
ment fizikai szertárakat találnak; a gyakorlati órákon megtanítottuk őket, egy-
szerűbb bemutatási eszközök elkészítésére, vagy megjavítására. 

Sok mindennel elégedetlenek voltunk akkor, de épp ez hajszolt bennünket, 
hogy egyetemünket fejlesszük. Ha most 30-40 év múltán visszagondolok, 
meglepően termékenynek látom a Bolyai első éveit. 

A kísérleti fizika majd minden ágából megírtuk jegyzeteinket. Igyekeztünk 
magas szinten tartani az oktatást. Egységes szemléletet biztosított az, hogy 
mindnyájan Pohl könyveit tekintettük alapnak. Jó kapcsolatunk volt az elméleti 
fizikusokkal is, szobájuk ott volt mellettünk. 

Óráinkon a diákok megtanulták a tanítás tehcnikáját is. Jó kapcsolatunk volt 
a diákokkal, a szünetekben együtt röplabdáztunk, úszódába, kirándulni együtt 
jártunk. Az évfolyamtaláikozokon diakjaink jószívvel, szeretettel emlékeznek 
ránk. 

1959-ben egyesítették a két egyetemet és minden megváltozott. Kijelentet-
ték, hogy a fizika kar feladata tudományos kutatók képzése és az egyetem 
profilját  ennek megfelelően alakították. Sok kollegát hívtak meg külföldről  és 
sokat küldöttek ki ösztöndíjjal. Sokan mentek át más egyetemekre. Az idő fogja 
ezeket a változtatásokat elbírálni. Minden esetre a Bolyai elismerését jelentet-
te, hogy diáklaborjainkat mindenestől átvették és azóta is keveset változtattak 
rajtuk. Megváltozott a kísérleti fizika oktatása. Átszervezték a tanszékeket. 
Felbomlottak a régen együtt dolgozó, összeszokott csoportok. László Tihamér 
pályája elején általános fizikát tanított, később szakosodott elektromosságra. 
Ezt hosszú ideig és igen jól tanította. Az egyesítés után változatos volt e 
tevékenysége, elektronikát, elektromosméréseket, hullámterjedést és gáze-
lektronikát adott elő. 

Logikus gondolkodást, szakmánk szeretetét, korrekt viselkedést tanultunk 
dr. László Tihamértól. Igyekszünk tovább folytatni ezeket a Bolyai hagyomá-
nyokat. 

Dezső Ervin 

Régi kísérleti eszközök 
a kolozsvári Brassai Sámuel Líceum fizikai múzeumából 

A kolozsvári Brassai Sámuel Líceum az 
1557-ben alapított iskola utóda, a volt unitárius 
kollégium épületében működik. A termé-
szettudományos oktatás már a XVII. század-
ban jelen volt kezdetleges formában, a 
fizikával kapcsolatos ismeretek oktatása vi-
szont csak a XVIII. századra tehető. A termé-
szettudományi szertár tervszerű fejlesztése a 
század végén kezdődött el. Jelen számunk-
ban néhány régi eszközt szeretnénk bemutat-
ni, és egyben kedvet csinálni ahhoz, hogy 
mások is gyűjtsenek adatokat az iskolájuk régi 
eszközeiről, mert szívesen bemutatnánk azt a 
lapunkban. 

Az iskola eszközeit 5 csoportba sorolhat-
nánk: 



Az l-es csoportba az elektromos 
eszközök tartoznak. 2. fényképünkön 
látható 1840-ben Brassai Sámuel saját 
készítésű Volta-oszlopa, alatta egy gyá-
ri készítésű volta-oszlop 1880-1890-
ből. 

A Il-es csoportba a fénytani eszkö-
zök tartoznak. Ezekből a 3. fényképünk 
egy 1840-ből származó napfény mik-
roszkópot mutat be, készítője ismeret-
len. 

AIII. csoportba a mérő- és tájékozó-
dásra szolgáló műszerek tartoznak. 2. fénykép 

3. fénykép 

5. fénykép 

4. fénykép 

A 4. fényképen iránytűket láthatunk (a kö-
zépső 1890-ből való. a bécsi Weidholt gyá-
rából került ki. A kép felső felében az V. 
csoportbeli (különfélek) Brassai sajátkészí-
tésű magnetit mágnespatkót láthatjuk 
1840-ből. 

AIV. csoportba a mechanikai eszközök 
tartoznak. Ebből a csoportból egy hidro-
génfejlesztő üvegedényt mutatunk be, 
amely gyári készítésű, 1880-ból. (5.sz. 
kép) 

Az V. csoportból már bemutattuk a 
mágnetit-darabot. 

A következő lapszámainkban folytatni 
szeretnénk az eszközök bemutatásat, le-
írását. A hozzánk beérkező eszközök fény-
képe mel le t t kér jük ad janak miné l 
részletesebb leírást a működésről, erede-
téről. Előre is köszönjük a közreműködésü-
ket. 

Kovács Zoltán 

ERDÉLYI ALKIMISTÁK 

Sok száz évre s az emberek ezreinek elfáradhatatlan kutatásaira volt 
szükség, hogy mai kémiai ismereteinkhez eljussunk. E sok száz év hagyaté-
kából, az alkímiának a bölcsek kövéről, az aranycsinálás mesterségéről írott 
emlékeit ismertetjük ez alkalommal. A "bölcsek  kövének",  annak a csodaszer-


