
Gyulai Zoltán (1887-1968) 
A Kolozsvári Egyetem fizikakönyvtárának folyóiratait  lapozva, az egyik 

nagy tekintélyű lap - Zeitschrift  f. Phys - 1925 évi kötetében egy Gyulai Zoltán 
által írt cikkre bukkanunk. A cikk címe nem hivalkodó: A NaCI  kristályok 
fényelektromos  vezetése.  Ez az értekezés a Göttingai Egyetem más hasonló 
közleményeivel együtt a későbbiekben a félvezetők elmeleti és kísérleti alap-
jait adta meg. 

Elöljáróban azért említettem a kősókristályokkal kapcsolatos vizsgálatokat, 
mert az 1946-47-es években Gyulai tanár úr egyetemi előszobájában a Dézs-
ről hozott kősókristályokat láttuk, de mint diákok nem tulajdonítottunk ezeknek 
különösebb jelentőséget. Később, amikor már többet tudtunk, ismertük fel, 
hogy a Gyulai Zoltán professzorunk  által vizsgált NaCI kristályok a fizika egyik 
új irányát jelzik: a kristályok, a szilárd testek fizikáját. Ez a Göttingeni Pohl 
professzor  által kezdeményezett kutatás vezetett el a félvezetők tanul-
mányozására. 

Gyulai Zoltán középiskolai tanulmányait a Kolozsvári Unitárius Kollégium-
ban, felsőfokú  tanulmányait a Kolozsvári Egyetemen végezte (ez azzal ma-
gyarázható, , hogy a Marosmegyei Pipe községből került a legközelebbi 
foiskolára).  Életere a sok újrakezdés jellemző. Hadifogsága után Szegeden 
magántanár, majd Debrecenben, Kolozsváron, Budapesten tanít. Egy elméleti 
fizikus számára ez a sok változás nem jelentene problémát, de egy vérbeli 
kísérleti fizikus számára ez rendkívül sok munkát, önfeláldozást jelent. 

Visszaemlékezve, az Egyetemen Gyulai Zoltán professzorral  először a 
központi épületben mint elsőéves diák találkoztam, 1945-ben. A háború után 
lassan visszajöttek az egyetem neves tanárai, s így érdeklődéssel vártuk 1945 
tavaszán a kísérleti fizika professzorát.  A mostani mechanika előadóba jött, s 
az első benyomásom az volt, hogy már arcvonásai is gyakorlati beállítottságát 
tükrözték. A későbbiekben is megcsodáltuk az igen gondosan és pontosan 
végzett kísérleteit. Még most is a szemem előtt van a keze, amint nagy 
megérzéssel a hullámok interferenciáját  mutatja. Sokszor hivatkozott a "józan 
paraszti észre", beszéde nem volt szónoki, elég sokszor ismételte az "ugye-
bár" szót. 

Összességében azonban az előadásai mindig mély benyomást keltettek a 
hallgatóságban. 

Lelkesedésével és tárgyszeretetével a fizika tanításában Gyulai iskolát 
teremtett, és példát mutatott arra, hogy a legkisebb helyi és anyagi lehetősé-
gekkel is lehet fizikát tanítani és kutatásokat végezni. 
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