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Dr. Gábos Zoltán és Dr. Puskás Ferenc 
Visszaemlékezés a kolozsvári BBTE fizika karának neves tanáraira 

 
Most, hogy már mindkét kiváló tanárunk – akikkel később, az egyetemre kerülé-

semmel kollégák lettünk – eltávozott közülünk, szeretném róluk néhány személyes em-
lékemet felidézni. 

Gábos Zoli bácsi, mert egymás között 
csak így emlegettük, az apámmal osztály-
társ volt a kolozsvári református kollégi-
umban. Az utolsó érettségi találkozóikon 
magam is résztvettem, mivel az akkor 
már nehezen járó apámat kellett oda elkí-
sérnem. A 2008-ban megtartott 65. érett-
ségi találkozójukon még jelen volt. A 
mellékelt képen apámmal üdvözlik egy-
mást a kollégium kapujában. A legutolsó 
találkozójukra, 2009. augusztus 2-án Zoli 

bácsi már nem tudott eljönni, de a kihangosított telefonomon rövid időre bekapcsoló-
dott a találkozóba, és mindenkivel váltott néhány szót.  

Zoli bácsi a fizika kar dékánja volt abban az időben, amikor én a kar hallgatója vol-
tam (1967–1972). Mindenki szerette és nagy tisztelet övezte. Nagy tudású előadónk 
volt. Emlékszem, amint a termodinamikát magas színvonalon, alaposan, mindenféle 
jegyzet nélkül, az előfeltételek pontos tisztázásával, logikusan felépítve, gondos és a jel-
legzetes apró betűivel áttekinthetően megírt táblavázlattal mutatta be nekünk. 

Mint dékán meggondoltan, de felelősségteljesen tudott dönteni. Erre a saját példá-
mat is fel tudnám hozni. Mivel a szüleim különváltak, és erről nem válóperes végzés, 
hanem csak egy törvényszéki rendelkezés volt, amiben a gyermekpénzt pontosították, 
engedélyezett nekem egy fél ösztöndíjat, holott azt csak az elvált szülők esetén lehetett 
volna adni. 

Középiskolai fizikatanár koromban az elsőfokú vizsgámon, 1986-ban mint a dolgo-
zatom szakirányítója vett részt a kolozsvári Brassai Sámuel Líceumban. Neki köszönhe-
tem azt is, hogy a Brassai Sámuel Líceum fizikatanáraként 1990-ben megpályáztam egy 
egyetemi állást. Akkoriban az önálló Bolyai egyetemet képzeltük el ismét életre kelteni, 
amelyiknek Ő maga is egykori végzettje volt, és bátorított, hogy első lépésként pályáz-
zam meg az egyetemen meghirdetett állást. Ugyancsak az Ő felkérésére vállaltam el 
1995-ben az Erdélyi Múzeum-egyesület Matematikai és természettudományi szakosztá-
lyának a vezetését 1995–1996 között. 
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Később, amikor az egyetem tanárképző-
jének magyar igazgatója lettem, és ebben a 
minőségemben a tíz alkalommal, évente 
megtartott pedagógus konferenciáimat szer-
veztem, kérés nélkül bekapcsolódott az elő-
adói gárdának a megszervezésébe, külföldi 
előadókat hívott meg, és az egyik konferen-
cián maga is részt vett előadással, akárcsak 
Puskás Feri bácsi. A mellékelt fényképen 
mindketten az 1995. évi Tantárgymódszer-
tani konferenciámon vesznek részt a Ko-

lozsvári Református Kollégium dísztermében (Brem Walter felvétele). 
Amikor Gábos Zoli bácsi nyugdíjba vonult, de emeritus professzorként továbbra is 

bejárt órákat tartani az egyetemre, felszámolta az íróasztalát és szekrényét a tanszéken. 
Behívott a szobájába, és néhány módszertani könyvet ajándékozott nekem. A példáját 
követve jómagam is ugyanezt tettem, amikor nyugdíjba vonultam és felszámoltam a fi-
zikai szakkönyvtáramat: a fizika karnak ajándékoztam mintegy félszáz szakkönyvemet a 
lézerek, a spektroszkópia és az általános fizika területéről. Több száz, az iskolai fizikaok-
tatással kapcsolatos könyvemet, példatáramat pedig a református kollégiumnak adomá-
nyoztam. 

Puskás Feri bácsival először az egyetemi felvételim 
szóbeli vizsgáján találkoztam. Arra emlékszem, hogy a 
vizsgatételemmel kapcsolatos valamilyen csavaros kérdést 
tett fel, és hogy a válaszommal meg volt elégedve. Így az-
tán az őszi felvételin elsőnek jutottam be a fizika szakra. 
Sajnos az egyetemi éveim alatt nem tanított, mert akkori-
ban mindent románul tanítottak a társadalomtudományi 
és a módszertani tárgyakon kívül. 

Amikor 1990-ben az egyetem fizika karára kerültem, 
az oltalmába vett, és a szobájában adott nekem helyet a 
Vele szomszédos asztalnál. Ugyanebben az évben meghí-
vott az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, az 
EMT FIRKA című lapjának a szerkesztő bizottságába. Az 
azóta eltelt idő alatt több száz írást közöltem ebben a lap-

ban, és mint szerkesztő számos szerzőtől szereztem be írást. A társulatban egyengette 
az utamat, javasolt a tudományos elnökhelyettesi funkcióba, konferenciák, fizikaverse-
nyek, a Körmöczi János Fizikusnapok, valamint a Heinrich László Fizikaverseny szer-
vezésébe, meg egy fizika példatár szerkesztésébe vont be. Számos fizikatanári ankéton 
vettünk részt Magyarországon, és egyetemi jegyzeteimet, könyvemet lektorálta Gábos 
Zoli bácsival együtt. Többször részt vett az általam szervezett pedagógus konferenciái-
mon, a Körmöczi János Fizikusnapokon, akárcsak Gábos Zoli bácsi. Ő is a református 
kollégium öregdiákja volt, és szintén a Bolyai TE-en végzett. 

Életének utolsó szakaszában a tudomány és a kultúra valóságtartalmának a kérdése 
foglalkoztatta. Tanulmányában a különböző modell-képek tükrében próbálta a tudo-
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mány fogalmát megragadni, illetve egy eredeti gondolatot fogalmaz meg azzal kapcso-
latban, hogyan kellene a matematikai logika alapján a jogrendet optimálissá tenni. A 
dolgozatát 2012-ben én olvastam fel a Marosvásárhelyen megrendezett Körmöczi János 
Fizikusnapok alkalmával, ahová már nem tudott eljönni. 

Munkáját alaposság jellemezte, szigorú elemző volt, nem hallgatta el a véleményét, a 
vitákban mindig konstruktív módon vett részt. Az EMT tudományos életét aktívan kö-
vette, a FIRKA főszerkesztőjeként mindvégig a lap minőségének az emelésén fárado-
zott. Az utolsó időszakban sokszor meglátogattam a lakásán, amikor valamilyen új ötlet-
tel hozakodott elő, és velem is meg akarta azt osztani, vagy ha valamilyen új feladattal 
akart megbízni. Szeretett viccelődni. Egyszer rólam egy konferencia szünetében azt 
mondta, hogy ha meg akar találni, elég, ha csak egy női társaság után néz, mert annak a 
körében biztosan én is ott leszek. 

Puskás Feri bácsi 2017-ben halt meg, 87 évet élt. Gábos Zoli bácsi 93 évet élt, a te-
metése 2018-ban volt. Mindketten készségesen segítettek a pályámon, és amikor csak 
tehették tanácsokkal, ötletekkel láttak el, irányították az előrehaladásomat. Sok hálával 
gondolok mindkettejükre, emléküket kegyelettel őrzöm. 

Kovács Zoltán 
 

Volt egyszer egy tanár 

Emlékezés Sütő György, szamosújvári matematikatanárra 

 
Ennek az írásnak az apropója Sütő György matemati-

katanár eltávozásának 25. évfordulója. Vannak emberek, 
akiknek meghatározó szerepük van abban a közösségben, 
amelyben élnek, és meghatározó hatásuk, befolyásuk van 
arra a közösségre, ahol élnek és dolgoznak. 

Az igazi tanáregyéniségek egyre ritkábbak, az olyan ta-
nárok, akikre fel lehet nézni tudásuk, pedagógiai érzékük, 
az oktatás, nevelés terén elért eredményeik miatt. Az 
olyan tanárok, akik oktatóik és egyben társaik is a tanítvá-
nyaiknak. 

A matematika nem tartozik a közkedvelt tantárgyak 
közé, mégis elérhető az, hogy olyanokkal is meg lehet sze-
rettetni e tárgyat, akiknek kevésbé van tehetségük hozzá. 
Ezt tette Sütő György Szamosújváron a Petru Major Líceumban. 

Egy igazi tanár közösségformáló ereje talán az egyik legfontosabb erénye. Ez volt a 
titka annak, hogy azok az osztályok, ahol Sütő György volt az osztályfőnök, mindig na-
gyon összetartó közösségekké kovácsolódtak. 

A Sütő Gyuszival kapcsolatos emlékeimet négy különböző periódusra oszthatom. 
Az első periódus még kisgyermek koromra tehető, amikor úgy emlékszem Sütő 

Gyuszira, mint egy tanárra, aki apám tanítványa volt, és akivel gyakran találkoztunk a 
városban, amikor sokat beszélgettek, ameddig én mellettük ácsorogtam. 


