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Egy füzetnyi iskolatörténet 

A természettudományok oktatása a múlt század elején, Marosvásárhelyen 

 

 

 

 

„A tudás kívánsága eredeti vágy a lélekben, csak fel kell serkenteni.” 

(Bolyai Farkas) 

 

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum, diáknyelven „a Bolyai”, nemcsak a 

város legszínvonalasabb magyar iskolája, hanem az egyik legrégebbi is, hiszen az intézmény 

nemrég ünnepelte fennállásának 450. évfordulóját. Jelenlegi főépülete 1909 óta áll, a tisztes kor 

pedig sajnos meg is látszik rajta, de ettől függetlenül az építmény egyszerre impozáns és 

otthonos, az előtte levő takaros park hátterében. Dr. Kozma Béla volt iskolaigazgató és Bolyai-

kutató szavaival élve „egy iskola sohasem holt anyag, nemcsak téglából megformált kedves 

épület, barátságos falak rendszere, sok szép diákévre emlékeztető padok sora, fényben úszó 

tantermek, melyeket bizony megszépít a múlt, anyásan körülölelő udvar, tábla, amely valósággal 

hív, hogy elébe állj, és felelj; élményeinket őrző folyosó; az iskola elődök, diákok, tanárok, 

fáklyavivők messzi múltból mába érkező, és innen tovább, a messzi végtelenbe induló stafétája.”
1
 

 

Az intézmény múltja a reformációig, 1557-ig nyúlik vissza. Ekkor az iskola ún. Schola 

Particula volt, majd 1717-ben Református Kollégium lett. A felsőbb osztályokban 1797-ben 

kezdődött el a természetrajz oktatása. 1948-ban, az államosítás után az iskolából állami líceum 

lesz, az intézmény pedig 1957-ben veszi fel híres tanára, Bolyai Farkas nevét. 2000-től két 

intézmény működik az épületben, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és az újraindult Református 

Kollégium. 

 

Természettudományok száz évvel ezelőtt 
 

A múlt század első fele a kollégiumban zajló természettudományos oktatásnak meglehetősen 

kevéssé dokumentált periódusa. Annyi biztos, hogy a két világháború rányomta bélyegét úgy a 

tanárokra és a diákokra, mint az épületre. A tanárok fizetése jelentősen csökkent, sok diák pedig 

a saját tablóképén már katonai egyenruhában szerepel; az épület nagy részét katonai célokra 

                                                      
1
Dr. Kozma Béla: A marosvásárhelyi Református Kollégium Bolyai Farkas Líceum története, megjelent: Az ősi 

Schola mindig visszavár (Emlékkönyv a Bolyai Farkas Líceum 1954/55-ben végzett évfolyamának 50 éves érettségi 

találkozójára), Marosvásárhely, 2005, 11. oldal 
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lefoglalták, így a diákokat néhány tanteremben felváltva oktatták
2
. De miért is érdekel bennünket 

ez az időszak? Egy véletlennek köszönhetően. 

Az iskola fizika szertárában rejtőző elfelejtett kacatok között számos érdekességre 

bukkantunk. Volt köztük egy régi német nyelvű fizikai folyóirat, egy hetven éves ellenőrző (1-es 

kép) és egy 1910-ből származó leltári napló is, mely a következő meglepő szöveggel kezdődik: 

„A megelőző inspectori könyvet Nagy Endre elöljárósági jegyző a jegyzőkönyvi pontok kiírása 

végett házához vitte s a kiírás alatt kisfia skarlátba esett, s így valószínűleg, szakértők véleménye 

szerint is, az inspectori könyv is megfertőződött s ezért kellett ez új inspectori könyvet 

kezdenem”.  

Azonban mindközül a legkülönlegesebb egy közel száz éves füzet volt, melyre mindeddig 

senki sem figyelt fel, így voltunk olyan szerencsések, hogy elsőkként tanulmányozhattuk. A 

borítón a következő szöveg áll: „Marosvásárhelyi ref. kollégium főg. Természettani gyakorlatok 

munkanaplója, 1915. IX. 9-től” (2-es kép). A napló rövid fizikai gyakorlatok leírását és 

eredményét tartalmazza, a dátum és az elvégzők nevének megjelölésével. Emellett a lapok között 

egy „eltévedt” vegytan félévi dolgozatra bukkantunk 1948-ból, melyet sajnos csak 

érdekességként tudunk felmutatni, ugyanis a papír fele hiányzik (3-as kép). Ahhoz, hogy a 

bejegyzéseket helyesen értelmezzük, dokumentálódtunk úgy az ország többi részében 

(Magyarország), mint a Református Kollégiumban történő természettudományos oktatásról. 

 

Kíváncsiak voltunk, hogy a Kollégiumban zajló oktatás mennyire számított korszerűnek és 

mennyire volt összhangban az ország más iskoláinak tantervével. Ezért a marosvásárhelyi Teleki 

Tékában kutakodtunk erre vonatkozó adatok után, de alig találtunk bármit is, amiből az oktatás 

jellegére fény derült volna. Azt viszont kiderítettük, hogy a századfordulón a középiskolákban a 

természettan elméleti oktatása még gyerekcipőben járt (kutatásokat csak az egyetemeken 

végeztek
3
), hiszen nem sokkal azelőtt, 1890-ig még a görögpótló tantárgyakon (görögpótló 

irodalom, görögpótló rajz, stb.) volt a hangsúly
4
.  

 

A Kollégium 1915-1916–os tanévre vonatkozó értesítőjéből (évkönyv) kiderül, hogy a 

használatban levő természettudomány tankönyv a Fehér Ipoly-féle Kísérleti Természettan volt, 

amit Magyarország többi részén is használtak
5
. A matematikai földrajz tankönyv, az 1910-ben 

kiadott „Matematikai és phisikai földrajz” is úgy a Kollégiumban, mint az ország más iskoláiban 

is használatos volt
6
.  

                                                      
2
 Máthé Márta, Haller Béla: A Marosvásárhelyi Református Kollégium alapításának 450. évfordulójára, Magiszter, 

2007, 3-as szám 
3
 Simonyi Károly: A magyarországi fizika kultúrtörténete, A Természet Világa 2001. évi I. különszáma, 94. oldal 

4
 Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe, Osiris 

kiadó, 2001, Budapest, 362. oldal 
5
 Bognár Gergely: Az energia tanításának története (http://martinas.web.elte.hu/bg.html, letöltés dátuma: 2013. 10. 

25) 
6
 Radnóti Katalin: A komplex természettudományos nevelés lehetőségeiről a magyar fizikatankönyvek tükrében 

régen és ma, Iskolakultúra, 1995/8-9.  V. évfolyam, 79-94.o. 

http://martinas.web.elte.hu/bg.html
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És a gyakorlati oktatás? A kísérletezés és mérések végzése a Kollégiumban 1804-ig, a 

Bolyai Farkas - éráig váratott magára. Az iskola későbbi névadója volt az, aki egy új korszakot 

indított az iskola történetében, ugyanis kiemelte a természettudományokat a filozófia keretei 

közül és előadásait kísérletekkel szemléltette
7
. Nevelésügyi tervében így szól a témáról: „A 

mechanikában minél több modellát kell mutatni, s velek csináltatni p. o. hordóvéső, fűrészelő, 

sajtoló, szölőszürcskölő, machinákat, szekereket. A physikának alkalmaztatását minden 

szükségesebbre nézve mutatni kell, ide tartozik a tűznek mindenféle czélra való, minél kevesebb 

vesztéssel, minél többet nyerő használása, csináltatni kell vélek mindenféle kemencéket, legalább 

kicsiben.”
8
 Az 1900-as évek első felében a gyakorlati oktatás – bár még volt, hová fejlődnie – 

már „meggyökerezett” és szerves részévé vált a természettan tanításának, bővült az eszközök 

listája és a kísérletek és mérések tárháza. 

 

A munkanapló 

 

A füzet első fele a már említett gyakorlatleírásokat tartalmazza 1915 és 1927 között. A füzet 

második része kevésbé érdekes, egyrészt mert hosszú kihagyás után indul újra (1943-tól), 

másrészt pedig ekkor már csak a laborgyakorlat megnevezése és az azt elvégző diákok neve 

szerepel.  

A Kollégium 1960-ig fiúlíceumként működött, az aláírt nevek között viszont női nevek is 

szerepelnek, például Gyulai Aranka és Marossi Zsófia, akiknek a tablóját az iskola máig őrzi (4-

es, 5-ös képek). A kérdés az, hogy hogyan kerülnek női nevek egy fiúlíceum diáknévsorába? A 

válasz meglepően egyszerű. Az évkönyv külön tünteti fel a nevüket a „Magántanulók” címszó 

alatt, ez pedig egybecseng a korabeli törvénykezéssel, mi szerint – a leánylíceumok kis száma 

miatt – a lányok tanulhattak fiúlíceumokban is, de csak magántanulókként
9
. Ezzel azt is 

megtudtuk, hogy a Kollégiumban a gyakorlati órákon a magántanulók együtt vehettek részt az 

évfolyam nyilvános tanulóival, ha az elméleti órákon nem is. Így egész biztosan szívesen jártak a 

gyakorlatokra, ha nem is a kísérletek miatt, hát azért, hogy a másik nemmel egy légtérbe 

kerüljenek.  

 

A tanulók bizonyára felügyelet alatt dolgoztak, de az őket ellenőrző tanárra csak két utalást 

találtunk. Az első 1916 februárjából való, amikor feltehetőleg ő írja: „A hiányzók a harctérre 

induló társaik, Trózner L. és Czirom J. kikísérése végett az állomáson voltak. K.” A második 

bejegyzés 1917 januári, a jellege pedig nagyon hasonló: „A rendőrfőkapitányság beköltözése 

                                                      
7
 Gündischné Gajzágó Mária: „A világosság különböző színű szálai habjai hossza”. Bolyai Farkas, a Fizikatanár, 

Fizikai Szemle, 1994. 3. sz. 110–113. o. 
8
 Koncz József: A marosvásárhelyi ev. Ref. Kollégium története, Marosvásárhely, 1896 

9
 Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe, Osiris 

kiadó, 2001, Budapest, 364. oldal 
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miatt a VIII. gimnáziumi osztály fizikai gyakorlata elmaradt.” Bár a „K.” aláírásból a bejegyző 

nevét nem tudtuk meg, megrázó volt egy ennyire konkrét utalást találni a világháborúra, ami a 

még nem is érettségizett diákok életét is kettétörte és mindent felborított, ami addig megszokott 

volt. 

 

A napló az évkönyv tükrében 

 

Tovább kutakodtunk az évkönyvben, és konkrét információkat találtunk a 

természettudományok oktatásával kapcsolatban. A „rendkívüli tantárgyak” között szerepel egy 

ún. Természettani gyakorlatok (Kiss Tamás tanár vezetésével, valószínűleg az övé a fentebb 

említett „K.” aláírás), melyen „részt vett 5 nyolcadik- és 21 hetedik osztályos tanuló
10

, akik 

három csoportba osztva hétfőn, szerdán és csütörtökön végeztek hossz-, idő-, szög-, sebesség- és 

magasság méréseket és hangtani, fénytani hő- és elektromosság körébe tartozó kísérleteket a 

havi 3 korona részvételi díjból beszerzett anyagokon és tárgyakon.
11

”  

 

Az értesítőből az is kiderül, hogy a gyakorlati órák kétféleképpen zajlottak: voltak szabadtéri 

órák (melyeket a Teleki-kertben, a folyóparton vagy a kollégium „játszóhelyén” tartottak) ill. 

gyakorlóteremben tartott órák. Míg a szabadtéri gyakorlatokon a csoport teljes létszámmal részt 

vett, addig a bent végzett méréseket a diákok kettesével vagy legfeljebb hármasával végezték, 

amint a munkanaplóból is látszik. (6-os kép)  

 

A kísérletek és mérések 

 

 A leírások alaposabb olvasása során szemet szúrtak az itt-ott megjelenő helyesírási hibák. 

Ez persze nem mérvadó egy ilyen jellegű füzetben, hiszen a diákok akkor is diákok voltak, 

puskáztak, megtréfálták tanáraikat
12

 és az is előfordult, hogy egymást „tettlegesen 

bántalmazták”
13

, minek keresni a kákán a csomót? Az ellenben igenis kifogásolható, hogy 

számos helyen mellőzik mértékegységeket vagy a jelölések nem egységesek (pl. a grammot hol 

„gr”-nek, hol „grm”-nek jelölik) és ebből kiindulva feltételeztük, hogy számítási hibák is 

lesznek. Erre azonban még visszatérünk. 

Mivel a kísérletek nem tematikai sorrendben jelennek meg, és bennünket érdekelt, hogy az 

évek során mekkora a változás a gyakorlatok jellegében, ránk hárult a feladat, hogy 

                                                      
10

 Az I-VI. osztályos gimnazisták természetrajzot, a VII-VIII. osztályosok pedig természettant tanultak.  
11

 A marosvásárhelyi Református Kollégium értesítője, 1915-1916, kiadja Paál Gusztáv igazgató, 30. oldal 
12

 Csekme István: Diákélet, diákdalok a marosvásárhelyi Református Kollégiumban, az 1920-as években, Custos 

kiadó, 1995, Marosvásárhely, 27. oldal 
13

 A marosvásárhelyi Ref. Kollégium értesítője az 1917-18 tanévre, 69. oldal 
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összeszámolva és rendszerezve a bejegyzéseket szembetűnővé tegyük a kísérleti fizika 

oktatásának fejlődését. (Táblázat) 

A kísérletek túlnyomórészt nem bonyolultak, alapmérések egyszerű eszközökkel (inga, 

kaleidoszkóp, prizma, mágnesek, lejtő, kaloriméter, hőmérő, stb.), viszont vannak köztük több 

mérést igénylők is. Jól látszik, hogy – elvárásainkkal ellentétben – az évek során az elvégzett 

mérések és kísérletek száma és változatossága egyre csökken. Az első dokumentált tanévben 

minden fizikai területet érintenek a gyakorlatok és egy óra alatt akár négyet-ötöt is elvégeztek. A 

következő két évben nagyjából ugyanez a szint, 1918 és 1921 között viszont összesen három 

kísérlet került leírásra. A kérdés: miért? Erre az időszakra vonatkozóan az évkönyvben találtunk 

választ. 1918-tól kezdődően az épület teljes második emeletét „különféle háborús célokra 

foglalta el hol a kormánybiztosság, hol pedig a katonaság”, így a természetrajzi és a 

természettani előadótermekbe is rendes osztály került, tehát a kísérletezés szinte lehetetlenné 

vált.  1921 és 1923 között valamivel több bejegyzés olvasható, a következő év, 1923-24, pedig 

szintén üres. Hogy miért, arra nem találtunk választ, hiszen az évkönyv leírja, hogy a fizikai 

gyakorlatok Kiss Tamás vezetésével ebben a tanévben is összesen heti 21 órában meg voltak 

tartva. Az 1924-25-ös és az 1926-27-es tanévben a füzet viszonylag „forgalmas”, 1925-26-ban 

viszont egy laborgyakorlat sincs leírva. Ennek oka a füzet egy névtelen bejegyzéséből derül ki, a 

kísérletezés "a tanár és tanulók elfoglaltsága miatt szünetel”. Azt, hogy ez az „elfoglaltság” 

pontosan mit fed, nem sikerült kinyomozni, de magyarázatként szolgálhat az 1924-es miniszteri 

rendelet, mely előírja, hogy az érettségi vizsgán minden szóbeli feleletnek román nyelven kell 

elhangzania
14

. Elképzelhető, hogy a kialakult helyzet megnehezítette a tanítás menetét és nem 

jutott idő a „rendhagyó” tantárgyakra. 

 

Utólagos ellenőrzés 

 

   

A bejegyzések tanulmányozása közben felmerült a kérdés, hogy a közel száz éve, a modern 

számológép előtti időkben végzett mérések és számítások mennyire pontosak. Ezért mi is 

elvégeztünk néhányat a feltüntetett szorzások és osztások közül, eredményeink pedig századnyi 

pontossággal egyeztek a füzetben leírtakkal. A számítással tehát nem volt gond, hát a méréssel? 

Ezt a víz törésmutatójának megmérésével ellenőriztük. Az 1918-ban végzett mérés eredménye 

(„nyolcz mérés átlagából”) 1.3025, ami csupán 2.25 százalék viszonylagos mérési hibát mutat a 

„hivatalos” 1.33 értékhez képest. 

 

                                                      
14

 Dr. Kozma Béla: A marosvásárhelyi Református Kollégium Bolyai Farkas Líceum története, megjelent: Az ősi 

Schola mindig visszavár (Emlékkönyv a Bolyai Farkas Líceum 1954/55-ben végzett évfolyamának 50 éves érettségi 

találkozójára), Marosvásárhely, 2005, 38. oldal 
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Számos további mérést leellenőriztünk, de mivel az összes bemutatására nincs mód, csak 

kettőt választottunk ki. Az első a marosvásárhelyi Somos-tető relatív magasságának (a Bolyai-

térhez képest, ahol az iskola áll) megmérése légsúly- és magasságmérőkkel, melynek akkori 

eredménye 124 méter (7-es kép). Első lépésként megpróbáltunk a korabeli diákok bőrébe bújni, 

és modernebb eszközökkel (okostelefonra letölthető, GPS alapú magasságmérő alkalmazással) 

megállapítottuk, hogy a ’Somi’ relatív magassága 129 (±3) méter. Ezek szerint a mérést 

pontosnak nyilvánítottuk.  

Itt azonban még nincs vége. Alaposabban megvizsgáltuk az általuk használt képletet 

fizikatanáraink segítségével, mert gyanítottuk, hogy hiányzik egy műveletjel. Kiderült, hogy az 

levezethető egy magasságmeghatározásra használt alapképletből (a hiányzó műveletjel is 

megkerült), tehát nemcsak a számításaik, hanem a levezetésük is pontos volt. Felmerült azonban 

egy másik hibalehetőség, ugyanis az általuk mért két légnyomásérték jóval eltért a helységre 

jellemzőtől. Ez valószínüleg az eszköz pontatlanságának köszönhető, de nekik a két szám 

különbségére volt szükségük, amely helyes vagy helytelen mérésnél ugyanaz. Összegezve tehát a 

fentieket, a gyakorlat és annak végeredménye helyes, ha nem is tökéletes.  

 

A második mérés a kalorimetria témakörébe tartozik, egy forró vasdarabbal felmelegítettek 

egy liternyi vizet. A víz ismert tömegéből, kezdeti és véghőmérsékletéből és a vasdarab 

tömegéből kiszámították a vas kezdeti hőmérsékletét. A mérés elfogadhatónak tekinthető, 

ugyanis a vasdarab fajhője
15

, melyet előzőleg kiszámoltak és mely segítségével meghatározták a 

vas hőmérsékletét, beilleszkedik a szakirodalom által megadott határok közé. 

 

 Bár akkoriban még egy látszólag egyszerű osztás elvégzése is nehezebb volt, mint 

manapság, a korabeli laborgyakorlatok mégis nagyon megközelítik a napjainkban végzetteket 

úgy a számítások, mint a mérések pontossága szempontjából. 

Tanítás másképp: iskolai kirándulás 

 

 A füzetben nem csak kísérleteket és méréseket örökítettek meg. A már említett tanári 

bejegyzéseken kívül 1922 októberében néhány lejegyzett mondat (talán az utókor számára?) egy 

közös kirándulás lehetőségéről és arról tanúskodik, hogy a környék iskolái tartották egymással a 

kapcsolatot: „A nagyenyedi Bethlen kollégium alapításának három százados évfordulója 

alkalmából emlékünnepély volt. Az ott tartott tornaversenyről visszajövet a sepsiszentgyörgyi 

Mikó kollégium 25 növendéke meglátogatta a kollégium tanhelyiségeit is.” 

A kísérletek rendszerezése közben még egy oda nem tartozó lapot találtunk. Miután 

megfejtettük a kanyargós kézírást, rájöttünk, hogy egy kötelező iskolai kirándulás felhívását 

                                                      
15

 Az a hőmennyiség, mely szükséges ahhoz, hogy a rendszer (ebben az esetben a vasdarab) egységnyi tömegének 

hőmérséklete egy fokkal megváltozzon 
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tartjuk a kezünkben, melyet valószínűleg egy tanár írhatott (8-as kép). Az 1943. október 25-i 

„vegytan- ásványtani tanulmányi kirándulás” úti céljai a parajdi sóbánya, a korondi 

aragonitbánya és feldolgozóhely illetve Erdőszentgyörgy. A felhívásból még azt is megtudtuk, 

hogy a feltüntetett tizenkilenc diák és vélhetőleg a vezető tanár vonattal tervezték megtenni a 

tizenhat pengőbe kerülő utat, melyre a kötelező felszerelés „meleg alsóruha, pokróc és kétnapi 

élelem” volt.  

Ezek szerint az „alternatív tanítási módszerek” (aminek végül is maga a laborgyakorlatok 

elvégzése is számít) alkalmazása nem is annyira modern eszme, mint azt hinnénk, hiszen a 

tanárok már a múlt századtól próbálkoznak összekötni a kellemeset a hasznossal, ami a nebulók 

oktatását illeti.  
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