
kapott. 1974-ben elvállalta az MTA Mûszaki Fizikai
Kutatóintézetének igazgatói munkakörét és az 1987-
es nyugdíjba vonulásáig ott kamatoztatta széles körû
tudását, különlegesen éles problémalátását, stratégiai
gondolkodását.

Az intézetben szerteágazó tevékenységet folytatott:
kibõvítette az intézet hagyományos kutatási profilját.
Vezetése alatt tevõdött át a hangsúly olyan alkalma-
zott kutatásokra, ahol a legmélyebb alapkutatási is-
mereteket is meg kellett szerezni a gyakorlati eredmé-
nyességhez. A nevéhez fûzõdik több, jól kiválasztott
technológia kiépítése, újszerû mûszerek, mérési eljá-
rások sikerre menedzselése. Bevezette, vagy inkább:
kivezette az intézetet az igazi sikert bizonyító nemzet-
közi vizekre. Meglátta az intézet tudásának kamatoz-
tatási lehetõségeit az acélkutatásban is. Személyesen
vezette a Dunai Vasmûvel való magas szintû tudomá-
nyos együttmûködést.

1987-tõl 1990 júniusáig – mint egyetemi tanár – is-
mét az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanított.

Életének minden helyzetében segítette az Eötvös
Loránd Fizikai Társulatot is, nyolc éven át – ahogy

akkor nevezték – a társulat titkára (ma a fõtitkárnak
felel meg) volt. Az ott tömörülõ szakmai közösség is
gyászolja.

Hadd említsek néhány szubjektív élményt is. Bi-
zottsági elnökként õ segített hozzá, hogy életem ne-
héz szakaszára esõ doktori védésem simán befejezõd-
jék. Hálát éreztem mindig is ezért. Tanulni azonban
egész más területen tanultam tõle a legtöbbet: szaba-
dalmi jogi ismereteinek rendkívüli tárházába leshet-
tem be. A KFKI Találmányi Bizottságának elnökeként
ugyanis, mielõtt más tervei érdekében lemondott vol-
na, vállalkozott arra, hogy engem „betanít”. Hihetet-
len leleménnyel, átlátással, professzionális tudással
rendelkezett ezen a területen is. Olyannyira, hogy
élete késõbbi szakaszában ez a terület adta az egyik
fõ elfoglaltságát is.

Emberi és egyben szomorú is, hogy annak kinyilvá-
nítása: mit és mennyit tanult az ember egy-egy nagy,
idõsebb kortársától, akkorra esik, amikor az atyai barát,
tanár, kolléga a tiszteletet, szeretetet már csak Odaátról
érzékelheti. Remélem azonban, hogy a tiszteletem,
tiszteletünk egy-egy jelét még életében észrevehette.

NAGY ELEMÉR ÉS AZ ELTE I. SZÁMÚ

Sólyom Jenõ elméleti szilárdtest-fizikus, az
MTA rendes tagja, az ELTE TTK Fizikai In-
tézet és a Wigner Fizikai Kutatóközpont
professor emeritusa. 1964-ben szerzett fizi-
kus oklevelet az ELTE-n. Elsõ munkahelye
a KFKI volt, és külföldi, összesen közel tíz
éves munkavállalásaitól eltekintve végig
ott, illetve annak utódintézményeiben dol-
gozott. A rendszerváltozás után kapott
egyetemi tanári kinevezést az ELTE-re.

KÍSÉRLETI FIZIKAI TANSZÉKE Sólyom Jenő
ELTE és Wigner FK

A száz éve született Nagy Elemér 1956 és 1970 között
volt az ELTE Kísérleti Fizikai Tanszék vezetõje. A tan-
szék neve három évig, 1956–59 között I. számú Kísér-
leti Fizikai Tanszék volt. Érdekes felidézni, hogy mi-
lyen körülmények között jelent meg a tanszék nevé-
ben a sorszámmal való megkülönböztetés, és miért,
hogyan tûnt el rövid idõn belül. Az alábbiakban re-
konstruált történet korabeli dokumentumokon alap-
szik, ezeket a cikk végén sorolom fel. Mivel abból az
idõbõl, éppen az 1956-os és 1957-es évekbõl sok irat
nem volt megtalálható, nem minden lépés dokumen-
tálható teljesen pontosan, de a kialakuló kép helyes-
ségében nincs okunk kételkedni.

Elõzmények

Az események megértéséhez mintegy tíz évvel ko-
rábbra kell visszamennünk. A múlt század negyvenes
éveinek közepén, az akkor Pázmány Péter Tudomány-
egyetemnek nevezett intézményben az Elméleti Fizikai
Intézet mellett két kísérleti fizikai jellegû tanszék mû-
ködött. Az egyik az Eötvös Loránd által megálmodott,
az Eszterházy (ma Puskin) utca 5–7. szám alatti (D)
épületben lévõ Kísérleti Fizikai Intézet volt, a Múzeum
körúti fõépület II. emeletén elhelyezkedõ másik fizikai
intézet a gyakorlati jelzõt viselte a nevében. Az elõbbi-
nek 1940 óta Rybár István, az utóbbinak a késõbb
orvosi Nobel-díjat kapott Békésy György volt a vezetõ-

je, igazgatója nyilvános rendes egyetemi tanárként.
Amikor Békésy 1946-ban engedéllyel, fizetetlen sza-
badságra Svédországba utazott, a Gyakorlati Fizikai
Intézet ügyeinek intézését ideiglenesen, helyettesként
Rybárra bízták. Békésy egy év múlva – ugyancsak a
minisztérium hozzájárulásával – továbbment a Har-
vardra. 1948 õszén a minisztérium 1949. január 31-ig
folytatólagos szabadságot engedélyezett neki, de 1949
elején már nem járultak hozzá a további hosszabbítás-
hoz. Bár korábban hazatérési szándékát jelezte, Béké-
sy ekkor úgy döntött, hogy véglegesen Amerikában
marad. A vallás- és közoktatási minisztérium 1949 jú-
liusában közölte az egyetemmel, hogy Békésy „állá-
sáról önként lemondottnak tekintendõ”.

1948 nyarán bizonytalanná vált a Kísérleti Fizikai
Intézetet vezetõ Rybár István helyzete is. Az egyetem
nyilvános rendes tanára, az Akadémia rendes tagja
volt, de az egyeduralomra törõ Magyar Kommunista
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Párt már 1947-ben kinyilvánította, hogy elégedetlen a
Pázmány Péter Tudományegyetem egyetemi tanárai
egy részével, el kívánja õket távolíttatni, az egyete-
mek teljes megreformálására készül. Késõbb a megre-
formálás, megrostálás szándéka az Akadémiával kap-
csolatban is megfogalmazódott. Az eltávolítandók
közé tartozott Rybár István is. Rybár 1948 nyarán be-
töltötte a 62. életévét, nyugdíjazása természetes meg-
oldásként kínálkozott. Ténylegesen 1949 januárjában
küldték nyugdíjba az egyetemrõl, de az 1948/49-es
tanév elsõ félévében már nem tartott elõadásokat.
Szakértelmét a késõbbiekben a geofizikusok használ-
ták – egyébként is Rybárhoz közelebb állt a geofizika,
mint a fizika –, az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet-
ben dolgozott még évekig. 1949-ben az akadémiai re-
form során visszaminõsítették tanácskozási jogú tag-
gá, 1952-ben pedig – az új, szovjet típusú minõsítési
rendszer bevezetésekor – csak a fizikai tudományok
kandidátusa fokozatot kapta meg. 1957-ben lett a fi-
zikai tudományok doktora.

Rybár eltávolítása után, Békésy távollétében egy-
szerre kellett megoldást találni a Gyakorlati és a Kísér-
leti Fizikai Intézethez tartozó elõadások és laborató-
riumi foglalkozások ellátására és a két intézet vezeté-
sére. A Kísérleti Fizikai Intézetben volt két olyan sze-
mély, Barnóthy Jenõ intézeti tanár, és felesége, Forró
Magdolna adjunktus, akik alkalmasak lettek volna a
feladatok ellátására, de 1948 nyarán õk is elhagyták
az országot, Amerikában folytatták a kozmikus sugár-
zással kapcsolatos kutatásaikat.

Tudományos munkája alapján szóba jöhetett volna
Selényi Pál, akinek volt kapcsolata az egyetemmel,
1948-ban egyetemi magántanári fokozatot szerzett, de
õ Rybárnál másfél évvel idõsebb volt. Késõbb ugyan
rendkívüli tanári címmel tüntették ki, és bekapcsoló-
dott az egyetemi életbe, az oktatási feladatok ellátásá-
ra külsõ embereket kellett keresni.

A Rybár és Békésy professzorok tanszékeinek he-
lyettesítése 1948. szeptember 23-án került a bölcsé-
szettudományi kar – a természettudományok 1949
májusáig ide tartoztak – tanácsa elé. Az elõkészítõ
bizottság egyhangúlag azt javasolta, hogy „a Kísérleti
Fizikai tanszék helyettesi minõségben való ellátásával
heti 5 órában dr. Pócza Jenõ okl. középisk. tanár, az
újpesti Egyesült Izzógyár kutatóintézetének tisztvise-
lõje, a Gyakorlati Fizikai tanszék teendõinek helyette-
si minõségben való ellátásával pedig Novobátzky Ká-
roly ny. r. tanár mellett heti 2 órában Faragó Péter
Eötvös-kollégiumi tanár, az újpesti Egyesült Izzó kuta-
tó intézetének tisztviselõje bízassék meg”.

A bizottság javaslatát a kari tanács, a két személyrõl
külön-külön szavazva, nagy többséggel elfogadta. A
határozatban még hozzátették, hogy „a Kar a bizott-
ság javaslatára a Kísérleti Fizikai Intézet igazgatására a
tanszék betöltéséig, valamint az egész D-épület –
melyben a Kísérleti és Elméleti Fizikai Intézetek van-
nak elhelyezve – épület-igazgatói teendõinek ellátásá-
ra Novobátzky Károly ny. r. tanárt kéri fel”.

Ennek megfelelõen az 1948/49-es tanév fennma-
radt tanrendje szerint a tanév mindkét félévében Pó-

cza Jenõ tartotta helyettes tanárként a heti ötórás Kí-
sérleti fizika elõadást, és õ volt felelõs a kísérleti fizi-
kai laboratóriumért, valamint a kísérleti fizikához kap-
csolódó számolási gyakorlatokért. A gyakorlati inté-
zethez tartozó egy féléves, heti kétórás Bevezetés a
gyakorlati fizikába, illetve a Gyakorlati optika elõ-
adást pedig Faragó Péter tartotta, szintén helyettes
tanárként.

A Bölcsészettudományi Kar tanácsának 1949. ápri-
lis 1-jei ülésén került újra szóba a Kísérleti Fizikai In-
tézet ügye. A dékán bejelentette, hogy a miniszter
Pócza Jenõt intézeti tanárrá nevezte ki. Munkakörét
Novobátzky ismertette: 1.) kísérleti fizikai elõadások
tartása a futó félévben heti 5 órában, a következõ
tanévtõl heti 10 órában, 2.) laboratóriumi gyakorlatok
vezetése, 3.) szakiskolai elõadások tartása. A legérde-
kesebb az utolsó, 4. pont: szekunder elektronokra
vonatkozó kutatások vezetése a Gyakorlati Fizikai
Intézetben. Vagyis Pócza munkakörében már ekkor
keveredtek a két tanszékhez tartozó feladatok. Faragó
valamivel késõbb, 1949 szeptemberében kapott inté-
zeti tanári kinevezést a Gyakorlati Fizikai Intézetbe.
Az intézeti tanári tisztség az adjunktusi és egyetemi
tanári közötti pozíció volt az egyetemi ranglétrán,
késõbb mindketten docensként szerepeltek az egye-
temi évkönyvekben.

Innen kezdve az iratok hiányosan maradtak fenn.
Annyit tudunk, hogy az 1949/50-es tanévben Pócza
Jenõ tartotta a Kísérleti fizika elõadásokat az abban
a tanévben beindult fizikus évfolyamnak is, Faragó
pedig a mérésekért, a laboratóriumokért volt felelõs.
A Fizikai Intézetnek, amely magába foglalta a három
korábbi tanszéket, Novobátzky Károly volt az igaz-
gatója. Az õ személyén keresztül történtek az intéz-
kedések a kísérleti tanszékeken is.

Több próbálkozás is volt arra, hogy egyetemi
tanár vezesse a Kísérleti Fizikai Intézetet. Az Egyete-
mi Tanács 1950. május 19-i ülésén egyhangúlag elfo-
gadta, hogy „pártolással” terjesszék fel a vallás- és
közoktatásügyi miniszterhez a Természettudományi
Kar kari tanácsának május 4-i határozatát, amelyben
kérik, hogy a „jelenleg üresedésben lévõ kísérleti
fizikai tanszék” betöltésére Szigeti Györgyöt hívják
meg egyetemi nyilvános rendes tanári minõségben.
Nem találtam nyomát annak, hogy mi lett a felter-
jesztés további sorsa, csak az tudható, hogy erre a
kinevezésre nem került sor. Ahogyan Pócza Jenõ
egyetemi tanári kinevezésére sem, pedig Novobátz-
ky, akinek szemében a szakmai szempontok fonto-
sabbak voltak a politikai megfontolásoknál, több-
ször is felterjesztette õt. Pócza Jenõ életrajzában
fekete folt lehetett származása. Édesapja evangélikus
lelkész volt.

Amikor újra megjelent az addigra már Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem nevet viselõ intézmény érte-
sítõje, az 1954/55-ös tanévrõl, az Elméleti Fizikai Inté-
zet mellett egyenrangú egységként szerepelt a Kísér-
leti Fizikai Intézet, amelynek Pócza Jenõ docens volt
a tanszékvezetõje. Faragó Péter docensként félállás-
ban dolgozott az intézetben, hiszen õ 1952 márciusá-
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tól az Elektromágneses Hullámok Osztályát is vezette
az addigra már megalakult KFKI-ban.

Az elméleti intézethez képest az egyetlen kísérleti
intézet igen nagy létszámú volt. Docensként volt al-
kalmazásban Baintner Géza és Cornides István, ad-
junktusként dolgozott itt Erõné Gécs Mária, Gémesi
József, Sándor Endre és félállásban Somogyi Antal. A
tanszékhez közel harminc tanársegéd tartozott, töb-
bek között Barna Péter, Bodó Zalánné, Groma Géza
és felesége, Nagy Judit, Korecz László, Sas Elemér,
Turiné Frank Zsuzsa, Zsoldos Lehel, valamint félállás-
ban Haiman Ottó és Keszthelyi Lajos.

Nagy Elemér kinevezése

1956 nyarán az Oktatási Minisztérium pályázatot írt ki
egy egyetemi tanári állásra az ELTE Kísérleti Fizikai
Tanszékre. Az ELTE Matematikai–Fizikai–Kémiai Kar
– az 1949-ben a bölcsészettu-
dományi karból önállósodott
természettudományi kart
1953-ban két karra vágták
szét, így mûködött 1957-ig –
kari tanácsa június 26-i ülésén
foglalkozott az állás betöltésé-
nek kérdésével. A kinevezési
javaslattal egyidejûleg levelet
küldtek az oktatásügyi mi-
niszternek. Ebben kifejtették,
hogy szükségesnek látják a
kísérleti fizika oktatási színvo-
nalának emelését, korszerûb-
bé tételét, és a tanszéki veze-
tés megerõsítését. „A jelenleg
összevontan mûködõ Kísérleti
és Gyakorlati Fizikai Tanszék
oly sokrétû és nagy mértékû
oktatási feladatokat lát el,
hogy nem látjuk biztosítva az
eredményes tanszékvezetést,
amennyiben a két tanszék to-
vábbra is összevontan mûködik. A Kísérleti és Gya-
korlati Fizikai tanszék kettéválasztására most mód
nyílik új egyetemi tanár kinevezésével. Ezért kérjük
Miniszter Elvtársat, rendelje el 1956. szeptember 1-jei
hatállyal a tanszékek különválását – a tanszékek veze-
tésére Pócza Jenõ tanszékvezetõ docenst, az Intézet
jelenlegi vezetõjét, illetve a most kinevezendõ egyete-
mi tanárt javasoljuk.”

A miniszter, Kónya Albert, aki maga is fizikus volt,
az egyetem felterjesztésének megfelelõen 1956. szep-
tember 1-jei hatállyal kinevezte Nagy Elemért a Kísér-
leti Fizikai Tanszékre egyetemi tanárnak, és egyúttal
megbízta a tanszék vezetésével. Nagy Elemér abban
az évben védte meg Elektrolumineszcens jelenségek
címû akadémiai doktori értekezését. Ezzel Gyulai
Zoltán és Szalay Sándor után, akik 1952-ben, az új
minõsítési rendszer bevezetésekor kapták meg a fizi-
kai tudományok doktora címet (Gyulai az akadémiai

reform után is akadémikus maradt, Szalayt 1953-ban
levelezõ taggá választották), õ volt az elsõ kísérleti
fizikus, aki ezt a fokozatot védéssel megszerezte. Az
egyetem és a minisztérium részérõl nagyon természe-
tes lépés volt, hogy Nagy Elemért a miskolci egyetem-
rõl Budapestre hozzák fel.

A tanszék kettéválasztása

Úgy tûnik, a bürokrácia útvesztõiben valahol elkeve-
redett a kari tanács levele, és a miniszter nem rendel-
kezett Pócza Jenõrõl, korábbi tanszékvezetõi megbí-
zatása alól sem mentették fel. Ezért a Matematikai–
Fizikai–Kémiai Kar dékánja, Fuchs László 1956. szep-
tember 14-én újabb levelet küldött a miniszternek,
amelyben megerõsíti a kar korábbi állásfoglalását a
rendkívül nagy intézet kettévágását illetõen. Örömét
fejezi ki Nagy Elemér kinevezésével kapcsolatban,

ugyanakkor rámutat arra,
hogy méltatlan dolog lenne
Pócza Jenõvel szemben, ha
elvennék tõle a tanszékveze-
tõi megbízást. Ebben a levél-
ben fogalmazódik meg az a
javaslat, hogy „a két tanszék
ezentúl mint I. Kísérleti Fizi-
kai Tanszék, illetõleg II. Kí-
sérleti Fizikai Tanszék néven
mûködjék”.

A javaslatot a miniszter elfo-
gadta. Az ELTE rektorának
megküldött rendeletével a Kí-
sérleti Fizikai Intézetet szétvá-
lasztotta I. és II. számú Kísér-
leti Fizikai Tanszékre. Nagy
Elemér lett az I. számú tanszék
vezetõje, a II. számú tanszék
vezetésével pedig Pócza Jenõt
bízta meg a miniszter.

Mindez még október 23.
elõtt történt, de a forradalom

miatt a tanszékek tényleges megalakulása már 1957-re
maradt. Addigra a négy docens közül kettõ, Cornides
István és Faragó Péter már nem volt az egyetemen.
Cornides vizsgálati fogságban volt a forradalom alatti
szerepvállalásáért, szabadulása után fegyelmivel elbo-
csátották, Faragó pedig Angliába emigrált. Ugyancsak
Angliába emigrált Sándor Endre adjunktus. Az idõseb-
bek közül Baintner Géza docens, Gémesi József és
Somogyi Antal adjunktus a II. számú tanszékre került,
Gécs Mária pedig a közben, az 1957/58-as tanévben
megalakult Atomfizikai Tanszékre ment át. A tanárse-
gédek mintegy fele Nagy Elemér tanszékére került, a
másik fele Pócza mellé. Az 1957/58-as tanévben az I.
számú Kísérleti Fizikai Tanszék tanársegédje volt
Bodó Zalánné, Bráda Ferenc, Csordás László, Hor-
nyák László, Horváth Éva, Kedves Ferenc, Keglevich
László, Menczel György, Nébli Vendel, Tóth Gábor és
Zsoldos Lehel. A II. számú Kísérleti Fizikai Tanszéken
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dolgozott Barna Péter, Groma Géza, Groma Gézáné
Nagy Judit, Harsányi György, Keszthelyi Lajosné Lán-
dori Sára, Korecz László, Kurucz István, Nagy Lajos-
né, Sas Elemér, Tóth Lajos, Tóth Lajosné Bitskei Mar-
git és Tóth-Pál Sándorné. Keszthelyi Lajos az Atomfi-
zikai Tanszék megbízott elõadójaként szerepel az
évkönyvben.

A II. számú Kísérleti Fizikai Tanszék
megszûnése

Ez a felállás – kisebb változásoktól eltekintve – 1959
nyaráig tartott. 1958 folyamán távozott az egyetem-
rõl Bráda Ferenc és Nébli Vendel, és megszûnt
Keszthelyi Lajos félállása, a KFKI-s fõállása megma-
radt. A mélyreható változás 1959 nyarán történt.
Ekkor a tanszéki feladatok átszervezésére hivatkoz-
va, de nyílt titok volt, hogy a politikai tisztogatás
jegyében, Póczát eltávolították az egyetemrõl. Vele
együtt küldték el Gémesi József adjunktust, valamint
a II. számú Kísérleti Fizikai Tanszék tanársegédeinek
többségét, Barna Pétert, Groma Gézát, Groma Gézá-
né Nagy Juditot, Keszthelyi Lajosné Lándori Sárát,
Tóth Lajost és Tóth Lajosné Bitskei Margitot. Néhá-
nyuknak általános vagy középiskolai tanári állást
kellett elfogadnia, bár közülük többen hamarosan
valamelyik kutatóintézetben folytathatták tudomá-
nyos pályájukat, ott kamatoztatva tudásukat. A tan-
széknek az egyetemen maradt munkatársai (Baint-
ner Géza docens, Somogyi Antal adjunktus, Korecz
László, Kurucz István, Sas Elemér és Tóth-Pál Sán-
dorné tanársegédek) az Atomfizikai Tanszék kereté-
ben folytatták munkájukat.

A TTK 1959. november 26-án tartott tanácsülésének
jegyzõkönyvében ezzel kapcsolatban a következõ
olvasható: „Pócza Jenõ tanszékvezetõ docens kutató-
munkájának folytatására egész állásba a Magyar Tu-
dományos Akadémia Fizikai Kutató Intézetébe ment
át [valójában az MTA Mûszaki Fizikai Kutatóintézeté-
be, a szerzõ ]. Ezzel a Kísérleti Fizika II. tanszékveze-
tõi állása megüresedett. A tanszék vezetésével a Mû-
velõdésügyi Minisztérium Jánossy Lajos professzort
bízta meg azzal, hogy egyelõre a két tanszéket egy
egységként kezelje és átszervezze. […] Az átszervezés
folytán néhány állás is feleslegessé vált. Ezekbõl a
Csillagászati Tanszéket, a Meteorológiai Tanszéket és
a Földrajzi Intézetet erõsítették meg minden egyes
esetben olyan emberekkel, akik megfelelõ szakmai
tudásuk mellett a Kar társadalmi és politikai életét is
erõsítik.”

Ezeket a személyi változásokat a rendszerváltozás
után Nagy Károly úgy értékelte, hogy az oktatói gár-
dának hármas követelménynek kellett eleget tennie:
„A tanár legyen szakmailag jó, a rendszer elkötelezett-
je, és az oktató-nevelõ munkában rátermett. Magya-
rul, legjobb, ha párttag.”

A II. számú Kísérleti Fizikai Tanszék megszûntével
okafogyottá vált a sorszám használata az I. számú
Kísérleti Fizikai Tanszék nevében. Attól kezdve újra

Kísérleti Fizika Tanszék lett, amíg 1970-ben a tanszék
ketté nem vált Szilárdtest-fizikai és Általános Fizikai
Tanszékre. Nagy Elemér a Szilárdtest-fizikai Tanszé-
ket vitte tovább.

Utószó

Mintegy utóiratként, érdekességként hadd említsek
egy mozaikot Nagy Elemérrel kapcsolatban abból az
idõbõl. 1959-ben a Természettudományi Kar a Kos-
suth-díj ezüst fokozatára terjesztette fel õt. Az egyete-
mi tanács elé ez úgy került, hogy az egyetem Kos-
suth-díj bizottsága a felterjesztés mellõzését javasolja.
A jegyzõkönyvben indoklásként ez áll: „A javaslat
nem indokolatlan, de Ligeti professzor véleménye
szerint korai, figyelembe véve nevezettnek az 1956.
évi ellenforradalom alatt tanúsított magatartását.”
Nagy Elemér tíz évvel késõbb, 1970-ben kapta meg az
Állami díjat.
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