasmagokat erősebben mágnesezi, ennél fogva 
erősebb elektromos áram indukálódik. E folyamat mind
addig folytatódik ameddig egy viszonylag állandó erőssé
gű áramot nem hoz létre a gép. Tulajdonképpen ezzel a 
felfedezésével az öngerjesztéses dinamó elvét fedezte fel. 
Ezen elven működő gépét 1861-ben írta be az egyetem 
fizika szertárának naplójába. „Egysarki villamindító (Uni
polar Inductor). Kigondolva lön Jedlik Ányos által. Be
szerzés ideje: 1861. ” A géphez csatolt leírás Jedlik kézírá-

Hosszú termékeny élete folyamán hetvenöt 
részben vagy teljesen megvalósított találmá
nya, felfedezése volt, amelyet negyven cikk
ben, tanulmányban tárt a világ elé.

Ki volt ő? Tudós? Feltaláló? Időtöltő kísérleteket végző 
s a természet titkait kutató tanár? Talán mindegyik. A 19. 
századot átívelő szellemóriás, az elektromosság századá
ban. Termékeny, gazdag élete 1895. december 13-án 
zárult le. Tomboló hóviharban Eötvös Loránd e szavakkal 
helyezte el sírján a Tudományos Akadémia koszorúját: 
„Közöttünk már csak emléke él tovább, nem mint szel
lemóriásé, akit csak bámulni tudnánk, hanem mint út
törő munkásé, akit követhetünk. ”

A HATAS MEGSOKSZOROZÁSA Radnai Gyula 
ELTE Ált. Fizikai T anszéke

Jedlik szerteágazó kísérletező tevékenységét vizsgálva 
akadhatunk rá erre a kísérleti fizikában régóta eredménye
sen alkalmazott eljárásra. Számos találmányának ötlete 
ezen alapul, s bár mint elvet Ő sohasem mondta ki, látni 
fogjuk, hogy milyen sikeresen alkalmazta. Ezért lehet ez 
kulcs Jedlik feltalálói tevékenységének vizsgálatához.

Még szimbolikus jelentőségű is lehet, ha Jedlik hatásá
ra gondolunk.

Magával a fogalommal Jedlik akkor találkozhatott elő
ször, amikor Oersted híres 1820-as kísérletének Schweig- 
ger-féle módosításával megismerkedett. Oersted, s nyo
mában Arago, majd még sokan mások azt mutatták meg, 
hogy az elektromos árammal átjárt egyenes vezető kitéríti 
irányából a közelében elhelyezett mágnestűt. A hatás 
gyenge volt, s először úgy próbálták felerősíteni, hogy 
nagyobb áramot bocsátottak át a vezetőn. Ekkor jött 
Schweiggernek Halléban az az ötlete, hogy ha ugyanazt 
az áramot többször egymás után vezeti el a mágnestű 
mellett, akkor a hatást megsokszorozhatja. Textillel be
vont, szigetelt huzalt készített, s ezt egy négyszögletes 
fakeretre csévélte fel, sokszor egymás után. Kapott egy 
sokmenetű, négyszögletes tekercset, amit elnevezett 
„multiplikátornak” (sokszorozónak). A „tekercs”, mint 
áramköri elem fogalma akkor még nem létezett. Csak 
ekkortájt fedezte fel Ampere, hogy ha egy szigetelt huzalt

Részlet a Pannonhalmi Apátság 1000 éves fennállásának 1996-os meg
ünneplésére készülő „Mons sacer” című katalógusba írt tanulmányból.

vasaidra teker fel, akkor a huzalban folyó áram a vasai
dat felmágnesezi. Ampere a hengeresen feltekert huzal
nak a görög eredetű szolenoid nevet adta. Schweigger 
úgy módosította Oersted kísérletét, hogy a vízszintes sík
ban elfordulni képes mágnestűt függőleges síkú (É-D 
irányba beállított) multiplikátorának közepébe helyezte.

Jedlik megértette és magáévá tette a Schweigger által 
alkalmazott sokszorozási elvet, és kicserélte a mágnestűt 
egy Ampére-féle szolenoidra. A hatás annyira felerősö
dött, hogy az áram bekapcsolásakor a szolenoid átlendült 
az egyensúlyi helyzeten. Alkalmas ritmusban adagolt 
áramlökésekkel az elektromágnest forgásba lehetett hoz
ni. Már csak ki kellett találni az áramváltót, ami a forgás
hoz szinkronizálva működik és megszületett Jedlik vil- 
lamdelejes forgonya.

Az ötvenes években, amikor dinamóját tervezte, már 
tudatosan fordult a sokszorozás elvéhez: „Egysarki vil
lanyindító (Unipolar Induktor), melynek vastag rézhu
zalokból készült és csak 12 tekerintésű sokszorozójában 
megszakadás nélküli villamfolyam indul meg, ha fek- 
mentes helyzetű és ezen alakú hengere, [itt a henger rajza 
következik] miután egy vagy több Bunsen féle elem hatá
sa által villanydelejjé változtatott, a hozzá alkalmazott 
fogaskerék segítségével forgásba hozatik...”

A 12 tekerintésű sokszorozó itt már az indukált feszült
ség sokszorozására szolgál. Másrészt a forgó és az álló 
részek meneteinek sorbakapcsolásával az öngerjesztésű 
sokszorozás elvét fedezte fel és alkalmazta Jedlik: „a

4 2 4 FIZIKAI SZEMLE 1 9 9 5 /1 2



delej forgatása folytán a sokszorozó huzalban villamfo- 
lyam indíttatik, mely a forgatott delej tekercsén átmen- 
vén a delejt erősebbé teszi, az pedig ismét erősebb villam- 
folyamot indít s.i.t... ”

O
Az elektrosztatikus feszültség sokszorozásának elvét 

először leydeni palackok láncolatára próbálta ki 1863-ban: 
azokat párhuzamosan kapcsolva feltöltötte (/feszültségre, 
majd sorbakapcsolva a keletkezett n ü  feszültség kisülése 
nagy szikrát keltett. így született meg a kaszkádgenerátor. 
Ezt továbbfejlesztve, a leydeni palackokat saját csöves 
villamszedőire cserélte ki, és nyolc ilyen egységből álló 
berendezést épített. Ez a láncolatos villamfeszítő nyert 
díjat a bécsi világkiállításon 1873-ban. Itthon 1879 őszén, 
nyugdíjazásának első évében mutatta be Jedlik Ányos, a 
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Budapesten tar
tott XX. nagygyűlésén, „...midőn a cfogantyú meghúzása 
folytán a csöves villamszedők láncolati közlekedésbe ho
zatnak a villamosság egyik villamszedő tevőleges felületé
ből a következő villamszedő nemleges felületébe átmenve, 
a láncolat végső felületén igen megközelítve a villamsze
dők számával aránylagosfeszültséget nyer. ”

❖
Utolsó még aktív évtizedében figyelmét a jelenségek 

időbeli sokszorozása, folytonos ismétlődése kötötte le. A 
mechanikai rezgésekkel foglalkozott. Olyan gépeket 
szerkesztett, melyek folyamatosan, egymás után ismétlő
dően rajzolták ki az azonos frekvenciájú rezgések össze- 
tevéséből képződő görbéket. Gyönyörködött a képek 
sokszorozásában.

Csakugyan, a hatások sokszorozásának elvére a leg
szebb példákat az optika szolgáltatta. A fényhatás sokszo- 
rozódását figyelhette meg interferencia esetén, azonos fázi
sú fényhullámok találkozásakor. Másrészt pontok és vona
lak, akadályok és nyílások térbeli sokszorozódása, perio
dikus ismétlődése esetén, ha ezeket fénnyel megvilágította, 
gyönyörű, megunhatatlanul érdekes képek keletkeztek.

Fraunhofer kísérleteit ismételve merült el a fiatal Jedlik 
a fényelhajlás rejtelmeiben, s azután már csak az volt a vá
gya, hogy a megfigyelt képeket még szebbé tegye. Ehhez 
a legalapvetőbb esetben egy rés megsokszorozására volt 
szükség. Ezt nevezte el Fraunhofer optikai rácsnak, és le is 
írta, hogyan készít rácsot: üvegre ragasztott aranylemezre 
vágott egymással párhuzamos vékony réseket. Készített 
egy olyan osztógépet, amellyel milliméterenként 33 rést 
tudott vágni. Később sűrűbb rácsot is tudott készíteni; si
ma üvegfelületre gyémántheggyel karcolt vonalakat, milli
méterenként 302, összesen 3601 vonalat húzott. Ez eset
ben a vonalak között sértetlenül maradt üvegfelület alkot
ta a réseket, a megkarcolt rész diffúzán szórta a fényt.

Jedlik kitűzte maga elé a célt: Fraunhofer vonalazó 
gépénél jobbat kell kitalálni. „ 1843-dik év Június havá
ban kezdém meg a vonalzó gépem csináltatását”-  olvas
hatjuk a már Pesten elkezdett naplójában. És 1845-ben 
már saját készítésű rácsokkal kísérletezett Pécsett, a Ma
gyar Orvosok és Természetvizsgálók VI. vándorgyűlésén: 
„A világsugarak tüneményéről általánosan és a sugárhaj- 
lásról különösen”. Az arannyal, ezüsttel, sőt korommal 
bevont üvegfelületre acéltűvel húzott vonalak valóban 
nem adtak elég sűrű rácsot, azon kívül a vonalak széles

sége sem volt állandó. Mégis, ezek a kísérletek vezették 
Jedliket arra a gondolatra, hogy a megvonalazott üveg 
kémiai maratásával próbáljon szabályos, egyenes élű 
réseket előállítani. Később se törekedett a vonalak sűrű
ségének minden áron való növelésére, sokkal inkább 
arra, hogy pontosan egyenlő közű, és lehetőleg egyenes 
szélű résekből álljon a rács. De ehhez még meg kellett 
találni a megfelelő bevonatot!

Rowland (1848-1901), az Eötvössel egyidős amerikai 
fizikus -  az Amerikai Fizikai Társulat megalapítója és első 
elnöke -  aki nemzetközi hírnevet szerzett kiváló rácsai
val, 1882-ben már 1 mm-re 1800 rést tudott vonalazni. 
Mégis, Jedliknek a párizsi Duboscg optikusnál árult rá
csaiból -  melyek Csapó Gusztáv közvetítésével jutottak el 
oda -  amerikaiak is szívesen vásároltak; a keresett Jedlik- 
rácsok pontosságukkal és nagy fényerejükkel vívták ki a 
szakértők elismerését.

A legjobban keresett rácsok, melyek Jedlik osztógépén 
készültek, 162 rést tartalmaztak milliméterenként. A rések 
hossza 75 mm (nem tévedés: 7,5 cm!), a rács szélessége 
pedig maximum 70 mm volt, vagyis a rések száma elér
hette a 12 ezret. Ezzel a ráccsal a színképnek egymástól 
10“]l) m-rel eltérő hullámhosszú vonalait már meg lehetett 
különböztetni. Jedlik osztógépe rendkívül finom mecha
nikai szerkezet volt, amely még abban is különbözött a 
többiektől, hogy nem a gyémántcsúcsot mozgatta az 
üveglemezen, hanem az üveglemezt mozgatta a gyé
mántcsúcs alatt. Egy-egy vonal meghúzása körülbelül 10 
másodpercig tartott, azután a tű felemelkedett, s a gép a 
következő vonal végének megfelelő pontot tolta a tű alá. 
Egyetlen rács elkészítése -  12 ezer vonal meghúzása -  
több napig tartott. Nem csoda, hogy Jedlik villamdelejes 
motorját állította be a gép meghajtására. A sokszorozás 
elve Jedliké, gyakorlata a motoré volt.

A pontos, egyenes élű rések előállítása azért sikerült 
Jedliknek, mert volt türelme kikísérletezni a legjobb be
vonatot a vonalazáshoz. Naplójának az a bejegyzése, 
amely a megfelelő anyag megtalálásakor keletkezett, 
szinte megható: -  „ Gloria in excelsis Deo! Több évig tar
tó, kimondhatatlan időáldozatba kerülő és a türelmet a 
végletekig erőltető kutatásaim után végre sikerült 1860- 
diki év februárius 12-dikén estve 8 órakor a sűrűén (leg
feljebb 4000 vonalt számítva 1 hüvelykre) megvonalo- 
zandó üvegek bevonására kellő tulajdonságokkal bíró 
gyantaféle anyagot felfödöznöm. E tulajdonságok a kö
vetkező pontokba foglalhatók:...”

Csak csodálkozik az olvasó, hogyan volt Jedliknek 
lelkiereje ezután a pontos, tényszerű felsoroláshoz, az 
elért eredmény papírra vetéséhez. Nemcsak hihetetlen 
kitartással, de elképesztő önfegyelemmel rendelkezett.

Palatin Gergely (1851-1927) pannonhalmi főiskolai 
tanár, aki az 1880-as években újra összeállította, sőt to
vábbfejlesztette Jedlik mások által elrontott osztógépét,
így jellemezte mesterét 1911-ben: .... rendkívül türelmes
és szívós természetű volt; mert annyi hiábavaló próbálás 
és kísérletezés után sem vesztette el a gép iránt való bi
zalmát és kedvét. Ezt mérlegelve, hálás szívvel vehetünk 
tőle példát arra nézve, miként kell a jól megválasztott 
eszmét szorgalom és kitartás mellett megvalósítani és 
mindinkább tökéletesíteni. Áldás emlékének!”
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A FIZIKA TANÍTÁSA

JEDLIK ÁNYOS GIMNÁZIUM
A csepeli Jedlik Ányos Gimnázium 1995. szeptemberében ünnepelte 

fennállásának 50. évfordulóját. Csepelen a háború előtt nem volt gim
názium, Budapestre és Pestszenterzsébetre jártak tanulni a diákok. Ez a 
lehetőség is megszűnt a háború okozta károk miatt. Ám a csepeliek 
nem nyugodtak bele, szervezkedni kezdtek.

Mint az alapító igazgató Vályi Hugó írta: „Igaz a régi szállóige: Ami
kor minden összeomlik, akkor üt a nagy lelkek órája. A csepeli nagy 
lelkek órája akkor ütött, amikor minden összeomlott a szó legszorosabb 
értelmében. A hidak, a gyárak, a templomok és a lakóházak nagy ré
sze romokban hevert, viszont a csepeliek lelke erős maradt és tettrekész, 
amely a nehézségek ellenére új gimnáziumot tudott alapítani."

A csepeli szülők kérésére az elöljáróság és a Nemzeti Bizottság elha
tározta egy gimnázium felállítását. Kérésüket támogatta a Csepelen mű
ködő három párt, a kisgazda, a kommunista és a szociáldemokrata is. 
Közös elhatározás volt, hogy a Pannonhalmi Szent Benedek Rendet ké
rik fel a gimnázium vezetésére. A csepeliekre jellemző gyorsasággal 
gördültek az események. Az iskolák történetében egyedülálló, hogy 
egy hónap alatt létrejött a gimnázium, az ország első tandíjmentes, koe
dukált, államilag támogatott egyházi iskolája.

„A gimnázium névadója azért lett Jedlik Ányos bencés tanár, mert ő 
volt a motor és a dinamó felfedezője, már pedig Csepel a motorok és di
namók hazája’’-  írta Vályi Hugó visszaemlékezéseiben, Kapcsánál Zsig- 
mondot említve az ötlet szerzőjeként, ő viszont Hugó atyára emlékszik.

Radnai Gyula hívta fel a figyelmet arra, hogy talán Jedlik halálának 
50. évfordulója is segített a név kiválasztásában.

1948 júniusában a parlament törvényt hozott az iskolák államosítá
sáról. A Pannonhalmi Szent Benedek Rend vezetése alatt álló Jedlik 
Ányos Gimnázium állami iskola lett, de nevét megtarthatta. Csak egy 
alkalommal fenyegetett a névváltoztatás veszélye. A gimnázium új épü
letét 1952 márciusában, Rákosi Mátyás 60. születésnapján adták át. Né
hány lelkes híve megpróbálta kieszközölni, hogy az iskola felvehesse 
az ünnepelt nevét. A minisztérium válasza igen bölcs volt: Csepel elé
gedjen meg azzal, hogy egy intézménye -  a Vas- és Fémmű -  már visel
heti a nagy nevet. így az iskola töretlenül hű maradhatott névadójához, 
amelyről a bencés atyák félig tréfásan úgy vélekedtek: hagytak egy 
bencést őrzőül, Jedlik Ányost.

És az iskola hogyan őrizte, őrzi Jedlik Ányos emlékét?
Az államosítás utáni évekről kevés az információ. Az 1958-tól meg

jelenő évkönyvekben már jelentek meg vázlatos életrajzok a névadóról.
1961-ben felavatták az eső Jedlik mellszobrot -  Metk Ödön alkotását 

-  az először rendezett iskolanapok keretében. Az avató beszédet Hor
váth Árpád tudománytörténész, a „Megkésett világhír" című könyv 
szerzője mondta. 1966-ban még egy Jedlik mellszoborral gazdagodott 
az iskola, Szilágyi Nagy István alkotásával.

Az 1985-ös évkönyvben jelent meg az első részletes írás Jedlik mun
kásságáról Horváth Tibor műegyetemi tanár tollából, majd 1995-ben 
egy teljes életrajz: Mayer Farkas osh kitűnő írása.

Rovatvezető: Gecső Ervin
Országos Közoktatási intézet

Krassói Kornélia, Zanati Béla
Jedlik Ányos Gimnázium, Budapest

Egy életrajznál többet kell nyújtanunk, hogy tanítványaink Jedlik-él- 
ménye élő és követendő példa legyen. Az iskola feladata arról gondos
kodni, hogy az írott anyag élő ismeretté, valóságos élménnyé váljon.

Első osztályosaink az év elején a Jedlik Társaságtól kapott videoka
zetta segítségével ismerkednek a névadóval, az ismerkedés folytatódik 
a fizikaórákon. Több időszakos kiállítás után állandó tárlat nyílt a Jed- 
lik-szobában, ahol a bencés atyáktól és a Jedlik Társaságtól kapott esz
közök is láthatók.

1993-ban tanítványainkkal együtt részt vettünk a szimői Jedlik szo
bor avatásán, ahol Hegyi Balázs kollégánk volt az egyik szónok, Beszé
dét így zárta:

„Záradékul érdemes néhány tanulságon elgondolkoznunk. Nem ke
rülhetjük meg a tényt Jedlik Ányos nagy tudós volt és felfedező, de pap 
is, sőt bencés szerzetes. A z elmúlt évtizedekben azt a hamis propagan
dát súlykolták a fejekbe itt is, nálunk is, hogy a vallás és a tudomány 
egymást kizáró világképet fogalmaz meg. A z áltudósokat az a körül
mény egyáltalán nem késztette töprengésre, hogy jó ezerötszáz éten át 
az egyház volt nemcsak a teológiának, hanem a humán és a termé
szettudományoknak is szinte kizárólagos művelője. Jedlik Ányos egész 
élete és munkássága erre élő tanúságtétel. De jelkép értéke van annak 
is, hogy szobrát most éppen a templomkertben helyezik el.

Boldog az a falu, város, nép, amely ily kiváló embert ajándékozott 
a világnak. De még boldogabb, ha nagy fia i emlékét őrzi, példájából 
erőt merít a jelen és a jövő küzdelmeire, azt áthagyományozza a kö- 
tvtkező generációkra, mint ahogy Szimő vezetősége és polgársága 
három nemzedékkel Jedlik Ányos halála után ezekben a percekben 
erre eleven példával szolgál. ”

1979 óta minden évben megrendeztük a Jedlik Napokat, melyeknek 
nyitó programja az aulában álló Jedlik szobor megkoszorúzása és egy 
rövid megemlékezés sokoldalú tevékenységének valamelyikéről. Szól
tunk a tudósról, a tanárról, a kísérletezőről, a hazafiról, a nyelvművelő
ről, a tankönyvíróról, a művészetek kedvelőjéről, az utazóról, a szerze
tesről, az emberről. Aggódtunk, hogy elfogynak a témák, de csodálattal 
fedezzük fel ennek a rendkívüli egyéniségnek újabb és újabb erényeit. 
Forrásul Ferenczy Viktor munkája szolgált.

Az 50 éves Jubileum alkalmából minden tanítványunk megtekintette 
a Magyar Elektrotechnikai Múzeum Jedlik kiállítását és részt vett egy 
Győr-Pannonhalma útvonalon szervezett túrán. A látnivalók sorában a 
legjelentősebb a győri Jedlik Múzeum volt.

A tanári kar már 1982 tavaszán járt Jedlik nyomában: Budapest-Szi- 
mő-Pozsony-Győr-Pannonhalma Jedlik-emlékeinek megtekintésével.

Különleges élmény volt a győri rendházban Jedlik Ányos egykori 
szobájában személyes bútorai és tárgyai között hallgatni a róla szóló 
történeteket.

Nagy örömünkre szolgál, hogy iskolánk névadójáról -  hosszú és 
kényszerű hallgatás után -  a centenárium évében méltó módon készül 
megemlékezni a munkásságának jelentőségét értő utókor.

JEDLIK ÁNYOS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA Baksa Péter
Jedlik Szki. és Gimn., Győr

1895. december 13-án szólította el Jedlik Ányost a halál. Rá öt évre, 
1900. december 13-án hangzott el a javaslat a városi közgyűlésen „egy- 
egy utcának; Czuczor Gergel (sic!) és Jedlik Ányos nevéről leendő elne
vezése iránt. ” A közgyűlés „Czuczor Gergely és Jedlik Ányos emlékének 
hódolva lelkesülten elfogadja”az indítványt. Nagyon gyorsan, az 1901. 
január 17-i közgyűlésen már meg is született a határozat: „a Felső-Duna 
utca Jedlik Ányos nevéről, a jelenlegi Alsó-Duna utca pedig Czuczor 
Gergely nevéről neveztessék el."

Negyven év múlva, 1941-ben vette fel iskolánk elődje Jedlik Ányos 
nevét, s az intézmény teljes címe ez lesz: Magyar Királyi Állami Jedlik 
Ányos” Gépipari Középiskola és Magyar Királyi Állami Textilipari 
Szakiskola.

Az 1946/47-es tanév végén még szerepelt Jedlik Ányos neve az isko
la címerében, de az 1947/48-as tanév végén már „Általános Gépészeti

Állami Műszaki Középiskola Textilipari Tagozattal”; majd szinte évente 
más és más volt az elnevezése. A névtelenség és a számok semlegessé
ge alapján sorolták be a „szocialista menetelésbe”.

Az 1955/56. tanév végén jelenik meg újra Jedlik Ányos neve. így 
iskolánk ismét a névadó iránti tisztelettel viseli a bencés szerzetes, tu
dós, feltaláló és pedagógus nevét, „ki évek hosszú során át hazafiúi 
buzgalommal és sikerdús odaadással fáradozott a művelődés meze
jén ” (Eötvös Loránd).

A diákok nap mint nap elvonulnak a lépcsőházi Jedlik-szobor előtt 
(Alekszovics László győri szobrászművész portrészobra). A falakról 
több helyiségben és folyosón Jedlik-poitré tekint ránk. Várady Lajos, 
iskolánk nyugdíjas tanárának, festő- és szobrászművész alkotásai e ce
ruzarajzok és olajfestmények.

Az iskola minden évben Jedlik Hetet vagy Napokat rendez szaktár
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gyi versenyekkel, vetélkedőkkel, játékokkal tisztelegnek a diákok a 
tudós tanár előtt. E hét egyik emlékezetes színfoltja az I. osztályosok 
csapatainak vetélkedője Jedlik Ányos életéről és munkásságáról. Hor
váth Árpád „A megkésett világhír” című könyve a felkészülés alapja. 
Mozgalmassá és élővé teszi a versenyt, amikor egy-egy epizódot jelení
tenek meg Jedlik Ányos életéből, vagy feladatként készített Jedlik-talál- 
mányt, modellt mutatnak be, tudományos alapossággal magyarázva an
nak fizikai elveit és működését. Diákjaink ballagáskor elköszönnek a 
Jedlik-szobortól is.

A LÉGGOLYÓ

A léggolyó kétféle, t. i. Mongolfier és Charles-féle. Az előbbit Mon- 
golfier testvérek és papirgyárosok találták föl. Abból t. i. miszerint a 
felhők a levegőben fönlebegnek, a füst fölmegy, gyanítván: hogy ha a 
fölfelé törekvő füst valamelly könnyű borítékba fölfogatnék magával a 
boriiékot is fölviendné, egy 35' átmérőjű tojásdad alakú borítékot papír
ral bevont vászonból készítettek, melly, miután belüregében a lég meg- 
gyujtott szalma és papír tüze által megritkíttatott, Annonayban 1783-ik 
évi junius 5-én a bámuló sokaság csodálkozására 400 font tehermény- 
nyel 1000’ magasságra fölment. Erre Charles, akkoron Párisban termé
szettan tanára, Cavallo és Lichtenberg által 1782-ben tett azon kísérlet 
nyomán, mellyben a könenynyel fölfujt szappanbuborékok légbe föl- 
szállnak, hajlékony firnászszal bevont tafotából 12 lábnyi átmérőjű go
lyót készített, és azt vas, és vízzel elegyített kénsav által kifejtett kö
nenynyel megtöltvén, Mars mezején a föntebb említett évi aug. 27-én 
föleresztette; mi által a Charlesféle léggolyó föltalálójává lön. Ezen két
féle léggolyók közül a Mongolfier-féle kevesebb költségbe kerül, és 
napnyugot után föleresztetvén szép látványul szolgál; de mivel 
könnyen tűzveszedelmet okozhat, föleresztése több tartományokban el 
vagyon tiltva. Charlesféle léggolyók, ámbátor eddig komoly czélokra 
kevés sikerrel használtattak, nagyobb figyelmet érdemlenek.

A léggolyók gyakorlati használatára és történészeti tekintetre nézve 
megjegyzendő, hogy a Charlesfélék, főkép ha velük a golyó alá füg
gesztett kosárban emberek is emelkednek föl, könenynyel egészen 
nem töltetnek meg, hogy a légkör felsőbb rétegeiben szétterjeszkedő 
köneny által okozandó szétrepedésük elhárittassék, nagyobb óvatosság 
kedvéért fölülről jókora nyílású szeleppel is elláttatnak, mellyet a légha- 
jos egy zsineg által nyit ki, ha golyóját kelleténél jobban földuzzadni 
látja. A nagy léggolyónak megtöltése több hordókban fejlesztett köneny 
által szokott megtörténni, de mivel ezen mód többnyire késedelmes, 
legújabban Green Londonban a kőszénből készült, és világítás végett 
roppant légtartókban fölfogott könszénecset használja, s annak a kö- 
nenynél nagyobb sűrűségéből eredendő hiányát a léggolyó átmérőjé
nek nagyobbitásával pótolja. -  A léghajós, miszerint golyójának emel
kedése vagy szállása valamenynyire hatalmában legyen, magával ele
gendő mennyiségű homok terhelményt visz föl, mellynek kihányása ál-

1851-ben jelent meg Pesten Vagdos Caesar, a soproni bencés főgimnázium tanárának szer
kesztésében „Olvasmány a Főgimnáziumi közép osztályok számára" című könyv. Ebben Jed lik  
Ányosnak két cikke található: 159. A léggolyó, és a 161. A b é v tn é rő s  kellékei. Itt a léggömbről 
szólót közöljük.

JEDLIK ÁNYOS TÁRSASÁG
„Mi m agyarok nem vagyunk olyan g a zdagok  nagy em berek

ben, bogy könnyelmű felü letességgel elhanyagolhatnák őket. Kell, 
hogy em léküket tiszteljük, hagyatékukat szere tő  gonddal ő r iz 
zük. Tizek sorában kell hogy méltó hely ju sso n  Jedlik Ányosnak, 
a múlt é v s zá za d  csendben, önzetlenül dolgozott tudósának is. ”

Jedlik Ányos 95 éves korában 1895. december 13-án hunyt el Győ
rött. Ez a száz évvel ezelőtti gyásznap kínálja az alkalmat arra, hogy a 
tudományos közélet mai tagjai újra meghajtsák fejüket a nagy egyéni
ség emléke előtt.

A mai magyar természettudósok tudatában benne él Jedlik Ányos 
életpályájának néhány közismert eredménye. Simonyi Károly nagy si
kert aratott „A fizika kultúrtörténete” című könyvében a klasszikus fizi
ka kiépítésének korszakát bemutató világnagyságok fizikus-felfedezői 
között két magyar szerepel: Jedlik Ányos és Eötvös Loránd. Talán érde-

Jedlik Ányos neve érték kifejezője is iskolánkban. A tantestület 7 
éve Jedlik-érmet alapított, melyet az iskola tantestülete és diákönkor
mányzata a 4, illetve 5 év alatt legeredményesebb tanulónak (helytállás 
a tanulásban, az iskola nevét öregbítő versenyeken közösségi munká
ban) ítél oda. A plakett szintén Várady tanár úr alkotása. Ennek másola
tát készíttettük el az 1994/95. tanév végére Horváth György keramikus
sal, -  a névadó halála évfordulójára emlékezve -  s útravalónak minden 
diák ezt kapta ballagáskor. Vele együtt valljuk: „a közboldogság legbiz
tosabb alapja ...a z  ifjúnemzedék tanítása és növeltetése".

tál vagy a sebes leszállást gátolja, vagy a magasbrai emelkedést eszköz
li, ha golyója alkalmatlan vagy veszedelmes helyre, például vízbe szál- 
landna le. Mongolfier-féle léggolyók emelkedése és szállása, terhelmé- 
nyeken kívül, a tűz illesztése vagy mérséklése által eszközöltetik. Né- 
melly léghajósok előre nem látható esetek tekintetéből körülbelül 25 
lábnyi ármérőjü esernyővel is ellátják magukat, mellynek segedelmével 
a legnagyobb magosságokból sérülés nélkül leereszkednek.

Milly nagy csudálkozást, mekkora reményeket gerjeszte a léggolyók 
föltalálása, már csak abból is gondolhatni, hogy föltalálásuk utáni két év 
lefolyta alatt 35 léghajózás 58 legény által vitetett végbe. Első, ki e me
rész lépésre vállalkozott, Pilatre de Koziervah, ki Marquis d'Arlandes 
társaságában 74’ hosszú és 48’ széles Mongolfier-féle golyóval (1783. 
nov. 21.) szerencsésen fölemelkedett. Utána Charles ön-találmányu 26’ 
átmérőjű golyóval Róbert társával (1783. dec. 1.) szintén szerencsésen. 
Erre Pilatre de Rozier egyik Mongolfier és más 6 személy társaságában 
egy nagyszerű léghajózást véghezviendő, 126’ hosszú, és 102’ széles 
Mongolfier-féle golyóval (1784. jan. 7.) szállott föl, s ámbár golyója 
500 ölnyi magasságban repedést kapott, mégis sérületlenül leszállania 
sikerült. Későbben a kijavított óriás nagyságú golyójával Versaillesből 
szerencsésen emelkedett föl, de midőn Romain társával Blanchardot, 
ki az alatt könenynyel töltött golyóval Francziaországból Angolhonba 
átröpült, jun. 15-én utánozná, léggolyója körülbelül 200 ölnyi magas
ságban meggyuladván, társával együtt leesett és borzasztóan összezu- 
zódott. Blanchard vállalkozásaiban szerencsésebb lévén, miután An
golhonban több helyeken magát csudáltatta volna, Doverből Calaisba 
ismét átszállón (1785-ben jan. 7.) s azután számos fölemelkedéseivel 
Némethon lakosait mulattatá. Ezek, és más mindeddig véghezvitt lég- 
hajókázások csak a vállalkozók nyerészkedése és a bámuló tömeg 
mulattatása tárgyául szolgáltak, a nélkül, hogy jelentékeny tudomá
nyos hasznot hajtottak volna; e tekintetben némi kivételt érdemel Bios 
és Gay Lussac (1804. aug. 24.) és később (sept. 16.) csak Gay Lussac 
által a legnagyobb ügyességgel és biztonsággal, csupán tudományos 
vizsgálatok végett, véghez vitt léghajózás, mellyben Gay Lussac Chim- 
borasso hegy csúcsánál 333 párisi öllel magasbra emelkedett. Hogy a 
léggolyók mindeddig komoly czélokra nem használtathattak, ennek 
főoka azon körülménybne rejlik, hogy fekmentes iránybani kormá- 
nyozhatásuk egészen hatalmunkon kívül van, s leend is mindaddig, 
mig a léggolyókat a gőzhajók módjára önmozoghatási tehetséggel 
ellátni nem sikerül.

Jedlik Ányos

Terplán Zénó aieinök, Király Árpád főtitkár

kés, hogy az említett táblázatban a Jedlik-Eötvös-kortársak közül a 
magyar Liszt Ferenc, Vörösmarty Mihály, Arany János, Petőfi Sándor, 
gr. Széchenyi István és Kossuth Lajos neve olvasható mindössze a vi
lágnagyságok mellett.

A „Fizikai Szemle” 42. évfolyamának (1992) 12. száma „Fizikus úti
könyv” címen nagy gondossággal összeállított fényképes tanulmányban 
adja közre a magyar fizikusokhoz kapcsolódó tárgyi emlékeket, illetve 
a magyar fizikusok lexikonszerű adatait.

Ez az összeállítás kiegészíthető a BME központi könyvtárépületbeli 
olvasó termének nagyméretű 1913-1945 között láthatott falfestményé
vel (Raksányi Dezső műve) amelyen az ókortól a 20. század elejéig 
felsorakoztak a matematika, természet- és technikatudományok legki
válóbb képviselői. A csaknem 80 személyiség között látható volt Jedlik 
Ányos jellegzetes reverendás alakja is. A háborús kár miatt a lemeszelt
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falfestmény a második világháború befejezése óta -  nagyon jó fényké
pek alapján -  várja a restaurálását. Ma is látható Jedlik alakja az Eötvös 
Egyetem Természettudományi Kara Tanácstermének freskóján, más 
magyar természettudósok szimbolikus alakjai mellett.

Újabb Jedlik emlékek: 1993 tavaszán Jáki Szaniszló, a Seton Hall 
University (New Yersey) professzora, matematika-fizikaszakos bencés 
tanár, akadémikus, a győri bencés gimnázium volt diákja mondta a 
győri Széchenyi István Főiskola Jedlik-termének avató beszédét, amely 
után Halzl Józsefiéi, a Magyar Villamos Művek Rt. akkori vezérigazga
tójával és Király Árpádóal, a Magyar Elektrotechnikai Múzeum akkori 
igazgatójával, elhatározták, hogy kellő tudományos, szakmai és egyházi 
támogatás esetén létre kellene hozni a Jedlik Ányos Társaságot (a JÁT- 
ot) elsősorban Jedlik halálának közelgő századik évfordulóján újabb 
megemlékezések megvalósítására.

1993- április 22-én alakulta JÁT a Magyar Elektrotechnikai Múzeum
ban, az egykori transzformátorállomás épületében, 1075 Budapest, Ka
zinczy u. 21. Székhelye is ott van. A Társaságot 55 magyar tudós, fizi
kus, elektrotechnikus, egyetemi és középiskolai tanár alapította, hogy 
Jedlik Ányos akadémikus, tudományegyetemi professzor, bencés szer
zetes tudományos, gyakorlati és pedagógiai tevékenységét, eredménye
it bemutassa, megismertesse és elismertesse a hazai, valamint a nemzet
közi tudományos- és nagyközönség számára. Teszi ezt szakmai és ha
zafias meggyőződésből és azzal a tisztességes szándékkal, hogy helyre
hozza az e tekintetben sajnálatos lemaradást.

A JÁT alapszabálya így fogalmazza meg céljait:
-  Tudományos, erkölcsi és anyagi támogatást nyújt a Magyar Elekt

rotechnikai Múzeum részére, állandó Jedlik-kiállításának gazdagítása 
érdekében.

-  Kutatja Jedlik Ányos kéziratos és tárgyi hagyatékát, közreműködik 
feldolgozásában és az iratok közzétételében, ily módon is pontosítva a 
Jedlik-biográfiát és -bibliográfiát.

-  Részt vesz a magyar erősáramú elektrotechnika múltját bemutató 
tudományos és ismeretterjesztő konferenciák és kiállítások szervezésé
ben, az azokhoz kapcsolódó kiadványok (egyes alkalmakkor videofil
mek) elkészítésében oly módon, hogy mindezekhez tudományos, er
kölcsi és anyagi támogatást nyújt.

JEDLIK ÁNYOS EMLÉKTÚRA

Az Eötvös Társulat által szervezett Emléktúrán Jedlik Ányossal sze
rettünk volna találkozni. Hisszük, hogy ez sikerült is.

Az 1995. november 18-iki Emléktúrát Jedlik halálának 100. évfordu
lója alkalmából szerveztük. A halált kapunak tekintette, melyen átlépve 
megkérdezheti Istentől: mi a z elektromosság, mi a fény? Ezt kutatta 
egész életében. Erről az egész életet betöltő kutató munkáról Szimőn 
hallottunk előadást Németh Józseftől (BME), és videón néztük a nagy 
fizikus eszközeit a szülőfaluja lakosságával együtt. Ezen eszközöket 
működésük közben később Győrben csodálhattuk meg. Visszacsendül
tek a budapesti Egyetemi templomban -  hiszen a Jedlik-korabeli egye
temből csak ez maradt meg -  reggel bemutatott szentmise énekei: „Di
csér minden műved, magasságos Úr," (Sik SJ.

Szimő, szlovákul Zemné, a Vág völgyében, Komáromtól 35 km-re 
található. Csak azon az úton lehet elhagyni, amelyiken odament az em
ber. 2000 lakosa van, akik Jedlik Ányos emlékét ápolják, ebben élen jár 
Végh András. Jedlik szülőháza nincs meg, a helyén álló épületen em
léktábla látható. December 8-án pedig megnyitják a Jedlik-kiállítást.

1993-ban a templomkertben leplezték le Jedlik Ányos mellszobrát, 
mely Lipcsey György alkotása. Szimőre érkezve először ide mentünk, 
hogy tiszteletünket lerójuk. „A bölcs szíve a tudást kutatja (Péld. 
15,14)" volt koszorúnk szalagjára írva. Marx György (ELFT) beszédé
ben követendő példaként állította az új iránti fogékonysággal rendelke
ző Jedliket. S feladatként adta: „mondjátok el fiaitoknak, tanítványai
toknak is”.

Megbizonyosodtunk arról is, hogy a szimóiak a magyaros vendég
szeretetben is követik falujuk szülöttét. Búcsúzáskor megemlékeztünk 
arról, hogy az Eötvös Társulat elődjének, a Mathematikai és Physikai 
Társulatnak 1. beírt tagja a 91 éves Jedlik Ányos volt. Köszönetképpen 
könyveket és az Eötvös-érmet adtuk át a faluközösségnek.

A 17 éves Jedlik István bencés szerzetesnek jelentkezett. Válaszul 
Isten útján járni gyönyörűség. Amit rendelt, tenni: igaz hűség. Néki 
élni szabadság, helyt állani boldogság. -  énekeltük reggel a szentmi
sén. Jedlik Ányosnak a tanítás, a kutatás rendeltetett. Ezt a feladatot

-  Kezdeményezi, illetve támogatja a Jedlik Ányos emlékéhez kap
csolódó képző- és iparművészeti alkotások elkészítését.

-  Tudományos, erkölcsi és anyagi támogatást nyújt abban, hogy Jed
lik emléke -  elsősorban az egyházi és állami oktatási intézményekben -  
de más közművelődési intézményekben is, az ifjúság körében fennma
radjon, hagyományozódjon. Támogatást nyújt továbbá a győri bencés 
gimnáziumban állandó Jedlik Ányos emlékkiállítás létrehozásához.

A JÁT számos eredményt éri el a tevékenységi célkitűzések felada
tainak végrehajtásában alig több mint két esztendő alatt. Az eredmé
nyek közül három külön is kiemelhető.

1. Jedlik szülőfalujában Szimőn, fennállásának 880. évfordulója al
kalmából 1993. október 30-án emlékülést rendeztek, amelyről az MTI is 
tudósított. A Szentmise után a templom előtti téren felavatták Jedlik 
Ányos mellszobrát, amelyet a szlovákiai Lipcsey György készített. Az is
kola falán lévő emléktábla felirata a következő: Vecovi a vynálezcovi v 
oblasti fyziki Stefanovi A. Jedlikovi 1800-1895 venuju vdaéni rodáci. A 
hálás utókor falunk szülöttjének Jedlik Á. Istvánnak 1800-1895 felta
lálónak és fizikusnak.

Eredetileg úgy volt, hogy egy restaurálásra váró sérült mészkőszobor 
kerül Szimőbe (Zsákodi Csiszár János alkotása), amely 1966-1986 között 
Sülysápon, előtte 1952-1960 között a budapesti Városligetben állt (jelen
leg Madarassy Walter szobrászművésznél vár további sorsára).

2. A győri „Czuczor Gergely” bencés gimnáziumbeli állandó Jedlik 
Ányos Kiállítás ünnepélyes megnyitása és a Jedlik-szohor avatása 1995. 
április 4-én zajlott le a JÁT közreműködésével. A gimnázium a bejárat 
melletti osztálytermet adta át az állandó Jedlik kiállítás céljára.

Szalóky Albert bencés tanár szerdánként 10-16 óráig, a többi hét
köznapon 14-16 óráig fogadja a látogatókat. Más időpontokban csak 
előzetes egyeztetés esetén tekinthető meg a kiállítás (Tel.: 96-315-988).

3. A JÁT eddig a következő díszes kiadványokat jelentette meg:
Bemutatkozik a Jedlik Ányos Társaság; Verebély László: Jedlik

Ányos úttörő találmányáról (az 1928-as tanulmány újranyomása); Képes 
leporelló Jedlik Ányos életútjának fontosabb állomásairól.

Video anyag: Az igazak örökké élnek (J. Á. sírfelirata a győri teme
tőben) a Társaság megalakulásának története (40 perc); Jedlik szobor 
avatása Szimőn, a szülőfaluban 1993- (40 perc)

Győrben kezdte el majd 37 év pesti egyetemi élet után Győrben is fe
jezte be. Mi is oda tartottunk a Csallóköz kanyargós útjain.

A Bencés Gimnáziumban Jedlik Ányos alkotásaival ismerkedtünk. Az 
állandó Jedlik Ányos Kiállítás, amely 1995. április 4-én nyílt meg, tiszte
letadás az első magyar elektrotechnikus előtt. A kiállítás emberek és in
tézmények -  Jedlik Ányos Társaság, Czuczor Gergely Bencés Gimnázi
um, Északdunántúli Áramszolgáltató Rt., Magyar Elektrotechnikai Múze
um -  összefogásának az eredménye. Jedlik számos fizikai bemutató esz
köze a gimnázium szertárában vészelte át a történelem viliarait. Innen 
kelőitek jelenlegi helyükre több más találmányával együtt. A kiállító te
remben a tárlók működő modelljei bemutatják Jedlik Ányos legkedve
sebb eszközeit: a forgonyt, az egysarki villamindítót, a mllamfeszítőt, 
fénytani rácsait és néhány személyes emlékét. Bizony jó lett volna Szaló
ky Albert osa (CGBG) élvezetes vezetése mellett hosszabb időt itt eltöl
teni! A kiállított eszközök közül több a mai modern berendezéseknek az 
őse (a villamfeszítő a kaszkádgenerátor őse). -  Erről tartott előadást 
Hollndonner László (MATÁV): Feladatul kaptuk, hogy az új iránti érzé
kenységet fejlesszük magunkban és tanítványainkban. „Ne hagyj, Uram, 
megülepednem sem eszmében, sem kényelemben. Ne tűrj megállni az  
ostoba van-nál, s nem vágyni többre kis mái magamnál. "(S.S.)

A tudós, a jó ember nem születik: élete munkájával lesz azzá. Miköz
ben Mayer Farkas (osb) Jedlikről, az emberről beszélt 0edlik feljegyzé
sei alapján), találkoztunk és „kezet fogtunk” a „professzor atyával”.

A győri köztemetőben Jedlik Ányos sírjánál végiggondolva életét, 
felfedezzük, hogy ő mindig adott: rendtársainak: a közösség szellemé
nek ápolását; tanítványainak: hatalmas tudását; szertáraknak: eszkö
zök sokaságát; Tudós Társaságoknak: új fizikai ismereteket; mesterem
bereknek: komoly együttműködést; rászorulóknak: pénzbeli segítséget; 
az őt megkárosítóknak: megbocsájtást; nekünk: a csodálkozás örömét.

Sokszor írta feljegyzéseinek elejére, amit a sírjára helyezett koszorún 
olvashatunk, és ami ezen nap végén belőlünk is feltört: „GLORIA IN 
EXCELSIS DEO!”

Plósz Katalin (PHG)
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JEDLIK MA IS MODERN Hollndonner László
MATÁV, Sopron

„ D a v y  te r m é s z e t tu d ó s  ... 1807-ben  a z  a d d ig  m in d en  
v e g y b o n tá s n a k  e lle n s ze g ü lt  é g v é n y e k e t é s  é g v é n y e s  f ö l 
d e k e t  a lk a t r é s z e ik r e  f e lb o n tv á n  a  v e g y ta n n a k , a z  a n y a g i  
j ó l é t  le g h a ta lm a s a b b  té n y e z ő jé n e k  to v á b b i f e j lő d é s é t  e&y 
ig en  je le n té k e n y  h o r d e r e jű  le n d í té s s e l  e lő m o zd ító . J a k o 
b i á l ta l  1 837-ben  f e l f e d e z e t t ... g a lv á n k é p e lé s , a  k ö z é le t 
ben  g y a k o r i  h a s z n á l ta th a td s u k  k ö v e tk e z té b e n  m á r  n a 
g y o b b  r é s z t  m ű ta n i f o g la lk o z á s o k k á  v á lt  m ó d o s í tá s a i  
n em  e g y e b e k , m in t a  tu d o m á n y  h a ta lm á n a k  h ó d o ló , a z  
e m b e r  s z ü k s é g le te i  s z e r in t  m ű k ö d n i k é n y s z e r ü lt  v il la 
n y o s s á g  m e g le p ő  e re d m é n y e i. M e g e m líth e tő  m ég, h o g y  a  
v il la n y o s s á g  a  h ő ség , v i lá g o s s á g  é s  d e le je s s é g  h a ta lm a s  
k ú tf o r r á s a  g y a n á n t is  a lk a lm a z h a tó . K ö z tu d o m á s ú  d o 
log, h o g y  e g y  s z é n c s ú c s b ó l  a  m á s ik  s z é n c s ú c s b a  á tb o 
c s á tó i t  v il la n y  fo ly a m , a z o k a t  s z e r f e le t t  m a g a s  h ő s é g i  
f o k r a  m e g iz z ó s í tv á n , m in d en  e g y é b  m e s te r s é g e s  ú to n  
e lő á l l í th a tó  v i lá g o s s á g n á l e r ő s e b b  f é n n y e l  r a g y o g ta tja ,  
v a la m in t a z  is , h o g y  a  le h e tő  le g n a g y o b b  d e le j - e r ő  a z  
ú g y n e v e z e t t  id e ig le n e s  d e le je k b e n  c s a k  a  v il la n y fo ly a m  
á lta l  é b r e s z th e tő  f e l  — A v il la n y o s s á g  e z  u tó b b i h a tá s á 
n a k  k ö v e tk e z té b e n  lön  le h e tsé g e s , h o g y  b á rm e ly  tá v o ls á 
g o k r a , e g y ik  o r s z á g b ó l  v a g y  v i lá g r é s z b ő l  a  m á s ik b a , 
tu d ó s í tá s a in k a t  a  f é n y s u g a r a k  h a la d á s i  s e b e s s é g é t  tú l
s z á r n y a ló  g y o r s a s á g g a l  á ts z á ll í th a tju k , é s  o n n é t n e ta lá n  
s ü r g ő s  k é r d é s e in k r e  k e v é s  i d ő  k ö z b e jö t té v e l  f e le le te t  is  
n yerh e tü n k . ”

A term észettudom ányok  fon tosságáról az em beri nem  
anyagi jó létére nézve, tek in tettel hazánkra,

Rektori beszédrészlet, 1864. június 25.

Jedlik Ányos tevékenysége teljesen új irányokat szabott 
meg az elméleti fizikában és az alkalmazott műszaki tu
dományok területén.

Több élvonalbeli magyar tudós még a 19. század 
végén is a newtoni fizika alkalmazásának tökéletesítésé
vel volt elfoglalva, de még a mai középiskolás fizikaokta
tásban is igen hangsúlyos kérdésként tárgyalt témakör az 
„egyszerű gépek”, a lejtő a csavar és az ék fizikája.

Jedlik munkássága (eredményei és kudarcai) ezzel 
szemben máig érvényes tanulságokkal szolgálnak mind a 
tudós fizikus gazdasági-politikai-társadalmi környezeté
vel kialakított kölcsönhatás tekintetében, mind a műszaki 
tevékenység fő irányai szempontjából.

A tudós és környezete

A 19. század magyar történelmét nem kell bemutatni: 
reformkor, függetlenségi törekvések, szabadságharc, 
Bach-korszak, kiegyezés, amelyet egy határozott fejlődési 
periódus követ egészen a milleneumi ünnepségekig, a 
századvégig. Jedlik Ányos életútja a század történelmével 
párhuzamosan, de a magyar politikai sorsfordulóktól 
szinte elkülönülten haladt.

Ezzel kapcsolatban több elgondolkodtató kérdés 
merül fel:

-  Miért csak azt tekintjük hősnek, aki meghalni képes 
elveiért, a hazájáért, és miért nem tudunk kellő módon

tisztelegni azok emléke előtt, akik folyamatos munkával 
eltöltött alkotó életet hagytak maguk mögött örökségül?

-  Hogyan fordulhatott elő a 19. század magyar törté
nelmében, hogy Széchenyi István, a Magyar Tudományos 
Akadémia megalapítójának munkássága csak viszonylag 
kevés közös vonást mutat a Tudományegyetem rektora, 
Jedlik Ányos munkásságával?

A jó bornak is kell cégér, a kiváló tudósnak is kell pro
tekció az érvényesüléshez. Az mai szemmel nézve nyil
vánvaló, hogy Puskás Tivadar korszakalkotó találmánya 
a századvég felé haladva azért válhatott közkinccsé, mert

Két részlet Jedlik „Az 1872/3-ik tanév utáni szünnapok alatt tett kutatá
sai" eredményeiből.

VELEMENYEK 4 2 9



a feltaláló, aki maga is rendelkezett kereskedelmi érzék
kel és piaci szemléletmóddal, olyan politikai nagyságok
kal került munkakapcsolatba, mint például Baross Gá
bor, a „vasminiszter”.

Ugyanilyen alkotó együttműködés és közös fáradozás 
jellemezte Nobel-díjasunk, Szent-Györgyi Albert és híres 
kultuszminiszterünk Klébelsberg Kunó együttműködését, 
melynek során mindig biztosított volt a működéshez fel
tétlenül szükséges szerény anyagi háttér is.

Ma már kézenfekvőnek számít a megállapítás: egy elő
remutató találmány sorsa az ötlet megszületésével és a 
találmány elvi modelljének kidolgozásával talán 10 %-os 
készültségi fokot ér el. Mintegy 30 %-os készültségi fokra 
becsülhető a referenciamodell, a prototípus megjelenése, 
a szériagyártásra való előkészületek megindulása. Egy 
előre mutató találmány sorsának alakulásában döntő té
nyező a leendő felhasználók körében a megismertetés, 
az igényfelkeltés, a piac megdolgozása. Ez utóbbi már 
mindenképpen (köz)gazdasági „csapatmunkát” jelent, 
amely nem nélkülözheti sem a politikai akaratot, sem a 
piaci módszereket, sem a szükséges anyagi hátteret.

Még valamit, egy gyakran elfelejtett másik banalitásról: 
Nem létezik önálló műszaki kultúra, humán kultúra nél
kül. A korábban elért eredmények mechanikus alkalma
zása lehet jó mestermunka, annak továbbfejlesztése és 
tökéletesítése elismerést érdemlő szellemi alkotás. Az 
azonban csak a humán intelligenciával rendelkező zseni 
kiváltsága, hogy felismerés alatt álló törvényszerűségeket, 
fizikai jelenségeket hasznosan alkalmazva a gondolko
dásmódot tekintve is iskolát teremtsem maga körül.

Jedlik eredetileg magyar-, latin-, és történelemtanítás
sal foglalkozott. Széleskörű intelligenciája feltétlenül se
gítségére volt abban, hogy a természettudományok, a fi
zika és kémia területén is maradandót alkosson, hogy ta
náremberként mások gondolkodásmódját is megtermé
kenyítse újszerű természetfelfogásával.

A feltaláló főbb kutatási területei, 
hatásuk a mai életünkre

Jedlik már pályája kezdetén rájött, hogy az energia 
teremtése (semmiből valamit létrehozni) nem emberi 
kompetencia, tehát az örökmozgók divatos témájában 
gyorsan befejezte a kutató munkát. Az anyag átalakításá
nak lehetőségeit, az alkímia problémakörét azonban már 
nagyon flexibilisen kezelte. A szerzetes tanár meggyőző
dése szerint a Mindenható a teremtés során nem foglal
kozhatott apró részletekkel. Megteremtette az „ősanya
got”, amelyből a mai elemek a fizikai környezet hatására 
(irdatlan magas nyomás, óriási hőmérsékletek, elektro
mágneses erőterek, villamos szikrák, villámok) alakultak 
ki. Ha jól meggondoljuk, ez a felfogás ma sem ellenkezik 
alapvetően tudományos szemléletünkkel. A budapesti 
Tudományegyetem szertárában levő Jedlik-féle palack
láncolat a mai részecskegyorsítók ősének tekinthető, 
amely az anyagszerkezet megismerésének és átalakításá
nak napjainkban is legfontosabb eszköze.

Tiszteletet parancsoló az a zseniális megérzés, amivel 
Jedlik az elektromágneses jelenségeket kutatta. A 19. szá

zad első felében a delejes erő inkább csak a spiritizmus, 
az okkult tudományok keretében vizsgált érdekes jelen
ségként szerepelt a társadalmi közmegítélésben. Jedlik 
volt az, aki ennek nem csak a lényegét próbálta megkö
zelíteni és megérteni, hanem gyakorlati hasznosíthatósá
gára is konkrét műszaki berendezéseket konstruált. Ezen 
berendezések kezdetben oktatási segédeszközök voltak, 
és a fizikai jelenségek szemléltetését szolgálták. Később 
egyre jelentősebb lett ezen berendezések megbízható 
villamos energiaforrásként, illetve villamos motorként 
történő alkalmazása, melynek során Jedlik nagyon sok 
műszaki részfeladatot is megoldott a berendezések 
konstaikciós kérdései közül. (A keletkező villamos váltó- 
feszültség mechanikus egyenirányítása, megbízható 
áramhozzávezetés és elvezetés villamosérintkező rend
szere stb.) Gyakorlati szempontból legfontosabb azon
ban az a felismerés, hogy vezérelt villamos mágneses te
reket leghatékonyabban nem állandó mágnesekkel, 
hanem lágy mágneses anyagok elektromágneses gerjesz
tésével lehet létrehozni. Ennek a gondolatnak egyenes 
folytatása a villamos öngerjesztés elvének alkalmazása, 
amely -  a világon elsőként -  a dinamó megalkotásához 
vezetett.

Ez az ötlet jelentette az egyenes utat a későbbi talál
mányok sorozatban történő megszületéséhez, ez az az 
iskola, amelyből nem csak a villamos áramfejlesztők és 
erőgépek mára igen gazdag választéka alakult ki, hanem 
ez képezte az elméleti alapját Déry-Bláthy-Zipernowsky 
transzformátorának is.

Nem kell méltatni az elektromágnesesség alkalmazásá
nak újdonság-értékét, mégis megemlítendő, hogy ez ké
pezte alapját az erősáramú iparban, a távközlésben és 
számos egyéb területen az elektromos relék, villamos 
jelfogók kifejlesztésének és alkalmazásának. A csodálatos 
az, ahogy ezt Jedlik 1864. június 25-i -  a mottóban idézett 
-  rektori beszédében szinte látnoki erővel megjósolta.

Ma, a fényvezetős távközlés korában értjük csak iga
zán meg annak a jelentőségét, hogy Jedlik a geometriai 
optikán túllépve a fény hullámtermészetével is komolyan 
foglalkozott, gyakorlati eredményeket ért el. Az osztó
gép, az optikai rács készítésére szolgáló automata eszköz 
megalkotása kapcsán elsősorban nem a mechanikai 
csúcsteljesítmény előtt kell tisztelegnünk, bár ez is csodá
latra méltó: Egy milliméternyi távolságon csaknem há
romezer rácsvonal egyenletes felvitele a mai technikával 
sem kis teljesítmény. Azonban ezzel az eszközzel lehetett 
vizsgálni azokat a fénytani jelenségeket, amelyek a mai 
üvegszálas távközlés, a holografikus ábrázolások, három- 
dimenziós képek, a „virtuális valóság” eszközrendszeré
nek létrehozásához vezettek.

Összefoglalva: Véleményem szerint Jedlik igazi nagy
sága nem is találmányainak közvetlen hasznosságában 
rejlik, bár ez sem kis dolog. Az ő igazi szellemi öröksége 
az az újszerű gondolkodásmód, amely tudományos és 
műszaki életünkre máig is érvényes hatással rendkívüli 
változások elindítója volt.

Jedlik halálának centenáriumán tehát elsősorban a 
példaképre kell emlékeznünk, nem Jedliknek van szük
sége az utódok méltatására, nekünk van nagy szüksé
günk a belőle kisugárzó és máig is ható szellemi erőre.
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EMLÉKTÁBLA WIGNER JENŐ SZÜLŐHÁZÁN

, -  Itt Pesten, a Király utca 76-ban ringott Wigner Jenő bölcsője. 
Wigner bölcsőkészítőt jelent. Wigner Jenő egyike volt azoknak, akik 
kiformálták a posztindusztriális (csigasorok, gőzmozdonyok és ágyú
csövek utáni) társadalom bölcsőjét. A világ legtekintélyesebb újságja, a 
New York Times így búcsúztatta az 1995. január elsején eltávozott 
WignerJenőt: •Wigner professzor azoknak a figyelemreméltóan jövőbe
látó tudósoknak a köréhez tartozott, akik Budapesten tanultak, majd 
Nyugatra bajóztak, és átalakították a modern világot.-

E mondatban bárom kijelentő mellékmondat van. 1). Wigner Jenő 
Budapesten tanult, a Fasori Evangélikus Gimnáziumban; amikor évti
zedek múltán először látogatott haza, első útja szinte a Fasori Gimná
ziumhoz vezetett. 2). Azután Wigner Jenő Amerikába ment. 3). Az 
atomkort -  honfitársaival együtt -  Amerikában teremtette meg.

Korunk egyik problémája, hogy nagyrészt még a 18-19. századi 
ipari forradalom technikáját használja, a szerint gondolkozik. Nem 
túl sok a technika a mai világban, hanem inkább túl kevés és el
avult. A számítógép kevésbé szennyez, mint a gőzgép, hatékonyabb 
is, de több ész kell hozzá. A z atomerőmű olcsóbban adja a villanyt, 
mint a szénerőmű, de hogy tisztább is maradjon, több értelem szük
ségeltetik.

Amikor Wigner Jenő elhunyt, a világ vezető lapjai frissebben és 
inéltóbban emlékeztek meg róla, mint a magyar újságok. Emlékbélye
get adunk ki, utcát nevezünk el sok személyiségről, akik csak provin
ciálisán méné nagyok, de Wigner Jenőnek adósai vagyunk. Pedig 
Wigner Jenő neve világszerte benne tesz a 21. században 20. század
ról írt történelemkönyvekben, amikor már Brezsnyewe és Nixonra nem 
kell emlékezni. Talán még a magyar történelemkönyvekben is. Most 
ezzel az emléktáblával a Fasori Evangélikus Gimnázium és az Eötvös 
Társulat adósságot törleszt. Nem Wigner Jenőnek van szüksége a mi 
tiszteletünkre, hanem nekünk van szükségünk őreá.

FERENCZI GYÖRGY DÍJASOK

„F e re n c z i György 25 éve végezte el a fizikus szakot az Eötvös Egye
temen. Mindössze két évtized adatott neki munkára. Ma úgy tűnik, 
hogy elvégezte a maga elé kitűzött feladatot: neki sikerült álmainak 
valóra váltása.

Ferenczi György nemcsak hangzatos jelszónak tekintette, hogy A 
FIZIKA NAGYHATALOM, hanem ezt tudva élt is a lehetőséggel. Látta, 
hogy a fizika meghódítja az anyagtudományt, ezáltal képes átformál
ni a technikát és társadalmat

Ohm-törvényen nevelkedett tanítványaimnak szoktam mondani: 
képzeljék el, mi lenne, ha egy tapsütésre hirtelen abszolút érvényűié 
válna a z Ohm-tönény: ha a z anyagon átfolyó áram vagy zérus lenne 
(szigetelő), vagy a feszültséggel arányos (vezető). Ekkor nemcsak a 
számítógépek gondolkodása állna le, hanem elnémulna a rádió és 
televízió, meg mai életünk (otthonunk) sok más műszere, modern 
fényképezőgépektől modern autókig, amelyekbe már eszes félvezetők 
vannak beültetve. A jövőt látva vállalkozott Ferenczi György, hogy lét
rehozza a Semílabot, és -  1100 évvel ezelőtt kalandozott őseinken túl- 
téve -  e vállalattól indult el távolkeleti és vadnyugati piacok meghódí
tására. Több sikert ért el, mint Botond vagy Lehel vezér. Hogy eredmé
nyes volt, annak bizonyítéka az édesanyja által létrehozott Ferenczi 
György Alapítvány. A z ő elveit testesíti meg a Ferenczi Díj, fiatal kuta
tókat bíztatva fizikai kutatás, műszaki fejlesztés és gazdasági realizá
lás együttes megvalósítására.

Lendületét át akarta adni az egész magyar fizikus társadalomnak. 
Amikor a z  Eötvös Társulat főtitkára mit, amikor vele dolgozhattam, 
nem a pénzügyi gondokról mit szó, hanem jövőt formáló kezdeménye
zések megvalósításáról. Ő álmodta meg a Csodák Palotáját, az indulás
hoz ő teremtett reális pénzügyi fedezetet. És íme: 1995 őszén már 20000 
felnőtt és 100000-nél több gyerek mit a vendége, hogy ujjaival-szemei- 
vel-agysejtjeivel az anyag inselkedése által ismerje föl a fizika izgalmát.

Gyuri, köszönjük a Semilabot, a Csodák Palotáját. A díjakat is tol
laképp Te adod, talán nem is annyira elismerésül és jutalmul, mint 
bátorításul. Érezzük: velünk vagy itt ma is, hogy példát mutass. ’’

Ezekkel a szavakkal vezette be Marx György a? alapítvány kurató
riuma nevében az első díjkiosztó ünnepséget. November 3-án az Eöt
vös Egyetem történelmi hangulatú professzori Klubjába jött el Ferenczi

A világ legudvariasabb, legszelídebb embere volt, de a leglelkiisme
retesebb is, aki végiggondolta a tettek, fölfedezések, döntések következ
ményeit. Ő mutatta meg nekünk a szimmetriák harmonikus szépségét 
a kvantummechanikában, de ő a kvantummechanikát alkalmazta is 
a szilárd anyag és az atommag szerkezetének gyakorlati föltárására. 
Amikor valóra váltotta az atomenergia nagyteljesítményű fölszabadí
tását, látta annak átkos és áldásos lehetőségeit egyaránt. Utolsó látoga
tásakor pedig arra tanította a magyar fiatalokat, hogy ne álljanak 
meg a kvantumelméletnél, mert izgalmas kihívások várják őket túl a 
kvantummechanikán.

Jenő bácsi, ígérjük, hogy megtanuljuk a föladott leckét. Megtesszük, 
mert tudjuk, hogy akkor hazajössz, itt maradsz velünk, gyermekeink
kel, tanítványainkkal a 21. században is."

E szavakkal avattuk föl Wigner Jenő emléktábláját születése napján, 
november 17-én. A kerület polgármestere, a Fasori Gimnázium igazga
tója, az Eötvös Társulat tiszteletbeli elnöke helyezte el koszorúját. Az 
összegyűlt tisztelőknek, diákoknak, fizikusoknak, Vitális György fasori 
öregdiák és Marx György szólt Wigner Jenőről.

György édesanyja, sok barátja és tisztelője. Patkós András az évfolyam- 
társak nevében szólt. Beleznai Ferenc a díjazottak eredményeit mutatta 
be. A díjakat Kiss Ádám dékán, mint a Kuratórium másik vezetője adta 
át. Arra bátorított, hogy fiatal kutatók és egyetemi hallgatók kövessék 
Ferenczi György példáját, és eredményeiket megmutatva pályázzanak 
jövőre is a szép és értékes Ferenczi Díjra.

❖
A félvezető kutatás mindannyiunk életét, munkáját talán leglátvá

nyosabban a számítógépek rohamos elterjedésével alakította át. A szá
mítógépek alapjai a rendkívül bonyolult, sok millió elemet tartalmazó 
logikai áramkörök. Ilyen áramkörök nem csak a számítógépekben 
hanem csaknem minden gyakorlati eszközünkben (TV-készülékek, 
mosógépek, autók...) rejtve jelen vannak. Az ilyen rejtett logikai elemek 
száma ma már messze meghaladja a számítógépek számát, A logikai 
áramkörök teljesítményét leginkább a működési sebességük határozza 
meg. Egyre gyorsabb működési sebességek csak úgy valósíthatók meg, 
ha az áramkörök elemei között a terjedési késések pontosan tervezhe
tőek és mérésekkel ellenőrizhetőek is. Ennek megvalósítására dolgo
zott ki Hosszú GÁBOR (Budapesti Műszaki Egyetem Elektronikus Eszkö
zök Tanszéke) egy olyan teszt-áramkört és dinamikus mérési-kiértéke
lési eljárást, ami lehetővé teszi a parányi elemek működésének ponto
sabb szimulációját.

A modern félvezető kutatás egyik legfontosabb jellemzője, hogy 
olyan anyagokat álmod és valósít meg, amelyek nem találhatóak meg a 
természetben. Még ennél is meglepőbb, hogy ezeket az anyagokat úgy 
alkalmazza, hogy közben az anyag alapvető tulajdonságait is megkísérli 
megváltoztatni. Ilyen történik, amikor különböző rácsállandójú kristá
lyok igen vékony rétegeit állítjuk elő, amelyekben az anyagi tulajdonsá
gok is eltérnek az ideális, makroszkopikus tulajdonságoktól. A legtöbb 
félvezető eszközben a kívánt működés csak akkor valósul meg, ha az 
alkalmazott szerkezet csaknem tökéletes, bennük minél kevesebb hiba 
található. Riesz FERENC (MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézete) heteroepi- 
taxiás félvezető rétegek illeszkedési hibáit vizsgálta és hozzájárult a 
hibák megértéséhez. Túl ezen, ilyen rétegeken újszerű optoelektronikai 
elemeket is létrehozott, ezek alkalmazása a legújabb félvezető „forrada
lom”, az optikai hírközlés része lehet. •



T isz te lt  F izika  Tanárok!

Ö röm m el tudatjuk, h ogy  újra van  M agyarországon  
ta n eszk ö zg y á rtá s .

G yártm ányaink 80 száza lék b a n  a fizika o k ta tá sá t  
s e g ítő  ta n eszk ö zö k , m ely ek b en  a korábbi TANÉRT 
é s  CALDERONI gyártm án yok  is gyakorlatilag  te ljes-  
körűen szerep e ln ek .

M unkatársaink k é s z s é g g e l  állnak ren d e lk ezésre  az 
e s e t le g e s  érd ek lőd ésü k  alkalm ával, k érésre p ros
p e k tu st é s  árjeg y zék et küldünk.

Áraink -  m int gyártón á l -  az országb an  a le g sz e r é 
n yeb b ek .

Kérjük, r e n d e lé sé v e l járuljon hozzá  a m agyarországi 
gy á rtá s  fe lle n d íté sé h e z , é sz r ev é te le iv e l, ja v a sla ta i
va l a fe j le s z té s  irányához.

Ö tlete ik  m eg v a ló s ítá sá h o z , gyártásh oz , forgalm a
zá sh o z  p artn erek  vagyu n k  a le h e tő sé g e in k  határán  
belü l.

0

Nagy Ferenc 
ü g y v e z e tő  ig a zg a tó
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