Kunc Adolf
(1841–1905)

Kunc Adolf 1841. december 10-én született a Vas megyei Hegyhát kisközségben; édesapja uradalmi erdőtiszt volt. Mivel szülei korán meghaltak, az igen értelmes árva neveltetéséről nagynénje gondoskodott, aki
először a keszthelyi, majd a szombathelyi premontrei
gimnáziumba íratta be. Az első osztályt még Keszthelyen végezte, majd tanulmányait Szombathelyen folytatta és fejezte be.
Itt és ekkor érlelődött meg benne a gondolat,
hogy a szerzetesi pályát választja, ennek megfelelően
1857-ben, 16 évesen, még gimnáziumi tanuló korában a
csornai premontrei rend tagjai közé lépett. Különösen a
természettudományi tárgyakban és matematikában ért el kiváló eredményt. 1860-ban „dicséretes” osztályzattal tette le az érettségi vizsgát. Ezután Szombathelyen és Jászóvárott teológiai
tanulmányokat folytatott, majd ezek befejeztével 1864 augusztusában pappá szentelték. Ezt
megelőzően már több éve működött tanárként, előbb Keszthelyen, majd Szombathelyen.
Érettségijét követően a budapesti Tudományegyetemen folytatta tanulmányait, és itt
1867-ben matematikából és fizikából tanári vizsgát tett, majd 1869-ben megszerezte a doktori
fokozatot is. Ebben az időben volt a Tudományegyetem fizikaprofesszora Jedlik Ányos, akinek Kunc Adolf az egyik legkedvesebb tanítványa lett. Jedlik saját kezűleg az alábbi szöveget
írta be Kunc minősítésébe: „Kitűnő szorgalommal és előmenetellel végezte tanulmányait, a
gyakorlatok elvégzésében igen szorgalmas volt.”
Tanulmányai alatt, 1867-től már egyidejűleg tanított is a szombathelyi premontrei
gimnáziumban, amelynek igazgatói tisztségét 1874-től tíz éven át viselte. 1884. június 14-én
megválasztották a Csornai Premontrei Kanonokrend prépostjává, s ugyanezen napon lett
Szombathely város országgyűlési képviselője is. 1894-ben avatta fel a Szombathelyi Premontrei Főgimnázium ma is álló új épületét, a telek, az épület és a felszerelés összesen 160 ezer
aranykoronába került. Az épületben egy teljes emeleti szárnyat rendeztek be a fizikai és kémiai oktatás számára. 1894-ben báró Eötvös Loránd vallás- és közoktatásügyi miniszter jelentésében Hidasi Kornél megyéspüspök áldotta meg az új intézményt, míg az avatóbeszédet Kunc
Adolf prépost tartotta.
Nagy visszhangot váltott ki, amikor 1891-ben sikeresen megismételte Foucault híres, a
Föld forgását szemléltető ingakísérletét a szombathelyi székesegyház kupolája alatt, ahol a
nagytemplomot zsúfolásig megtöltő közönség soraiban jelen volt professzora, Jedlik Ányos
is. Hasonlóan nagy jelentőségű eredménye volt a Szombathely–Ógyalla közti telefonkapcsolat
létrehozása.
Nevéhez fűződik a csornai anyaház barokk épületének átépítése és a türjei románkori
templom felújítása is. Nem szerette a nyilvános szereplést, inkább a magányt kedvelte. Élete
alkonyát nagyrészt a premontreiek ősi zalai birtokán töltötte. Keszthelyen érte a halál 1905.
szeptember 14-én. Kívánságára Türjén temették el.
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