
DOMBI JÓZSEF (1920–2019)

Egy hónappal 99. születésnapja elõtt 2019. január 6-án
elhunyt Dombi József, az SZTE TTIK Optikai és Kvan-
tumelektronikai Tanszékének címzetes egyetemi ta-
nára, a „tanárok tanára”. Több mint 70 éven át, magas
színvonalon oktatott a Szegedi Egyetem fizikai tanszé-
kein, úttörõ munkát végzett a molekulárisluminesz-
cencia-kutatásokban. Minden területen önmagával,
munkatársaival és hallgatóival szemben is maximális
követelményeket állított és teljesített.

Sosem okozott gondot neki, hogy szót értsen a
tanítványokkal, akiktõl egyre nagyobb korkülönbség
választotta el. Országszerte szeretettel emlékeznek
óráira hajdani tanítványai matema-
tika-fizika szakos tanár-, gyógysze-
rész-, vegyészhallgatók stb. A szi-
gorú szakmai követelmények mel-
lett a tananyagon kívül többet, mást
is adott, irodalom, történelem, zene,
latin közmondások színesítették
elõadásait.

Dombi József 1920-ban született
a Zala megyei Nagylengyelben.
1938-ban érettségizett Zalaegersze-
gen. Ugyanabban az évben fölvet-
ték a m. kir. Ferencz József Tudo-
mányegyetem Matematikai és Ter-
mészettudományi Karára és az Eöt-
vös Loránd kollégiumba. A kollé-
gium diákjaitól extra teljesítménye-
ket vártak, amelyeket Dombi József
maximálisan teljesített. Már hallgató
korában több egyetemi tanszéken
kutatott, oktatott, Gombás Pál, ké-
sõbb Fröhlich Pál professzorok hív-
ták dolgozni a Kísérleti Fizikai Intézetbe. Tanulmányait
1942-ben fejezte be a m. kir. Horthy Miklós Tudomány-
egyetemen. Az egyetemi évek alatt és után középisko-
lákban (Szeged, Kaposvár, Paks) tanított matematikát
és fizikát. Majd 1944 októberétõl 1946 októberéig Né-
metországban amerikai fogságban volt.

1950-ben került a Szegedi Tudományegyetem Bu-
dó Ágoston által vezetett Kísérleti Fizikai Intézetébe,
ahol 1989-ig dolgozott. A háborús évek okozta nehéz-
ségek miatt az egyetemi oktatás kellõ színvonalra való
emelése, továbbá a kutatómunka megszervezése, a
kutatólaboratóriumok megfelelõ felszerelése voltak az
elsõ feladatok. A tanszék kitartó munkájának sikerét
jelentette, hogy mind az oktatás, mind a kutatás terén
eredmények koronázták a sok fáradozást, kiemelke-
dõen fontos munkát vállalt ebben tanszékvezetõ-he-
lyettesként Dombi József.

Budó Ágoston vezetésével a molekuláris luminesz-
cencia és ezen belül az oldatok abszorpciós és fluo-
reszcenciaspektrumaira vonatkozó kutatásokat végez-
tek saját építésû mérõberendezéseken. Nemzetközi-
leg is jegyzett eredményeket értek el. Szeged lumi-

neszcenciaiskolának számított. Igen jó volt az együtt-
mûködés a Budapesten hasonló kutatásokat végzõ
kollégákkal. A témában elért magyar eredmények
nemzetközi elismerését mutatja, hogy 1966-ban az I.
Nemzetközi Lumineszcencia Konferenciát Budapes-
ten rendezték meg. Munkatársaival többek között az
oldatok lumineszcenciás tulajdonságainak hõmérsék-
let- és koncentrációfüggését tanulmányozták. A het-
venes években indították el a Szegedi Lumineszcen-
ciás Konferenciák sorozatát.

1950-ben egyetemi doktori címet, majd 1968-ban
Lumineszkáló oldatokban lejátszódó energiaátadási

folyamatokról címû kandidátusi
értekezését megvédve a fizikai tu-
domány kandidátusa fokozatot ka-
pott. Ebben az évben egyetemi do-
censsé nevezték ki.

Budó Ágoston korai halála után
Ketskeméty István vezetésével tért át
a Kísérleti Fizikai Tanszék a spontán
fénykibocsátás vizsgálatáról a kény-
szerített fénykibocsátás – a lézerek –
vizsgálatára. Dombi József hosszú
ideig maga is részt vett a kutatások-
ban. 1985-ben ment nyugdíjba, de
2016-ig folyamatosan, napi rendsze-
rességgel dolgozott a fizika oktatása
érdekében. 1989. június 1-jétõl, az
akkor Bor Zsolt vezetésével megala-
kult Optikai és Kvantumelektronikai
Tanszék dolgozója, majd címzetes
egyetemi tanára lett.

1950-tõl tartott elõadásokat bio-
lógus, vegyész, gyógyszerész, fizi-

kus és fizikatanár szakos hallgatóknak. Budó Ágoston
1969-ben bekövetkezett halála után pedig 17 éven
keresztül a II. éves (elektromosságtan, fénytan, atom-
fizika) fõkollégium elõadója volt. Több egyetemi tan-
könyv, jegyzet szerzõje.

A Budapesten (1949) létrehozott Eötvös Loránd
Fizikai Társulat, szegedi csoportja 1950-ben alakult,
amelynek alapító tagja volt. Több elõadást tartott a
Társulat Vándorgyûlésein.

Dombi József az SZTE TTIK-n az arany-, gyémánt-,
vas- és a rubindiploma után 2018-ban megkapta a
gránitdiplomát. Kitüntetései: József Attila emlékérem
(1975), Felsõoktatás kiváló dolgozója (1985), József
Attila-emlékplakett (1986), Felsõoktatásért Emlékpla-
kett (1998), Szegedért Emlékérem (2010), Marx
György Felsõoktatási díj (2016), Magyar Érdemrend
Tiszti keresztje (2017).

Halálával egy nagy tanáregyéniségét veszítette el a
magyar fizikustársadalom és a Szegedi Tudomány-
egyetem. Dombi Józsefet a Szegedi Tudományegye-
tem Természettudományi és Informatikai Kara és a
Fizikai Intézet saját halottjának tekinti.
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