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Április elején elhunyt Gábos Zoltán, az MTA külsõ tag-
ja, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem híres
fizikaprofesszora, minden(!) erdélyi fizikus, kémikus
Zoli bácsija. Annak idején (a ’60-as években) fiatalabb
volt, mint most a gyerekeim, mindenki kedvelte és tisz-
telte, a diákokhoz való közelsége, emberi magatartása
és óriási tudása folytán csak így maradt meg bennünk.

A közelség – az óriási tudástávolság mellett – nem a
ma szokásos bratyizást jelentette, hanem a mindennap-
jaink problémái iránti valódi érdeklõ-
dést-segítõkészséget. Egy személyes
történet talán jobban megvilágítja
egyedi segítõkészségét. A barátnõm
francia szakos diák volt a Marianum-
ban, és egy lyukasórájában eljött
megkeresni engem a Farkas utcai
épületben. A második emeleten szok-
tam volt lenni, ott volt saját munka-
asztalom, de éppen akkor nem tar-
tózkodtam a laborban. A folyosón
összefutott Gábos Zoltán professzor
úrral, a dékánnal, aki ismerte õt, tud-
ta, hogy bizonyára engem keres,
ezért felajánlotta a segítségét, együtt
kutattak utánam. Bejártak ungot-ber-
ket, mindenhova benyitottak, de nem
találhattak meg, mert az egyik alag-
sori mûhelyben esztergáltam valamit egy ketyerémhez.
Ezt nevezem a diákokhoz való közelségnek és õszinte
segítségnek. A legkisebb dolgokra is odafigyelt.

A ’90-es évek közepén a nagyváradi Ady Endre
Líceumban voltam fizikatanár, éppen az adiabatikus
állapotváltozást tanítottam, a tábla tele volt az abszo-
lút hõmérséklet T jelével, az asztalon pedig a kísérlet.
Egy osztályban sem szoktam kihagyni a poént, hogy
ne rajzoljam fel, és ne meséljem el kedves tanárom
gyönyörû T -betûs képleteit és táblarajzait. Mintha
megéreztem volna a közeledtét, mert az óra végén
Gábos Zoltán nyitott be a Fizikumba. Illendõen fo-
gadtam, és bemutattam a diákoknak, akik megtapsol-
ták az élõ legendát, és kezdtek hinni a különös vélet-
lenek megvalósulhatóságában.

Egy évvel azelõtt, Kolozsváron járva felkerestem,
érdeklõdött a kísérleteim iránt. Elmeséltem az egyikkel
kapcsolatos küszködéseimet, egy érthetetlen és elfo-
gadhatatlan anomáliát. Váradon járva errõl szeretett
volna tovább beszélgetni. Lyukas órám következett,
ezért bemutattam neki a kísérletet, és akkor is jelent-
kezett a számítógép-vezérelt légpárnán végigfutó (in-
kább végigrepülõ) kiskocsi pálya közepi gyorsulásma-
ximuma, de a választ nem találtuk. Ma már tudom,
hogy nem is találhattunk magyarázatot, mert az igen

pontosnak tartott mérõrendszer hiába volt szinte töké-
letes, a valós kísérletben nem tudtam eléggé lecsök-
kenteni a mechanikai beállításokból származó hibát
(μm nagyságrendû, elvileg mérhetetlen távolságról van
szó). Azóta, mintegy éve, az Atomórával támogatott,
sokszorosan pontosabb mérõrendszeremmel sikerült
bebizonyítanom, hogy az anomália bár elkerülhetet-
len, de mértéke szinte az eltûnéséig csökkenthetõ. Ma
már nem tudom elmondani neki, pedig bizonyára ér-

dekelné. A Fizikai Szemle olvasói-
nak nemsokára feltárom a két évti-
zedig bátortalanul hitt, de valójában
nem létezõ anomália okát. Egy ilyen
látogatást nevezek én valódi érdek-
lõdésnek, és nem is ez volt az egyet-
len a Fizikum történetében.

Az elõadásai (nem lehet egysze-
rûen óráknak nevezni) követni való
minták voltak, olyan színvonalon
tartotta õket, amelyet senki sem tu-
dott felülmúlni, sem megközelíteni.
Mindig felkészülten, jegyzetek nél-
kül jött az amfiteátrumba, táblaváz-
latait, képleteit a tökéletesség igé-
nyével „rajzolta”, így könnyen meg-
értettük az egyetemi éveink alatt
leadott igen nehéz fogalmakat. Jegy-

zeteink tökéletesek voltak, mindent kiszámolt a táb-
lán, nem maradt nehezen megoldható, magyarázat
nélküli „házi feladat”. (Bizony-bizony, egyesek óráin
a megsárgult jegyzetekbõl nehezen kimásolható kép-
letgyûjtemény sokszor nem került fel a táblára, a ma-
tematikai-fizikai kibogozásukat nekünk kellett [volna]
befejeznünk. Ez nem mindig sikerült, vagyis alig értet-
tük meg a tanóra lényegét.) Gábos Zoltán tanári min-
taképem lett, pedig én igen messze állok az elméleti
fizikától.

Nem voltak megsárgult jegyzetei, laptopja, kivetítõ-
je, mutatópálcája és okos lézerpointere, csak krétával
a kezében vívta meg harcát velünk, érettünk. Az elõ-
adásai nem a „megmutatom nektek, mit tudok” kate-
góriába tartoztak, õ tanítani jött, végtelen tudásából
óriási adagokat adott át, és tette ezt mosolyogva, sze-
rényen. Egy alkalommal a Boltzmann-állandó értékét
valamiért nem merte fejbõl felírni, egy gyufás skatu-
lyát vett elõ (nem dohányzott), és – elpirulva – az
állandó értékét arról másolta fel a táblára. Tõle nem
krétafizikát kaptunk, hanem élettel teli képleteket,
mindent értelmezett, és mélyre nyúlva megmagyará-
zott. Éreztük, hogy nemcsak tanítja, de mûveli is a
nekünk prezentált tudományát. Mindig megértett kur-
zussal hagytuk el az amfiteátrumot.
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Bárhol találkoztunk, a mosolygós köszönésén túl,
mindig volt egy-két kedves szava, váltottunk néhány
mondatot. Mindig tanított, de nem tartott hivatalos
fogadóórákat, bármikor megszólíthattuk és konzultá-
ciószerûen bármit kérdezhettünk. Ha hosszabb ma-
gyarázatra és képletekre volt szükség, akkor elõkerült
egy vékony, rövid, régimódi, zöld töltõceruza vastag
ceruzabéllel (annak idején nem volt más), és már búj-
tak is ki belõle a képletek, õ pedig örömmel magyará-
zott, de fõleg értelmezett. Örült, hogy segíthetett, mert
Tanár volt!

Az egyik – számomra – legszebb órája egy tavaszon
volt, amikor a felsõéves diákok bankettet tartottak. A
bankett utáni reggelen mi az Elektromosságtan amfi-
teátrum ablakaiból láttuk, amint kijött a bankettnek
otthont adó Egyetemiek házából, majd belépett az
Egyetem épületébe. Néhány perc múlva – 9:30-kor, az
órarend szerint – megkezdte szokásos, háromórás elõ-

adását, amely oly pontosan „belõtt”
volt, mint mindig. A tanár úron csöp-
pet sem látszott az átvirrasztott éjsza-
ka sõt, a képletek és a magyarázatok
belsõ kapcsolatai talán még élénkeb-
bek voltak, mint máskor.

Egy ilyen Tanárral szemben nem
tehettük meg, hogy készületlenül
menjünk vizsgázni, de ha mégis meg-
akadtunk, segítõ kérdéseket tett fel.
Így a szokásos vizsgadrukk nem gá-
tolt meg bennünket tudásunk elõadá-
sában. Mindig kedves, mosolygós ar-
ca többet hozott ki belõlünk, mint
más tanárok szigorú tekintete. Az át-
vett tudás mellett a – talán sokkal
értékesebb – magatartáspéldát is ma-
gunkkal vittük, és megpróbáltuk azt
is továbbadni. A kolozsvári BBTE
szinte minden tanárát, kutató fiziku-
sát, professzorát tanította. Diplomá-
ink egy része, akármilyen szakirányt
is követtünk, biztosan az õ érdeme,
neki is köszönhetõ.

Ez nem egy szokásos nekrológ, hiszen Gábos Zol-
tán sem volt egy szokásos tanár. Az életrajzi adatait
akarattal hagytam ki, a száraz adatok a Wikipédián
megtalálhatók. Gábos Zoltán a hivatalos adataiban
bemutatott címeknél, publikációknál sokkal több volt,
az õ értékeit csak hálás emberi szavakban tudjuk
megközelíteni. Én inkább olyan egyszerû, személyes
történeket választottam, amelyek ötven év múltán is
megmutathatják tanári nagyságát és egyben minden-
kihez való közelségét, talán megismételhetetlenségét
is. Az idei, jubileumi találkozónkon már nem fogha-
tunk vele kezet, pillantásunkban nem érezheti az
örökös hálánkat…

Zoli bácsi, nyugodjon békében! Emlékét sok szere-
tettel megõrzi az egykori Bolyai, majd a Babeş-Bolyai
Tudományegyetem minden volt fizikus és kémikus
diákja.

Bartos-Elekes István
BBTE, 1968.
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