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JEDLIK ÁNYOS/1eoo-lS'51
Fizikai sorozat. l~
Készült: 1954. évben.
fia·talkori ,kép.e.
I

Je~lik, a legnagyobb magyar fizikusok egyike, Szim6n /Komárom
megyel s'zÜletett,,'
Családj a és ősei egyszerU jobbágy emb:e~ek voltak, akik az esztergomi érsek fQldjeit müvelték. Gyermekéveit
Szim6~ töltötte, gimnázL~i tanulmányait Nagyszombatban éa Pozson~
ban végezte. !an~lmányait a szegény jobbágy-:syerek csak ugy foly~
tathatta, ha papnak ment.

2 •.' Pannönhalma.
Ezért fiatalon belépett a beneés~rendbe és Pannonhalmán a bencések kolostorában nevelkedett. Itt cserélte fel í~tván ut6nevét
Ányossal.

3~'G:16~.
Első 'tanári évei t GYQrben "tnti. Itt kezdi nleg a fizika ~tanitá~
sát. Ó~áin mindig kisérletes$k, ~ eszközöket gyárt, hOgy a rábizott fiatalok min~l több jelenséget, minél jobban megérthessenek.
~15adásaira lelkiismeret~sen készUlt~ Egy füi~!ben-292~kisérletet
l.rt le, amelyeknek nagy részét maga alli totta ossze •.·Ezeknek a '
kisérleteknek egyike-másika már olyan meglátásokat mutat, amelyek
feltalálói
lángesz'nek kétségtelen . bizonyit'kai~
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Gy5rben. késziti el a házilag 'e15állithat6 sz6davizgyárt6 berendezést, melynek vázlatof? rajzát mutatja képünk. K~sőbb Pesten szóda •..
vizkészitó Uzemet létesitett, mely~ek unQkaöcise Tolt li vezetője.
A szódavizgyártást Jedlik hon~sitotta meg Magyarországon.
.

5~'Areváltós
•

','

"fergony.
40

Á:ramváltós 'f()r~~nyátis itt késziti el. ~z nem egyéb, mint Arago
/francia/forgo
mágneses kisérletének kissé más alakbanva16
elő":'
állitása, amellyel az áram fprgató hatását demonstrálja.
,

. 6~ "Eiéktromotor.

.

Győrben késziti f;!la világ első elektromotorját is 1829-ben, tehát 3 évgel elóbb, mint Pixii, akinek a világ a~ elektromotQr
felfedezéséttu~ajdonitja.
Jedlik azonban az elsőségért nem har ...
col.
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ZTPoi'áönió
Gy~rbc3l Pozsonyba helyezik Jedliket., Uj állóQláahelyén is a szertá~ kifejlésztd~eaz
els6 gondjad
egyetemi tanáro

!o·Jedlik

J$J'~ben mdsods~ori pályázat után kinevezik Budapestre egyetemi
tanárnak@ Els'ő alkalommal a nelytQrt~tanács egy ügyvédet nevezett
ki a fizika professzorává a nagyhirü Jodlikkel szembeno ~z tlellem~
ző a helytart6tanáosra és a magyarors~ági kulturális állapotokra.

'-e. Viliamos
I

t

gépkocsi.

h"

Rendkivtil szellemes készüléke Jedliknek a villamos gépkoesiG"~tt'
az elektromos energiának mechanikai energiává va16 átalakitását .
végzi ·el. }.világ első villamos gép~ocsijában, amelyet Jedlik abban az időben s~erkesztett, amikor még a g6zmQzdony is ritka volt
Bur6pában, először használt görgőscsapágyatt) mert "d<Sresellenes"
kerek~ tulajdonkáppen görgőscsapágy.vQlt s ezt a szerkezete~ ~,~
sóbb több más késztilékén is alkalmaztao

i~.~'Palackláno

o

Cun~us k1sérleteinek továbbfejlesztésével a leydeni palackokb61
sajátságos palackláncot állitott össze, melyból igen nagy feszültséget kapott. Jedlik felismerte találmánya fontossá'gátt az Anna~
len der Physik und Ghemie Ifiz1kai és kémiai foly6i~atl hasábjain .
a világ elé akarta tárni találmányát, azonban Poggendorf Ira foly6irat ·szerkesztgje/·félt~kenységb6l nem jelentette meg cikkét, sőt
még találmánya ujdonságát is kétségbe vonta. Ez az eset nagyban
hozzájárult ahhoz~ hogy Jedlik a későbbiek során 1s 6vakodott publikálni eredmény~1to .'
.

ii~ c~B~e~ viliá~sze~6Q
.'1

.

B1.6z6 kisérleteinek továbbfejlesztéséb61készf11t

el csöves villá.m~~ed5je. ~~zel k~pcsolatban mondott~ Jedlik: egyszew talán ~ikerUl olyan· energiat nyernünk, melymeg az atomot is szétrobbantja.
Óriási gondelatt
.
-120 Papircellás

akkumulátortelep.

A kUli5nböző galvánelemek és akkumulátorQk e16állitásának divatja
Jedliket is megejtette és elkészitett egy ujfajta papircellás akkumuláto~telepet, mellyel a párizsi kiállitásom dijat nyert,

1.3~·Dinamó';"élv"
~

A képen a dinamó-elv leirása láthat6 J~dlik sajátkezü irásával •.

14~ Jedlik.dinam6ja0
~edlik nemcsak kimondja a dinam6~elvet, hanem Nuss pesti gépész
segitségével l861-ben el is késziti. A világ egyi~legnagyobb találmánya láthat6 ezen a képen.
- 2

l-5'~,-iviá;pas·zabtiyoz6.:
Jedlik idejében az 1vlámpa'az utcai világitás nagyszerU eszk6ze9
~omoly felada~~t jelentett, hQgy ha a szenek elégnek és eltávolQdnak egymástól, mikáppen lehet 6ket ismét közeliteniegymáshQz~
mie16tt az :i.vfénya nagy távolság mill,ttmegszakad. Jedlik olescS
és krsnnyen elkészithet6 ivl~mpaszabályoz6 gépet szerkesztett, me .••
lyet képünk bemutat.

, i6:~'tissltájQus
..•
féle ábrák.
Előadásaiban
kel támassza
heté rezgések
1ye1 gyönyörü
rákat.
''

ar1"8 tCirekszik, hQgy minél tökél,tesebb kisérletekalá mondanivalóját. }. s=abad szemmel nellezen ltBvettanulmánYQzására bonyolult gépet szerk~s~ti ~ely~
rezgési ábJ;'ákatkés~itt az Ullo plssaaeus=féletig~ffl

i.7~'·E8yetemitan~aa;yve.'
,Tanitványainak irj a és hosszu évekig forgalomban marad egy~tem1
tan~Bnyve" mely~ek címlapját mqtatja képünk. Iz az els6 magy~r
nyelvü egyetemi fizika tankö~yv.

ie

o'

A bÍ-a a tankönyvbói.

_Nagy gonddal készi t~tte tank~llyvéoek minden ábráját, ahOgy ez eb~
b61 a példából is látszik.
'
i'._.'Jedl1kkezeirása. ~~k 11ye,o lap ,őrzi ennek' a kivá16 tudósnak mWlkásságát.
! '

-2.9 ';.~ j e'ii-iik-f
éle tUkö:i:pár.

/

szerkezete:t készit Jedlilt a
fényinterferenoia tantümá-nyozására. A Jed11k ...
féle tükörpár;a
f'ny hullámhosszanak pont~s meghatározására is felhasználták.

,A P;,~snel~féle tükörpárhoz hason16

21]" C,sz-t6sép':,
Optikai ráes~k el6állitására oszt6gépet szerkeszt~ Ko~ának leg- '
'j obb ráosá t ál11 tj a e16 ~szt6gé'ptve1: 2.093 vonal m/m..•ként.

22.~~KB
rr,iíe
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•

Gszt6gépe kOÍ'l'áoSQkelóállitására 1s alkalmas, amint képünk mu ..•.
'jatja.
2~j·'Szinké,pek. Ezekkel a :ráosokkal elóállitott szinképet mutat képünk.
~~-kramszabály.oz6
Oszt6g'pének

géP'.

<'

egy~nletes meghajtására,
•• 3 -
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de egyéb ki~érleteihez i~

--szükségét ér~1 egy áramszabályozó
~keszt~

gépn,k, ~e11et

meg 1s szer~

\

25. Unipo,l~r. induktor.,
Hason16 c'lGkra szerkesztette unipolá~ induktorát, melynek az a
rendkivU.ll e).lnye. hogy áramváltás nélktU mUködik~ :tehát elkerüli
az áramvált6n vagy kollektorom. fellép6·sz1kr4zást.
~

....-.-.-

JEDJ,IK ÁNY0S
11800-1895/
~emárQm ~egyei Szimón született egyszerü parasztszUl'k gye~meke~
k4nt. A község k1tiln6 tanit6ja egyengette Jedlik utját a tovább .•••
tanulás felé t mikor észrevette a ·kisfiu képességét • .,..
VI. gimná.,zi~i os~tály.elvégzéee után, mivel a jobbágy-gyerek továbbtanulá~ának más lehet6sége nem volt,' belépett a benc4s-rendbe és megR
szerezte a tanári oklevelet.
.'

f.elkesedéssel és nagy eélk;itUzt8sekkel megy a kti15nbözé rendi gimnáziumokba, hogya rábizott növendékeke~ a fizika elemeire tanit~
sa. Szeretett és tudott is tuitanit JI1ndig kisérletesett,·ujeszk~zöket csinált.vagy csináltatott. Ar~~ t~re~ed~tt, bqgy a j~l~nségeket mindig a legalkalmasabb eszk6zökkel szemléltesse. ,'i0rek~
vése az volt, hogy minden állitását igazolja kisérletekkel 1~~ ...
igy ianitása mindig a valóságra, a tényekre támaszkodjon. ~ diákokat nagyon szerette~ Az isk~la~ szertárak fejlesztése volt egyik legf6bb gondj ae 'fanitványainak szeretete látszik meg ti "'.T~rmészettan elemei" c•.munkáján is. A l!öny.yrendkivül "gQndoe munka eredménye. ~atin és német kifej ezések helyet.tmegfel~l6 ma... .
gyar kifejezéseket keres, amelyek k(5zül sok meggyölte~esedett*be~
es4si merőleges, )eesési szög, csavar, csiga, egyenlit6, ·er6k
lSsszetétele er6k szétbontása, gép, görbületi sugár,' hang'tan,
hangvilla, lö~ege:tlenállás, másodperc,-inga ,mértékegység.
yegY,tan,
~egyUlet ,stb.
.
,

'S

'-JU5zépiskolai és egyetemi laboratóriumában sokat kisérlete$ik
nagy eredményeket é1' el. ;Legelsó találmányamindjá~t
világjelentóségtl. 29 éves korában a gyóri gimnázium fizika-szertárában lá.
tott napvilág()~
kOl'Wlknak
egyik legnagyobb találmánya. az elektro~
--'t"·
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Igy kés6bbi találmánya szintén gyóri tanár korából a szikvizgyár~
1;6 készUlék. Jedlik gépe volt az elsó s;ikvizgyárt6 gáp a világon.
•
K~sóbb -de még mindig győri tanároskodása idején - foglalkozott
az tptika egyik legujabb eredményével, a szinképjelenségekk~l.
Jedlik olyan rácsokat állitott é16 sajátkészitésü és terve~ésU
55-11120/220
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oszt6gépének segitségév&lt melyeken milliméterenké~t 2.093 karco~
lás volt* Koráaak legkitUn6bb rácsa! voltak ezek. Igen sok kttlf~ldi tud6s fordult Jedlikhezt hogyrészlkre is készitsen sik~
vagy körrács~kat, Bz~kkel a Jedlik=féle rácsokkal a szinkép e16~
állitás technikája s~k~t-javult,
.
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Jedlik eddig emlitett munkái is hazánkegY.ik legnagjQbb fizikus~nak mutatják alk~tcSj~kat, de minden munkásságát,életének
minde]!
találmányát felülmulj a nagyszerU felfedezéi:J8:186l-lilenleirj a sza~
batos megfogalma?jában a dinamQ=elvet,és megszerkeszti 'a világ elsó
dinam6ját~ Talál~ány~t Jedlik most sem saabadalmaztatja~ igy t~r~
,ténhetett. hogy 6 évvel később 'erner'Siemens német elektroteehni=
,kus bem~tatja a J~met !~dományos Akadémiának a dinamo=elvet ismér=
tető gondolat.át. ~)iemensl1em álmodozÓg visszavonu1ttudds~' hanem
vé~beli üzletember. Az~nnal felismeri • találmány nagy gyakorlati
jelept5ségét és ezért ~6gt5n cselekszik is. Igy indult el anémet
elektrotechnika a Siemens által kijelölt uton, melyen alinQnlha~ ,
tott volna a magyar elektrotechnika is Jedlik nyemán. A budapes=
ti ~udományegyetem Pizikai Intézetének ~szk~zei k~zött van egy~
amelyet a lelt~rba li következő szavakkal vezetett be az Intézet
akkori igazgat6ja. ~edlik Ányos, a felfedez6~ "Egysarki vil1ámindit6$ Helyeshasznál's
céljáb61 az eszköz r~vid leirása és kezelé- '
si m6dja az alapdeszka alá csatolt 1rásban olvashat6é Kigondolva
lőn Jedlik ÁnY0s által~ elkészítve Nuss pesti gépész mühelyében.
Beszerzési idejel 1861. Ara: 114 Ft~ 94'krajcár~"Ezek után azt
már emliteni is felesleges, hogy
alapdeszka alatti utasitások
szabatosan és félreérthetetlenül a dinam0-elektromos~elv pontos
meghatározását adják. ~z emlitett használati utasitások alapján
e'za Jedlik=féle dinaIlioc;>g~,
ma is müködik .•.'

az

Kisebb jelent6ségü találmányainak se szeri se száma. 'oglalkozik
agalvánelemek
tBkéletesitésével, melynek eredménye egy uj papiroellás akkumulátor kidelgozása lesz.·
A v:111amoekocsi kis min,tájá,tis kidolgozza és kisérleti eszközként

sokszor ,dem~nstrálja hallga~6~nalt.,

,

'

~gen sokáig izgatja az a probléma. hogyan lehet az elektromos sij~
ri1;6kb61 minél nagyobb szikrát kicsalni.Ráj~n arra, ha a kOl'lden~
zátorekat párhuzamosan kapcsolva tölti meg és'sorba kapcsolva sKti ki azokat. nyeri a legnagyabb szikrát. 11d6n egy beszélgetés'
közben valaki megkérdi t61e, JIlireszükségesek ezek a szikrák, azt
feleli~.Egyszerta1án
lehetséges lesz olyan hatalmas ellergiát ifj!
kicsalni szikra alakjában, hogy az ~a1án még az atomot is felreb=
bantj a, Il1csoda-e16relátás! Am1~ol' m.égminden f-izikus az atomot '
megváltozhatatlan részecskének tekintette; Jédlik már akkor gon~
dalt .tom~átalaki tásr~. ,
"
,
'ogla1kozik hangtani kérdés'ekkel is. ,Kfilönösena rezgések csszetételével kisérletezik szivesene TBbb kés~ü1éket is szerkeszt,
melyek alkalmasan mutatják a rezgések összetételéb61 származ6 eredő rezg~ga1akokat az un. Lissaj ous-figuráka t."
39 é~es korában Jedlik számára megnyilik az eg~etem kapuja és 38
esztendőn keresztül hazánk elsó iskolájának fizikus prOfeg8Z0~a
lesz •.Joz egyetem'összes tisztségeivel felruházza. Éppen a 48-as
55<;=>11120/220,
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forradalom idej én'volt az egyetem bö Lc aé aae t kar-ának dékárii$;~f:J '
kés'bb 1863-ban az egyetem rektora lesz. JltgbecsUlte JedI ket a .
Magyar ~udományos ~kadémia is, amikor 1858~bán rendes' taggá választja anélkUl, hogy'elóbb levelezótag lett volna. Könyvéért pe~
dig legnagyobb jutalmát, az Akadémia NagydiJát, ,itélineki.
Ha életét és munkáját mérlegre tessztik, megvan Q jogunk ahhoz,
llogy Jedliket az .e Laő , legnagyobb magyar fizikusn'ak lássuk: a
nagy találmányok kétségtelen hósét; a magyar fizikatanitás üttöréjét; a kiváló egyéni élet kéjJviselójét.
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Készült a Felséektatási Jegyzetellát6,1állalatnál
rele16s vez~t5: Bojkovszky Lajos.
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