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A harmadik erdélyi egyetem  
első kísérleti fizika professzora 

 

200 évvel ezelőtt született Abt Antal, az 1872-ben alapított, az első rektor, Berde 
Áron (1819–1892) által „harmadik kolozsvári tudományegyetemnek” nevezett intéz-
mény első kísérleti fizika professzora.  

De miért is beszélünk harmadik erdélyi egyetemről? 

Történelmi háttér 
1526. augusztus 29-én zajlott le Mohács környékén a II. Lajos 

király1 vezette Magyar Királyság és az Oszmán Birodalomban ural-
kodó I. Szulejmán szultán hadai közötti csata, amely elsöprő oszmán 
győzelemmel végződött. A csatában a király és vele együtt a főne-
messég jelentős része is életét vesztette, a további védekezés meg-
szervezése lehetetlenek bizonyult. Az ország fővárosa, Buda a törö-
kök martalékává vált. A török fősereg szeptember 12-én vonult be, 
majd fosztotta ki a várost és környékét. A tél közeledtével, október-
ben, a szultán úgy döntött, hogy visszavonul Törökországba. Ma-
gyarországon hatalmi űr támadt, melynek betöltésére ketten jelent-
keztek. Az egyik Szapolyai János volt, az akkor még a Magyar Ki-
rálysághoz tartozó Erdély 1510-től hivatalban levő vajdája. Ő 1526. 

no-vember 10-én a székesfehérvári országgyűlésen királlyá választatta magát, másnap a ko-
ronázására is sor került. A másik trónkövetelő Habsburg Ferdinánd, Ausztria főhercege, II. 
Lajos sógora, akit maroknyi párthíve decemberben Pozsonyban kiáltott ki magyar királlyá. 
Ennek következményeként zűrzavaros háborús időszak köszöntött be, ismétlődő török tá-
madásokkal. Lényegében három évvel a mohácsi csata után Magyarország két részre szakadt. 
A nyugati rész I. Ferdinándé, a keleti rész, melyhez Erdély is tartozott, I. Jánosé lett.  

A belső viszálykodások azonban tovább folytatódtak. Végül a két magyar király, 
hosszú küzdelem után felismerte, hogy egyikük sem tudja legyőzni a másikat, így ki-
egyezésre törekedtek, 1538-ban Váradon a két uralkodó titkos megállapodást kötött, el-
ismerve a kialakult helyzetet, azzal a kitétellel, hogy I. János halála után, amennyiben 
nem születik utódja, az egész ország Habsburg Ferdinándra száll. Szapolyai Jánosnak 
azonban 1540. július 7-én fia született, de két héttel ezután Szapolyai meghalt. Halálakor 
fia, János Zsigmond gyámságát hű tanácsadójára Fráter György váradi püspökre bízta, 
meghagyva, hogy ne tartsa be a váradi békét, és fiát juttassa a trónra. Ez meg is történt. 
Szeptemberben a rákosi országgyűlés II. János néven Magyarország királyává választot-
ta, de megkoronázni nem sikerült. 1541-ben Szulejmán, többszöri Magyarországra tör-
tént betörés után, csellel végleg elfoglalta Budát. Ez az ország három részre szakadását 
jelentette, hajdani közepe a Török Birodalom közönséges tartományává vált, míg a kele-
ti országrészt a szultán János Zsigmondnak adta uralkodásra. Ez az időpont az erdélyi 

                                                           
1 Hunyadi Mátyást 1490. április 6-ai halála után a Lengyelországban is uralkodó, litván eredetű, Jagelló 
családból származó, II. Ulászló követte a magyar trónon 1516-ban bekövetkezett haláláig. Ekkor fia II. 
Lajos (1506-1526) foglalta el a trónt, akit apja már 1508-ban, kétéves korában megkoronáztatott. 

Abt Antal  
(1828 – 1902) 
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állam kialakulása első állomásának tekinthető. Mivel a király csecsemő volt, helyette a ha-
talmat Fráter György gyakorolta 1551-ben történt meggyilkolásáig, majd anyja, a lengyel 
származású Jagelló Izabella királyné, 1559-ben bekövetkezett haláláig. Ekkor vette át a nagy-
korúvá vált II. János országrésze irányítását és lett Erdély első fejedelme, melynek létét hiva-
talosan az 1570 végén megkötött speyeri szerződéstől számítják. Ekkor mondott le János 
Zsigmond a királyi címről, és beleegyezett abba, hogy csak a fejedelmi címet használja. A 
gyakorlatban azonban az önálló Erdély már 1541-től létezett. 

 

Az első sikeres egyetemalapítási kísérlet 
A Magyar Királyságtól való elszakadás után a külföldi egyetemek látogatásának nehézsé-

gei, valamint a lakosság elszegényedése következtében egyre inkább teret nyert egy erdélyi 
egyetem létesítésének eszméje. A mohácsi vészig a Magyar Királysághoz tartozó Erdélyben 
egyetemi szintű intézmény szüksége nem jelentkezett. A főként teológiai, kisebb mértékben 
jogi és orvosi képzés terén mutatkozó igényeket a hazai intézmények (a pécsi, óbudai, po-
zsonyi egyetemek, a budai rendi főiskola) és a külföldi (francia, olasz, német, lengyel) egye-
temek ki tudták elégíteni. A megváltozott helyzetben azonban egy erdélyi egyetem létesítése 
szükségessé vált. Ezt már János Zsigmond is felismerte, aki művelt ember volt, nyolc nyel-
ven olvasott és beszélt, a magyaron kívül lengyelül, olaszul, németül, románul, latinul, ezen 
kívül valamelyest görögül és törökül is. Ő Szászsebesen akart egyetemet létrehozni, próbál-
kozása azonban 1571. március 14-én bekövetkezett halála miatt csak szép terv maradt. Halá-
la után újból kritikus helyzet alakult ki Erdélyben. Ekkor a rendek országgyűlést hívtak össze, 
és 1571. május 25-én egyhangúlag fejedelemmé választották Báthory Istvánt (1533–1586), 
Erdély leghatalmasabb főurát. Báthoryt a lengyelek 1576. május 1-jén Krakkóban királlyá ko-
ronázták, de nem mondott le Erdély trónjáról sem, így lett egyidejűleg Lengyelország királya 
és Erdély fejedelme. Művelt humanista volt, igyekezett bekapcsolni a fejedelemséget Európa 
szellemi vérkeringésébe. A lengyel királysággal együttjáró litván nagyfejedelemként Báthory 
1579-ben kelt alapítólevelével egyetemi rangra emelte a vilniusi jezsuita kollégiumot, majd 
1581. május 12-én egyetemalapítási szándékkal kibocsátotta a kolozsvári jezsuita kollégiumot 
létrehozó alapítólevelét. (Újabb kutatások szerint 1580. május 18-án keletkezett lényegében 
egy első alapító okirat.) Tanítási rendszere az akkori idők egyetemi szintű kívánalmait teljesí-
tette. Borostyánkoszorús, magiszteri és doktori címeket adományozhatott. Méltán tekinthet-
jük az első erdélyi egyetemnek. (Érdemes megemlíteni, hogy létezik két XVI. század végi 
forrás, ahol az universitas kifejezés szerepel.) Sajnos nem volt hosszú életű. Csak 14 évet 
működött, 1581 és 1588, valamint 1595 és 1603 között. A protestáns többségű Erdélyben a 
vallási türelmetlenség áldozata lett, a jezsuitákat kiűzik az országból. 

 

A második erdélyi egyetem 
Az elkövetkező évtizedekben Erdély protestáns fejedelmei idején történtek próbálkozá-

sok egyetem létesítésére, de ezek nem jártak sikerrel. I. Apafi Mihály (született 1632. novem-
ber 3.) 1690-ben bekövetkezett halála után új korszak kezdődött Erdély történetében. 
Thököly Imre (1657–1705) rövid időre megszerezte ugyan az uralmat, de az osztrák császári 
csapatok két hónap alatt kiverték Erdélyből. I. Lipót 1690 októberében kibocsátotta a Dip-
loma Leopoldinum néven ismert dokumentumot, melynek értelmében Erdély a Habsburg 
birodalom szerves részévé vált. Az új hatalom igyekezett visszaállítani a katolikus egyházat 
elvesztett jogaiba. Ennek egyik eredménye a jezsuita egyetem újjáélesztése volt 1698-ban, 
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amely 1773-ig folyamatosan működött, amikor Mária Terézia véget vetett a jezsuiták tevé-
kenységének a Magyar Királyságban. Az eddig bölcsészeti és teológiai képzést biztosító főis-
kolát 1774-ben jogi, majd 1775-ben orvosi fakultással bővítette ki, kiteljesítve a klasszikus kí-
vánalmak szerinti négy karra az intézményt. Az eredetileg felekezet nélkülinek szánt Mária 
Terézia-féle egyetem 1776-tól piarista kézbe került. Azonban ez sem volt hosszú életű, mert 
a császárnő 1780-ban bekövetkezett halála után az őt követő elsőszülött fia, II. József, 1784-
ben megfosztotta az intézményt egyetemi rangjától. 

 

A harmadik erdélyi egyetem 
Bár megszűnt az egyetemi szintű oktatás, Erdélyben több olyan kollégium is létezett, 

amely európai színvonalú oktatást nyújtott. A tanárok köréből olyan egyéniségek emelkedtek 
ki, akik alkalmasak voltak egyetemi állás betöltésére. A létrejött tudományos társaságok, az el-
ső tudományos folyóirat, az Erdélyi Múzeum, valamint a tudományt pártoló főurak által léte-
sített könyvtárak és múzeumok megteremtették a légkört egy egyetem megalakításához. Végre 
1872-ben megnyithatta kapuit Kolozsváron a harmadik erdélyi egyetem, mely az elődöktől el-
térően felekezet nélküli volt, az oktatás magyar nyelven folyt. A követelmények is nagyobbak 
voltak. Nemcsak Erdély, hanem az egész monarchia szintjén kellett bizonyítania. Az indulás-
sal járó nehézségek leküzdése után az egyetem tanárai a kor színvonalának megfelelő oktatói 
és tudományos tevékenységet végeztek. Ennek elismerését jelenti, hogy Ferenc József császár 
1881-ben megengedte, hogy az új egyetem a nevét viselje. Az egyetem 1872-es indulásakor új-
szerű volt a különálló Matematikai és Természettudományi Kar létesítése (1896-ig mennyiség-
tan-természettudományi kar néven). Európában csak a tübingeni egyetemen működött ilyen 
kar. Akkoriban a természettudományi tanszékeket a bölcsészeti karba sorolták. A kar két fizi-
ka tanszékkel indult: mennyiségtani természettan és kísérleti természettan. Ezen utóbbi első 
professzora és megszervezője a budai főgimnáziumból jövő Abt Antal volt. 

 

Abt Antal a kolozsvári kísérleti fizika megteremtője 
Abt Antal 1828. november 4-én született a Bihar vármegyei Rézbányán2. Édesapja, Abt 

Antal bányatiszt volt, édesanyja Scherübl Terézia. Testvére, Abt Laura, Körösfői-Kriesch 
Aladár festőművész, grafikus anyja.  

Gimnáziumi tanulmányait Nagyváradon kezdte, ahol hat osztályt járt a Premontrei Fő-
gimnáziumban, majd a két évi líceumi osztályt Szegeden végezte a piaristáknál. 1850-től a 
bécsi műegyetemen folytatott öt évig mérnöki tanulmányokat, majd a tanári pályára lépett és 
egy évi képzés után a bécsi tudományegyetemen 1856-ban letette a tanári vizsgát mennyiség-
tan és természettanból. 1856 és 1860 között Ungváron tanított. E rövid idő alatt kezdő fiatal 
tanárként kiváló természettani és ásványtani szertárt hozott létre. 1860-ban a budai egyetemi 
főgimnáziumhoz került, ahol 1872-ig tanított. Budapesti tanárkodása idején részt vett a kö-
zépiskolai tanáregylet megalakításában, melynek választmányi tagja is volt, úgyszintén a ter-
mészettudományi és a földtani társulatnak is. Ekkor ülteti át magyar nyelvre August Kunzek, 
bécsi egyetemi tanárnak, kihez szoros baráti kapcsolat fűzte, Die Lehre vom Lichte nach dem ne-

                                                           
2 Mai romániai neve Băita, Bihar megye Vaskoh – Vaşcău – nevű városától 18 km-re keletre fekszik a 
Bihar hegységben. Nevének eredetét az itt bányászott réz-, ezüst- és ólomércnek köszönheti. Neve 
főleg 1952 után vált ismertté a felszíni és felszín alatti uránérc bányászatának köszönhetően. 1985-ben 
itt hozták létre Románia egyetlen atomtemetőjét. 
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uesten Zustande der Wissenschaft zunächst für das Bedürfniss gebildeter Stände dargestellt című korszerű 
munkáját, Kisérleti természettan gymnasiumok és reál-tanodák számára, valamint önoktatásra is. Sok a 
gyakorlati életbe vágó példával felvilágosítva. Kunzek után magyarra fordítva.  (Pest, 1863), címmel. E 
könyvnek összesen hét kiadása jelent meg. Mivel úgy érezte, hogy fontos dolgok maradtak ki 
az első kiadásból, 1865-ben megjelenteti a kiegészítéseket tartalmazó Pótfüzet Kunzek-Abt ter-
mészettanához. Középtanodák felsőbb osztályai számára könyvét. Egész életútját a tökéletességre 
való törekvés jellemezte. Ezt tükrözi a Kunzek ihlette könyv további hat kiadása, melyek 
mindegyike az előző átdolgozott, eredeti ötletekkel és egyéni véleményekkel gazdagított, kor-
szerű fizikakönyv volt. Vallotta, hogy egy tankönyvnek követnie kell a tudomány fejlődését. 
Az 1882-ben A természettan elemei kísérleti alapon, középtanodai használatra címen megjelent ha-
todik kiadás előszavában írja: „A tudomány haladása, a didaktikai és kísérletezési módszerek 
tökéletesebb kifejtése, a tanrendszer változása szükségessé teszik az ilyen tankönyv revisióját 
minden új kiadásnál.” A természettudmányok oktatásánal elsődlegesnek tartotta a kísérlet 
szerepét. Szintén itt olvasható: „A kiinduló pont mindenütt maga a tünemény, mellyel a ta-
nulót alkalmas kísérletek által megismertetni törekszem... Hogy milyen sikere lehet az olyan 
physikai oktatásnak a középiskolában, mely legfeljebb krétával a táblán minden kísérlet nél-
kül történik, azt könnyen el lehet képzelni” (Ez a megállapítás a mai fizika tanároknak is 
szól.) Az utolsó, Physika a középiskolák felső osztályai számára (1887) címen megjelent kiadást 
román nyelvre is lefordították.3 

Gimnáziumi tanári éveiben a pesti tudományegyetemen Jedlik Ányosnál doktorált fiziká-
ból, és 1871-ben magántanári képesítést nyert kísérleti természettanból. 1871–72-ben a pesti 
tudományegyetem kísérleti fizika tanszékén magántanárként is tevékenykedett. Jedlik nagy ha-
tással volt rá, mentorának kísérletező mentalitása meghatározóvá vált egész pályafutására. Ezt 
bizonyítja, hogy később Kolozsváron ugyanabban a szellemben tanította a kísérleti természet-
tant, mint Jedlik Pesten. Lehetséges az is, hogy Jedlik javaslatára szemelték ki őt a leendő ko-
lozsvári természettani intézet élére. Mikor ezt megtudta, ugyanúgy, mint Jedlik, útra kelt, hogy 
külföldi egyetemek fizikai szertárait és mechanikai műhelyeit tanulmányozza, meghallgatta az 
ottani tanárok véleményét, megfogadta tanácsukat. Ezt kamatoztatta, miután kinevezték 
1872-ben, a kolozsvári egyetem Természeti Intézetének alapító igazgatójaként, melyet 1902-
ben bekövetkezett haláláig vezetett. A külföldi útján szerzett információk birtokában, a ren-
delkezésére álló 15.000 forintból, a kor legjobb eszközeit szerezte be. Ezeket veszi számba, 
megadva mindazon cégeknek a nevét ahonnan vásárolta őket, az 1875-ben megjelent Jelentés a 
kolozsvári egyetem természettani intézetének jelen állapotáról című munkájában. Ez a könyve azonban 
nem egyszerű leltározás, hanem, az eszközök leírása mellett útmutató a mérések elvégzésére. 
Tekinthetjük laboratóriumi gyakorlatok kézikönyvének is. Sikerült rövid idő alatt a Természet-
tani Intézetet európai hírű kísérleti fizikai műhellyé alakítania. 1872 és 1873 között a Mathe-
matikai és Természettudományi Kar első dékánja, tagja az Egyetemi Tanácsnak. A Kolozsvári 
Magyar Királyi Tudomány-Egyetem Almanachja 1873-as kiadásában ezt olvashatjuk róla: 
„bölcsésztudor, a kísérleti természettan nyilvános rendes tanára, a középiskolai tanárvizsgáló 

                                                           
3 Manualu de Fisică pentru clasa VII şi VIII a scólelerŭ medie de Dr. A. Abt. Tradusu de I. Hossu şi 
E.Viciu, profesori la gimnasiulu din Blaşu, Cu 492 figuri în text., Blaşu, Tipografia Seminariului Greco-
catolică., 1891 
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bizottság tagja, a magyar kir. természettudományi társulat, az országos középtanodai tanáregy-
let és a magyar földtani társulat s a magyar földrajzi társaság tagja”.  

Széles látókörű, szerteágazó érdeklődésű tudósegyéniség volt. A fizika mellett kötődését 
például a földtanhoz, bizonyítja a még budapesti éveiben összeállított, és 1873-ban az Érteke-
zések a természettudományok köréből III. Kötet XV. számában közölt A pesti egyetem ásványtárában 
levő földpátok jegeczsorozatai és az idevonatkozó két jegeczrendszer4, valamint az 1878-ban Budapes-
ten megjelent A Föld delejességének meghatározása5 című munkák. 

Egyetemi tanárként alapfeladatának tekintette előadásainak korszerűsítését, figyelemmel 
kísérte kora tudományos felfedezéseit, nemzetközi hírű egyetemek professzorainak tanítási 
módszereit.  

1870-ben a neves göttingeni professzor, Friedrich W. G. Kohlrausch kiadja Leitfaden der 
praktischen Physik címmel, Németországban elsőként, kísérleti fizika tankönyvét. Abt, Wagner 
Alajos társaságában, már 1877-ben lefordítja és kiadja A gyakorlati természettan vezérfonala dr. 
Kohlrausch F. után címen, melynek szellemében tartotta előadásait, külön hangsúlyt fektetve a 
kísérletekre. Előadásait színes demonsztrációs kísérletekkel gazdagította, vonzóbbá téve azo-
kat hallgatói számára. 

Kitűnő szervező és vezető volt. Az általa irányított tanszék mind az oktatás, mind a tu-
domány továbbfejlesztése terén figyelemre méltó utat tett meg. Ezt méltányolva 1872–1873-
as dékánkodása után még háromszor választották a Mathematikai és Természettudományi 
Kar dékánjának (1886–1887, 1887–1888, 1890–189l), illetve dékánhelyettesének (1873–
1874, 1888–1889, 1891–1892). Nemcsak a természettudomány-kari kollégák, hanem az 
egyetem vezető testülete is nagyra értékelte munkásságát, ennek köszönthető, hogy az 1883–
84-es tanévben az egyetem rektorává választották. 

Figyelmet fordított a tudományos ismeretek közérthető terjesztésére is, mély hatást gya-
korolva Kolozsvár művelődési életére. 1876-ban részt vett a Kolozsvári Orvos-
Természettudományi Társulat megalakításában, melynek célja „az orvosi és természettudo-
mányok mivelése és terjesztése”. Ennek elnökévé is választották. 

Didaktikai munkássága mellett jelentősek tudományos munkái is. Számos természettu-
dományi értekezése, tanulmánya jelent meg magyar és külföldi folyóiratokban, szaklapokban. 
Főleg mágnességtani kutatásaival, a különböző acélnemek és ásványok mágneses viselkedé-
sének vizsgálatával, illetve a földmágnességi mérések terén ért el nemzetközi elismerésre mél-
tó eredményeket. 1900-ban Párizsban jelenteti meg Recherches sur les propriètès magnétiques de 
différents minerals de fer et plus spécialement du fer magnétique, de la pyrrhotine et des hémaliter könyvét, 
amely mágnességtani kutatásaiból nyújt válogatást. A harmadik kolozsvári egyetem első kí-
sérleti professzoraként a kolozsvári mágnességtani iskola megteremtőjének tekinthető. 

Ma is áll Kolozsvárt a Görögtemplom utca (Bisericii ortodoxe) 4. szám alatt az a föld-
szintes ház, ahol feleségével, a francia-olasz származású Saussaye Marie-val élt 1902 április 2-
án bekövetkezett haláláig. A budapesti Vízivárosi Temetőbe temették el. Miután a temetőt 
1931-ben felszámolták, sírját a Kerepesi úti (Fiumei út) temetőbe vitték át. A sírt 2004-ben a 
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította. 

Karácsony János 

                                                           
4 jegecz = kristály 
5 delejesség = mágnesesség 


