
Egyetemmel egyesítő határozatot. Ezzel 1959. július 2-án megszűnt Kolozsvárt az 
önálló magyar felsőoktatási intézmény. Eleinte a Babes-Bolyai Tudományegyetem 
több szakán magyar csoportok működtek, melyek a tárgyak jó részét magyarul 
hallgatták. Az 1970-es évektől a magyar tanulmányi csoportokat rendre felszámolták, 
a távozó magyar tanerőket nem pótolták újakkal. Így az 1980-as évekre gyakorlatilag 
megszűnt a magyar egyetemi oktatás Kolozsváron. 

Épp ebből a fokozatos felszámolásból tanulva nem elégedhetik meg a romániai 
magyarság egy magát „multikulturálisnak" nyilvánító egyetem ideig-óráig működő 
magyar tagozatával, csoportjaival. A Ferenc József Tudományegyetem 73 tanévre 
terjedő története és a Bolyai Tudományegyetem 14 tanévnyi működése olyan 
hagyományt aklakított ki Kolozsvárt, amelyet csak egy önálló magyar felsőoktatási 
intézmény tudna méltóan folytatni. 
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A Ferenc József Tudományegyetem fizikusai 

A modern, ún. harmadik kolozsvári egyetem kapunyitása Erdély tudományos és 
művelődési életének kimagasló eseménye volt. Elődjét, a Mária Terézia-féle egyete-
met II. József 1784-ben megfosztotta egyetemi rangjától. Az új egyetemre várt az a 
feladat, hogy a 88 évi kényszerszünet okozta káros következményeket felszámolja. 
Ez nem volt könnyű feladat. Nagyon sokan úgy vélték, hogy az egyetem képtelen 
megbirkózni az előtte tornyosuló nehézségekkel. Az idő nem a kétkedőket, hanem 
Eötvös Józsefet igazolta, aki már 1848-ban szívügyének tekintette a kolozsvári 
egyetem újraindítását. 

A tanulni vágyó erdélyi fiataloknak egy olyan versenyképes, magas szintű oktatói 
tevékenységet végző intézményre volt szüksége, amelyik jól felkészült tanárokat és 
magas képzettségű szakembereket biztosít az erdélyi társadalom számára. 

Erdélynek egy olyan központi tudományos intézményre volt szüksége, amelyik 
a tudományközvetítés mellett a tudományfejlesztés feladatát is vállalja. Kolozsvárt be 
kellett kapcsolni Európa tudományos vérkeringésébe. Ezt az egymástól elszakított, 
hősies harcukat egyenként megvívó, a külföldi megméretést is vállaló, enciklopédikus 
tudásra kényszerített tudományművelők - egyetem hiányában - nem tudták 
megvalósítani. De várható volt, hogy az egyéni erőfeszítéseket egybehangoló 
tudományos intézmény, amelyben szűkebb szakterületekre összpontosító szak
tanárok működnek, e feladatot teljesíteni tudja. 
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A magyar nyelvű új egyetemnek azt is vállalnia kellett, hogy a magyar nyelvű 
szakirodalmat új művekkel (egyetemi jegyzetekkel, monográfiákkal) gazdagítsa és 
ezzel egyben a magyar tudományos szaknyelv gazdagításán fáradozzon. 

A kezdeti nehézségek leküzdése után az egyetem sikerrel teljesítette mindezeket 
a feladatokat. A következőkben az egyetem fizikusainak hozzájárulásáról adunk egy 
vázlatos képet. 

A kolozsvári egyetem matematikai és természettudományi kara két fizika tanszék-
kel, a kísérleti természettan és mennyiségtani természettan tanszékekkel indult. 

A kísérleti természettan tanszék első vezető tanára, Abt Antal, haláláig (1902-ig) 
szolgálta az egyetemet. Abt Bécsben szerzett mérnöki és tanári oklevelet, 1870-ben 
a pesti tudományegyetemen fizikából Jedlik Ányosnál doktorált. Jól felszerelt labo-
ratórium és gazdag szertár létesítésével megteremtette a korszerű kísérleti fizikai 
oktatás feltételeit. A kolozsvári mágnességtani iskola megteremtőjének tekinthető. A 
különböző acélnemek és ásványok mágneses viselkedésének vizsgálata és a föld-
mágnességi mérések terén ért el külföldön is értékelt eredményeket. Mágnességtani 
dolgozataiból nyújt válogatást az 1900-ban Párizsban megjelent könyve. Az elektro-
mos vezetéshez kapcsolódó egyes jelenségek (a termoelektromosság, a szikra-
kisülések) is érdeklődési körébe tartoztak. Nagyon ügyes kísérletező volt, kísérletek-
kel gazdagon „élénkített" előadásai népszerűek voltak. A budai egyetemi főgimná-
ziumban szerzett tapasztalatait is értékesítve, a középtanodák számára egy 1863 és 
1887 között hét kiadást megért „Kísérleti természettan" című könyvet írt, amelyet 
1891-ben Balázsfalván román nyelven is kiadtak. Hiányt pótolt 1877-ben Kohlrausch 
„Gyakorlati természettan" című munkája magyar fordításának megjelentetésével. 

Abt Antal tanársága idején a tanszék számára egy tanársegédi állást biztosítottak. 
Az első tanársegédek (Wagner Alajos, Egyed Mózes, Veress Vilmos, Fodor Ferenc) 
1884-ig háromévenként váltották egymást. A helyzet 1884-ben változott, a tanársegédi 
teendőket 1884 és 1902 között Pfeiffer Péter látta el. 

Abt Antal 1902. április 2-án bekövetkezett halálától utódjának, Tangl Károlynak 
1903. augusztus 24-én történt kinevezéséig az átmenetet adjunktusi, majd magán-
tanári minőségben Pfeiffer Péter és Sárkány Lóránd tanársegéd biztosította. Abt 
hűséges munkatársának eredményeit értékelve, az egyetem Pfeiffer Péter számára 
külön gyakorlati fizikai és elektrotechnikai tanszéket létesített (Pfeiffert 1904-ben 
nyilvános rendkívüli, majd 1917-ben nyilvános rendes tanárnak nevezték ki). 

Tangl az Eötvös-iskola képviselőjeként került Kolozsvárra, ahol egy tudományos 
iskola alapjait rakta le. Tanítványait a vékony rétegekre és a dielektromos állandóra 
vonatkozó vizsgálatokra ösztönözte. Vékony fémréteg és folyadék határfelületén 
mérte a felületi feszültséget a rétegvastagság függvényében. A gázok dielektromos 
állandójának nyomástól való függését tanulmányozta. E vizsgálatoknak folyadékokra 
való kiterjesztését Ortvay Rudolfra bízta, aki feladatát teljesítve 1912-ben megvédte 
„Néhány folyadék dielektromos állandójáról magas nyomáson" című doktori 
értekezését. Az igen vékony fémrétegek vizsgálatát Pogány Béla folytatta, e rétegek 
elektromos vezetőképességét és optikai sajátosságait vizsgálta a rétegvastagság 
függvényében. Elsőként Tangl figyelt fel a fizikáért lelkesedő, jó kísérleti érzékű 
kolozsvári egyetemi hallgatóra, Gyulai Zoltánra, akit 1912-ben tanársegédei körébe 
fogadott. Gyulait 1914-ben katonai szolgálatra hívták be, így csak 1912-14 között 
tartózkodhatott Tangl közelében. Ebben a rövid időszakban jelent meg magyar és 
német nyelven "A Hallwachs-effektus szelénen" című első dolgozata. Az említetteken 
kívül Hercz Szidónia is a Tangl-tanítványok közé tartozott. Tangl 1914-ben sok-
szorosította egyetemi jegyzetét, amelyet később kibővítve könyv alakban is megjelen-
tetett. Budapestre való távozásakor (1917-ben) a tanszék vezetését Pogány Bélára 
bízták. 

Pfeiffer Pétert a kiváló kísérletezők között tartották számon. Értékelt ered-
ményeket ért el az elektromágneses hullámok terjedésének vizsgálata terén. 1901-ben 
adta ki "Az elektrotechnika alapjai" című középfokú tankönyvét és 1912-ben jelentette 
meg "A váltakozó áramok és elektromágneses hullámok kísérleti tana" című kő-
nyomatos egyetemi jegyzetét. Az egyetem bezárásáig (1919-ig) Kolozsváron maradt. 
Munkájában Keul Frigyes, majd Gáspár Gyula tanársegédek segítették. 
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A nagyváradi premontrei főgimnázium tanára, Károly Ireneusz József, 1907-ben 
"Az elektromágneses sugárzás kísérleti tana" tárgykörben magántanári képesítést 
szerzett. A drótnélküli távírás úttörői között tartjuk számon. 1895-ben a nagyváradi 
főgimnázium szertárából drót nélküli morzejeleket továbbított a várostól tíz 
kilométerre levő peceszentmártoni rendházba. Neki köszönhető, hogy Nagyváradon 
1896. december 12-én egy orvosi célokat is szolgáló röntgen-laboratórium kezdte el 
működését. 

A mennyiségtani természettan tanszék tanári állását az egyetem indulásakor nem 
tudták betölteni. Két év múltán Kolozsvárra küldték a németországi tanulmányútjáról 
hazatérő Réthy Mórt, aki 1884-ig képviselte a kolozsvári elméleti fizikát. Úgy tűnik, 
hogy Réthy a kolozsvári egyetemet átmeneti állomásnak tekintette. Tudományos 
munkássága (hőtani és optikai vizsgálatai) Budapesthez kötötték. Sokat tett a 
Bolyai-hagyományok ápolása terén és ő fedezte fel a kolozsvári egyetem számára 
Farkas Gyulát, akinek érkezéséig (1887. január 8-ig) a tanszék feladatait Vályi Gyula 
látta el. Farkas 1887 és 1915 között európai szintre emelte a kolozsvári elméleti fizikát. 
Mind a matematika, mind a fizika terén kiválót alkotott. A lineáris egyenlőtlenségekkel 
kapcsolatos eredményeit, az ún. Farkas-tételt, az optimizálás elméletével foglalkozó 
matematikusok 1950 óta gyakran idézik. Két évvel a relativitáselmélet megjelenése 
után, amikor sok neves tudományos központ még kétkedve fogadta az új elméletet, 
Farkas e tárgykörből egyetemi előadást tartott és a folytonos közegek relativisztikus 
elméletének megalapozóinak körébe lépett. Elsőként közelített modern alapon az 
entrópia-fogalomhoz, az elfelejtett Fourier-féle mechanikai elvet új életre keltette. 
Nála szerzett 1896-ban doktori címet "Az egyenlőségi és egyenlőtlenségi elv viszonya 
a mechanikában" című értekezésével, a ma csak zeneszerzőként ismert Kacsóh 
Pongrác. De tanítványának tekinthette Ortvay Rudolfot, akit egyszemélyes tanszékén 
nem tudott alkalmazni. Nyugdíjba vonulásakor Ortvayt javasolta utódjául. Farkas 
Gyula a jegyzetkiadás terén is kimagaslót alkotott. Tizenkét előadási jegyzetéről 
tudunk (ezek közül egyesek több kiadásban is megjelentek). A magyar tudományos 
szakirodalom nagy vesztesége, hogy ezek közül nyomtatásban csak egy jelent meg. 
A Kolozsvárott 1900-ban megjelent könyv címe: „Vektortan és az egyszerű inaequa-
tiók tana". Intézményét azzal is segítette, hogy kiváló matematikusokat nyert meg az 
egyetem számára: Schlesinger Lajost, Fejér Lipótot, Riesz Frigyest és Haar Alfrédot. 

A göttingeni tanulmányait 1908-ban befejező Ortvay Rudolfot Tangl hívta meg 
asszisztensnek. A kísérletezéstől idegenkedő, az elméleti fizikát kedvelő Ortvay 
számára lehetővé tette azt, hogy ösztöndíjjal 1912-től néhány hónapot Zürichben 
Debye, majd két évet Münchenben Sommerfeld mellet dolgozzon. A szembetegsége 
miatt 1915-ben nyugdíjba vonuló Farkas Gyulát felváltó Ortvay Rudolf új színekkel 
gazdagította a kolozsvári elméleti fizikát. A maga korában Farkas Gyula a feno-
menologikus fizika egyik legkiválóbb képviselője volt. Művének folytatója Kolozs-
váron a korpuszkuláris elméletek és a kvantumelmélet térhódítását készítette elő. Az 
Ortvay rendelkezésére álló idő (négy év) nem volt elég ahhoz, hogy Kolozsvárott új 
iskolát alapítson. Dolgozatok írására sem vállalkozott, figyelmét az összegyűjtött 
anyag rendezése és új előadásokra való felkészülése kötötte le. 

Az elméleti fizikánál maradva még említést érdemel az, hogy a természettudomá-
nyok bölcsészeti ismerettanának magántanára, Palágyi Menyhért 1901-ben (tehát 
Minkowski előtt) már használta a téridő fogalmát. 

A Ferenc József Tudományegyetemet 47 évnyi küzdelmes és eredményekben 
gazdag működése után a történelmi események Szegedre sodorták. Rövid időre 
(1940-44 között) alapításának helyére visszatérhetett. A kísérleti fizika tanszék 
vezetésével a Debrecenből érkező Gyulai Zoltánt bízták meg, akit munkájában az őt 
követő Boros János és Medveczky László segített. Az elméleti fizika tanszék vezetője 
Gombás Pál lett, aki Kozma Béla és Kónya Albert tanársegédekkel Szegedről érkezett, 
1941-ben gyakornoki, majd 1943-tól tanársegédi minőségben Fényes Imrét is 
munkatársai körébe fogadta. 

Az új kezdés sem volt zökkenőmentes. Az 1940-ben átvett egyetemet a tanárok 
szinte minden tudományos eszköz nélkül találták. A négy évi tevékenység második 
felét a háború negatív hatása árnyékolta be. Gyulai Zoltán Kolozsváron folytatta a 
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Debrecenben elkezdett, a kristálynövekedés mechanizmusával kapcsolatos vizs-
gálatait. Gombás Pál a statisztikus atommodellel kapcsolatos vizsgálatait folytatta. 
Kolozsváron jelentette meg 1943-ban a „Bevezetés az atomfizikai többtestprobléma 
kvantummechanikai elméletébe" című könyvét. Kónya Albert 1942-ben, Fényes Imre 
1943-ban e tárgykörből választott értekezésével doktori címet szerzett. 

A Ferenc József Tudományegyetem nem tűnt el nyomtalanul. 
Kolozsvárt első ízben tette ismert és elismert európai szintű tudományos központtá. 
Az Egyetem által magasra állított szakmai és erkölcsi mérce az utódokat is 

kötelezte. 
Az egyetem szellemiségét az egymást váltó nemzedékek ápolják és őrzik. Az 

egyetem önfeláldozó, kiváló tanárai között ma is bőven találunk követésre méltó 
példaképeket. 

Még adósok vagyunk a Ferenc József Tudományegyetem tevékenységének 
részletes bemutatásával és elemzésével. Ezért a sok tekintetben kiegészítésre szoruló 
ismertetésemet azzal a reménnyel zárom, hogy a levéltári anyag és más dokumen-
tációs anyagok birtokában a közeljövőben adósságunkat törleszteni tudjuk. 

Gábos Z o l t á n 

A magyar kémiai oktatás és tudományos élet 
fejlődése Erdélyben az önálló Bolyai Egyetem 

megszüntetéséig (1959) 
A természeti kincsekben gazdag Erdélyben már a XVIII. század derekán felmerül 

a kérdés, hogy szervezzék meg a természettudományok, s köztük a kémia felsőfokú 
oktatását a gazdag altalaji kincsek minél magasabb fokú hasznosításának 
elősegítésére. A kémiai ismeretek tanításának szükségességét hangsúlyozzák az egyre 
fejlődő orvosképzés igényei is. 

1762-ben a kolzsvári Jezsuita Akadémia tanárai dolgozzák ki a javaslatot a 
kohászati kémia oktatására. A tervek azonban Erdélyen kívül, a felvidéki Selmecbá-
nyái Akadémián valósulnak meg. Később a kolozsvári Piarista Akadémia orvosi karán 
fémtant adnak elő. 1794-ben megindul a városban a kémiai-metallurgiai iskola is azzal 
a céllal, hogy a kohászat számára szakembereket képezzen. A kohászatnak Erdélyben 
nagyon régi hagyományai vannak és ehhez fűződik többek között a tellur (Te) elem 
felfedezése is. A Zalatna-környéki Nagyág (Săcărâmb) melletti hegyekben bizonyos 
aranyércekből (geológiai megnevezése „nagyágit") különítik el először alvilágon. 
Később Kitaibel Pál a Börzsönyi hegyekben akad rá e különleges anyagra. Új kémiai 
elem voltának igazolásához többen is hozzájárultak. Így említhetjük Böhm Mátyás, 
Reichensteini Müller Ferenc geológus, a svéd Bergmann nevét. A döntő szót e 
kérdésben végül is a híres német kémikus, Klaproth mondta ki a múlt század végén. 

A kolozsvári kémiai-metallurgiai iskola tervezetét Reichensteini Müller Ferenc és 
Etienne András luxemburgi származású, Zalatnán működő orvos dolgozta ki részlete-
sen. Az iskola első kémiatanárának Etienne Andrást választották, aki Lavoisier modern 
kémiai elképzeléseinek lelkes követője volt akkor, amikor még a nyugati egyetemek 
nagy részén a flogiszton-elméletet tanították. Lavoisier pont ebben az évben, 1794-
ben végezte életét a nagy francia forradalom nyaktilója, a „guillotine" alatt. 

Etienne András utódai: Moger Károly és Bergai József működése alatt a kémiai 
oktatás hanyatlásnak indul (1797-1850). E tudomány tanításának bizonyos formái 
tovább élnek az orvosképző intézményekben. 1817-ben különválik az akadémiai 
„Líceumok"-tól az orvostudományi kar, és Joó István orvosprofesszor vezetésével 
korszerűbb természettudományi oktatás - köztük kémia oktatás is folyik. Fontos 
szerepet töltenek be e téren a protestáns kollégiumok tanárai is. Így megemlíthetjük 
Marosvásárhelyen Bolyai Farkast, Enyeden Benkő Ferencet, Kolozsváron pedig Berde 
Áront. 
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