
mivel az N 2 O 2 dimerre kevés adat áll rendelkezésünkre. Amennyiben csak egy 
pár fokkal térünk el a 298 K standard hőmérséklettől, a következő megközelítő 
összefüggést kapjuk meg (a számítás részleteit mellőzve): 

In K 3 =1359.78/T - 19.240 + 0.4616 In T (7) 
Az alábbi táblázat összegezi a számítás eredményeit. Látható, hogy T 

növekedésével k4 nő, de ka csökken és ez igazolja a Bodenstein által javasolt 
mechanizmus helyességét. 

T In k2 In K 3 In k4 
(5) (K) (6) (7) 

In k4 
(5) 

298 8.655 -12.050 20.705 
300 8.636 -12.074 20.710 
302 8.617 -12.101 20.718 

Mindez csak egy érdekes epizód a fizikai kémia történetében? Nem egé-
szen! Bodenstein megvonhatta volna a vállát és abbahagyhatta volna a kísér-
leteit, hogy az akkori szakmai világ ne nevesse ki. Ehelyett bízott a 
kísérleteiben, és a tudományos kíváncsisága és kitartása egy fontos felfede-
zéshezvezetett. ma már azt is nagyon valószínűnek tartják, hogy a karbon által 
katalizált monoxidációban is a dimernek alapvető szerepe van. Bodenstein egy 
könnyű megoldás helyett egy nehezet választott, ami végül is helyesnek 
bizonyult - ez az epizódnak a legfontosabb üzenete számunkra. 

Thomas Z. Fahidy (Tamás Zoltán) 

University of Watterloo, CANADA 

ARCKÉPCSARNOK, 
TUDOMÁNYOK TÖRTÉNETE 

László  Tihamér 
(1910-1986) 

A Bolyai egyetem hősi korszakának te-
vékeny munkása, kitűnő szervezője volt dr. 
László Tihamér Emlékezzünk vissza arra 
a kezdeti korszakra: a Groza kormány en-
gedélyezte és támogatta a magyar egye-
tem létesítését. De az épületek üresen 
állottak. Nem volt tanszemélyzet, diákság 
is kevés. Hiányzott a bútorzat, a laboratóri -
umi felszerelés. 

A szervezést a munkatársak toborzásán 
kellett kezdeni. A kísérleti fizikusokat Lász-
ló Tihamér, az elméletieket Vescan Teofil 
gyűjtötte egybe. Egyáltalán nem voltunk 
homogén társaság; legtöbben Kolozsváron 
tanultak, de volt aki a soproni erdőmérnöki 
fakultáson, vagy a pesti műegyetemen sze-



fakultáson, vagy a pesti műegyetemen szerezte a diplomáját. Nagy érdeme 
László Tihamérnak, hogy ezt a nagyon vegyes társaságot rövid idő alatt közös 
nevezőre hozta, összekovácsolta. Megszervezte a jó együttműködést. Lelkiis-
meretes munkát, tárgyunk szeretetét követelte mindenkitől. 

Egyetemünk beindulásakor nehéz helyzetben voltak a reálszakosok. A 
fizikusok, kémikusok munkájához kisérleti anyag, műszerek meg műhely kel-
lett. A fizika Galilei és Newton óta kisérleti tudomány. A valamire való közép-
iskolai és egyetemi oktatást jól megválasztott kísérletekre kell alapozni. Az 
egyetemi oktatás folyamatos lánc; a diák kísérletezés közben tanul meg mérni 
és számolni, majd érti meg az elméleti fizikát. 

László Tihamér egyetemi előadásain Pohl által képviselt göttingai kisérleti 
fizikai iskola nyomdokain haladt. Ezt a kisérleti fizikai irányzatot nagy nevű 
elődjétől Gyulai Zoltán profeszortól  vette át, aki Pohl tanársegéde volt Göttin-
gában. 

A századfordulón a kísérletező fizikusok egy sereg új jelenséget fedeztek 
fel (pl. a radioaktivitás, Röntgen sugárzás, gázsülések), ezek magyarázata 
gyökeresen új szemléletet követelt. Röviden összefoglalva a változás lényegét, 
a mechanikus szemléletről át kellett térni az elektrodinamikusra. 

Még a nagy tudósok sem fogadták el könnyen az új gondolkodást; nehéz 
volt megszokni, mert mélyen gyökereztek a régóta elfogadott tételek. Még 
mélyebb volt a szakadék a friss,  élő, addig szokatlan ismeretek és az oktatás 
között. 

R.W. Pohl egész életét arra szentelte, hogy a kísérleti fizika tanítását 
alapjaiban megreformálja.  A mindennapi élet és a fizika szoros kapcsolatát 
alapozta meg. Szellemes, újszerű kísérleteivel a jelenségek lényegére mutatott 
rá. Jelentős újítása volt, hogy meghonosította a gyakorlati elektromos mérték-
rendszert. 

A gyakorlat hamar elfogadta ezt a rendszert, de az iskolák és fizikusok egy 
része görcsösen ragaszkodott az elavult elektrosztatikus rendszerhez, mely-
nek alkalmazása nehézkés átszámítást igényelt. 

Pohl új utat tört. "Bevezetés  az elektromosságtanba"  című könyvében 
következetesen végig a gyakorlati rendszert alkalmazza. Országunkban Lász-
ló Tihamér és munkatársai elsőnek vezették be ezt a rendszert. 

Amikor László Tihamér az egyetemre került, már hosszú tanítási gyakorlat-
tal bírt. Mégsem bízta magát rutinjára, minden óráját nagy gonddal készítette 
elő. Az előadás előtti napon, pontosan négy órakor összegyűltünk: a tanárse-
gédek és a technikusok. Ó már készen hozta magával az előadás részletes 
vázlatát. Azon feltüntette a kapcsolási vázolatokat, a műszerek helyét, a 
kísérlet időtartamát. Csak az operák ügyelői szoktak ilyen alapos "partiturát" 
készíteni az előadásról. 

Minden kísérletet többször kipróbáltunk. Megkerestük a legjobb beállítást. 
A kísérleti asztalnak szépnek kellett lennie - esztétikai nevelésre van szükség 
- mondogatta. Vagy hatféle vetítőberendezésünk volt. Rendesen este nyolcig 
tartott a bekészítés, de új kísérletek beállítása néha éjfélig is elhúzódott. 

Még ilyen gondos beállítás mellett is néha előfordultak gixerek, de a diákok 
ezt rendszerint észre sem vették, Egyetlen ócska galvanométerünk volt, az 
néha megmakacsolta magát, a helyre igazításához föl kellett mászni a létrán. 

László nagy gondot fordított  a diákok loboratóriumára. Kezdetben ehhez 
semmi műszerünk nem volt. A pénzügyminisztérium ismerve a Bolyai egyetem 
nehéz helyzetét, gyors segélyt utalt ki számunkra. 

Akkor leutaztunk Bukarestbe, kapcsolatba léptünk a fekete piaccal és 
műszereket vásároltunk. Emlékszem, hogy egyszer egy külvárosi pékség 
lehúzott redőnye mögül csodálatos Philips műszerek kerültek elő. Az így 
beszerzett eszközökből a következő években egy jól működő diáklaboratoriu-
mot sikerült létrehozni. A mérések során diákjaink majd minden elektromos 
műszert, készüléket, gépet megismertek és megtanulták annak kezelését. 

Arra is gondolt László Tihamér, hogy végzett diákjaink üres vagy tönkre 



ment fizikai szertárakat találnak; a gyakorlati órákon megtanítottuk őket, egy-
szerűbb bemutatási eszközök elkészítésére, vagy megjavítására. 

Sok mindennel elégedetlenek voltunk akkor, de épp ez hajszolt bennünket, 
hogy egyetemünket fejlesszük. Ha most 30-40 év múltán visszagondolok, 
meglepően termékenynek látom a Bolyai első éveit. 

A kísérleti fizika majd minden ágából megírtuk jegyzeteinket. Igyekeztünk 
magas szinten tartani az oktatást. Egységes szemléletet biztosított az, hogy 
mindnyájan Pohl könyveit tekintettük alapnak. Jó kapcsolatunk volt az elméleti 
fizikusokkal is, szobájuk ott volt mellettünk. 

Óráinkon a diákok megtanulták a tanítás tehcnikáját is. Jó kapcsolatunk volt 
a diákokkal, a szünetekben együtt röplabdáztunk, úszódába, kirándulni együtt 
jártunk. Az évfolyamtaláikozokon diakjaink jószívvel, szeretettel emlékeznek 
ránk. 

1959-ben egyesítették a két egyetemet és minden megváltozott. Kijelentet-
ték, hogy a fizika kar feladata tudományos kutatók képzése és az egyetem 
profilját  ennek megfelelően alakították. Sok kollegát hívtak meg külföldről  és 
sokat küldöttek ki ösztöndíjjal. Sokan mentek át más egyetemekre. Az idő fogja 
ezeket a változtatásokat elbírálni. Minden esetre a Bolyai elismerését jelentet-
te, hogy diáklaborjainkat mindenestől átvették és azóta is keveset változtattak 
rajtuk. Megváltozott a kísérleti fizika oktatása. Átszervezték a tanszékeket. 
Felbomlottak a régen együtt dolgozó, összeszokott csoportok. László Tihamér 
pályája elején általános fizikát tanított, később szakosodott elektromosságra. 
Ezt hosszú ideig és igen jól tanította. Az egyesítés után változatos volt e 
tevékenysége, elektronikát, elektromosméréseket, hullámterjedést és gáze-
lektronikát adott elő. 

Logikus gondolkodást, szakmánk szeretetét, korrekt viselkedést tanultunk 
dr. László Tihamértól. Igyekszünk tovább folytatni ezeket a Bolyai hagyomá-
nyokat. 

Dezső Ervin 

Régi kísérleti eszközök 
a kolozsvári Brassai Sámuel Líceum fizikai múzeumából 

A kolozsvári Brassai Sámuel Líceum az 
1557-ben alapított iskola utóda, a volt unitárius 
kollégium épületében működik. A termé-
szettudományos oktatás már a XVII. század-
ban jelen volt kezdetleges formában, a 
fizikával kapcsolatos ismeretek oktatása vi-
szont csak a XVIII. századra tehető. A termé-
szettudományi szertár tervszerű fejlesztése a 
század végén kezdődött el. Jelen számunk-
ban néhány régi eszközt szeretnénk bemutat-
ni, és egyben kedvet csinálni ahhoz, hogy 
mások is gyűjtsenek adatokat az iskolájuk régi 
eszközeiről, mert szívesen bemutatnánk azt a 
lapunkban. 

Az iskola eszközeit 5 csoportba sorolhat-
nánk: 


