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ERDÉLYI MAGYAR MATEMATIKUSOK ÉS
INFORMATIKUSOK KUTATÁSAI.
19902001.
Jelen tanulmányban áttekintjük az 1990 és 2001 közötti idõszak erdélyi magyar anyanyelvû matematikusainak és informatikusainak1 tevékenységét és tudományos eredményeiket. Ezek a kutatások Erdélyben
egyetemekhez kapcsolódnak. Mivel eddig magyar nyelvû egyetemi szintû
matematikai oktatás Erdélyben csak Kolozsváron volt, itt élt és dolgozott
a kutatók zöme is. Ez a magyarázata annak, hogy dolgozatunk kissé Kolozsvár-centrikus. Ugyanakkor nem feledkezünk meg azokról sem, akik
máshol tevékenykednek. Elõtte azonban tisztáznunk kell egy fogalmat.
A szerzõk véleménye szerint a tudomány nemzetközi, ezért értelmetlen magyar tudományról vagy magyar matematikáról beszélni. Viszont a tudományos kutatásnak vannak nemzeti vonatkozásai. Nemzeti
az érdek a tudományos kutatásban való részvételre. Sok esetben nemzeti jellegû az ehhez szükséges infrastruktúra és a képzés is, nem beszélve
arról, hogy maguk a kutatók valamely nemzethez tartoznak. Az alábbiakban ilyen értelemben használjuk, például, az erdélyi magyar tudományosság kifejezést.
Néhány szót kell ejtenünk az elõzményekrõl. Erdélyben a matematikai
kutatásoknak komoly hagyománya van. Már a kolozsvári egyetem megalakulása elõtti idõkben is éltek Erdélyben olyan matematikusok, akik jelentõs tudományos eredményeket értek el. Ezek közül feltétlenül meg kell említenünk Bolyai Farkast és a zsenialitásában máig felülmúlhatatlan Bolyai
Jánost. Az 1872-ben megalapított kolozsvári egyetemen a századfordulóra
igen erõs matematikuscsapat alakult ki. Az itt tanítók között sok világhírû
tudós volt, akik a XIX. század utolsó évtizedeiben jelentõsen feljavult magyar középiskolai képzés után Európa legjobb egyetemein sajátíthatták el
az akkori matematika minden csínját-bínját. A XX. század elsõ két évtizedében a kolozsvári egyetemen számos olyan eredmény született, amelyek
1 Itt csak elméleti informatikáról lesz szó, a mûszaki és gazdasági informatika nem
tárgya a jelen tanulmánynak.
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a modern matematika nélkülözhetetlen részét képezik, és a fiatalokra a mai
napig ösztönzõen hatnak. Az egyetem 1919-es Szegedre menekülése derékba törte ezt a magas szintû matematikai kutatást. A két világháború között Erdélyben a magyar kutató matematikusokat több-kevesebb sikerrel
csupán néhány jól felkészült középiskolai tanár képviselte.
Az erdélyi román matematikai kutatás is kezdeti fázisában volt. A háború után alapított román egyetem matematikai tanszékeire a tudományos
kutatásban nemigazán jártas középiskolai tanárokat neveztek ki. Az idõnként vendégtanárnak meghívott néhány világhírû francia és román matematikus ezt a hátrányt nem pótolhatta. Román vonatkozásban Erdélyben
csak a második világháború után alakultak ki azok az intézményi és személyi feltételek, amelyek említésre méltó matematikai kutatásokhoz vezettek.
A bécsi döntés után a Szegedrõl visszaköltözött magyar egyetem,
majd az 1945-ben alapított Bolyai Egyetem, habár fõleg tanárképzõ jellegû volt, mégis megteremtette a feltételeket a tudományos kutatásra.
1949-ben az újrakezdés nehézségeivel küszködõ Bolyai Egyetemet, külsõ
kényszer hatására, sok tekintélyes tanára elhagyta. Ez a tudományos kutatás szempontjából olyan újabb érvágás volt, melyet csak az 50-es évek
vége felé sikerült kiheverni. De ekkor a váratlan egyetemegyesítés során a magyar egyetem tanszékeit felszámolták, a tanárok többségét  esetenként megkérdezésük nélkül  a román egyetem tanszékei között szétosztották, a többit más oktatási intézményekben alkalmazták. Az új
egyetemen magyar nyelvû matematikai oktatás csak 1964-ig volt. A késõbbi évtizedek erdélyi magyar tudományos kutatóinak legnagyobb része
a Bolyain volt tanár, vagy ott tanult.
1959 után a magyar egyetemi oktatók száma fokozatosan csökkent,
újakat csak elvétve vettek fel. Három évtized alatt mindössze három magyar tanársegéd került be a kolozsvári egyetem matematika karára. A Bolyai Egyetem bezárása után az erdélyi magyar tudományosság megszûnt
önállóan létezni. Eltûntek azok az intézményi keretek, amelyek lehetõvé
tették a kutatás tárgyi és személyi feltételeinek biztosítását. A matematikusok szempontjából ennek a nehéz idõszaknak mégis volt egy pozitív
hozadéka. A BabeºBolyai Tudományegyetemen a matematikai tanszékek
megerõsödtek, a tudományos tevékenység újból elõtérbe került. Ismét
sorskérdéssé vált, hogy valaki a tudományos munkában tud-e teljesíteni
vagy sem. Mivel a Bolyai Egyetemen doktorátusi vezetõ matematikus nem
dolgozott, a magyarok közül csak azoknak volt tudományos minõsítésük,
akik azt már korábban megszerezték, vagy egyetemi tanulmányaik befejezése után a Szovjetunióban elvégezték az aspirantúrát. Ilyen viszont ke-
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vés volt. Az új egyetemen lehetõség nyílt a doktori cím megszerzésére, és
a magyarok nagy többsége ki is használta ezt. (Aki nem tudott doktorálni,
távozott az egyetemrõl.) Egyesek szakmai elismertsége jelentõsen növekedett; ezek, ha lassan is, a ranglétrán feljebb kapaszkodhattak. Mi több, a
70-es évek elején két magyar kollégát is az a megtiszteltetés ért, hogy elnyerték a német Alexander von Humboldt Alapítvány ösztöndíját, amely
fiatal kutatók számára a mai napig az egyik legnagyobb kitüntetés.
A hetvenes évek elején engedélyezték, hogy három alaptantárgyat magyarul is lehessen tanítani a kolozsvári egyetem matematika karán. Mivel
égetõen szükség volt magyar nyelvû szakirodalomra, és Dáné Tibor szerkesztõ jóvoltából a kolozsvári Dacia Könyvkiadónál a feltételek adva voltak,
született néhány matematikai tárgyú könyv, amelyek túlmutatva a szigorúan vett tankönyvi kereteken, hozzájárultak az erdélyi magyar tudományosság ápolásához (Benkõ 1975; MaurerVirág 1976; BalázsKolumbán 1978;
RadóOrbán 1981; Cseke 1982). Az 19201983 közötti idõszak erdélyi matematikai eredményeirõl Maurer Gyula (Maurer 1988) számol be.
Az 1989-es változás éppen az utolsó órában következett be, amikor a
karon már csak nyolc magyar anyanyelvû tanár tanított. 1990-tõl kezdve,
ádáz küzdelmek után, sikerült a magyar nyelvû oktatást karunkon évrõl
évre bõvíteni. Minden újabb tantárgyért külön meg kellett küzdeni. Az
informatika magyar nyelvû oktatását csak nagy erõfeszítések árán sikerült kiharcolni, részben azért, mert a korábbi években az informatikát a
nemzeti titoktartás mítosza lengte körül, így a fordulat évében az egyetemen mindössze egy magyar informatikus dolgozott.
Tíz év után elértük, hogy a magyar tagozat struktúrájában egyenrangú
a románnal. Például, karunkon most már van magyar nyelvû mesteri képzés is. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a magyar tagozat, sajnos, csak
a hallgatók szintjén létezik. Nem sikerült kiharcolnunk a magyar nyelvû
tanszékeket, így karunkon nincs önálló szakmai irányítás sem. A magyar
kollégák különbözõ tanszékeken dolgoznak, ott kisebbségben vannak, s
mivel a döntéseket többségi határozattal hozzák, nap mint nap lehetõségük
nyílik politikai bölcsességük bizonyítására. Karunkon 1990 óta egyetlen
magyar tanszékvezetõ sem volt. Ez nem a magyar kollégák szakmai színvonalának, hanem a sajátos román demokráciának a következménye.
A magyar nyelvû matematikai és informatikai oktatás kibõvítése azzal az örvendetes következménnyel járt, hogy a magyar oktatók száma
megsokszorozódott. Többnyire tehetséges fiatalok kerültek a karra, akik
közül idõközben már többen doktoráltak, míg mások  kivétel nélkül 
doktoranduszok. Így megteremtõdtek a feltételek a tudományos kutatás
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kibontakozására. A sok veszteség ellenére még mindig volt alap, amelyre
lehetett építkezni. A megmaradt öt idõsebb kolléga, akik még a Bolyain
kezdték pályafutásukat, jártasak voltak a kutatómunkában, és rendelkeztek bizonyos nemzetközi szakmai kapcsolatokkal, közülük néhánynak
joga volt doktoranduszok irányítására. Így viszonylag rövid idõ alatt kialakult egy hatékony kutatói csoport, amely az elmúlt tizenegy évben
csak külföldön több mint 300 dolgozatot közölt, fõleg angol nyelven, jó
néhányat nagy tekintélyû nemzetközi folyóiratokban. A mellékelt
szakirodalmi jegyzékben ezek közül, példaként, csak néhányat említünk,
amelyek rangos külföldi lapokban jelentek meg, a többirõl az internetes
referáló lapokban lehet információkat szerezni.
A publikálási lehetõségek is megváltoztak, ma már engedély nélkül
lehet bárhol közölni. (1990 elõtt, fõleg a nyolcvanas években, engedély
nélkül csupán az itthoni szakfolyóiratokban lehetett közölni.) Hazai matematikai szakfolyóirat több is van, ezek közül csupán a kolozsváriakat
említjük: Mathematica, Studia Universitatis BabeºBolyai ser. Mathematica, Revue dAnalyse Numérique et de Théorie de lApproximation. Amint
a nevébõl is kiderül, a Studia a kolozsvári BabeºBolyai Tudományegyetem lapja, míg a másik kettõ a Román Akadémia kolozsvári fiókjának a
szakfolyóirata. A temesvári, marosvásárhelyi és brassói egyetemeknek is
van saját matematikai szakfolyóiratuk.
A tudományos tájékozódást nagyon megkönnyíti az Internet nyújtotta lehetõség. A két legismertebb referáló lap, a Mathematical Reviews2 és
a Zentralblatt für Mathematik,3 hozzáférhetõ az Interneten (egyetemeken
ingyenesen), de CD-lemezen is. A tudományos cikkekrõl bármikor adatok kaphatók a két említett referáló lap internetes címén. Nagyon sok
szakfolyóirat cikkei megtalálhatók az Interneten is, egyesek ingyen (pl.
European Mathematical Information Service4) mások elõfizetéses alapon
(pl. a Springer5 vagy az Elsevier6 kiadók stb. folyóiratai).
A tanszékeken hetente tartott szemináriumoknak a magyar kollégák
aktív részvevõi; sõt, egy esetben maga a szeminárium vezetõje is magyar.
Ezek a szemináriumok ugyancsak a tudományos tájékozódást szolgálják.
A résztvevõk beszámolnak saját eredményeikrõl, doktoranduszi referátumokat és doktori disszertációkat vitatnak meg. Több tanárkolléga tagja
2
3
4
5
6

MathSciNet: http://www.ams.org/mathscinet/search
Zentralblatt MATH: http://www.emis.de/ZMATH/
http://www.emis.de
http://www.springer.de
http://www.elsevier.nl
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belföldi és külföldi szakfolyóiratok szerkesztõbizottságának, illetve recenzensként dolgozik a Mathematical Reviews és a Zentralblatt für Mathematik felkérésére.
A kutatásokat megkönnyítik az intézményes kapcsolatok a magyarországi, de más külföldi egyetemekkel is (Heidelberg, Düsseldorf, Chemnitz,
Würzburg, Marseille stb.). Ezenkívül az egyéni kapcsolatokon alapuló közös kutatások sem elhanyagolhatók. Az intézményes kapcsolatok fõleg a
kölcsönös együttmûködési szerzõdések, a TEMPUS7- és CEEPUS8-programok alapján mûködnek. Három magyar kolléga  köztük az egyik igazgatóként  tagja a Halmazértékû függvények és optimalizálás témát vizsgáló
nemzetközi kutatócsoportnak, amelyet a Világbank támogat. Ez a támogatás
lehetõvé teszi a kutatáshoz szükséges infrastruktúra javítását, bel- és külföldi szakmai rendezvényeken való részvételt, valamint külföldi munkatársak
fogadását. Nagy segítséget nyújtanak a különféle ösztöndíj-lehetõségek.
Ezek közül elsõsorban a magyarországi DOMUS-ösztöndíjat említjük mint
a legtöbb erdélyi kutató által igénybe vett lehetõséget. Végül, de nem utolsósorban megemlítjük, hogy újabban kollégáink közül többen elnyerték a
Sapientia Alapítvány kutatási, ill. doktoranduszi ösztöndíját.
A tanügyminisztérium mellett mûködõ Országos Tudományos Kutatási Központ (CNCSIS) által támogatott pályázatok kivitelezésében a matematikai tanszékek többi tagjával együtt a magyarok is részt vesznek. Ezzel is hozzájárulnak a kutatás anyagi feltételeinek javításához, lehetõvé
teszik számítógépek, nyomtatók, másolók stb. beszerzését.
1995 óta a kolozsvári BabeºBolyai Tudományegyetem magyar és román matematikusai és informatikusai a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen dolgozó kollégáikkal közösen kétévenként nemzetközi
konferenciát szerveznek (Joint Conference on Mathematics and Computer Science), amelyen természetesen nemcsak a két intézmény munkatársai vesznek részt (külföldrõl eddig holland, német és lengyel matematikusok voltak jelen). A konferencián elhangzott dolgozatok nagy része
megjelenik a budapesti Pure Mathematics and Applications c. szakfolyóiratban. Az elsõ két konferencia színhelye a Kovászna megyei Illyefalva
volt, a harmadiké a magyarországi Visegrád, a negyediké a Nagyvárad
melletti Félixfürdõ. A következõkben a konferenciát felváltva Magyarországon és Erdélyben tartjuk.
7 Trans-European Mobility Program for University Study
8 Central European Exchange Program for University Study
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Az elmúlt tizenkét év sikereihez tartozik az is, hogy ebben az idõszakban a BabeºBolyai Tudományegyetemen összesen 17 erdélyi magyar fiatal matematikus és informatikus kolléga védte meg doktori disszertációját,
és további 15 disszertáció készülõben van. Az új kutatók képzését azonban
bizonyos nehézségek árnyékolják be. Itt elsõsorban arra gondolunk, hogy
a legtehetségesebb fiatalok egy része elvándorol, így kevés igazán tehetséges fiatal vonható be a mesteri és doktori képzésbe, annak ellenére, hogy
ennek jelenleg semmilyen adminisztratív akadálya nem lenne.
Mivel a magyar kutatók szétszórtan élnek és dolgoznak (bár karunk
minden matematika és informatika tanszékén van magyar tanár), nemigen alakulhat ki egységes magyar matematikai mûhely vagy iskola. Ez
alól talán csak a nemlineáris analízis kivétel, amely mûhelynek számít,
hisz többen is eredményesen foglalkoznak vele, Kolumbán József személyében pedig doktorátusvezetõje is van ennek a témának. (A kolozsvári
magyar matematikusok közül doktorátusvezetõi joga Kolumbán Józsefen
kívül csak Pál Árpádnak van. A kilencvenes évek elején, nyugdíjba vonulásukig Balázs Márton és Virág Imre is doktorátusvezetõk voltak.)
A következõkben vázoljuk az elmúlt tizenkét év fõbb kutatási területeit, felsorolva városonként a kutatókat, kutatási témáikat, valamint fontosabb eredményeiket.

Kolozsvár
Nemlineáris analízis
A terület kutatói: Bege Antal (diszkrét fixponttételek rendezett halmazokban), Domokos András (variációs egyenlõtlenségek), Kassay Gábor (optimalizálás, minimaxtételek, variációs egyenlõtlenségek, általánosított
konvexitás), Kolumbán József (optimalizálás, minimax-egyenlõtlenségek,
variációs egyenlõtlenségek, általánosított konvexitás, diszkrét dinamikus
rendszerek), Kristály Sándor (kritikus pontok elmélete), Németh Sándor
(nemlineáris funkcionálanalízis, rendezett vektorterek, variációs elvek),
Varga Csaba (kritikus pontok elmélete, nemlineáris funkcionálanalízis).
Domokos András létezési tételeket igazolt akretív operátorokkal irányított paraméteres egyenlõtlenségekre. Kassay Gábor tisztázta a konvexitás
különbözõ általánosításai közötti kapcsolatokat. Általánosította a híres
Farkas-lemmát, és a kapott eredményt alkalmazta a matematikai programozás dualitáselméletében. Számos új minimaxtételt bizonyított, néhány
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klasszikus minimaxtételre egyszerû és elemi bizonyítást adott. Halmazértékû függvények egyensúlypontjaira vonatkozó újabb tételeket igazolt, melyek hasznos alkalmazást nyújtanak a variációs egyenlõtlenségek, valamint a halmazértékû optimalizációs feladatok tanulmányozásában.
Kolumbán József Kassay Gáborrral együtt jellemezte a halmazértékû
függvények végesmetszet-tulajdonságát. Bevezette és az optimalizálás elméletében alkalmazta a zártkonvex (closely convex) halmaz fogalmát.
Kassay Gáborral bizonyított egy hasznos tételt az egyensúlypontok létezésével kapcsolatban, és azt alkalmazta a Kirschbraun-tétel, valamint
minimaxtételek igazolására (KassayKolumbán 1996). Szintén Kassay
Gáborral létezési tételeket igazolt variációs egyenlõtlenségekre és egyenlõtlenség-rendszerekre, parametrikus variációs egyenlõtlenségekre és paraméteres optimalizálási feladatokra (KassayKolumbán 2000a, 2000b).
Domokos Andrással általánosította a vektorvariációs egyenlõtlenségekre
vonatkozó létezési tételt.
Kristály Sándor és Varga Csaba a folytonos funkcionálok és többértékû leképezések kritikus pontjainak létezésére, lokalizációjára, multiplicitására vonatkozó tételeket igazolt. A nemlineáris funkcionálanalízisben
Varga Csaba (MotreanuVarga 1997, 1999) és Németh Sándor (IsacNémeth 1990a, 1990b) közölt több tanulmányt.
Kassay Gábor (KassayPáles 1999) és Sándor József (SándorTrif
1999) több fontos eredményt ért el a híres Ky Fan-egyenlõtlenséggel kapcsolatban.

Differenciálegyenletek
Ezen a terülten tevékenykedõk közül András Szilárdot (integrálegyenletek és alkalmazásaik), Bege Antalt (számelméletben elõforduló
differenciálegyenletek), Dezsõ Gábort (fixponttételek, parciális differenciálegyenletek), Domokos Andrást (nemlineáris diffenciálegyenletek) és
Szilágyi Pált (közönséges differenciálegyenletek) említjük.
Szilágyi Pál Deimlinggal vizsgálta a másodrendû többértékû függvényeket tartalmazó differenciálegyenletek periodikus megoldásait (DeimlingSzilágyi 1994).

Numerikus analízis
A terület kutatói: Balázs Márton (egyenletek megoldása absztrakt terekben), Buzogány Kinga (spline-függvények alkalmazásai görbék és fe-
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lületek közelítésére), Goldner Gábor (egyenletek numerikus megoldásai,
Fréchet-féle differenciálok és osztott differenciák közti kapcsolatok),
Finta Zoltán (polinomiális közelítés), Somogyi Ildikó (numerikus integrálás kvadratúra- és kubatúraképletekkel).

Analitikus számelmélet
A terület kutatói: Sándor József (számelméleti függvények), Tóth
László (számelméleti függvények). Jelenleg Sándor József a legtermékenyebb erdélyi matematikus; a Mathematical Reviews 1990 óta 88 cikkét
recenzálta, és az újabbak még ezután kerülnek recenzálásra. Más kutatási területei: matematikai analízis, konvexfüggvények, speciális függvények, egyenlõtlenségek. Társszerzõje egy alapvetõ számelméleti könyvnek (MitrinovicSándorCrstici 1996). Újabb könyve (Geometriai tételek
és aritmetikai függvények) 2001 decemberében elektronikus formában jelent meg (Sándor 2002). Egy még 1988-ban megjelent rövid cikke (Sándor 1988), amely a JensenHadamard-témakörbe tartozik, sok tanulmány
és cikk kiindulópontja lett, monográfiák hivatkoznak rá.

Diszkrét matematika
A terület kutatói: András Szilárd, Bege Antal és Kása Zoltán (nevezetes számok, Catalan-számokhoz kapcsolódó objektumok kódolása, generátorfüggvények, gráfok).

Sztochasztikus fraktálok, fraktálinterpoláció
A terület kutatói: Kolumbán József (invariáns halmazok Mengerterekben, invariáns valószínûségi mértékek), Soós Anna (invariáns halmazok Menger-terekben, invariáns valószínûségi mértékek, sztochasztikus fraktálinterpoláció, sztochasztikus folyamatok).
Kolumbán József Soós Annával kiterjesztette az invariáns halmazra
vonatkozó Hutchinson-féle tételt sztochasztikus metrikus terekre, és
eredményüket alkalmazták a sztochasztikus valószínûségi mértékek tanulmányozására. Soós Anna a Barnsley-féle fraktálinterpoláció fogalmát
kiterjesztette sztochasztikus folyamatokra, és eredményét alkalmazta a
Brown-mozgásokra.
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Mértan
A terület kutatói: Kristály Sándor (Finsler-terek), Mezei Ildikó (kritikus pontok elmélete geometriai alkalmazásokkal), Varga Csaba (differenciálgeometria).
Kristály Sándor és Varga Csaba igazolta Finsler-tereken értelmezett
geodetikus vonalak létezését és multiplicitását, valamint negatív görbületû Berwald-terek esetében a geodetikus vonalak szétfutásának nagyságára vonatkozó eredményeket ért el.

Algebra
A terület kutatói: Bonta Iluska Éva (véges csoportok moduláris reprezentációja), Mãrcuº András (véges csoportok moduláris reprezentációelmélete, csoportokkal fokszámozott gyûrûk, homologikus algebra), Szántó
Csaba (Hall-algebrák euklidészi esetekben), Virág Imre (véges csoportok).
Mãrcuº András a Broué-féle Abel-defektuscsoportokra vonatkozó
sejtést redukálta az egyszerû csoportok esetére; megoldotta a Dade-féle
induktív sejtést aciklikus defektuscsoport esetén; bebizonyította a
Broué- és Dade-féle sejtések kapcsolatát (Mãrcuº 1996, 1999).
Komplex analízis. A terület kutatója: Pap Margit (analitikus függvények).

Csillagászat és égi mechanika
A terület kutatói: Pál Árpád (mesterséges bolygók), Szenkovits Ferenc (topologikus és numerikus módszerek az égi mechanikában), Makó
Zoltán (fuzzy analízis).

Matematikatörténet
A terület kutatói: Bitay László (matematikatörténeti cikkek és könyvek), Tóth Sándor, aki régóta foglalkozik matematikatörténettel, és elõrehaladott kora ellenére a 90-es években is több cikke és könyve jelent meg.
Sándor József több matematikus (Ramanujan, Pólya, Erdõs) életérõl és
munkásságáról írt cikkeket, saját búvárkodásai alapján.
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Informatika
A terület kutatói: Balázs Márton Ernõ (genetikus algoritmusok), Buzogány Endre (mesterséges intelligencia), Darvay Zsolt (belsõpontos algoritmusok a lineáris programozásban), Ionescu Klára (adatszerkezetek),
Kása Zoltán (kombinatorika), Kovács Lehel (mesterséges intelligencia,
fordítóprogramok és értelmezõk, funkcionális programozási nyelvek),
Robu Judit (mesterséges intelligencia), Varga Ibolya (adatbázisok optimális lekérdezései), Szakács Laura (szisztolikus algoritmusok).
Kása Zoltán a véges és a végtelen szavak bonyolultságáról írt több
dolgozatot. Sikerült képleteket és módszereket adnia a bonyolultság kiszámítására több speciális esetre. Ezenkívül véges szavak esetében több
tételt bizonyított a maximális szóbonyolultságra vonatkozóan. S.
Ferenczivel a végtelen szavak esetében több mértéket értelmeztek azok
bonyolultságának mérésére (FerencziKása 1999).
A kolozsvári egyetemen több olyan magyar doktorandusz van, aki jelenleg nem felsõ fokú oktatási intézményben dolgozik: Csillik Iharka, Albert Tóth Endre, Kovács Barna (csillagászat), Máté Imre (elméleti mechanika), Marchiº Julianna (nemlineáris analízis).
Erdélyben további matematikai kutatások elsõsorban Marosvásárhelyhez kötõdnek. Ezenkívül Csíkszereda, Temesvár és Brassó azok a városok, ahol egy-két magyar matematikus él és dolgozik. Ezek egy része az
Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi és csíkszeredai karainak munkatársa.

Marosvásárhely
A Marosvásárhelyen tevékenykedõ matematikusok közül a következõket említjük: Antal Margit (hangfeldolgozás matematikai módszerei),
Finta Béla (nemlineáris operátoregyenletek), Horváth Sándor (differenciálgeometria, szingularitáselmélet; kimutatta, hogy az ADE-típusú felületszingularitások esetében az Artin-féle fundamentális ciklus és a maximális ideálciklus egyenlõsége bizonyítható a rezolúcios gráfok segítségével),
Kiss Elemér (modern algebra, gyûrûelmélet, matematikatörténet), Páter
Zoltán (függvényalgebrák, axiomatikus halmazelmélet), Szabó Zsuzsa
(parciális differenciálegyenletek numerikus megoldása), Szilágyi Miklós
(univerzális algebrák, topologikus algebrák, univerzális algebrák fölött
értelmezett operátoregyenletek vizsgálata, a Fredholm-féle alternatív té-
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telnek általánosítása bizonyos univerzálisalgebra-osztályok esetében,
univerzális algebrákra vonatkozó fixponttételek vizsgálata), Weszely Tibor (matematikatörténet).
A Bolyai-kutatás természetes módon kapcsolódik Marosvásárhelyhez.
Kiss Elemér és Weszely Tibor több évtizede foglalkozik ezzel a témával,
több cikkük és könyvük jelent meg. Weszely Tibor elsõsorban Bolyai János
geometriai (Weszely 2001), míg Kiss Elemér (Kiss 1999) egyéb matematikai
eredményeivel foglalkozott. Kiss Elemér feltûnést keltett Bolyai János kiadatlan kézirataiban található, eddig ismeretlen matematikai felfedezéseinek feltárásával. Kiderült, hogy Bolyai János nemcsak a geometriában, hanem kora számelméleti és algebrai problémáiban is megelõzött más
matematikusokat (Kiss 1999). A Bolyai-családfa ismert kutatója a csíkszeredai Oláh-Gál Róbert. Jelenleg õk hárman a legismertebb Bolyai-kutatók.

Csíkszereda
A Csíkszeredában tevékenykedõ matematikusok közül megemlítjük
Csapó Hajnalkát (nemlineáris analízis), Györfi Jenõt (alkalmazott matematika, információelmélet) és Oláh-Gál Róbertet (differenciálgeometriai
kutatások számítógépes grafikai támogatással, matematikatörténet).

Temesvár
A Temesváron dolgozó matematikusok közül az alábbiak munkásságára hívjuk fel a figyelmet: Bálint István (a félvezetõ kristályok gyártása közben fellépõ fizikai és kémiai folyamatok matematikai leírása, repülõgépek
és mûholdak manõverezése, interdiffúziós folyamatok, valamint párolgási
és kondenzálódási folyamatok matematikai leírása), Klepp Ferenc (differenciálgeometria, Finsler- és Lagrange-terek, lineáris és nemlineáris konnexiók
vektorterekben, alkalmazott matematika (StavreKlepp 1991), Kovács Béla
(alkalmazott matematika), Rendi Béla (egyenletes topologikus terek).
Bálint István és felesége, a fizikus Bálint Ágnes, kidolgozott egy globális modellt, beépítve minden olyan tényezõt, amely lényegesen befolyásolja a szennyezõdés eloszlását a félvezetõkben. Numerikus számításokkal ellenõrizték, hogy a modelljük alapján végzett számítások eredményei
azonosak a MIR ûrállomáson végzett kísérletek eredményeivel. (Bálint István a differenciálegyenletek tanszékvezetõje és doktorátusvezetõ).
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Brassó
Brassóból Benkõ Józsefet (általános topológia, nemlineáris analízis,
dinamikus rendszerek) és Scheiber Ernõt (numerikus módszerek alkalmazása a mechanikában, konformis leképezésben, optimális irányításban, párhuzamos és osztott programozás (Scheiber 1996) említjük.
A matematika és informatika tanításával kapcsolatos tudományos
módszertani cikkek, rövidebb tudományos jegyzetek legnagyobb része a
Matematikai Lapok, valamint a Firka c. ifjúsági folyóiratokban jelennek
meg. Felsoroljuk azon középiskolai tanárok nevét (a teljesség igénye nélkül), akik a legtöbbet közöltek ebben a tárgykörben: Bencze Mihály, Dáné Károly, Farkas Miklós, Hatházi Annamária, Kiss Sándor, Olosz Ferenc,
Petkes Gergely, Simon József, Szilágyi Jutka, Tuzson Zoltán. Közülök többen betanítanak a tanítóképzõkben és a kihelyezett fõiskolai szakokon.
Meg kell még említenünk a fõleg rövid matematikai jegyzeteket közlõ,
Bencze Mihály brassói tanár által szerkesztett Octogon Mathematical
Magazine c. angol nyelvû matematikai folyóiratot, amely sok fiatal kutatónak, középiskolai matematikatanárnak nyújt közlési lehetõséget (a folyóirat cikkeit recenzálja a Mathematical Reviews is). Többen rendszeresen közölnek benne, Bencze Mihálynak például az elmúlt tizenkét évben
több mint 80 recenzált jegyzete jelent meg.
A következõ táblázat tartalmazza a tárgyalt idõszakban Erdélyben
egyetemen tevékenykedõ matematikusok és informatikusok adatait.
Tudományos Didaktikai
Város
fokozat
fokozat
András Szilárd doktorandusz tanársegéd Kolozsvár
Antal Margit
doktorandusz adjunktus Marosvásárhely
egyetemi
Balázs Márton doktor
Kolozsvár
tanár
Balázs Márton
doktor
adjunktus Kolozsvár
Ernõ
egyetemi
Bálint István
doktor
Temesvár
tanár
Bege Antal
doktor
adjunktus Kolozsvár
Név

Benkõ József

doktor

docens

Brassó

Bitay László

doktor

docens

Kolozsvár

Megjegyzés

nyugdíjas
külföldre
távozott

külföldre
távozott
nyugdíjas
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Tudományos Didaktikai
Város
fokozat
fokozat
Bonta Éva
doktorandusz tanársegéd Kolozsvár
Buzogány Endre doktorandusz tanársegéd Kolozsvár
egyetemi
Dani Ernõ
doktor
Kolozsvár
tanár
Darvay Zsolt
doktorandusz adjunktus Kolozsvár
Dezsõ Gábor
doktor
adjunktus Kolozsvár
Domokos
doktor
adjunktus Kolozsvár
András
Finta Béla
doktor
adjunktus Marosvásárhely
Finta Zoltán
doktor
adjunktus Kolozsvár
Goldner Gábor doktor
docens
Kolozsvár
egyetemi
Györfi Jenõ
doktor
Csíkszereda
tanár
Horváth Sándor doktor
adjunktus Marosvásárhely
Ionescu Klára
doktorandusz adjunktus Kolozsvár
egyetemi
Kása Zoltán
doktor
Kolozsvár
tanár
Kassay Gábor
doktor
docens
Kolozsvár
egyetemi
Kiss Elemér
doktor
Marosvásárhely
tanár
Kiss Ernõ
docens
Kolozsvár
Név

Klepp Ferenc

doktor

Kolozsi Jenõ

doktor

Kolumbán
József

doktor

Kovács Béla

doktor

Kovács Lehel
doktorandusz
Kristály Sándor doktorandusz
Makó Zoltán
doktorandusz
Mãrcuº András doktor
Mezei Ildikó

doktorandusz

Németh Sándor doktor

docens
egyetemi
tanár
egyetemi
tanár
egyetemi
tanár
tanársegéd
tanársegéd
tanársegéd
egyetemi
tanár
tanársegéd
egyetemi
tanár

Temesvár

Megjegyzés

nyugdíjas

külföldre
távozott

Az MTA
külsõ tagja
elhunyt
külföldre
távozott

Kolozsvár

elhunyt

Kolozsvár

Az MTA
külsõ tagja

Temesvár
Kolozsvár
Kolozsvár
Kolozsvár
Kolozsvár
Kolozsvár
Kolozsvár
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Tudományos Didaktikai
Város
fokozat
fokozat
Oláh-Gál Róbert doktor
adjunktus Csíkszereda
egyetemi
Orbán Béla
doktor
Kolozsvár
tanár
egyetemi
Pál Árpád
doktor
Kolozsvár
tanár
Név

nyugdíjas

doktor
doktorandusz
doktor
doktor
doktorandusz
doktorandusz
doktor
doktorandusz
doktorandusz

konzultáns
professzor
külföldre
adjunktus Kolozsvár
távozott
Marosvásárhely nyugdíjas
egyetemi
Kolozsvár
elhunyt
tanár
adjunktus Kolozsvár
elhunyt
docens
Temesvár
elhunyt
adjunktus Kolozsvár
docens
Kolozsvár
adjunktus Brassó
tanársegéd Kolozsvár
adjunktus Kolozsvár
adjunktus Marosvásárhely
tanársegéd Kolozsvár
tanársegéd Kolozsvár

doktor

adjunktus Kolozsvár

Pap Margit

doktor

Páter Zoltán

doktor

Radó Ferenc

doktor

Reményi Sándor
Rendi Béla
Robu Judit
Sándor József
Scheiber Ernõ
Somogyi Ildikó
Soós Anna
Szabó Zsuzsa
Szakács Laura
Szántó Csaba
Szenkovits
Ferenc

Megjegyzés

Szilágyi Miklós doktor

egyetemi
tanár
egyetemi
tanár

Marosvásárhely

Szilágyi Pál

doktor

Kolozsvár

Tóth László

doktor

Tóth Sándor

doktor

Varga Csaba
Varga Ibolya

doktor
doktor

Virág Imre

doktor

egyetemi
tanár

Kolozsvár

Weszely Tibor

doktor

docens

Marosvásárhely

adjunktus Kolozsvár
egyetemi
Kolozsvár
tanár
docens
Kolozsvár
adjunktus Kolozsvár

külföldre
távozott
nyugdíjas

nyugdíjas,
külföldre
távozott
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NAGY LÁSZLÓ

AZ ERDÉLYI MAGYAR FIZIKUSOK
LEGJELENTÕSEBB KUTATÁSI EREDMÉNYEI.
19902001.1

1. Elõzmények
A fizika mûvelésének, a tudományos kutatásnak jó hagyománya van
Erdélyben, Romániában. A magyar kutatók is nagymértékben kivették a
részüket ebbõl a munkából.
A XX. század második felében a fizika egyetemi oktatása Romániában négy helyszínen történt magas szinten: a kolozsvári Bolyai és Babeº
egyetemeken, majd a BabeºBolyai Tudományegyetemen, illetve a bukaresti, a temesvári és a jászvásári egyetemeken. A hatvanas, hetvenes és
nyolcvanas években mind a négy helyszínen tanultak magyar diákok, elsõsorban román nyelven. A kolozsvári BabeºBolyai Tudományegyetemen korlátozott mértékben létezett magyar nyelvû oktatás, a nyolcvanas
években a diákok 5 általánosfizika-elõadást hallgathattak magyarul.
Az egyetemi oktatók és a kutatóintézetekben dolgozó tudományos
kutatók magas szinten végezték munkájukat. Ennek ellenére a nyolcvanas években már igen kevesen publikáltak rangos nemzetközi folyóiratokban. Ez elsõsorban adminisztratív és politikai okokra vezethetõ viszsza. Ezért sajnos az erdélyi magyar fizikusok és eredményeik nem váltak
világszerte ismertté. Ugyanakkor sok kitûnõ szakkönyv született. Ilyenek
voltak Bódi Sándor: Elektronikai alapismeretek (1983), Dezsõ GáborLázár József: Variációszámítás a fizikában és a technikában (1988), Gábos
Zoltán: Az elméleti fizika alapjai (1982), Kovács Kálmán: A fény elméletben és gyakorlatban (1985), A holográfia (1982), Koch Ferenc: Atomfizikai
alapismeretek (1980), Toró Tibor: A neutrínó (1976), Nicula Alexandru
Puskás Ferenc: Dielectrici ºi feroelectrici (1982), és a többek által szer1 Köszönetemet fejezem ki Darabont Sándor, Gábos Zoltán, Karácsony János és
Néda Zoltán kollégáimnak, akik a kézirat véglegesítésében segítségemre voltak.
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kesztett Fizikai kislexikon (Heinrich 1976), hogy csak a legfontosabbakat
említsem. Ezeket a könyveket a romániai és a magyarországi olvasóközönség nagyra értékelte.
A legnehezebb idõszakban, a nyolcvanas években is magas szinten
folyt az oktatás. Ezt onnan lehetett lemérni, hogy a Kolozsváron, Bukarestben és Temesváron végzett diákok sok esetben továbbfolytatták tanulmányaikat doktori képzések keretében, és igen jól megállták a helyüket
az országban vagy külföldön.
Sajnos, a kitûnõ színvonalú romániai fizikaoktatás igen nagy mértékben a külföldi egyetemeket, kutatóintézeteket erõsítette. A fiatal fizikusok jelentõs hányada a nyolcvanas évek végén, kilencvenes évek elején
végleg elhagyta az országot. Ennek oka elsõsorban a külföldi nagyobb
anyagi és erkölcsi elismerés, a jobb munkakörülmények voltak. Ezeknek
a fizikusoknak jelentõs része ma is kutatásban vagy felsõoktatásban dolgozik, jó nevû egyetemeken vagy intézményekben. Itt megemlíteném Barabási Albert Lászlót és Jankó Boldizsárt a Notre Dame Egyetemrõl,
Gulácsy Zsoltot a Debreceni Egyetemrõl, Bíró László Pétert és Varga Lajos Károlyt a budapesti KFKI-bõl, Závodszky Pétert a Western Michigan
Universityrõl, Váró Györgyöt a szegedi Biológia Kutatóintézetbõl, valamint Gulácsy Miklóst, Kosztin Jánost, Buchwald Pétert, Vernes Andrást,
Lõrinczi Józsefet, Albert-Barabási Rékát, és a felsorolás nem teljes. Közülük többen világhírre tettek szert a maguk szakterületén. Ezek a külföldön elért eredmények egyrészt büszkeséggel tölthetnek el, másrészt elgondolkodhatunk afelett, hogy ez a sok kitûnõ szakember miért nem a
romániai magyar egyetemi oktatást és tudományos kutatást gazdagítja.

2. Általános jellemzés
Az értelmiség nagymértékû elvándorlása ellenére a kilencvenes évek
elején a tudományos kutatás megújult és megerõsödött.
Megalakultak, illetve újjáalakultak olyan civil szervezetek, amelyek
a magyar nyelvû tudományosság mûvelését tûzték ki célul. Ezek közül a
fizika szempontjából a legjelentõsebbek az Erdélyi Múzeum-Egyesület
(EME) és az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság (EMT).
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a magas színvonalú tudomány magyar nyelvû mûvelését tûzte ki célul. Ennek érdekében tudományos felolvasóüléseket szervezett, és a minõséget és szakmai kritériumokat tartotta szem elõtt akkor is, amikor különbözõ ösztöndíjak odaítélésében
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vett részt. A Természettudományi és Matematikai Szakosztály egyik legértékesebb vállalkozása a Múzeumi Füzetek kiadása. Kékedy László fõszerkesztõ, Gábos Zoltán, Molnár Jenõ, Nagy-Tóth Ferenc és Vargha Jenõ
szerkesztõk gondoskodásának eredményeképpen minden évben színvonalas tanulmányok jelentek meg. Fizika tárgyú cikkeket Gábos Zoltán,
Puskás Ferenc, T. Veress Éva, Vörös Alpár és Sárközi Zsuzsa jelentettek
meg (Gábos 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 2001; Puskás 1992; Veress T.
1999). Külön ki kell emelnünk szintén az EME gondozásában megjelent,
nagy tudományos igényességgel megírt, termodinamikával foglalkozó
szakkönyvet Gábos Zoltán professzor tollából (1996).
Az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaságnak az egyik legsikeresebb vállalkozása a Firka (Fizika, Informatika, Kémia Alapok), iskolásoknak szóló, kéthavonta megjelenõ folyóirat elindítása. A Firkában színvonalas tudománynépszerûsítõ cikkek, valamint érdekes kitûzött
feladatok láttak napvilágot, közelebb hozva a tanulókhoz a fizika, informatika és kémia csodálatos világát. A Firka sikere elsõsorban Zsakó János
és Puskás Ferenc fõszerkesztõknek és a szerkesztõbizottságnak (melynek
fizikus tagjai Farkas Anna, Gábos Zoltán, Karácsony János, Kovács Zoltán
és Néda Árpád) köszönhetõ, de döntõ szerepük volt természetesen a cikkek, feladatok szerzõinek és a folyóirat terjesztését vállaló tanároknak is.
Az 1991 óta megjelenõ Firka tízéves évfordulójára színvonalas emlékkönyv jelent meg, mely a fizika, informatika és kémia oktatásának történetével és aktuális kérdéseivel foglalkozik (Puskás 2001).
Az EMT-nek más, fizikával kapcsolatos kiadványai is voltak, mint pl.
a Darvay Béla, Kovács Zoltán, Lázár József és Tellmann Jenõ által igen
igényesen összeállított Fizika Példatár (Darvay 1997).
Az egyetemi oktatás is hatalmas fejlõdésnek indult. Itt elsõsorban a
kolozsvári BabeºBolyai Tudományegyetemet emelném ki, ahol a vártnál
lassabban és nehezebben bár, de kiszélesedett a magyar nyelvû oktatás.
1994 óta a fizika, matematika-fizika és kémia-fizika szakos diákok minden tantárgyat magyarul tanulhatnak. Ez a változás azt eredményezte,
hogy lényegesen megnõtt a magyar nyelven tanító egyetemi oktatók száma. Egyrészt már elismert szakemberek, másrészt fiatal fizikusok töltötték be a magyar nyelvû állásokat. A fiatal oktatók egy része itthon doktorált, míg más részük külföldön szerzett doktori diplomát, és hozta haza
máshol megszerzett tapasztalatait.
A magyar nyelven tanító egyetemi oktatók több igényesen megírt
egyetemi jegyzetet adtak ki, melyek nagy segítséget nyújtottak a diákoknak a fizika fontos területeinek a tanulmányozásában, a magyar szakszó-
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kincs elsajátításában. Ugyanakkor ezek a jegyzetek szakkönyvként is
megállják a helyüket. A fizika iránt érdeklõdõk és az azt felhasználó
szakemberek is haszonnal forgathatják õket. Kiemelném a Filep Emõd és
Néda Árpád által különös gonddal megírt mechanikajegyzet két kötetét
(Filep 1999, 2000), a nagyon igényes és részletes elektromosságtan-jegyzetet Darabont Sándor, Vörös Alpár és Jakab Károly tollából (Darabont
1999), Gábos Zoltán kitûnõ statisztikusfizika-könyvét (Gábos 2000), a
korszerû szimulációs módszerekkel foglalkozó jegyzetet Néda Zoltántól
(Néda Z. 1997), Kovács Zoltán nagyon hasznos fizika-módszertannal foglalkozó kötetét (Kovács Z. 1994), valamint Nagy László két kiadást megért atomfizikakönyvét (Nagy L. 1999a).
A fizikát tanuló diákok száma is megnõtt, párhuzamosan az általános
diáklétszám-növekedéssel. Ezt a tényt önmagában pozitív fejleményként
könyvelhetjük el, de óhatatlanul az átlagszínvonal csökkenéséhez vezetett. Ennek ellenére minden évfolyamon van 58 olyan diák, akik felkészültség szempontjából felvehetik a versenyt a világ leghíresebb egyetemeinek végzettjeivel. Sokan már diákkorukban olyan szintre jutnak el a
tudományos kutatásban, hogy nemzetközi szintû folyóiratokban publikálnak. Itt megemlíteném Batiz Zoltánt (Karácsony 1995), Benedek Árpádot
(Nagy L. 2002), Horváth Kingát (Karácsony 2001), Józsa Leventét (Leung
2001), Koncz Csabát (Koncz 1997), Libál Andrást, Mezei Zsoltot (Mezei
1999; Nagy L. 1999c), Nagy Szilárdot (Nagy Sz. 2001), Orbán Andreát
(Bodea 1998), Osváth Zoltánt (Osváth 2000), Ravasz Erzsébetet (Néda Z.
1999a, 2000a, 2000b), Ravasz Máriát (Leung 2001) és Rusz Árpádot (Néda
Z. 1999a), hogy csak a legfontosabb cikkeket vegyük figyelembe. Ezen kitûnõ eredmények következménye, hogy jó nevû külföldi egyetemek versengenek értük, hogy náluk folytassák tanulmányaikat doktori képzés keretében. Ha ezeknek a diákoknak csak 1020 százaléka fogja a jövõben a
megszerzett tudását itthon kamatoztatni, a hazai egyetemi oktató és tudományos kutatógárda utánpótlása megoldottnak mondható.
Az információáramlás és a szabad utazás lehetõsége magával hozta a
romániai tudományos kutatás bekapcsolódását a nemzetközi tudományos
életbe. Több hazai magyar kutató tartózkodott hosszabb-rövidebb ideig
híres külföldi egyetemeken, kutatóintézetekben. Kisebb mértékben bár, de
több elismert külföldi tudós látogatott egyetemeinkre, kutatóintézeteinkbe. Fizikusaink több nemzetközi szintû konferencián vettek részt, és megnyílt ismét a lehetõség az elismert szakfolyóiratokban való publikálásra.
Mindez azt eredményezte, hogy az erdélyi magyar fizikusok kutatómunkája az elmúlt évtizedben ismét világszínvonalra került. Történt
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mindez a még meglévõ nehézségek ellenére, amelyek közül elsõsorban
az anyagi források szûkösségét emelném ki. Ez fõleg a kísérleti fizikusok
munkáját befolyásolja, akik kénytelenek olyan kutatási témákat választani, amelyek egyszerûbb, olcsóbb eszközökkel is megoldhatók. Hiányosság mutatkozik a külföldi szakirodalomhoz való hozzáférésben is. Sem
az egyetemi, sem a kutatóintézeti könyvtárak folyóiratokkal, szakkönyvekkel való ellátottsága nem kielégítõ. Ezt a problémát részben az
Internet és részben külföldi tanulmányutak segítségével lehet megoldani, de a hiány természetesen így is nehezíti a kutatómunkát.

3. Tartalmi összefoglaló
3.1. Szilárdtestfizika és anyagtudományok
Az egyik terület, ahol fontos eredmények születtek, a szilárdtestfizika
és általában véve az anyagtudományok. Igen komoly hagyománya van
mind a kísérleti, mind az elméleti szilárdtestfizikai kutatásnak a kolozsvári
Molekula- és Izotópkutató Intézetben. Sajnos, az ott dolgozó magyar fizikusok nagy része már több mint egy évtizede külföldre távozott. Az utóbbi
években legjelentõsebb eredményei ezen a területen Darabont Sándornak
voltak, aki jelenleg a BabeºBolyai Tudományegyetem docense.
Az egyik legeredményesebb kutatási területe az egykristálynövesztés. Az egykristályok olyan kristályos szerkezetû szilárd testek, amelyek
esetében az atomok elrendezõdésének szabályossága, a kristályrács periodicitása a kristály egész térfogatára kiterjed. Az egykristályokból jó
minõségû lencsét, prizmát, mûszereknek való ablakot lehet készíteni.
Ezenkívül megismételhetõ tulajdonságaik folytán adott, azonos paraméterekkel rendelkezõ mûszerek gyártásakor használják. Darabont Sándor
olyan módszert dolgozott ki, amellyel kevés anyagi befektetéssel nagyméretû egykristályok is növeszthetõk. A módszerrõl részletesen a szerzõ
1996-ban írt cikkében olvashatunk, amely tiszta és szennyezett KMgF3
egykristálynövesztésrõl számol be. A gondosan tisztított olvadékból nitrogén és argon atmoszférában leggyakrabban lassú húzás és forgatás mellett lehet létrehozni az egykristályokat. Darabont Sándornak és munkatársainak a KMgF3 esetén 1 cm átmérõjû, 7,58 cm hosszú, jó minõségû
egykristályokat sikerült növesztenie. A kristályok tisztaságát az infravörös elnyelési spektrum vizsgálatával ellenõrizték. Csekély mértékû OHszennyezõdést észleltek, valószínûleg a nem elég tiszta argon vagy nitro-
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gén használata miatt, amelyek tartalmazhattak egy kevés oxigént. NaCl
és KCl esetén kb. 3 kg tömegû és 810 cm átmérõjû kristályt is elõállítottak, amelybõl ipari hasznosítású ablakok készültek.
Egy másik cikkben Darabonték az (NH4)2[AlF5·H2O] egykristály sikeres növesztésérõl számolnak be (Darabont 1995). A kristály szerkezetét,
szimmetriáját az infravörös spektrum és paramágneses rezonancia segítségével vizsgálták. Megállapították a szennyezõdések disztorziós hatását
a kristályrácsra, fontos adatokkal járulván hozzá az ilyen típusú kristályokra vonatkozó ismereteink gyarapításához.
Darabont Sándor munkatársaival más érdekes egykristályokat is tanulmányozott. Ilyen a kvázi egydimenziós RbCP(FHF), amelynek fontos
tulajdonságait állapították meg paramágneses rezonancia segítségével
(Knorr 2000).
Egy másik jelentõs kutatási területe Darabont Sándornak a magas hõmérsékletû szupravezetõk elõállítása és tanulmányozása. Az utóbbi évtizedben nagy érdeklõdés övezte a viszonylag magas (7080 K) hõmérsékleten is szupravezetõ tulajdonságokat mutató oxid típusú anyagokat.
Darabont Sándor és kollégái laboratóriumukban elõállították ezeket a szupravezetõket, majd különbözõ tulajdonságaikat tanulmányozták. Mivel a magas hõmérsékletû szupravezetésnek máig sincsen általánosan elfogadott átfogó elmélete, ezért minden kis részletkérdés tisztázása elõbbre viheti a
tudományt, mind elméleti, mind gyakorlati, technológiai szempontból.
Az egyik fontos módszer, amellyel a szupravezetõ kerámiák tulajdonságait tanulmányozták az elektronspin-rezonancia. Ennek a módszernek a segítségével egy mágneses mezõbe helyezett atomhoz vagy ionhoz tartozó elektron két spinállapota közötti energiakülönbséget lehet
nagy pontossággal mérni. Ha az atom vagy ion molekulában, illetve esetünkben kristályrácsban található, a szomszédos atomok befolyásolják az
átmenet energiáját, a jellemzõ vonalszélességet. Ezeknek a kísérleti adatoknak a birtokában következtetéseket lehet levonni a kristály szerkezetére vonatkozóan. Ezzel a módszerrel egy szupravezetõ kerámiában elhelyezkedõ Gd ion és szomszédai közötti spincsatolási állandót (Filip
1994), a mágneses kölcsönhatásokat (Filip 1996) és kicserélõdési kölcsönhatásokat (Kessler 1997; Giurgiu 1999) tanulmányozták sikerrel.
Fontos elõrelépésrõl számolhatunk be különbözõ urániumvegyületek elõállítása és tanulmányozása terén is. Amint tudjuk, a maghasadáson alapuló atomerõmûvek elsõsorban az urániumot hasznosítják, konkrétabban ennek a 235-ös izotópját. Azonban a természetes uránium ezt
az izotópot csak 0,7%-ban tartalmazza. Az atomerõmûvek egy részében
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az urániumot nem lehet természetes állapotában felhasználni, hanem a
235-ös izotópban fel kell dúsítani. Az uránium dúsítása egyike a legköltségesebb és legigényesebb technológiai folyamatoknak. Ez az oka annak,
hogy új módszereket is keresnek az urániumizotópok szétválasztására.
Ezek közül az egyik az illékony urániumvegyületek lézerfénnyel való
megvilágítása. Alkalmas vegyületeknek bizonyultak az uránium-alkoxidok, amelyeket Darabont Sándor és munkatársai szintetizáltak, majd tulajdonságaikat az infravörös spektrum és Raman-spektrum elemzése útján vizsgálták (Coroiu 1997). Megállapították, hogy az elterjedt és
könnyen hozzáférhetõ infravörös széndioxid-lézer alkalmas lehet az urániumizotópok szétválasztására. Ugyanezen vegyületek tulajdonságait elméleti úton is vizsgálták (Balibanu 1998).
A szilárdtestek termikus tulajdonságainak tanulmányozásával elsõsorban Néda Árpád, a BabeºBolyai Tudományegyetem docense, rektorhelyettes foglalkozott. Egy adott kristály hõvezetési, hõdiffuzivitási állandójának és a fajhõjének a mérése alapján fontos tulajdonságokat lehet
vizsgálni. A hõvezetési és hõdiffuzivitási állandó viselkedése a hõmérséklet függvényében alkalmas a fázisátalakulások azonosítására. A
NiFe2-xAlxO4 rendszer esetén a termikus tulajdonságok mérése alapján
mágneses fázisátalakulást sikerült kimutatniuk (Néda Á. 1997).
Néda Árpád munkatársa, Sárközi Zsuzsa tanársegéd más területeken
is ért el figyelemre méltó eredményeket. Különbözõ anyagok magnetosztrikciós tulajdonságait vizsgálta kísérletileg. A magnetosztrikció egyes
anyagok azon tulajdonsága, hogy a külsõ mágneses mezõ hatására a minta lineáris mérete megváltozik (összehúzódik vagy kiterjed). Sárközi Zsuzsa és munkatársai bizonyos vegyületekbõl vékony filmet hoztak létre, és
ezeknek a mágneses mezõben való viselkedését vizsgálták széles hõmérsékleti tartományban. Egyik fontos vizsgálódásuk a (Tb0.27Dy0.73)(Fe1-xCox)
amorf anyag mágneses és magnetosztrikciós tulajdonságainak felderítésére irányult (Sárközi 1998; Duc 2000). Kimutatták, hogy a vas és a kobalt
egyidejû jelenléte az anyagban megnöveli a magnetosztrikció mértékét,
valamint hogy a nagy kobaltkoncentráció esetén a mágneses mezõ axiális
anizotrópiát kelt a közegben. Ezt az észlelt anizotrópiát kísérletileg részletesebben is tanulmányozták egyrétegû és többrétegû filmek esetén is
(Sárközi 2000). Egy egyszerû elméleti modellt is felállítottak a jelenség
magyarázatára. Különbözõ anyagok (pl. YCo2xSix) mágneses szuszceptibilitását is mérték a hõmérséklet függvényében. A kísérleti adatokat elméleti sávszerkezet-számításokkal magyarázták (Tetean 2001; Burzo 2001).
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Darabont Sándor és Sárközi Zsuzsa az utóbbi hónapokban szén
nanocsövek elõállításával próbálkozott sikeresen.
Nagy érdeklõdésre számot tartó kutatási terület a mágneses folyadékok tanulmányozása. Ezen szintetikus anyagok különleges tulajdonságai
sokrétû mérnöki, orvosi, ûrkutatási felhasználást tesznek lehetõvé. A
mágneses folyadékok tanulmányozásának egyik legnagyobb hazai tekintélye Vékás László, aki a Temesvári Tudományegyetemen és a Mûszaki
Egyetemen is tanított. Jelenleg a Román Akadémia temesvári kutatóintézetében tevékenykedik. Nagy érdeklõdést felkeltõ tanulmányai a mágneses folyadékok tulajdonságainak vizsgálatával, valamint ezek gyakorlati
felhasználásával foglalkoznak (Sofonea 1993, Popa 1997, Piso 1998, Piso
1999, Vékás 1999, Vékás 2000, ªincai 2001).

3.2. Atomfizika és plazmafizika
Az atomfizika területén a hazai magyar kutatók elsõsorban elméleti
jellegû kutatásokat végeztek. Jelentõs eredmények születtek az atomi ütközések tanulmányozása terén.
Az atomok részecskékkel való bombázása során lejátszódó folyamatok tanulmányozásának elméleti és gyakorlati jelentõsége is van. Az atomi ütközések vizsgálata az egyik legfontosabb módszer az atomok tulajdonságainak, belsõ szerkezetének felderítésében. Az atomi ütközésekkor
lejátszódó jelenségek ismerete nélkül nem lehet olyan, gyakorlatilag fontos eszközöket tervezni és megvalósítani, mint a képernyõk, lézerek,
fénycsövek vagy a régóta tervezett fúziós reaktor.
Az atomi ütközések alkalmával lejátszódó komplex folyamatok elméleti leírásában Nagy László ért el jó eredményeket. Kutatómunkáját a debreceni ATOMKI-ban kezdte Végh László vezetése alatt. Jelenleg a BabeºBolyai Tudományegyetem professzora.
Egyik nagy érdeklõdést kiváltó kutatási eredménye a hidrogénmolekulának nagy energiájú ionokkal való bombázása esetén lejátszódó
folyamatok leírásával, ezek hatáskeresztmetszetének kiszámításával kapcsolatos. Kidolgozott egy olyan módszert, mely alkalmas arra, hogy a hidrogénmolekulában indukált egyes átmenetek hatáskeresztmetszetét molekuláris, kétcentrumú hullámfüggvények felhasználásával számítsa ki.
Ez elõrelépést jelentett az általánosan használt additív módszerhez viszonyítva, amikor a molekulára vonatkozó hatáskeresztmetszetet egyszerûen az azt alkotó atomokra számított hatáskeresztmetszetek összegeként
számították ki. Módszerét elõször a hidrogénmolekula egyszeres ionizá-
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ciójára alkalmazta (Nagy L. 1992a), de igazán lényeges újdonságot ez a
módszer a kételektron-átmenetek terén hozott. Ha a lövedék hatására a
molekulában kétszeres ionizáció, gerjesztéses ionizáció vagy kétszeres
gerjesztés játszódik le, a molekula disszociál. A szétrepülõ protonokat
detektálni lehet, és így ezen folyamatok esetén meg lehet kísérletileg határozni a hatáskeresztmetszetnek a molekulatengely irányától való függését. A kétcentrumú hullámfüggvényekkel számolva ezt a függést elméletileg is lehet tanulmányozni (Nagy L. 1992b). Mivel az eredmények nem
voltak kielégítõek, az alkalmazott hullámfüggvények tökéletesítésére volt
szükség, amelyekkel a kétszeres ionizációt és gerjesztéses ionizációt
(Nagy L. 1994), valamint a kétszeres gerjesztést (Bodea 2000) tanulmányozták. Túl kellett lépni az általánosan alkalmazott függetlenelektronközelítésen, mely a két elektronból álló rendszer hullámfüggvényét
egyelektron hullámfüggvények szorzataként írja le. Figyelembe vették az
úgynevezett konfigurációs kölcsönhatást, és a hidrogénmolekula hullámfüggvényét több konfiguráció (szorzathullámfüggvény) lineáris kombinációjával közelítették. Ez lényegesen javított az elõzõ eredményeken.
A gyors töltött lövedékek által indukált többelektron-átmenetek tanulmányozására Nagy László egy perturbációs módszert dolgozott ki
(Nagy L. 1997a, 1997b, 1999b). A perturbációs sorfejtésben a másodrendû tagot is figyelembe veszi, és az elsõrendû tagot nagy pontossággal, a
konfigurációs kölcsönhatást is követve számítja ki. Ezt a módszert munkatársaival, diákjaival sikeresen alkalmazta több különbözõ típusú
kételektron-átmenet esetén. Egyedi eredményeket kapott a hélium gerjesztéses ionizációja esetén (Nagy L. 1995, 1999c, 2002; Osváth 2000),
ahol elsõsorban azt a kísérletileg észlelt tényt vizsgálta, hogy a negatív lövedékek nagyobb valószínûséggel okozzák a kérdéses átmenetet, mint az
azonos sebességû pozitív töltésûek. Ezt a lövedék elõjelétõl való függést
az elsõrendû és másodrendû folyamatok interferenciájával lehet magyarázni. Az elsõ két cikkben (Nagy L. 1995, 1999c) teljes hatáskeresztmetszetet számítottak, míg egy késõbbi (Osváth 2000) cikkben a kilökött
elektron energiája és szöge szerinti differenciális hatáskeresztmetszet viselkedését vizsgálták. Mivel az eredmények nem voltak teljesen
kielégítõek, legújabban egy olyan mechanizmust vettek figyelembe a
kételektron-átmenet esetén, amelyet addig elhanyagoltak (Nagy L. 2002).
Ez a TS1 mechanizmus az elektronelektron kölcsönhatást veszi figyelembe a rendszer végsõ állapotában. Ezzel a módszerrel a kísérleti értékkel sokkal jobb egyezést mutató eredményeket kaptak.
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Érdekes eredményekre vezetõ számításokat végeztek a héliumatom
kétszeres gerjesztése esetén is (Bodea 1998). Az elektronok közötti korrelációs kölcsönhatást mind a kezdeti, mind a végsõ állapot esetén többkonfigurációs hullámfüggvények használatával tanulmányozzák. A számított hatáskeresztmetszet-értékek jól egyeznek a kísérleti értékekkel.
Ugyanazt a módszert a lítiumatom belsõ héjának gerjesztésére is használták (Nagy L. 2000), hasonlóan jó eredménnyel.
Megemlítjük még a fullerénmolekula ionizációjának a tanulmányozását is. Erre a különleges molekulára egy gömbszimmetrikus modellt
dolgoztak ki, és a számításokhoz a torzított hullámú Born-közelítést
használták (Koncz 1997).
Az atom- és magfizikában használatos igen fontos eszköz a tömegspektrométer. A spektrométerbe behatoló, felgyorsított ionnyalábot elektromos és mágneses mezõk segítségével eltérítik, majd az ionok egy Faraday-kalitkába jutva mérhetõ elektromos áramot keltenek. Az eltérítés
mértéke függ az ionok tömegétõl és töltésétõl. Így ez az eszköz alkalmas arra, hogy az ionok tömegét meghatározza, és ennek alapján a spektrométerbe kerülõ iont azonosítsa. A tömegspektrometria az egyik legérzékenyebb
módszer egy anyag összetételének a vizsgálatára, mert segítségével a mintában csak nyomokban jelen levõ atomokat, molekulákat is ki lehet mutatni. A tömegspektrométer segítségével például a levegõben található szenynyezõ anyagok milyenségét és koncentrációját is meg lehet határozni.
A tömegspektrométerek egyik legnevesebb hazai szakértõje Ioanoviciu Damaschin, a kolozsvári Molekula- és Izotópkutató Intézet I. fokozatú kutatója, a BBTE társult professzora, aki magyar nyelven tart elõadást
a fizika szakos diákoknak. Elsõdleges kutatási területe a tömegspektrométerek tervezése és mûködésének vizsgálata, vagyis az úgynevezett ionoptika, amely az ionok mozgásának a leírásával foglalkozik különbözõ
szerkezetû elektromos és mágneses mezõkben.
Több rendben foglalkozott a kettõs fókuszálású tömegspektrométerek tulajdonságainak vizsgálatával, felbontóképességének javításával
(Ioanoviciu 1992). Bebizonyította, hogy egy egyszerû kondenzátorlemezpáros alkalmazásával egy egyszeres fókuszálású spektrométer kettõs fókuszálásúvá alakítható át, miközben felbontóképessége 24-szeresére nõ
(Ioanoviciu 1995a). Az elméleti számítások alapján jó tulajdonságokkal
rendelkezõ tömegspektrométert sikerült építeniük (Ioanoviciu 1995c).
Ioanoviciu Damaschin legbecsesebb publikációi a TOF (time-offlight) spektrométerek tanulmányozásával foglalkoznak. Ezen spektrométerek a különbözõ tömegû ionokat nem térben, hanem idõben választ-
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ják szét, gyorsító, fékezõ és visszatérítõ terek segítségével. A TOF spektrum csúcsainak alakját modellálta elméletileg (Ioanoviciu 1993a), majd
a felbontóképességre végzett el komplex számításokat (Ioanoviciu
1993b). További számításait az ilyen típusú spektrométerrel kapcsolatban a szerzõ több cikkében (Ioanoviciu 1994, 1995b, 1995d) publikálta.
A sebességfókuszálás egy lehetséges megvalósítását írta le (Ioanoviciu
1998), majd legutóbbi ionoptikai számításait további cikkekben
(Ioanoviciu 1999, 2001) közölte. Ezek a kutatási eredmények nagymértékben gazdagították a tömegsprektrométerek szakirodalmát mind elméleti, mind gyakorlati szempontból.
A plazmafizika igen fontos, sok lényeges gyakorlati alkalmazással kecsegtetõ kutatási terület. A termonukleáris fúziótól a fénycsövekig, az
ionforrásoktól az asztrofizikai alkalmazásokig mindenhol szükség van
ennek a szakterületnek az eredményeire.
Karácsony János, a BBTE adjunktusa jelentékeny eredményeket ért el
a plazmafizikában. Az egyik érdekes probléma a Tokamak típusú fúziós
reaktorok tervezésénél a plazmának a felfûtése. Ez igen hatékonyan megvalósítható az elektrosztatikus alsó hibridhullámok segítségével. Karácsony János egyik cikkében (Karácsony 1993) ezeknek a hullámoknak a
keltésével foglalkozik. Kimutatja, hogy ezeket az elektrosztatikus hullámokat a forró plazmában relativisztikus elektronnyaláb alkalmazásával,
Cserenkov-rezonancia útján lehet gerjeszteni. Az alsó hibridhullámok
felhasználhatók plazmadiagnosztikai célokra is. Ezzel kapcsolatban végzett vizsgálatokat mágneses tükrök által összetartott plazma elektronsûrûségének meghatározására (Karácsony 2001). Forró relativisztikus elektronnyalábforró mágneses plazmarendszer Weibel-típusú instabilitását
tanulmányozva bebizonyították, hogy a külsõ mágneses mezõ és az
elektronoknak a mágneses mezõhöz viszonyított merõleges irányú mozgási energiáját jellemzõ hõmérséklet beállításával az instabilitás megszüntethetõ (Karácsony 1995). Szintén a plazma instabilitását vizsgálta
Karácsony János mellett Kenéz Lajos, a BBTE tanársegédje is, mágneses
tükör által összetartott alacsony hõmérsékletû plazma esetén (Karácsony
1997). E két kutató az utóbbi években, a debreceni Atommagkutató Intézet kutatógárdájával közösen, az elektron-ciklotronrezonancia (ECR) ionforrások mûködését tanulmányozták. Ezen ionforrások, annak köszönhetõen, hogy nagy lefosztottságú ionnyalábok elõállítására képesek, igen
hatékonyan alkalmazhatók az ionatom ütközések kísérleti vizsgálatára,
és a debreceni Atommagkutató Intézetben sikerült megépíteni és mûködésbe hozni egy ilyen berendezést. Az ionforrás mûködésének a megfe-
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lelõ paraméterek között való tartásához elengedhetetlenül szükséges a
plazma eddig kevéssé ismert mikroszkopikus folyamatainak a megértése,
amely a plazma paramétereinek meghatározására szolgáló diagnosztikai
módszerek kidolgozását teszi szükségessé. Kenéz Lajos, Karácsony János
és debreceni munkatársaik az ECR plazma diagnosztizálására egy hatékony, Langmuir szondával történõ módszert dolgoztak ki (Kenéz 2002).
A méréseket egyelõre alacsony hõmérsékletû plazmára végezték el, de a
kísérleti berendezést tovább lehet fejleszteni, hogy magas hõmérsékletû
plazma paramétereinek meghatározására is alkalmas legyen. Segítségével várható a plazmába történõ külsõ elektroninjektálás jelenségének
(Biri 2000) tanulmányozása is.

3.3. Statisztikus fizika
A statisztikus fizikai módszerek alkalmazása a komplex fizikai, kémiai, biológiai és társadalmi rendszerek leírására a fizika egyik legfelkapottabb és legdinamikusabban fejlõdõ ága. Igen sok olyan fontos jelenséget figyelhetünk meg a közvetlen környezetünkben, melyek sok test
kölcsönhatásából származnak, és amelyeknek leírására az egyszerûbb
rendszerek esetén bevált módszerek nem alkalmazhatók.
Ezen a területen igen kiváló eredményeket ért el Néda Zoltán, a
BabeºBolyai Tudományegyetem professzora. A komplex rendszerek viselkedésének tanulmányozására analitikus módszereket és számítógépes
Monte-Carlo-szimulációkat is használ.
Több rendben is tanulmányozta az Ising-típusú rendszerek viselkedését. Kiszámította a Curie-hõmérséklet értékét nagy pontosságú MonteCarlo-szimulációt alkalmazva diluált és bináris Ising ferromágnesek esetén (Néda Z. 1994). Tanulmányozta ezen esetekben az átlagtérközelítés
érvényességét. Más alkalommal, Ising-rendszerek esetén, az oszcilláló
mágneses mezõ hatását vizsgálta a rendszer dinamikájára (Néda Z. 1995).
Kimutatta ezen rendszerekben a stochasztikus rezonancia megjelenését.
Ezt a jelenséget egy rezonanciahõmérséklet jellemzi, ennek függését tanulmányozta a rendszer méretének és a mágneses mezõ jellemzõinek a
függvényében. Ugyancsak az Ising-rendszerekben megjelenõ
stochasztikus rezonanciát vizsgálta egy késõbbi cikkében is (Leung 1999).
A zaj-jel hányados értékét számította ki szimuláció útján a hõmérséklet
függvényében, és kimutatta, hogy ez egy nem triviális rezonanciahõmérsékleten éri el a maximumot. Ez a hõmérséklet magasabb a rendszer kritikus hõmérsékleténél. A jelenséget egy, kettõ, három, sõt négy dimenzió-
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ban is tanulmányozta, és minden esetben kimutatta a zaj-jel hányados hõmérsékletfüggésében a maximumot. A jelenséget egy és két dimenzióban
analitikusan is sikerült leírnia (Leung 1999; Néda Z. 1999b).
A Monte-Carlo-szimuláció útján olyan érdekes modellrendszerek viselkedését is tanulmányozták, mint a három dimenzióban izotrop módon
szétszórt pálcák perkolációja (Néda Z. 1999a). Ebben a cikkében Néda kimutatta a más szerzõk által a jelenség leírásában elkövetett hibákat.
Néda Zoltán legnagyobb érdeklõdést keltõ eredménye a vastaps kialakulásának és dinamikájának a magyarázata (Néda Z. 2000a, 2000b). Mindenki megfigyelhette, aki sikeres színházi elõadáson vagy koncerten vett
részt, hogy amikor a közönség tetszését hosszas tapssal fejezi ki, elõbb vagy
utóbb kialakul a korrelált, ritmikus taps vagy más szóval a vastaps. A szerzõk ezt a jelenséget az önszervezõdõ szinkronizációs jelenségek körébe sorolják, amelyre számos példa található a biológiában és a kémiában.
A vastaps kialakulását elõször kísérletileg vizsgálták. A kísérleti adatok alapján a vastaps kialakulását a statisztikus fizika Kuramotomodelljének alkalmazásával sikerült leírniuk, észrevéve, hogy a rendszerben kialakuló dinamika a közönség egy bizonyos értelemben vett
frusztrációjának a következménye. A frusztrációt az a két egymás ellen
dolgozó tendencia okozza, hogy a nézõk nagy átlagos hangerõvel és
szinkronizáltan szeretnének tapsolni. Ki lehet mutatni azonban, hogy az
olyan csatolt rendszerek esetében, mint amilyen a tapsoló közönség is, a
szinkronizáció csak akkor jön létre, ha a frekvencia elegendõen alacsony.
Ez arra készteti a nézõket, hogy nagyobb periódussal tapsoljanak, ez
azonban az átlagos intenzitás csökkenéséhez vezet. Az intenzitást növelendõ a nézõk növelik a frekvenciát, ez azonban egyre jobban megnehezíti a szinkronizációt, és egy adott frekvenciánál a vastaps rendezetlen
tapsra vált át. Érdekességként megemlítik azt is, hogy a kényszerbõl tapsoló közönség esetében (pl. a kommunista pártkongresszusokon) a szinkronizált taps hosszú ideig fennmaradt, és nem váltott át rendezetlen tapsra, mert senki nem akarta tetszését intenzitásnöveléssel kifejezni.
Ezen érdekes kutatások lényeges részeit és a következtetéseket Néda
Zoltán és munkatársai a legolvasottabb természettudományos szaklapban,
a Nature-ben közölték (Néda Z. 2000a). Teljesítményükre olyan világlapok
is felfigyeltek mint a New York Times. A jelenség matematikai elemzését a
Phys. Rev E-ben közölt részletes cikkükben végezték el (Néda Z. 2000b).
Egy újabb, szintén a Nature-ben közölt eredménye Néda Zoltánnak
és munkatársainak a különbözõ száradó anyagokban keletkezõ spirális
repedések felfedezésére vonatkozik (Leung 2001). A jelenséget kísérleti-
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leg is, számítógépes szimuláció útján is tanulmányozták. Ennek a cikknek egy korábbi változata, amely részletesebb matematikai leírást is tartalmaz, a Phys. Rev. Letters-ben jelent meg (Leung 2000).
A stochasztikus rendszerek kollektív dinamikáját (amelynek egyik sajátos esete a vastaps jelensége volt) tanulmányozta Néda Zoltán a Phys.
Rev. Letters-ben közölt cikkében is (Nikitin 2001). Két különbözõ modusú
stochasztikus oszcillátorok sokaságánál négy minõségileg különbözõ kollektív viselkedést mutattak ki modelljük segítségével A kidolgozott modell sok biológiai vagy társadalmi rendszerre is alkalmazható, megmagyarázva a bioritmusok és más periodikus folyamatok kialakulását.
Ebben a részben említem meg a fluidumok dinamikájának statisztikus fizikai megközelítésében elért eredményeket is. A fluidumok mozgásának, áramlásának máig sok tisztázatlan kérdése van. Az itt érvényes
törvényeket különleges területeken is alkalmazni lehet, mint amilyen az
atommag anyagának a viselkedése vagy a nagy energián megjelenõ
kvark-gluon plazma leírása. Elméleti hidrodinamikával nálunk Lázár József, a kolozsvári Mûszaki Egyetem adjunktusa, illetve Lázár Zsolt, a
BBTE adjunktusa foglalkozik.
Lázár Zsolt egyik cikkében egy centrálisan befele robbanó forró
gömbhéj modelljét használva kiszámolja a konvergens sokkhullám frontjából eredõ sugárzás hatását a szonolumineszkáló buborék központjában
(Csernai 1997a). Kiemeli a transzportjelenségek fontosságát a szonolumineszcencia leírásában és a sugárzás más vonatkozásait is vizsgálja. Egy
másik cikkben munkatársaival együtt a részecskék háromdimenziós téridõ hiperfelületen keresztül történõ kifagyását (freeze-out) tárgyalja
(Csernai 1997b). Kiszámolja a kibocsátott részecskék végsõ impulzuseloszlását térszerû és idõszerû kifagyási hiperfelületek esetén, figyelembe
véve a megmaradási törvényeket a kifagyási diszkontinuitáson keresztül.
Kifagyáskor a megmaradási törvények a hõmérséklet, a barionsûrûség és
az áramlási sebesség megváltozásához vezetnek.
A kvark-gluon plazmával foglalkozó munkájában (Molnár 1998) Lázár Zsolt arra a következtetésre jut, hogy a nagyenergiás nehézion-ütközésekben keletkezõ kvark-gluon plazma hadronokká való átalakulása
mérhetõ kritikus fluktuációkhoz, ún. DCC-hez vezethet. A jelenség erõssége és mérhetõsége a kezdeti állapoton múlik. Mérhetõ fluktuációk keletkezésének valószínûségét becsülik meg a lehetséges kezdeti állapotok
kanonikus eloszlása esetén. A többek között Lázár Józseffel együtt írt
munkájában (Csernai 2000) a makroszkopikus rendszerek leírására használt numerikus hidrodinamikai módszert kiterjesztik a fluktuációk által
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dominált mezoszkopikus rendszerekre is, amilyen a nagyenergiás atommagütközések esetén keletkezõ tûzgömb. A fluktuációk konzisztens figyelembevételére tesznek javaslatokat.

3.4. Elemirész-fizika
Az elemi részecskék fizikája az utóbbi évtizedek egyik legérdekfeszítõbb területe. Olyan õsi kérdésekre keres és talál választ, hogy milyen elemi építõkövekbõl áll össze az anyag, illetve milyen alapvetõ törvények határozzák meg az anyag viselkedését. Az anyagot alkotó elemi
részecskék leírásához alapvetõ szimmetriakritériumokat használnak fel.
A kísérleti elemirész-fizika mûvelése hatalmas és rendkívül költséges berendezéseket igényel, ezért csak néhány gazdag ország vagy
országcsoport (pl. az Európai Unió) képes az ilyen irányú kutatások finanszírozására. Az elemi részecskék tulajdonságainak elméleti tanulmányozása pedig hatalmas mennyiségû matematikai tudást feltételez, ezért
nagyon nehéz ezen a szakterületen számottevõ eredményt elérni.
Elméleti elemirész-fizikával nálunk Gábos Zoltán, a BBTE konzulens
professzora foglakozott, illetve Toró Tibor a temesvári Tudományegyetemrõl.
Kiemelem Gábos Zoltán tanulmányait a magasabb spinû részecskék
vizsgálatáról. Egyik írásában (Gábos 1998a) a szerzõ egy eljárást ad az
s=1, 3/2, 5/2-es spinû részecskék polarizációs tenzorainak parametrizálására. A parametrizálást az s=1/2 esetben használt Stokes-vektorok
segítségével valósítja meg. Az eredmények a kvarkelmélet állításait támasztják alá: a mezonok kvarkokból és antikvarkokból, a barionok három
kvarkból építhetõk fel. Gábos Néda Zoltánnal közösen kimutatta, hogy a
magasabb spinû részecskékre érvényes JoosWeinberg-féle egyenlet a direkt szorzatok módszerének alkalmazásával Dirac-egyenletekbõl származtatható (Gábos 1998b). A javasolt eljárás helyességét az s=1, 3/2, 2
esetekben konkrét számításokkal is igazolják.

3.5. Elektronika és számítástechnika
Az elektronikai és számítástechnikai kutatások nem tartoznak feltétlenül a fizika tárgykörébe, a mérnöki tudományok vagy az informatika keretében is tárgyalhatók. Ugyanakkor az elektronikai eszközök, számítógépek alkatrészeinek mûködési elvét fizikusok dolgozták ki, és az ilyen
irányú kutatásokból fizikusok is kiveszik részüket. Ezért ebben a fizikaösszefoglalóban röviden kitérek az ilyen irányú kutatási eredményekre is.
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Az elektronika és számítástechnika területén a fizikusok közül Buzás
Gábor ért el említésre méltó eredményeket. Két igen fontos szakkönyvet
publikált, az egyiknek a témája az ipari számítástechnika (Buzás 1993), míg
a másiké: alkatrészek, eszközök és technológiák a számítástechnikában
(Buzás 1994). Kutatásai elsõsorban az ipari folyamatok automatizált irányítására és ellenõrzésére irányulnak. Az intelligens eszközök alkalmazása az
ellenõrzési folyamatban lehetõvé teszi a valós idõben történõ ellenõrzést és
irányítást (Sebestyén 1997, 1999; Buzás 1998). A már bevált Internettechnológiák (HTTP, web-oldalak, web böngészõ) is sikerrel alkalmazhatók
a távolról történõ irányításban és ellenõrzésben (Sebestyén 2000).

3.6. Orvosi fizika
A kórházakban és más orvosi intézményekben sok fizikus dolgozik.
A betegségek diagnosztizálására és a kezelésre egyre több komplex eszközt használnak fel, ez szükségessé teszi a fizikusok szaktudását. Ugyanakkor a kórházakban, orvosi egyetemeken folytatott kutatótevékenység
elsõsorban orvosi témájú, így ezek nem feltétlenül illenek be ezen összefoglalóba. Mégis, mivel ezen orvosi témájú kutatások fizikus munkáját is
igénylik, nem akartam teljesen figyelmen kívül hagyni.
Az orvosi kutatásokban részt vevõ magyar fizikusok közül Tamás
Istvánt emelném ki, aki a kolozsvári 3-as orvosi klinikán dolgozik, és a
BBTE Fizika Karán is tart elõadásokat.
Fõ kutatási területe a radioizotópos vizsgálat. Ennek alapja az, hogy
az emberi szervezetbe valamely elem radioaktív izotópját juttatják be,
majd ennek mozgását vizsgálják a szervezeten belül, beépülését egyes
szervekbe vagy éppen a kijutását. A gammasugárzó anyagokat leggyakrabban szcintillációs detektor segítségével mutatják ki. Így figyelemmel
követhetõ az egyes emberi szervek anyagcseréje, amelynek jellege és sebessége alapján különbözõ betegségeket lehet diagnosztizálni. A Kupfersejtek anyagcseréjét vizsgálták radioaktív Au198 segítségével (Dumitraºcu
1990), illetve több rendben tanulmányozták a gyomor kiürülését és a
gyógyszerek hatását egyes emésztési folyamatokra (Dumitraºcu 1996,
1997). A májzsugorodás okainak felderítésére is radioizotópos módszert
javasolnak (Dumitraºcu 1999). Egyes esetekben a radioizotópos vizsgálatokat ultrahangos vizsgálatokkal egészítik ki (Dumitraºcu 1994).
Ez a néhány példa is igazolja, hogy a fizikusoknak, és a fizika módszereinek egyre növekvõ szerepe lesz a modern orvostudományban.
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4. Következtetések
Rövid és vázlatos összefoglalómban az erdélyi magyar fizikusoknak
azokra a kutatási eredményeire helyeztem a hangsúlyt, amelyek nemzetközi összehasonlításban is megállják a helyüket, illetve olyan elismert
szaklapokban jelentek meg, melyeket az illetõ szakterületen dolgozó
szakemberek az egész világon olvasnak. Ezeknek a kritériumoknak általában csak az angol nyelven közölt cikkek felelnek meg, ez az oka annak,
hogy az erdélyi magyar fizikakutatás bibliográfiája elsõsorban angol
nyelven írt szakcikkekbõl áll össze. Felvetõdhet a kérdés, hogy akkor ez
a kutatás mitõl erdélyi és mitõl magyar. Attól, hogy hazai neveltetésû
magyar szakemberek itthon hozták létre ezeket a világszínvonalú eredményeket. Az amerikai vagy a nyugat-európai szaklapokban megjelenõ
cikkeken hazai egyetem vagy kutatóintézet szerepel a szerzõ munkahelyeként, nagymértékben hozzájárulva ezen intézmények nemzetközi hírének növeléséhez. Ez sokkal több hasznot hajt, mint a csak magyar nyelven közölt kutatási eredmény, amely arra van ítélve, hogy csak jóval
szûkebb körben válhat ismertté. A világ legtöbb országában (így Magyarországon és Romániában is) a fizika és általában a természettudományos
szaklapok már szinte kizárólag csak angolul jelennek meg, mert a természettudomány nem ismer országhatárokat.
Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagynunk az eredeti tudományos eredmények angol nyelven való közlése mellett a magyar
szaknyelv ápolását sem. Ezért is igen fontos a magyar nyelvû egyetemi
oktatás fenntartása és színvonalának emelése, amely a fizika szak esetében a kolozsvári BabeºBolyai Tudományegyetem keretén belül mûködik. Figyelmet kell fordítanunk a színvonalas magyar nyelvû egyetemi
tankönyvek, illetve szakkönyvek, monográfiák írására és megjelentetésére. Így az angol nyelven már megjelent, a nemzetközi szakmai körökben
ismertté vált és elfogadott kutatási eredmények magyarul is megfogalmazódhatnak, még jobban kihangsúlyozva a magyar kutatók által elért világszínvonalú eredményeknek a magyar kultúrához való tartozását.
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ADATOK AZ ERDÉLYI MAGYAR VEGYÉSZEK
TUDOMÁNYOS KUTATÓI TEVÉKENYSÉGÉRÕL.
19902001.
A kémiai kutatásnak a romániai magyar vegyészek körében komoly hagyományai vannak, sok neves vegyész tudományos munkássága fûzõdik a
romániai kutatólaboratóriumokhoz, kutatómûhelyekhez. Napjainkban sokrétû a kémiai jellegû kutatás, amelyben magyar kutatók is részt vesznek. A
kutatás különbözõ intézményi keretek között folyik az országban. Egyrészt
a tudományegyetemeken, mint pl. a kolozsvári BabeºBolyai Tudományegyetemen, a temesvári Nyugati Egyetemen, a kolozsvári Iuliu Haþieganu
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, a marosvásárhelyi Orvostudományi
Egyetemen, az aradi Vasile Goldiº Egyetemen. Egyetemi berkekben fõleg
alapkutatás, valamint szerzõdéses alapon, gyakorlati, alkalmazó kutatás folyik az egyetemi oktatók irányításával. Másrészt a kutatás különbözõ (pl. az
iparhoz, a mezõgazdasághoz kapcsolódó) tudományos kutatóintézetekben
(így a kolozsvári Raluca Ripan Kémiai Intézetben), valamint vízügyi, közegészségügyi, klinikai, környezetvédelmi stb. laboratóriumokban folyik. Az
itt végzett kutatások jellege alkalmazó, az ágazatban felmerülõ gyakorlati
problémák megoldására hivatott.
Hivatalos beszámolót egyik intézmény sem hozott nyilvánosságra
sem a végzett munkáról, sem az elért eredményekrõl. Így a jelen összeállítás fõleg személyes ismeretség alapján készült, azokról, akikrõl tudtuk,
hogy kutatói tevékenységgel is foglalkoznak. Az adatokat kérdõív segítségével gyûjtöttük össze. Sajnos nem mindenki válaszolt a megkeresésre.
Emiatt az adattár nagyon hézagos, számos ponton kiegészítésre szorul.

A kutatási tevékenység
A magyar vegyészek tudományos kutatási területe igen széles, ezért
a bemutatás tematika szerinti csoportosítása lehetetlen. Ugyanakkor
adott kutatási téma egy idõben több tudományághoz is tartozik. Úgy véljük, hogy a kutatómunka sokkal áttekinthetõbb lesz, ha ágazatonként, a
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(betûrend szerint sorolt) vegyészek tudományos kutatási eredményeinek
tükrében mutatjuk be. A tudományos publikációk listája sem kimerítõ,
egy-egy szerzõnek a megadott periódusban megjelent legjelentõsebb közleményeire szorítkozik. A következõkben tehát a bemutatást e szempontok szerint fogjuk végezni.

1. Szervetlen kémia
Dr. Forizs Edit egyetemi docens a BabeºBolyai Tudományegyetem
Kémia és Ipari Kémia Karának Szervetlen Kémia Tanszékén oktat. Egyik
kutatási területe analitikai kémiai jellegû: nemkonvencionális konduktometriás cellák alkalmazása a titrálás egyenértékpontjának meghatározására. Ez irányban munkatársaival egyszerû, gyors eljárást dolgoztak ki
különbözõ gyógyszerek Pb és Cd szennyezõdésének meghatározására,
valamint a tioszulfát ion merkurimetriás meghatározására (Mirel et alii
1997; MuzsnayForizsVeress 1996).
Fõ kutatási területe a szervetlen kémia; a koordinációs kémia témakörébõl a biológiailag aktív diazepam, nitrazepam, oxazepam, valamint a
teofillin, mint ligandumok, Cu, Ni és Co komplexeinek elõállítását és szerkezetét vizsgálja. Neki sikerült elõször e vegyületeket oldatból szilárd,
kristályos formában elõállítania és termikus viselkedésüket tanulmányoznia, FTIR-, ESR-, XRD-, IR-technikákkal pedig pontos szerkezetüket meghatároznia. Késõbb elõállították e komplex vegyületek más ligandumokkal alkotott analógjait is, melyek szerkezete a DNS szerkezetéhez hasonló,
így ezek modellvegyületekként alkalmazhatók a Cu és DNS közötti kölcsönhatások tanulmányozására (Gál et alii 1998; Bombicz et alii 1997).
Másrészt e vegyületek tanulmányozása közelebb visz a réz ionok biológiai hatásának, valamint a gyógyszerek által a szervezet Cu-háztartásában
betöltött szerepének a megértéséhez (Bombicz et alii 2001).
Dr. Várhelyi Csaba a BabeºBolyai Tudományegyetem címzetes nyugalmazott egyetemi docense, kutatási területe ugyancsak a koordinációs
kémia. Több évtizede foglalkozik már új komplex vegyületek szintézisével, azok szerkezetének, valamint fizikai, kémiai és termodinamikai sajátosságainak meghatározásával. Munkatársaival a megjelölt idõperiódusban a kobalt (III) különbözõ alifás dioximokkal és etiléndiaminnal, mint
ligandumokkal, elõállított kelátkomplexeit tanulmányozták, szerkezetük
felderítésére a FTIR-, UV-, NMR-technikákat alkalmazták (Várhelyi et alii
1992; VárhelyiZsakóVárhelyi, jr. 1998). Követték a ligandumok természetének és szerkezetének hatását a kialakult fémligandum kötés erõs-
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ségére, valamint a komplex vegyület szerkezetére. Tanulmányozták e vegyületek egy részének termikus és polarográfiás viselkedését. A termikus
analízis adataiból komplex szerkezetükre és kötéserõsségükre következtettek, a polarográfiás adatokból pedig meghatározták a tanulmányozott
vegyületek stabilitási állandóit (Mánok et alii 1992; Zsakó et alii 1999).
Néhány komplex vegyületet sikeresen alkalmaztak a gyakorlatban:
környezetbarát, cianidmentes, cinktartalmú galvánfürdõket állítottak elõ
bonyolult alakú alkatrészek tömeggalvanizálásához (GrünwaldTonk
Várhelyi, jr.).
Veress Erzsébet egyetemi adjunktus a BabeºBolyai Tudományegyetem Kémia és Ipari Kémia Karának Szervetlen Kémia Tanszékén oktat, doktorandusz. Tudományos kutatásait 1999-ig a kolozsvári Raluca Ripan Kémiai Intézetben folytatta mint tudományos kutató. Fõ kutatási területe:
szervetlen alapanyagú speciális összetételû üvegek elõállítása és alkalmazása. Az egyik típusba azok az üvegek tartoznak, melyek a radioaktív hulladékok biztonságos, környezetbarát tárolására szolgálnak (Indrea et alii
2000). A másik típust a kationszelektív homogén membránelektródok
alapanyagaként szolgáló üvegek képezik. Tudományos munkatársként (õ
és más kutatók) különbözõ összetételû és sajátságú pH- és redoxi-érzékeny
üveg-, illetve referencia-elektródokat fejlesztettek ki, melyeket pH, illetve
pR meghatározására használnak szélsõséges körülmények között (folytonos üzemmód, alacsony vagy magas hõmérséklet, nagy sótartalom mellett,
biológiai rendszerekben, in vivo). Tanulmányozták az elektródok fizikai,
kémiai sajátságait, valamint analitikai alkalmazhatóságát változatos kísérleti körülmények között (KormosVeressSavici 1991; VeressVégh 2000).
Kutatásait és eredményeit doktori disszertációjában foglalta össze Veress.
A kifejlesztett üvegkompozíciók közül kettõt román szabadalom véd
(HopârteanVeress 1997), néhány üveg- és referencia-elektródtípus hazai
tömeggyártását pedig a román Szabványügyi Intézet jóváhagyta.
Másik kutatási területe egy néhány évvel ezelõtt megnyílt, napjainkban világviszonylatban sokat kutatott, és mind elméleti, mind gyakorlati
szempontból sokat ígérõ terület, a szén- és más alapanyagú nanocsövek
elõállítása és gyakorlati alkalmazása (Vértesy et alii 2000).

2. Analitikai kémia
Dr. Darvasi Jenõ egyetemi adjunktus a BabeºBolyai Tudományegyetem Kémia és Ipari Kémia Karának Analitikai Kémia Tanszékén oktat, fizikus. Kutatási területe: analitikai mûszer- és mérésmódszer-fejlesztés az
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UV-VIS spektrofotometria, ICP, CCP atomemissziós spektrometria és a refraktometria területérõl. 1997-ig kutatásait nagyobbrészt a kolozsvári Analitikai Mûszerkutató Intézetben (ICIA) végezte mint tudományos kutató.
Szerzõdéses kutatási témái: modern, számítógéppel vezérelt abszorpciós
spektrofotométerek, ICP és CCP atomemissziós spektrométerek, reflektancia és színmérõ spektrométerek kifejlesztése, metrológiai tesztelése és a
mûszerekhez kapcsolódó analitikai alkalmazások kidolgozása. Tudományos munkatársaival együtt a kifejlesztett kétcsatornás kolorimétert szabadalmaztatta (Cordoº et alii 1991). Kelet-Európában elsõként fejlesztettek ki
és építettek meg egy ICP és egy kisteljesítményû CCP atomemissziós spektrométert fémek és egyes nemfémek (P, S, Cl stb.) nyomokban történõ gyors
meghatározására. Tanulmányozták az ICP- és CCP-plazmák fizikai jellemzõit, egyes elemek meghatározásának optimális feltételeit a gerjesztõforrásokban (Anghel et alii 1996; Frenþiu et alii 1999).
Doktori disszertációjában a reflektancia- és színméréshez kifejlesztett mûszereket összegezte, valamint több konkrét gyakorlati eljárás (minõségellenõrzés, analitikai meghatározások) kidolgozását (Cordoº et alii
1997; Nicola et alii 1997).
Dr. Kékedy Nagy László egyetemi docens a BabeºBolyai Tudományegyetem Kémia és Ipari Kémia Karának Analitikai Kémia Tanszékén oktat.
Kutatásait a katedra keretében végzi, 2000-tõl pedig részben a kolozsvári
Analitikai Mûszerkutató Intézetben külsõ munkatársként. Kutatási területe:
atom-spektroszkópia, környezeti minták (természetes vizek) analízise atomspektroszkópiás eljárásokkal. Tudományos kutatási témái a metánlevegõ
lánghoz, annak analitikai alkalmazásaihoz kapcsolódnak. Munkatársaival
együtt kifejlesztettek és szabadalmaztattak két égõfejet, melyek lehetõvé teszik egyes elemek (fémek) atomemissziós, illetve atomabszorpciós, nyomokban történõ meghatározását a metánlevegõ lángban. Tanulmányozták
az alkáli- és földfémek viselkedését a lángban, optimalizálták a Li, Na, K,
Rb, Cs, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn meghatározásának mûszeres paramétereit, meghatározták ezen elemek kimutatási határait, tanulmányozták az interferensek hatását az analitikai jelre (Kékedy NagyCordoº 1999a). Meghatározták
egyes természetes vizek (ásványvizek, kútvizek, folyóvizek) Na-, K-, Ca-, Li-,
Rb-, Zn-tartalmát atomemissziós, illetve atomabszorpciós eljárásokkal. Az
analitikai meghatározásokon túlmenõen a kútvizek Na-, K-, Rb- és Mg-tartalmából a rétegvizek eredetére, a kõzetek geológiai összetételére lehet következtetni (Kékedy NagyCordoº 1999b, 2000a, 2000b).
Az analitikai jel érzékenységének növelése céljából henger alakú ütközõt alkalmaztak a spektrométer ködkamrájában. Optimalizálták a kí-
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sérleti paramétereket (hengerátmérõ, porlasztóütközõ távolság), meghatározva e paraméterek hatását az aeroszol koncentrációjára, a porlasztás
hatásfokára, valamint az analitikai jelre. Optimális körülmények között a
jelnövekedés kb. kétszeres, a meghatározások szórása pedig 60%-kal
csökken (Kékedy Nagy 1997).
Habár a metánlevegõ lángot világviszonylatban nem alkalmazzák
atom-spektroszkópiás célokra, kutatásaikkal bebizonyították, hogy a metánlevegõ láng analitikai szempontból megfelelõ, olcsó alternatív atomés gerjesztõforrás a tanulmányozott elemek pontos, nyomokban történõ,
gyors meghatározására.
Dr. Muzsnay Csaba nyugalmazott egyetemi docens a BabeºBolyai
Tudományegyetem Kémia és Ipari Kémia Karának Analitikai Kémia Tanszékén oktat. Legfontosabb kutatási területei a következõk: a konduktometria elméleti kérdései és gyakorlati alkalmazásai, a titrálások, a folyékony halmazállapotú könnyû- és nehézvíz egyensúlyi szerkezete. Az elsõ
témakör keretén belül munkatársaival tanulmányozta a nagyon híg oldatok ekvivalens vezetõképességének változását a koncentrációval és az
ionpárképzõdést ezen oldatokban; a vezetõképesség irreverzibilis termodinamikai értelmezését; a vezetés intim mechanizmusát és aktivált
komplex termodinamikai és kinetikai jellemzését; ionion, iondipol és
dipoldipol kölcsönhatásokat vizes és nemelektrolit oldatokban. Kiszámították a vezetés aktiválási energiájának hõmérsékleti együtthatóját néhány polialkoholvíz-elegyre (Muzsnay 1990; MuzsnayTörök 1995a).
Módszereket dolgoztak ki oldatok elektromos vezetõképességének mérésére egyen- és váltóáramban, nem hagyományos vezetõképességi érzékelõket (ezüst, amalgám, inox stb.) fejlesztettek ki és alkalmaztak
(MuzsnayForizsVeress 1996).
A második témakör keretében kollégáival olyan kérdéseket vizsgált,
mint a titrálás egyenértékpontjának elektrokémiai jelzése, a titrálás pontosságának növelése az elektromos jel számítógépbe való bevitelével, az
adatok számítógépes feldolgozásával, valamint a titrálási görbe linearizálása révén. Foglalkoztak új standardizálási eljárások kidolgozásával és
módosított felületû indikátorelektródok alkalmazásával is (Muzsnay
1997; MuzsnayTörök 1995b).
Különbözõ modelleket alkalmaztak az asszociált víz egyensúlyi szerkezeteire vonatkozóan, kiszámították az asszociátumok természetét,
mennyiségét, illetve azok izomériáját (MuzsnayLeveles 1993). Kutatásaik elõsegítették a víz egyensúlyi szerkezetének pontosabb megismerését
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és a víz, valamint az oldott anyagok közötti kölcsönhatások és szerkezetek pontos felderítését szervetlen és biológiai rendszerekben.
Oláh Nelli Kinga doktorandus, fiatal kutató, egyetemi tanulmányait
1997-ben fejezte be a kolozsvári BabeºBolyai Tudományegyetem Kémia
és Ipari Kémia Karán. Még abban az évben beiratkozott a kolozsvári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Karára. A PlantExtract
magáncég alkalmazottja, tudományos kutatásait a cég és a kolozsvári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem laboratóriumaiban végzi. Kutatási területe: síkkromatográfiás elválasztási eljárások. Tudományos kutatási témái
gyakorlati jellegûek: különbözõ növényi kivonatok alkotóinak elválasztása, az aktív alkotók izolálása (Cobzac et alii 1999; HanganuOláhOpreanu 1999). Az elválasztási eljárást sikeresen alkalmazzák a különbözõ növényi kivonatok, tinktúrák minõségi ellenõrzésére is. Tudományos
vezetõje irányítása alatt, a világon elsõként, kidolgoztak egy új kromatográfiás eljárást, a kétirányú többszörös felfuttatás eljárását (AMD, Automated Multiple Development) (Oláh et alii 1998). Az eljárás jelentõsen megnöveli az elválasztás hatékonyságát, segítségével több komponens
választható el egy mintából, megnövekedett felbontás mellett, rövidebb
idõ alatt. Kutatásai a síkkromatográfia területén ezenkívül kiterjednek az
alkalmazott elválasztások paramétereinek az optimalizálására, az alkotók
denzitometriás meghatározására (GocanOláh 1997).

3. Szerves kémia
Dr. Bódis Jenõ egyetemi adjunktus a BabeºBolyai Tudományegyetem Kémia és Ipari Kémia Karának Szerves Kémia Tanszékén oktat. Tudományos kutatásait részben a BabeºBolyai Tudományegyetem kémia
karán, részben külföldi kutatólaboratóriumokban (MTA Izotópkutató Intézete, Magyarország; Twentei Egyetem Kémiai Technológia Kara, Hollandia; Dél-Kaliforniai Egyetem Kémia Kara, USA; Nyugat-Ontariói Egyetem Vegyészmérnöki Kara, Kanada) végezte. Szorosan egymáshoz
kapcsolódó kutatási területei a következõk:
Katalitikus szerves kémiai szintézisek: tudományos munkatársként
másokkal együtt vizsgálta a karbonilezési, karboxilezési, hidrokarboxilezési, hidrogénezési, reduktív aminálási katalitikus vegyi reakciók kinetikáját, a kísérleti körülmények (hõmérséklet, nyomás, katalizátor stb.) hatását a folyamatok sebességére, optimalizálva azokat (Bódis et alii 1995;
Zsakó et alii 1995).
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Hordozós katalizátorok elõállítása, jellemzése és felületi reakciók in
situ monitorizálása: e témakörön belül semleges hordozók felületét fémsókkal és fémkomplexekkel (Pt, Rh stb.) impregnálták, kidolgozták és optimalizálták az impregnálás kísérleti paramétereit. Modern felületvizsgáló technikákkal (FTIR, NMR) vizsgálták a katalizátorokon adszorbált
molekulák természetét és mennyiségét, felderítették a katalizátorok felületén lejátszódó vegyi reakciók mechanizmusát (Bódis et alii 1997;
Müller et alii 1999). A szilárd katalizátorokon adszorbált molekulák és a
felületi reakciók tanulmányozásával, a katalitikus reakciók dinamikáinak
és mechanizmusainak a megértése révén hatékonyabb katalizátorok elõállítása és környezetkímélõ szintézisek kidolgozása válik lehetõvé.
Kutatási témái egyaránt elméleti és gyakorlati jellegûek. Céljuk környezetbarát, gazdaságos, olcsó ipari eljárások kidolgozása és gyakorlatba
ültetése különbözõ szerves vegyületek ipari gyártására. A metanol
karbonilezése hordozós ródium katalizátorokon az ipari ecetsavgyártás
egyik leggazdaságosabb és legmodernebb módszere lehet, melyet jelenleg
még egyetlen világcég sem alkalmaz. A reduktív aminálásban elért eredmények a DSM (Hollandia) cégnél gyártási technológia kifejlesztésére
vezettek, és elõsegítették a bonyolult reakció során lejátszódó részfolyamatok feltárását. A propánsav elõállítási eljárása hordozós ródium katalizátoron hazai szabadalom (Almási et alii 1992).
Dr. Hantz András a kolozsvári Raluca Ripan Kémia Intézet tudományos kutatója. Kutatási területe: szerves foszforvegyületek és növényvédõ
szerek kémiája. Kutatási témái részben elméleti, részben pedig gyakorlati
jellegûek: új, biológiailag aktív foszforvegyületek elõállítása, foszfán
komplexek szintézise, a vegyületek spektroszkópiai (UV-VIS, FTIR, MS
stb.) vizsgálata azok szerkezetének megállapítása céljából. További kutatásai lehetõvé tették e vegyületek szerkezete és biológiai hatása közötti
egyes kapcsolatok feltárását (Nicoarã et alii 1995; Feneºan et alii 1996;
Hantz et alii 1998). Céljuk olyan nagyhatású növényvédõ szerek elõállítása, melyekbõl kis mennyiséget kell alkalmazni, az anyagok hatásuk kifejtése után gyorsan lebomlanak, a keletkezõ bomlástermékek pedig nem
mérgezõk és nem környezetszennyezõk. Analitikai (gázkromatográfiás) eljárásokat dolgoztak ki e vegyületek nyomokban jelenlevõ mennyiségi
meghatározására is (ManiuHantz 1993; Culea et alii 1994). Kutatási témáik között szerepel a laboratóriumi körülmények között elõállított vegyületek környezetkímélõ, gazdaságos ipari elõállítási technológiájának
kidolgozása és gyakorlatba ültetése. Eddigi eredményeiket két hazai szabadalom is fémjelzi (RO Pat. 111271 /1994, illetve 114619/1999).
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Dr. Várhelyi Csaba jr. tanársegéd a BabeºBolyai Tudományegyetem
Kémia és Ipari Kémia Karának Szerves Kémia Tanszékén oktat. Kutatásait tudományos munkatársként az egyetemen végzi. Kutatási területei a
szerves és a komplex kémia, e területek kutatásai hasznosan kiegészítik
egymást. Tudományos kutatási témája a szerves kémia körébõl a
karbonilok kondenzációs termékeinek (oximok, szemikarbazonok és
tioszemikarbazonok) szintézise. Másokkal együttmûködve a szintetizált
vegyületeket mint ligandumokat használta fel egyes átmeneti fémek (Ni,
Pd, Fe, Co, Mn, Zn, Cd) komplex vegyületeinek elõállítására. Tanulmányozták e vegyületek UV-, FTIR-, NMR-, MS-spektrumait, valamint termikus viselkedésüket. Az így nyert adatok alapján meghatározták a vegyületek szerkezetét és fizikai-kémiai sajátságaikat (Várhelyi et alii 1992;
VárhelyiZsakóVárhelyi, jr. 1998; Mánok et alii 1992; Zsakó et alii
1999). Kutatásai eredményeit doktori disszertációjában foglalta össze,
melyet 2000-ben sikeresen megvédett.
Egyes átmeneti fémkomplexeket a gyakorlatban is alkalmaztak
cianidmentes galvánfürdõk elõállítására (GrünwaldTonkVárhelyi, jr.
2001). Más vegyületek alkalmasak a fémek spektrofotometriás vagy
mikrogravimetriás minõségi és mennyiségi meghatározására. Néhány
szemi- és tioszemikarbazon s azok fémkomplexei specifikus antibakteriális, antireumatikus, antitumorális, gyulladásgátló sajátosságokkal rendelkeznek. E sajátságok felderítése további kutatások tárgyát képezi.

4. Fizikai kémia
Dr. Bolla Csaba egyetemi adjunktus a BabeºBolyai Tudományegyetem Kémia és Ipari Kémia Karának Fizikai Kémia Tanszékén oktat. Kutatásait az egyetemen végzi, tudományos munkatársként. Tudományos kutatási területei az elektrokémia és kémiai kinetika. Elektrokémiai tárgyú
kutatásai két nagy témakört ölelnek fel: lítiumanódos galvánelemek vizsgálata és elõállítása, valamint egyes fémek (Zn, Cd, Sb) elektrolitikus kinyerése ipari hulladékokból. Mindkét témakör fontos, elméleti és gyakorlati tekintetben egyaránt számottevõ.
Másokkal együtt végzett kutatásai az elsõ témakörbõl szervesen beilleszkednek abba a világon intenzíven folyó tudományos kutatási programba, melynek célja nagyteljesítményû, környezetbarát galvánelemek
kifejlesztése és ipari gyártása. Tanulmányozták a lítium-anódos galvánelemekben lejátszódó elektródfolyamatok kinetikáját és termodinamikáját, a fizikai paraméterek, az oldószer hatását az elektródfolyamatokra.
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Elõállítottak néhány aprotikus oldószert, vizsgálva ezen oldószerek öszszetétele és sajátosságai függvényében az elektródokon lejátszódó folyamatok sebességét és hatásfokát (Pop et alii 1997; Bolla et alii 1997;
Þarãlungã et alii 1999; Þarãlungã et alii 2000).
A második vizsgálódás fontos gyakorlati jellegû környezetvédelmi
probléma egyfajta megoldását nyújtja, ipari hulladékok (galvániszapok,
elhasznált galvánfürdõk stb.) mérgezõ nehézfém-tartalmának (Zn, Cd,
Sb) olcsó, energiakímélõ, hatékony eltávolítását elektrokémiai úton. Az
eljárás biztosítja ezen fémek olcsó visszanyerését és újrafelhasználását is.
Kutatásaik során optimalizálták a kísérleti paramétereket (pH, elektrolizáló feszültség, áramsûrûség), és kidolgozták az ipari eljárás technológiai jellemzõit.
A kémiai kinetika témakörébõl, mely fõleg elméleti jellegû, a
BriggsRauscher oszcilláló reakciórendszert tanulmányozták, a különbözõ kísérleti paraméterek (reagenskoncentráció, hõmérséklet) hatását az
oszcillációk periódusára, amplitúdójára (Bolla et alii 1999).
Dr. Salló Ervin a Román Akadémia temesvári Kémiai Kutatóintézetének tudományos kutatója. 1997-ig a Temesvári Nyugati Egyetemen docens, ahol kutatásainak egy részét végezte. Kutatási területei: az oszcilláló reakciók, a kémiai káosz, a kristályosítás folyamata.
Az oszcilláló reakciók közül munkatársaival a BelousovZhabotinski
reakciórendszert tanulmányozták részletesen, követték a Mn (II) ionok,
valamint más, nem katalitikus hatású ionok perturbáló hatását az oszcillációk periódusára, amplitúdójára illetve idõtartamára (BaleaSalló
E.Salló A.SaytiMiloº; Balea et alii 2000). Vizsgálták ugyanakkor a
BelousovZhabotinski reakciórendszerben fellépõ szinergetikus hatásokat is (BaleaSalló E.Sayti 1993). Kutatásaik szorosan kapcsolódnak a
kémiai káosz elméletéhez, meghatározva azon kísérleti paramétereket és
feltételeket, melyek hatására egy periodikusan ismétlõdõ kémiai folyamat kaotikussá válik. Ebben a témakörben az elektródfolyamatokat kísérõ kaotikus jelenségeket is tanulmányozták (Salló E. et alii 2001).
Egy másik tudományos kutatási területe a kristályosítás folyamatának elméleti tanulmányozása és gyakorlati alkalmazása. E témakörben
tanulmányozták a magnéziumkarbonátok kristályosítását felületaktív
anyagok jelenlétében, ezen anyagok természetének, mennyiségének és
más kísérleti paramétereinek hatását a keletkezõ kristályok morfológiájára, keletkezésük kinetikájára (Tambert et alii 2001).
Dr. Szabadai Zoltán egyetemi docens a temesvári Orvostudományi
Intézet és Gyógyszerészeti Egyetem oktatója és a temesvári Kondenzált-
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fázisú Anyagok Fizikai Kutatóintézetének külsõ munkatársa. Tudományos kutatásait 1996-ig a Temesvári Tudományegyetem Kémia Karán végezte, majd jelenlegi munkahelyein. Tudományos kutatási területe széles
körû, felöleli a szervetlen, szerves, analitikai, fizikai kémia, biokémia,
fiziopatológia, informatika tárgykörét (Szabadai 1998). Kutatási témái
egyaránt elméleti és gyakorlati jellegûek, szorosan kapcsolódnak az Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet, valamint a fizikai kutatóintézet kutatási profiljához. Témakörönként csoportosítva ezek a következõk:
Anyagizolálás és -tisztítás biológiai mintákból. Így pl. munkatársaival
izolálták és tisztán elõállították a glicerinsav 2,3-foszfátot, a glicerinsav
2,3-difoszfatázt nyúlizomból, a kristályos humán myoglobint szívizomból.
Alkotók mennyiségi meghatározása biológiai és környezeti mintákból,
mint pl. RIA-módszerek kidolgozása és tesztelése; glicerinsav 2,3-difoszfát
spektrofotometriás meghatározására humán vérpróbákból; a vérszérum
oxalát-ion húgysavtartalmának spektrofotometriás meghatározása; rovarirtó szerek, növényvédõ szerek (mikro)analitikai kémiája, szénmonoxidnyomok meghatározása levegõmintákból stb. (Rusu et alii 1993; Szabadai
1997). Munkatársaival kidolgozták az elméletet az emberi csontszövet Ca
tartalmának g-sugár-abszorpciós módszerrel történõ meghatározására, kifejlesztették és tesztelték a módszert alkalmazó analitikai készüléket.
Fiziológiai, illetve fiziopatológiai kutatás, mint pl. hemoglobinoxigén egyensúlygörbék felvétele normális és patologikus esetekben és az
eredmények összehasonlító kiértékelése; izoamilalkohol képzõdésének
vizsgálata az alkoholos erjedés során; az anomális (A1c) hemoglobin
spektrofotometriás meghatározási lehetõségének vizsgálata; izotópos
módszer (113In) kidolgozása a vér áramlási sebességének mérésére.
Szilárdtestfizikai kutatásai két témakört ölelnek fel, éspedig: félvezetõ anyagok IR és Raman spektrometriás vizsgálata a Moldáviai Akadémia
Kutatóintézetével és a Szegedi Kísérleti Fizika Intézettel együttmûködve,
valamint fém-ftalocianin vékonyrétegek szintézise, tisztítása és nemlineáris optikai és félvezetõ tulajdonságainak vizsgálata (Szabadai 2001;
SzabadaiPopescu 1998).
 Dr. Zsakó János nyugalmazott, konzultáns egyetemi professzor a
BabeºBolyai Tudományegyetem Kémia és Ipari Kémia Karának Fizikai
Kémia Tanszékén oktatott. 2001 augusztusában, életének 75. évében elhunyt. Tudományos kutatási területe a fizikai kémia, annak fõleg elméleti vonatkozásai. Kutatási témái a következõk:
Homogén és heterogén rendszerek nemizoterm kinetikája: ebben a témakörben fõleg a termogravimetriai adatok kinetikus feldolgozásával fog-
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lalkozott, a számítási eljárások elméleti alapjaival, új számítási eljárások
kidolgozásával, a koordinatív-vegyületek termikus bontásával, valamint a
kompenzációs kinetikus hatások problémájával. Munkatársaival ebben a
témakörben több mint 60 dolgozatot közölt, melyek közül 9 idézési indexe meghaladja a 20-at, egyik dolgozatát pedig több mint 200-szor idézték.
A ligandumcsere-reakciók (akvatációs és szolvatációs reakciók) kinetikájának és a protolitikus elõegyensúlyok, a pH hatásának tanulmányozása a reakciósebességre. Több mint 40 szakdolgozatot közölt ebbõl
a témakörbõl.
A koordinatív vegyületek IR-spektrumai és a kémiai kötéserõsségek
kiszámítása. Az UV-VIS-spektrumok kiértékelése a ligandumtér-elmélet
alapján.
A protolitikus egyensúlyok matematikai leírása, a savállandók kiszámítása spektrofotometriás és potenciometriás mérési adatokból. A savállandók függése az oldószer természetétõl.
A határfelületek fizikai kémiája. E témakörben a binér egyrétegû fázis-egyensúlyokkal foglalkozott, a protolitikus egyensúlyokkal, a molekula-asszociátumokkal és a gáz/folyadék egyrétegû határfelületen kialakuló
komplex vegyületekkel, a kábítószerek hatásával az oldhatatlan lipidfilmekre, az adszorpció kinetikájával a folyadék/folyadék határfelületen, a
vízben oldhatatlan filmek összenyomhatósági izotermáinak értelmezésével a molekuláris modellek és a konformációs átalakulások alapján, valamint a vízben oldhatatlan filmek összeesési folyamatainak (colaps) kinetikájával és mechanizmusával. E témakörben több mint 60 tudományos
szakdolgozata jelent meg.
Elért eredményei alapján 1971-ben a Journal of Thermal Analysis folyóirat szerkesztõségi bizottságába választják, 1993-tól pedig a Román
Akadémia Termikus Analízis és Kalorimetria Bizottságának alelnöke.
1990-ben doktorátusvezetõi jogot kap, irányítása alatt 4 jelölt nyerte el a
kémia doktora címet. Közleményeinek rövid összefoglalóját lásd (Várhelyi et alii 1992; VárhelyiZsakóVárhelyi, jr. 1998; Zsakó et alii 1999;
Bódis et alii 1995; Zsakó et alii 1995).

5. Biokémiai és biomérnöki kutatás
Dr. Majdik Kornélia egyetemi adjunktus a BabeºBolyai Tudományegyetem Kémia és Ipari Kémia Karának Biokémia és Biomérnöki Tanszékén oktat. Kutatási területe a szerves kémia: biológiailag aktív szerves vegyületek szintézise, szerkezetük felderítése és gyógyszerként való
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alkalmazása, valamint e vegyületek ipari elõállítási technológiájának kidolgozása. Kutatásait fõkutatóként 1997-ig a kolozsvári Gyógyszerkutató
Intézetben végezte, ahol munkatársaival új vegyületeket szintetizáltak az
acetofenon-oximok, hidroxifenil-benzil-ketonok és benzofurán származékok családjából, meghatározva e vegyületek szerkezetét modern mûszeres
(NMR, UV, IR, MS) eljárásokkal (Majdik et alii 1985; Majdik et alii 1989a;
Majdik et alii 1989b). Ugyanakkor egyes gyógyszerhatóanyagok ipari gyártási eljárásait is kidolgozták, egyes technológiai folyamatokat optimalizáltak. Egyetemi oktatóként bekapcsolódik a tanszék kutatómunkájába, ahol
munkatársként tovább folytatja a vizsgálódást eddigi témáiban. Új, baktericid hatású nitrobenzofurán, valamint pszihotróp hatású fenotiazin vázú
vegyületeket szintetizáltak, melyeknek gyulladásgátló, antibakteriális és
antihelmintikus hatásuk is van (Toºa et alii 2001).
Egy másik fontos kutatási területe a szerves vegyületek enzimatikus
úton történõ átalakítása biokatalízis révén. A szerves szubsztrátumok
enzimatikus átalakításai új lehetõséget jelentenek a kemio- és sztereoszelektív szerves szintézisben, magas optikai tisztaságú királis vegyületek
elõállítására. Rögzített, tisztított enzimeket (lipázok, hidrolázok), valamint élõ sejtek (Saccharomyces cerevisiae) enzimkészletét használták
többféle biológiailag aktív vegyület, mint pl. nitro-karbaldehid, alkilfenotiazin-karbaldehidbõl elszármaztatott alkoholok és optikailag aktív
benzofurán- és fenotiazin-származékok elõállítására. Meghatározták az
így szintetizált vegyületek szerkezetét, az optikailag aktív származékok
abszolút konfigurációját, valamint az enantiomér-többlet értékét gázkromatográfiás, illetve NMR-módszerrel (Majdik et alii 2001).
Dr. Paizs Csaba egyetemi adjunktus a BabeºBolyai Tudományegyetem Kémia és Ipari Kémia Karának Biokémia és Biomérnöki Tanszékén
oktat. Fõ kutatási szakterülete a szerves szintetikus kémia, a biokémia, illetve biokatalízis. Kutatómunkája részben elméleti jellegû alapkutatás,
részben gyakorlati jellegû vegyészmérnöki kutatás. A szerves szintetikus
kémia területén kutatásai új, biológiailag aktív furil-benzotiazol, fenilfurán-, benzofurán- és fenotiazin-származékok elõállítására irányulnak,
valamint e vegyületek szerkezetének felderítésére IR-, NMR- és tömegspektometriás eljárásokkal (Irimie et alii 1999; Toºa et alii 2001). A
fenotiazin-gyûrû számos gyógyszerkészítmény hatóanyagának alapvázát
képezi, származékai pedig fontos intermedierek a fenotiazin vázú gyógyszerek metabolizmusában. Ugyanakkor a hármas gyûrûrendszer pillangó
szerkezete érdekes elméleti sztereokémiai kérdéseket vet fel a szerkezeti
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átalakulásokat illetõen, ami lehetõvé teszi más benzofurán származékok
új, hatékonyabb eljárásokkal való elõállítását.
A biokémia tárgykörébõl fõ kutatási szakterülete a biokatalízis, szerves szubsztrátumok enzimatikus átalakításai, melyek iránt az utóbbi
években rendkívül megnõtt az érdeklõdés a tudományos világban. A
biokatalizátorok új lehetõséget jelentenek a szerves szintetikus kémiában, legfontosabb elõnyük kemio- és sztereo-szelektivitásuk, környezetbarát jellegük. Az enzimatikus átalakítások komoly lehetõséget jelentenek a királis vegyületek esetében nagy optikai tisztaságú származékok
elõállítására, ami az egyik legfontosabb cél napjaink gyógyszerkutatásában. E célból tisztított enzimkészítményekkel (lipáz), rögzített enzimekkel, egyes esetekben pedig az élõ sejtek (élesztõsejtek) enzimrendszerének felhasználásával végezték a szintézist. Így például sikerült új
fenil-furán alkoholszármazékokat, alkil-fenotiazin- és alkil-fenotiazinszulfon-alkohol, furil-benzotiazol származékokat stb. elõállítaniuk és az
enantiomér-többlet értékét egy új módszerrel pontosan meghatározniuk
(Paizs et alii 2001; Irimie et alii 1997; Irimie et alii 1999).

6. Alkalmazott elektrokémia és környezetvédelem
Alkalmazott elektrokémiával egy Bukarestben élõ magyar kutató, dr.
Lingvay József foglalkozik. Kutatásai többek között a fémek (fõleg a réz) ipari elektrolitikus finomítására, a talajkorróziós folyamatok tanulmányozására (váltó- és egyenáramú kóboráramok, különbözõ mikrogombák hatása
stb.) és e folyamatok megelõzésére, a csõrendszerek (gáz, olaj stb.) védelmére, a talaj elektromágneses szennyezésére vonatkoznak. Lingvay legfontosabb eredményei: az elektromos energiafogyasztás csökkentése a rézfinomításban (Lingvay I. et alii 1999a; Lingvay I. et alii 1999b), a váltóáramú
kóboráramok korróziónövelõ hatásának kísérleti és gyakorlati kimutatása,
valamint elméleti magyarázata (Lingvay I. et alii 1999c), a földalatti villamos kábelek aktív korrózióvédelme (Lingvay I.Secreteanu 2000), nagyvárosi gázcsõrendszerek korrózióvédelmének megtervezése és a kivitelezés
felügyelete (Lingvay I. et alii 1998), új félvezetõ eszközök kikísérletezése és
elõállítása, melyekkel sokkal olcsóbban és mûszakilag hatékonyabban védhetõk a gázcsõrendszerek, mint a hagyományos módszerekkel, és ugyanakkor kiküszöbölhetõ a váltóáramú kóboráramok korróziónövelõ hatása is
(Lingvay I.Lingvay C. 1998a, 1998b). Ezek az eredmények több mint 50 tudományos közleményben és szabadalomban tükrözõdnek.
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7. Kémiai topológia
Dr. Katona Gábor tagja annak a kutatócsoportnak, amelyik a BabeºBolyai Tudományegyetemen kémiai topológiával foglalkozik. A molekuláris topológia viszonylag új tudományág: a matematika és a kémia határterületén összefüggéseket teremt az anyagok fizikai, kémiai és biológiai
tulajdonságai, valamint bizonyos számított indexek között. A megfelelõ
indexek és az ezek alapján kiválasztott regressziós egyenletek révén lehetõség nyílik a tulajdonságok elméleti meghatározására. Az egyik legismertebb és leggyakrabban használt topológiai index a Wiener-féle. A kolozsvári kutatócsoportnak sikerült leírnia a spirográfokra a Wiener- és a
hyper-Wiener-indexek analitikus egyenleteit (Diudea et alii 1995). A további kutatások során egy egészen új típusú mátrixot leltek föl, a hozzá
tartozó indexekkel, amelyek segítségével kiszámíthatók a dendrimerek
(csillag alakú, elágazó szerves vegyületek) fizikai-kémiai jellemzõi
(JäntschiKatonaDiudea 2000; Katona et alii 2000; DiudeaKatona 1999).

8. Számítástechnika alkalmazása a kémiában
Ezen a területen dolgozik dr. Nagy Zoltán Kálmán okleveles vegyészmérnök, adjunktus a BabeºBolyai Tudományegyetemen. Kutatási témái:
a mesterséges intelligencia alkalmazása a kémiában, a kémiai rendszerek
matematikai modellezése, a virtuális mûszerezés, a számítógépes adatgyûjtõ- és vezérlési rendszerek, valamint a vegyi folyamatok távolsági
(internetes) vezérlése. Eredményeirõl eddig több mint 35 dolgozata jelent
meg hazai és nemzetközi tudományos folyóiratokban, valamint konferenciák köteteiben. Több modellbázisú vezérlési algoritmust dolgozott ki
szakaszos és folyamatos vegyipari folyamatokra (NagyAgachi 1997,
2002; Nagy et alii 2000). Kémiai, vegyipari és folyamatvezérlési alkalmazhatóságát igazolta olyan modern mesterséges intelligencia-technikáknak, mint a mesterséges neuronális hálózatok vagy a genetikai algoritmusok, ezekhez általános software-csomagokat is kidolgozott (Agachi
et alii 1998; Nagy et alii 2001; Findeisen et alii 2001). Meghívott tanárként, illetve kutatóként dolgozott több európai és amerikai egyetemen
(University of Liverpool, Anglia; ETH Zürich, Svájc; Institute for
Systems Theory in Engineering, University of Stuttgart, Németország;
University of the South Carolina, Amerikai Egyesült Államok).
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Perspektívák és tendenciák
Az utóbbi idõben Erdélyben föllendült a vegyészi és vegyészmérnöki
kutatómunka, annak ellenére, hogy a vegyipar jelenleg az átalakulás nehézségeivel küzd. A kutatásba azok a magyar szakemberek kapcsolódtak be,
akik az egyetemeken vagy a még megmaradt kutatóintézetekben dolgoznak.
Az itthoni vizsgálódások összhangban vannak az európai kutatás
fõbb irányaival. A tanulmányozott kérdések világviszonylatban is az érdeklõdés középpontjában állnak, tehát jó úton járunk. Reméljük, hogy a
magyar nyelvû mûszaki oktatás újraindítását célzó erõfeszítések eredményre vezetnek, és így a magyar szakemberek és kutatók újabb ösztönzést kapnak az itthon maradásra és itthoni kutatómunkájuk folytatására.
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AZ ERDÉLYI MAGYAR BIOLÓGUSOK
TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGA A XX. SZÁZAD
VÉGÉN
Erdélyben a tudománymûvelés kedvezõ feltételei csak ritkán találkoztak, így itt ez más országokhoz viszonyítva némelykor lemaradt. Voltak olyan történelmi idõszakok (az Árpád-kori kolostori, majd a Mátyás
király korabeli latinból kisarjazó egységes magyar természetismereti mûveltség, az erdélyi fejedelemség virágkora, a kiegyezés utáni összmagyar
tudományos fellendülés) is, amikor egyenrangú volt más európai országokéval; olyannyira, hogy idevonzotta az akkori legkiválóbb tudománymûvelõket. A természettudományok mûvelésének több kedvezõ vagy
válságos történelmi szakasza különböztethetõ meg, és ezen elõzmények
alapján érthetõk meg legjobban az utóbbi tíz év erdélyi biológiai kutatásainak fõ irányvonalai.
1. A magyar tudománymûvelés Mátyás király korában (14581490)
érte el az egész Kárpát-medencére kiterjedõ elsõ virágkorát. Külföldi jeles tudósok szívesen jöttek az országba, és bontakoztatták ki itt tehetségüket, ugyanakkor sok magyar fiatal tanult külországokban, 1520-ig 2060
külföldet járó peregrinusról van adat (Köpeczi 1993). Idegenben szerzett
tudásukat itthon értékesítették, 3000 külföldön tanulóból csupán 9 nem
tért vissza. Ennek az egységes, cselekvõ magyar mûvelõdési lendületnek
köszönhetõ, hogy a honfoglalást követõ ötödik évszázadra a magyarság
felzárkózott a nyugat-európai kultúrához (Vörös 2001). Tudományos mûvek jelentek meg, igaz ugyan, hogy többnyire latinul, de az anyanyelvûek is mind gyakoribbá váltak. A 15. századi mûvelõdés legjelentõsebb
vívmánya az anyanyelvûség volt. Valóban, ez a kor [ ] a politikai és gazdasági megszilárdulásra építõ kulturális virágzás volt,[ ] amikor Magyarország nem Európa perifériáján feküdt. (Köpeczi 1993)
2. A XIVXV. század fordulóján csúcspontját elérõ magyar mûvelõdés és tudományos fellendülés a mohácsi vész (1526) következtében a
politikailag és gazdaságilag három részre szakadt Kárpát-medencében
mélyreható törést szenvedett.
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3. A Habsburg-hatalom erõszakos központosító kormányzata alapvetõen ellentétes volt a hagyományosan kezdeményezõ, sokrétû és türelmes erdélyi közgondolkodással, ennélfogva már ezzel is gátolta az anyanyelvû tudománymûvelést, az évszázados latinitásból kiemelkedett
anyanyelvûséget erõszakos osztrákosítással gátolta meg.
4. A történészek által fejlõdésként felfogott felvilágosodás hosszú kora
(17111830) a Habsburg-hatalom korlátai között haladást jelentett ugyan
fõleg a szászok, de még a románok részére is (jelentõs közbirtokossági adományok, határõrezredek felállítása, polgári- és vallásszabadság kiteljesítése, a román nyelvû iskoláztatás kiszélesítése, a népszaporulat növekedése),
a magyar anyanyelvû mûvelõdés korlátozása, a természettudományok
visszalatinosodása miatt azonban nem tekinthetõ kedvezõnek.
5. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalakulása (1859. nov. 23.) és
eredményes tevékenysége meghatározó jelentõségû volt a természettudományok anyanyelvû mûvelésében, szintúgy, mint az európai színvonalhoz való felzárkózásban. Kezdeményezõje, serkentõje és támogatója volt
az Anyaországra is kiható magyar nyelvû tudományosságnak és részese
az egy évtized múltán megalakuló erdélyi magyar tudományegyetemnek
(1872). (Szabó A., T. 1942) Az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalakulása
elõtt nem volt semmiféle erkölcsi presztizst képviselõ egyesület, melynek égisze alatt a természettudományok mûvelésére buzdítást lehetett
volna nyerni (Nyárádi 19411944). Az Erdélyi Múzeum-Egyesület adományozott és hagyományozott, feltárt és begyûjtött anyagai képezték
alapját nem csak a korszerû természettudományi és társadalomtudományi kutatásoknak, hanem a nemsokára (1872) immár harmadszor megalakuló erdélyi tudományegyetemnek is (Nagy-Tóth 2001). Az egyetem
megnyitásával jelentõsen megnövekedett a tudománymûvelõk száma, a
kutatómunka eredményeinek közlését pedig az Erdélyi MúzeumEgyesület tette lehetõvé (Balogh 1937). Bár az egyetem kezdeti nehézségekkel küzdött, a kutatások lendületesen terjedtek ki az élõvilág változatosabb területeire. A hagyományos leíró búvárkodás (A dévai sósvizek
faunája, A Szent Anna-tó faunája, Az ostoros ázalagokról) mellett már ekkor megjelenik a szerkezet (szöveti felépítés) és a mûködés közti összefüggés vizsgálata (A kommensalismus, A Phylloxera apró ellenségei). A két
intézmény elsõ tíz évi gyümölcsözõ együttmûködése kitûnik a háromnegyed évszázados beszámolóból is: A természettudományi szakosztálynak alig volt olyan termékeny öt éve, mint az 18791883. évek (Balogh
1937).
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Az erdélyi élettudományok XIX. század végi legkiválóbb képviselõit, Kanitz Ágostot, Istvánffi (Schaarschmidt) Gyulát és Apáthy Istvánt
mindkét kolozsvári intézmény egyenlõ mértékben magáénak tartotta, s
joggal, mert miként az intézmények, õk is nagy ügybuzgalommal ugyanazt a célt szolgálták.
6. Az I. világháború befejezését követõ politikai fordulattal az egyetem alkalmazottai állástalanokká váltak [ ] a hatalomváltoztatással járó
szigorú ostromállapot lehetetlenné tette a szakosztályi életet (Balogh
1937). Az erdélyi magyarság intézmények nélkül maradt, mûvelõdése lehetetlenné vált. A természettudományok mûvelése csaknem teljesen a
népszerûsítés szintjére esett vissza.
7. A katasztrófa véglegessé válását Észak-Erdélynek az anyaországhoz való visszacsatolása (1940) akadályozta meg (részben és ideiglenesen). Hazajött a Tudományegyetem. Visszaállt a régi rend. Az Erdélyi
Múzeum-Egyesület gyûjteményeinek igazgatása is visszarendezõdött.
(Nyárády 19411944) Az élettani intézmények élére visszakerültek a román megszálláskor elûzött szakemberek. Õk biztosították a tudománymûvelés folytonosságát, de még inkább a megújulást és a korszerûsítést
(Bisztray et alii 1941; CsekeHauer 1999).
8. A II. világháború vége a négy évig virágzó magyar egyetemet is elsodorta. A megszálló orosz és román katonaság mögött visszaszivárgó
román hatóság az egyetem teljes vagyonát (épületek, laboratóriumi berendezések, könyvtár) kisajátította, az Erdélyi Múzeum-Egyesület gyûjteményeinek anyagát elkobozta (Faragó et alii 1999). A magyar mûvelõdés
végleges felszámolását Románia nemzetközi kényszerhelyzete akadályozta meg, s ennek tulajdonítható, hogy engedélyeznie kellett a magyar
nyelvû felsõoktatást. A magyar egyetem jogfolytonosságát kizárandó a
407/1945. május 28.-i királyi törvényrendelet kimondta: Kolozsvárt
1945. június 1-i hatállyal magyar elõadási nyelvû állami Tudományegyetem létesül. És hogy még nyomatékosabbá váljék az egyetem új, kezdõ
minõsítése, a 347101/1945. dec. 11. sz. rendelet az új egyetemet Bolyai
Tudományegyetemként nevezte meg (Faragó 1999). Kezdetinek nyilvánítani, ehhez inkább cinizmus, mintsem szellemesség kellett, hiszen a
három épületen kívül (De Gerando, Marianum, Közgazdaság) az állam
semmit sem adott. A szükséges eszközök az erdélyi magyarság közadakozásából kerültek ki. Különösen nehéz helyzetbe került az állattan és a
növénytan tanszék. Értékes tanszéki felszerelésüket át kellett adniuk a
román egyetemnek. (Faragó 1999) Ez volt az az idõszak, amikor egy mikroszkóp körül 3-5 hallgató végezte a gyakorlati anyag vizsgálatát.
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A tanszemélyzeti ellátás viszonylag kevesebb gondot okozott, mert az
anyaországi tanárok jó része helyben maradt. A Bolyai Tudományegyetem
elsõ három évében folytatta és tovább fejlesztette az európai hagyományokat, fõleg annak köszönhetõen, hogy 33 magyar állampolgárságú tanár 
nagy részük nemzetközileg is elismert szakember  nem szakította meg
magas színvonalú tudományos és oktató tevékenységét (Faragó et alii
1999). Ezeknek a tanároknak a szerzõdését 1948-ban felmondták, addigra
azonban már feljövögettek a fiatal tanítványok a régi erdélyiek mellé. Az
élettudományokat Kolozsváron a növénytani és az állattani tanszék tömörítette; az orvostudományok Marosvásárhelyre kerültek.
9. A Bolyai Tudományegyetem felszámolásával (1959) ismételten kilátástalanságba került az erdélyi magyar tudománymûvelés. A tanárokat és a
hallgatókat közös helyiségekbe  laboratóriumokba, tantermekbe  kényszerítették, ami miatt megszûnt az anyanyelvû társalgás, még szakmai kérdésekrõl is. A tanrendet szétzilálták. A még ideiglenesen, cinikusan gonosz
félrevezetés céljából engedélyezett magyarul elõadható tantárgyak rendjét
sem az oktatási természetes egymásutániság, hanem önkényes politikai
szempontok szerint szabták meg. A szervezett anyanyelvû tudománymûvelés alapjainak, a Bolyai Tudományegyetemnek a megsemmisítése nemcsak
az oktatás, hanem a kutatás elsorvasztását is maga után vonta.
Az anyaországi professzorok elûzésével egyidejûleg az egyetem tudományos folyóirata, az Acta Bolyaiana is megszûnt, voltaképpen politikai
okokból, ugyanis a román egyetemnek nem volt ilyen közlönye. Az utolsó magyar nyelvû kiadvány az a gyûjteményes kötet, mely a Bolyai Tudományegyetem tízéves fennállásának emlékezetére készített dolgozatokat
tartalmazza. Az ebben levõ tizennégy természettudományi tanulmányból
csak kettõ élettudományi tárgyú. Mivel magyar közösségi tudományos folyóirat többé már nem létezett, a magyar kutatók anyanyelvükön nagyon
ritkán, csak az anyaországban, világnyelven esetleg külföldön közölhettek. Magyarul itthon csak általános mûvelõdési tárgykörû folyóiratokban
(Korunk, Utunk) alkalmilag jelentek meg élettudományi írások. Idõközben, ugyancsak alkalomadtán, színvonalas önálló kötetek jelentek meg:
Erdély növénytakarójáról (Csûrös I. 1973, 1976, 1981), az akkoriban korszerû növényélettan egyetemi tankönyve (Péterfi I.Brugovitzky 1977), az
örökléstan körébõl (Lazányi 1955, 1957, 1989), a termesztett növények
fejlõdéstörténetérõl (Szabó A. 1983), a kertészetrõl (Csorba et alii 1981), a
családi egészségvédelemrõl (Kis Z.HolocskaVitályos 1974), a mikroszkóp használatáról (Róbert 1984), az állatok viselkedésének élettani
alapjairól (Korodi Gál 1984).
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Az élettudományok erdélyi magyar mûvelõinek leghozzáférhetõbb
közlési lehetõsége a kolozsvári BabeºBolyai Tudományegyetem szakfolyóirata, a Studia maradt. Az alkotó-kutató munka s a megmaradni akarás nemes szándékát bizonyítandó, kezdetben a magyar tanszemélyzeti
tagok szorgalmasan közöltek, néhány év múltán azonban dolgozataik
száma jelentõsen lecsökkent. Ez a csökkenés jelzi a kutatómunka sorvadását. További elszomorító következménye ennek az áldatlan folyamatnak az, hogy az élettudományok erdélyi mûvelõi kirekedtek az egyetemes magyar kutatás körébõl is, hiszen nemzetiségük csak szülõföldjükön
ismeretes. De nem kerültek be a nemzetközi tudományosság körforgalmába sem újlatin nyelvû dolgozataik nehezebb megértése, nemkülönben
a folyóirat szûkkörû terjesztése miatt.
Az élettudományi vizsgálódások a résztudományoknak (VogelAngermann 1992) mintegy felére terjedtek ki (1. ábra). A biológia minden
résztudományának számos ágazata van, különösen, ha még a határtudományokat is figyelembe vesszük, mely esetben viszont az erdélyi magyar
kutatók vizsgálódási köre beszûkül. Ezt a mennyiségi lemaradást a kutatások szerény színvonala még tovább súlyosbítja. Elgondolkoztató a kutatási tárgykörök egymáshoz viszonyított aránytalansága is, ami a tudományos tekintélytisztelet és a nevelõi vonzás körülményeire utal. Egyes
tárgykörök (elsõsorban a hagyományosak, pl. a növényrendszertan, madártan, rovartan) túlsúlyba kerültek az újabbakkal, idõszerûbbekkel
(örökléstan, viselkedéstan, sejttan, élettan) szemben.
Az erdélyi magyar kutatók a következõ tárgykörökkel foglalkoznak:
I. Növénytan
A. Növényrendszertan, növénytársulástan, általános növénytan
a) Növényfajok felkutatása és ellenõrzése valamely földrajzi tájegységen (Kolozsvár környéke, Székelykõ, Küküllõ és Bákó vidéke) (Kovács
1964, 1967; Páll 1965; Csûrös-KáptalanCsûrös I. 1969; Gergely 1970).
b) Növénytársulástani tanulmányok Kolozsvár környékén (Csûrös I.
et alii 1962; Csûrös-KáptalanMocanu 1968), Tordatúr és Bányabükk határában (Csûrös-Káptalan 1962, 1964, 1965), az Erdélyi szigethegységben
(Csûrös I.Spîrchez 1963; Csûrös I.Csûrös-Káptalan 1966; Kovács et alii
1963, 1966; RaþiuGergely 1969) és a Székelyföldön (Kovács 1962, 1968;
Páll 1964).
c) Növényökológiai kutatások, melyekben fõként erdélyi mezõségi
gyepek növényzetének állományait és azoknak éghajlati- és talajtényezõit vizsgálták (Csûrös I. et alii 1961; Csûrös I.Csûrös-KáptalanResermiþã, Ioan 1967a, 1967b, 1970).
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1. ábra. A biológiai résztudományok kapcsolatai, munkaterületei és segédtudományai (Vogel és Angermann nyomán, 1992)
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d) Mohászati tanulmányok a Székelykõ, Hargita, Nagyküküllõ és az
Erdélyi-szigethegység vidékén; az egyes tájakra nézve új fajok jelzése
(Páll 1960, 1961, 1963a, 1963b, 1964).
e) Zuzmókutatások Árokalján (a volt Bethlen-kastély parkjában),
ahonnan 43 fajt jeleztek (CiurcheaSzabó A., T. 1966).
f) Moszatfajok kutatása és rendszertani meghatározása, új rendszertani egységek (fajok, alfajok, változatok) leírása Erdély édesvizeibõl, lápjaiból (Péterfi I.RóbertNagy-Tóth 1960; RóbertMunteanu 1960, 1969,
1970; Péterfi I.BrugovitzkyNagy-Tóth 1962; Péterfi I.BrugovitzkyOsváth 1963a, 1963b).
g) A növényszervezettan átfogó tárgyköréhez egyes fafajok szöveti
szerkezetének (Nagy F. 1961; Nagy F.Veress 1961; Ciobanu et alii 1962)
és gabonanemûek gyökérzetfejlõdésének (Kovács et alii 1968, 1970) vizsgálata sorolható.
B. Növényélettan
a) Az anyagcsere-élettan kutatási tárgykörébe tartozik az a közlemény, mely az egysejtû zöldmoszatok szaporodásának és tömeggyarapodásának, valamint kataláz- és amilázaktivitásának menetét határozta meg
a fényerõsség és a tápanyagtöménység függvényében (Péterfi I.BrugovitzkyOsváth 1969a).
b) A táplálkozásélettan körébe a szénhidráttartalom (keményítõ, egyszerû cukrok) változásának a követése sorolható a szõlõ különbözõ szerveiben a tenyészidõszak folyamán (Péterfi I.BrugovitzkyOsváth 1963a,
1963b, 1967, 1969a).
c) A külsõ tényezõknek az életfolyamatokra kifejtett hatása tárgykörébe tartoznak azok a tanulmányok, amelyek a szervetlen komplex sók
(az Analitikai Tanszék új készítményei) hatását vizsgálták a csírázásra
(Péterfi I.Brugovitzky 1961), egysejtû zöldmoszatok növekedésére és fejlõdésére (Péterfi I.BrugovitzkyNagy-Tóth 1962, 1964).
d) Belsõ tényezõk élettani hatásainak tárgykörébõl a csipkebogyó természetes növekedésgátló anyagainak a kimutatása és hatásainak a vizsgálata (BrugovitzkyBosica, IoanAdorján 1967) tartandó számon.
II. Állattan
A. Gerinctelenek állattana
a) A rovartan körébõl jelent meg a legtöbb dolgozat, mégpedig: kétszárnyú (Diptera), Erdélyben addig ismeretlen fajokról (Péterfi L. I. 1962;
Péterfi F. 1965a, 1965b, 1969, 1970); egyenesszárnyú (Orthoptera) és álkérész (Plecoptera) fajokról, amelyek addig Erdély vagy Románia terüle-

78

NAGY-TÓTH FERENCFODORPATAKI LÁSZLÓ

tén, illetve a tudományban ismeretlenek voltak (Kis B. 1960, 1962, 1963,
1964a, 1964b, 1965, 1970a, 1970b; Székely 1965; Kis B.Pîrvulescu
1966); új adatok az ollósrákok (Gonatopodinae) és a tõrösdarazsak
(Scoliidae) ismeretéhez (Nagy K. Gy. 1967).
B. Gerincesek állattana
a) A halak ismeretét a paduc és a keszeg növekedési sajátosságait
elemzõ tanulmány bõvítette (Gyurkó 1962; GyurkóPopovici 1963).
b) Madárfajok táplálékának összetételével két közlemény foglalkozott (Korodi Gál 1959, 1962).
c) Kisemlõsfajok, Erdélybõl addig nem közölt fajok ismertetése (Szabó J. 1960).
C. Állatélettani tárgyú közlemények
a) Az agyalapi mirigy hormontermelése különbözõ tényezõk hatása
alatt (Schwartz et alii 1960, Kis Z.Pora 1966; Pora et alii 1966).
b) A hidrokortizon hatása a vér tejsav- és piroszõlõsav-tartalmára, valamint a hasnyálmirigy inzulintermelésére (Madar et alii 1967a, 1967b;
OrosCsegzi 1969).
c) A cukoranyagcsere változása a szalicilsav, az atropin és az UVsugarak hatására (Schwartz et alii 1961; PoraMadar 1964; Pora et alii
1964).
d) A szérumfehérjék és az aszkorbinsav mennyiségi változása kísérleti állatok különbözõ szöveteiben és csecsemõmirigyében (Pora et alii
1966; Kis Z.KelemenCoþe 1969).
e) A gamma-sugárzás, valamint az elektromos sokk hatása állati szervezetek különbözõ biokémiai folyamataira (Kis Z.Pora 1968; Roºca et alii
1969).
D. Szövettan tárgykörébe tartozó kutatások
a) A máji szövetszerkezet változásainak vizsgálata kiéheztetés, valamint az agyalapi mirigy átvágása hatására (Molnár B. 1960; Molnár
B.Mihail, N.Toma, V. 1962).
b) Sejt- és szövetszerkezeti vizsgálatok különbözõ édesvízi halak máján és ivarszervein, valamint az éheztetés hatása pontyok idegi szabályozású kiválasztására (Szabó J. 1960; Szabó Zs. 1963; Szabó Zs.Molnár B.
1966; Szabó Zs.Molnár B.Maier, A. 1962; Molnár B.Szabó Zs. 1968).
III. Mikrobiológia
Talajenzimek aktivitásgátlása toluol által (Kiss et alii 1962), a talaj
maltáz-, laktáz- és foszfomonoészteráz-aktivitásainak vizsgálata (Kiss
I.Péterfi L. I. 1960, 1961), a talaj levánszukráz-aktivitásának változása
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fenolok (Kiss et alii 1963) és kloromicetin (Kiss I.Drãgan-Bularda 1970)
hatására, állati szervezetek oligáz-aktivitásának meghatározása (Kiss
I.Péterfi L. I. 1960).
IV. Sugárbiológia
E kutatási tárgykör, mely Erdélyben ebben az idõszakban lendült fel
legerõteljesebben, sajátos határterület az orvostudományok és az alkalmazott biológia között.
Az ionizáló sugárzások biológiai hatásainak tanulmányozása csaknem egyidõs a röntgensugarak és a radioaktív anyagok sugárzásának felfedezésével. A szervezett és intézményesített sugárbiológiai kutatások
megindulása és a sugárbiológiának, mint önálló tudománynak a kialakulása az 1950-es évek elejére tehetõ. Világszerte sugárbiológiai kutatóintézetek és tudományos társaságok alakultak, megjelentek a szakma elsõ
önálló tudományos folyóiratai, és megalakultak az atomenergia felhasználásának ellenõrzésével foglalkozó nemzetközi szervezetek. Romániában a szervezett és intézményesített sugárbiológiai kutatások, a sugárforrások és a radioaktív izotópok orvosi, biológiai, kémiai, fizikai, és
mezõgazdasági felhasználása az 1960-as évek elején indult be. Erdélyben
az 1959-es évtõl kezdõdõen alakultak meg az egyetemeken, a kutatóintézetekben, valamint a mezõgazdasági és ipari létesítményekben az izotóp
laboratóriumok, melyek a legváltozatosabb szakmai területeken alkalmazták a sugárforrásokat és a radioaktív izotópokat a kutatásban és a
szakmai gyakorlatban egyaránt (Ábrahám et alii 1982, 1990; Sandu et alii
1991; Roman et alii 1995). Ezekben a fõleg orvosi és biológiai kutatásokkal foglalkozó laboratóriumokban alakultak meg a sugárbiológiai alapkutatásokkal foglalkozó kutatócsoportok (Imreh et alii 1971; Imreh 1989;
Lazányi et alii 1966).
A sugárbiológiai alapkutatásban dolgozó erdélyi magyar szakemberek a következõ szakterületeken értek el említésre méltó eredményeket: a
sugárgenetikában (Lazányi Endre, Imreh István és Márki Alpár), a
sugárbiokémiában (Ábrahám Sándor és Szántay János), a kémiai sugárvédelemben (Uray Zoltán, Ábrahám Sándor és Lazányi Endre), a
sugárszenzitizáló vegyületek terén (Lazányi Endre és Imreh István), a biológiai kivonatokkal történõ szupportív terápia terén (Uray Zoltán, Ábrahám Sándor, Imreh István, Virág Piroska és Frenkel Zoltán), a radioizotópoknak a kísérleti endokrinológiában és az állatélettanban való
alkalmazása területén (Ábrahám Sándor, Uray Zoltán, Madar József,
Gábos Márta, Kis Zoltán, Buchvald Iván, Szabó Piroska, Tamás István és

80

NAGY-TÓTH FERENCFODORPATAKI LÁSZLÓ

Szabó Zsigmond), új radioizotópos módszereknek a sugárbiológiai és
nukleáris orvosi kutatásokba való bevezetése terén (Szántay János, Uray
Zoltán, Imreh István, Ábrahám Sándor és Tamás István).
A sugárbiológia területén dolgozó erdélyi magyar kutatók több mint
ezer tudományos dolgozatot közöltek hazai és külföldi szaklapokban,
melyek eredményeinek tekintélyes része a kolozsvári Onkológiai Intézetben készült (Uray 1992, 2000; UrayOnisor 1977; Uray et alii 1985).
Eme tudományos eredmények igen tömör számbavételének szomorú
következtetése, hogy szinte pótolhatatlan az a veszteség, amely az erdélyi
élettudományokat súlytotta a Bolyai Tudományegyetem megszûntetése
utáni három évtized kiesésével. Bizonyára az összmagyar tudományosság
is gazdagabb lett volna/lenne közösségébe való beépíthetõsége révén.
10. A parancsuralmi rendszer összeomlása az erdélyi magyar tudomány és ezen belül az élettudományok reményteljes feléledésével kecsegtetett. Mi sem természetesebb, mint az, hogy 1989. december 23-án néhány kolozsvári értelmiségi hosszú idõ után elõször szabadon [ ] hallatta
szavát a sajtóban, létfontosságúnak ítélte a Bolyai Tudományegyetem és az
Erdélyi Múzeum-Egyesület haladéktalan visszaállítását. (Benkõ 1993a)
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület meg is alakult, de volt javaiból semmit sem
kapott vissza. És még más tudományos igényû egyesületek (Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság, Romániai Magyar Gazdasági Egyesület, Bolyai Társaság) is létrejöttek. A magyar egyetem (Universitas) visszaállítása azonban csupán a csalóka balkáni ígéretek szintjén maradt. Habár
a kolozsvári BabeºBolyai Tudományegyetemen a magyar tagozat hallgatói
minden biológiai tárgyat magyarul hallgathatnak, és fokozatosan kialakult
egy magyar tanszemélyzet számos tehetséges fiatal tanárral, az önrendelkezõ és független állami magyar oktatásszervezés és kutatás hiányzik.

Az élettudományok mûvelése Erdélyben 1990 után
Az erdélyi magyar nyelvû tudománymûvelés jelenkori (1990 utáni)
újraéledése az anyaországi támogatásnak köszönhetõ. És köszönhetõ
azoknak a kövület-értelmiségieknek (öreg bolyaistáknak), akik reménykedve várakoztak a kedvezõ alkalomra, ennélfogva tisztességgel igényelni
és céltudatosan hasznosítani tudták a felbecsülhetetlen anyagi és szellemi támogatást. Ezeknek a várakozóknak egy töredéke található meg abban
a nyilvántartásban (Zöld könyv), amely a Magyar Tudományos Akadémia
felhívása nyomán készült (Berényi 1998). Az összesen 299 erdélyi kutató
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közül alig 24 (8%) élettudomány-mûvelõ; ezek közül 10 növénytanos, 4
környezettanos, 2 állattanos, 2 mikrobiológus, és csak 11 kutatója akadt
a sejtbiológiának, genetikának, biokémiának, biofizikának, hidrobiológiának. A számokat nézve elképesztõ a lemaradás, de még siralmasabb a tudományos haladás, korszerûsödés tekintetében. Még akkor is, ha igen hiányos (nem a szerkesztõk mulasztása miatt) ez a jegyzék.
Tudományos tevékenységét minden erdélyi intézmény, már-már versengve, egyidejûleg kezdte el. Az élettudományi elõadások és kutatási
tervezgetések fõleg az Erdélyi Múzeum-Egyesület Természettudományi
és Matematikai Szakosztályában (és Orvostudományi Szakosztályában)
találtak megfelelõ teret és keretet. A havonkénti elõadásokon kívül a
szakosztály évenként tudományos ülésszakot rendezett, amelyre nemcsak erdélyi és anyaországi, hanem szerte a világon dolgozó magyar szakembereket hívott meg. A legszínvonalasabb eredeti és összefoglaló tanulmányokat a szakosztály újraindult folyóirata, a Múzeumi Füzetek
közölte. Tízéves mûködését a szakosztály elnöke tömören így jellemezte:
1990 és 2000 között a szakosztály 97 havi felolvasóülést tartott, amelyeken 391 elõadás hangzott el. Az elõadásokat 357 hazai, 31 magyarországi, 1 németországi, 1 angliai és 1 amerikai magyar szakember tartotta [ ]
1991 és 2000 között a Múzeumi Füzetek 9 száma jelent meg, tartalmazva
fõleg a hazai, de néhány külföldi munkát is. Az EME közremûködésével
két kémia-, egy fizika- és két biológiakönyvet jelentettek meg magyar
nyelven. (Uray 2000) Nagy érdeklõdést váltott ki Erdély-szerte a Tiszántúli Környezetvédelmi Bizottság kezdeményezte kárpát-medencei konferenciák 1991 és 1994 közötti évenkénti megrendezése, amelyeken Erdélybõl minden alkalommal ötven résztvevõt láttak vendégül. Az erdélyi
meghívottak többsége egyetemi hallgató vagy fiatal diplomás biológus
volt. Az elõadásokat a szakma anyaországi legkiválóbbjai tartották, és
mellettük az erdélyiek is bemutattak eredeti tanulmányokat. Ezeknek egy
része idõszakos közleményben jelent meg.
Tudományos kutatási, nemkülönben oktatási-nevelési vonatkozásban égetõen szükséges volt annak a népes, vegyes erdélyi (magyar és román) és magyarországi kutatócsoportnak a munkája, amely a Tisza erdélyi mellékfolyóinak sokoldalú biológiai tanulmányozását tûzte ki célul
(Sárkány-KissHamar 1995, 1997, 1999a, 1999b). A terepvizsgálatokon
és anyaggyûjtéseken a szakemberek mellett minden alkalommal számos
egyetemi hallgató is jelen volt. A gyûjtött anyagot vezetõ tanárok irányításával maguk a hallgatók dolgozták fel, és abból készítették a licenciátusi szakdolgozatokat, esetenként közleményeket. Az idõközben kiterjedt
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magyarországi tanulmányi támogatási rendszer jóvoltából lehetõvé vált a
vizsgálati anyag teljesebb és pontosabb feldolgozása korszerûen felszerelt anyaországi intézményekben (Szitó András kutató mellett Mózes Katalin, Gallé László felügyelete alatt Markó Bálint és mások). A kitekintés
a még mindig vegyes oktatási és kutatási keretekbe, kisebbségbe
kényszerített magyarság szabadabb és igényesebb mûvelõdési lehetõségeinek mind makacsabb követelését eredményezte. Ennek is tulajdonítható, hogy valamelyest bõvült a magyar nyelvû felsõfokú oktatás. Ez természetesen a tudománymûvelésre is kedvezõen hatott vissza; ámbár sok
küzdelem van még hátra az önálló magyar oktatásig Erdélyben.
Az ígéretesen és gyorsan felzárkózó ifjú magyar élettudomány-mûvelõ nemzedék nyilvánvalóan nem elégedett meg többé az Erdélyi
Múzeum-Egyesület hagyományos kereteivel. Néhány évi szabadabb és
ösztönzõbb tanulással értelmesen összekapcsolt buzgó búvárkodás után
kezdeményezték az elképzeléseiknek megfelelõ tanácskozási és közlési
kereteknek a kiépítését. A kolozsvári BabeºBolyai Tudományegyetem
biológia, biológia-kémia és ökológia szakos diákjai hozták létre 1995 tavaszán az Erdélyi Múzeum-Egyesület Természettudományi és Matematikai Szakosztályának keretében ifjúsági tagozatként az Öko-Stúdium
Társaságot. A Társaság megalakulásának oka egy olyan szakmai testület
hiánya volt, mely összefogná és egyúttal összehangolná a felsorolt szakok
hallgatóinak szakmai irányultságú tudományos tevékenységét. (Markó
1998) Ez az erõfeszítés eredményezte és eredményezi a Kolozsvári Biológus Napok néven ismert tudományos értekezleteket (a II. értekezlet 2001.
március 2324-én volt) és az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciákon való cselekvõ részvételt (a 2001-ben Kolozsváron megrendezett IV.
Konferencián négy állatorvosi és tizenhét biológia tárgyú dolgozat volt
mûsoron). És hogy ennek a tevékenységnek az eredményeit mások is
hasznosíthassák, és magukról is hallassanak az ifjú kutatók, megteremtették közlési lehetõségüket is, saját folyóiratukat, a Collegium Biologicumot (melynek elsõ száma 1998 áprilisában jelent meg nagyszerû szerkesztésben, ízléses kivitelezésben). Tudománymûvelési mozgásterüket
bõvítendõ, az ifjú biológusok Sárkány-Kiss Endre elõadótanár hozzáértõ
irányításával megalakították az Apáthy István Egyesületet (2001. március 24.), melynek célja: szélesebb körû biológiai kutatási és fejlesztési
tervek kidolgozása (Sárkány-Kiss 2001). Emellett még külön szakosított
egyesületi csoport is tevékenykedik, az igen szorgalmas és ötletgazdag
marosvásárhelyi Milvus madártani csoport.

BIOLÓGIA

83

Az 1989. évi romániai társadalmi rendszerváltás után fellépett erdélyi magyar tudománymûvelõk s fõként az azóta képzõdött élettudományokkal foglalatoskodó ifjabb tudós nemzedék kutatásai nem szakíthatók
ugyan el a Bolyai Tudományegyetem felszámolása után mûködött magyar tanárok románul közzétett vizsgálódásaitól, mégis nyilvánvaló, kedvezõ hatású törés tapasztalható az évtizedek, illetõleg a nemzedékek között. Miként várható volt és természetes is, a legörvendetesebb változás a
tudományos felfogásban és módszertani korszerûsödésben, de a tárgykörváltozásban s a szemléletben következett be.
I. Növénytan
A. A növényrendszertan és társulástan körébe sorolható tanulmányokat a hagyományos és az újszerû kutatási felfogások egyidejû érvényesülése jellemzi.
a) Hagyományos módszerek alapján elemezték egyes földrajzi tájegységek (Szkerice-Bélavár, Turi-hasadék, Kolozsvár melletti Malomvölgy,
Nagyhagymás, Veresvíz, Gyímesi-hágó) növényeinek összességét, melyek között különösen ritka és maradvány (reliktum) fajokat jeleztek
(Csûrös I. 1992; Csûrös-Káptalan 1992; Csûrös I.Csûrös L. 1996; Pálfalvi
1995, 1998; Kató 1998; Ruprecht 1999). A termesztett növények származásáról is megjelent egy összefoglaló (Csûrös I. 1993).
Új, korszerû irányzatot jelent a kutatások rendszerében a fajok közti és
fajon belüli kapcsolatok elemzése molekuláris biológiai alapon (Csõsz 2001).
b) Növénytársulások újravizsgálata és leírása (Csûrös I.CsûrösKáptalan 1996; Ruprecht 1999; Csergõ 2001), jégkorszakbeli ritkaságok
és endémikus fajokkal alkotott társulások azonosítása (Ruprecht 1998;
CsergõGafta 2000).
c) A mikológiai tanulmányok különbözõ székelyföldi vidékek (Gyergyói-havasok, Magasbükk) kalapos gombafajait újszerû, ökológiai és
társulástani szemléletet is alkalmazva mutatták be (Sántha 1996; Lázár
1998, 2000). Ezenkívül számbavételre kerültek farontó gombafajok is
(Kis E. 2000).
d) Az algológiai közlemények a kolozsvári tudományegyetem tiszta
algatenyészet-gyûjteményének fajait és törzseit ismertették, valamint a
gyûjtemény jelentõségét méltatták (Nagy-Tóth 1996).
e) A növényszervezettan körébõl a nyitvatermõk leveleinek belsõ
szerkezetére vonatkozó kutatás, a körömvirág szerveinek mikroszkópos
vizsgálata, valamint a szárazságtûrõ növények epidermális képzõdményeinek összehasonlító vizsgálata került közlésre (György 1998, 1999, 2000).
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A hiánypótló, Erdélyben elsõ növényanatómiai laboratóriumi egyetemi kézikönyv (Mikroszkópos növényszervezettan) megjelenése örvendetes eseménye a növénytan mûvelésének (Fodorpataki 2001).
B. Növényélettan
a) A fotoszintézis kutatásában és magyarázatában legörvendetesebb
a korszerû szemlélet térhódítása. A tárgykörben kiemelkedõ vizsgálatok
és közlemények: a fény és a hõmérséklet változásainak együttes hatása
különbözõ zöldmoszatokra (Nagy-Tóth 1994); a fénylégzés anyag- és
energiaforgalmi szerepe sajátos életkörülmények között (Fodorpataki
1994); a fotoszintézis fény általi gátlása és a fotoinhibíció kivédésének
mechanizmusai (Fodorpataki 1995; FodorpatakiTrifu 1993); a fotoszintézis egyik legújabban felfedezett anyagcsereútja, a C3C4 intermedier típusú növények szénasszimilációja (Fodorpataki 1998); a klorofill-lumineszcencia kinetikájának változása káros anyagok hatására (Szõcs 1996).
b) stresszélettani vizsgálatok nehézfémekkel, kénvegyületekkel,
peszticidekkel stb. szennyezett vizekben élõ mikroszkopikus zöldalgák
sejtjeiben (Nagy-Tóth 1992; Nagy-Tóth et alii 1993; Puskás et alii 1997;
PuskásMészáros 1998; FodorpatakiMártonCsorba 2001).
c) természetes és mesterséges növekedésszabályozó anyagok (auxinok, citokininek stb.) hatásainak vizsgálata mesterséges körülmények
között fenntartott szövet- és szervtenyészetekben (Máté 1996; FrinkHalmágyi 1999).
C. Az etnobotanika tárgykörébe tartozik egy szilágysági falu népi
gyógynövényismereteit összefoglaló tanulmány (Sárándi 1998).
II. Állattan
A. Gerinctelen állatok
a) Az édesvízi puhatestûek (csigák és kagylók) elterjedésének és
jellemzésének területén átfogó tanulmányok születtek, melyeknek ökológiai minõségindikátor jellegük is van (Sárkány-Kiss 1997, 2000).
b) A rovartani kutatások a legváltozatosabbak és a legszembetûnõbben újszerûek. Tárgyköreik a következõk: a kérészlárvák környezetminõségtõl függõ mennyiségi változásai (Csia 1998); a nappali lepkék elterjedése és mennyiségi megoszlásuk ellenõrzése (László 1998; Vizauer 1998,
2001a, 2001b, 2001c); a futóbogarak állománysûrûsége és faji összetétele, endemizmusok jelzése (Máthé I.Rudner 2001); a holyvafajok elterjedése a Székelyföld egyes tájain (Hargita, Vargyas) és a Keleti-Kárpátokban
(Patkó 1996a, 1996b, 1997, 1998, 1999, 2000); tegzeslárva-együttesek
vizsgálata (Tenger 2001, Ujvárosi 2001); cincérfajok a Görgényi-havasok-
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ból (Balog 1999); rágótetvek a Marosvásárhelyi Természettudományi Múzeumban (RékásiSzombath 2000); hangyafajok elterjedése, környezeti
tényezõkhöz való alkalmazkodásuk módozatai, ökológiai sajátosságaik új
szemlélet szerinti értékelése (Markó 1997, 1998a, 1998b, 2001a, 2001b);
poloskafajok (vízi, parti, kétéltû) elõfordulása és néhány ökológiai jellegzetessége (Kecskés 1996; Pataki 2001); szitakötõfajok túlélésbecslése
(Szabó Z., D.SzállassyBárdosi 2001); a székelyudvarhelyi fõgimnázium állatszertárának gyûjteménye (Patkó 1994).
B. Gerinces állatok
a) Egyes halfajok elterjedése és néhány szaporodásélettani sajátosságuk megfigyelése (Wilhelm 1996, 1998, 1999);
b) Hüllõk, kétéltûek tárgykörébõl megjelent tanulmányok: táplálkozásbiológiai megfigyelések a sárgahasú unkabékánál (Petráss et alii
2001); a fürgegyík viselkedésjellegzetességei (Nemes 2001); a keresztes és
rákosi vipera elõfordulása Erdélyben (Krecsák 2001; KrecsákKorsós
2001); a kétéltûek és hüllõk állománya és védelme Dobrudzsában (Török
1995, 1996, 1997).
c) A madarak tanulmányozása sok fiatal kutatót csábított, a vizsgálódások jelentõs számú közleményt eredményeztek: különbözõ madárfajok
(elsõsorban gólyák) elõfordulása, számbavétele (Kósa et alii 1998; DarócziZeitz 2001; Demeter 2001, Lõrincz L.Lõrincz L. M. 2001; Sike 2001);
táplálkozásbiológiai és ökológiai megfigyelések és felmérések (Kiss J.
B.Rékási 1997; Pap et alii 1998; Sándor et alii 1997; SándorSimó 1998;
Köpe et alii 2001); fészkelési módozatok (Németh 1998; Szabó Z., D.
2001); szaporodásbiológiai vizsgálatok (fészekrakás, költés, fiókanevelés)
(Pap et alii 1997; PapSzabó Z., D. 1998, 1999; Szabó G. 2001; Cinciri Szabó 2001; MárkusPap 2001; Sándor 2001; ZeitzDaróczi 2001); madárvonulási megfigyelések és magyarázatok (Pap 1999; Papp T.Pap P. 1997);
madárbenépesülés Európában (Sándor 2001); a szászrégeni líceum madárgyûjteménye (Kohl 19901991); madárkövületek feltárása, leírása és
azonosítása (KesslerMoldvai 1993; Gál 1998a, 1998b).
d) Az emlõsállatok közül a denevérek elõfordulását, faji és ökológiai
sajátosságait vizsgálták szorgalmasabban (Szodaray-Parádi 1997, 1998;
Szodaray-ParádiSzántó 1998; Szodaray-Parádi 2001; JéreDóczy 2001),
továbbá egyes kisemlõsök elterjedését (Sike et alii 2001) és a vidra táplálkozását (Molnár E. 2001).
C. Állatélettan és sejttan
A hagyományos tényezõhatás-vizsgálatok mellett, mint amilyen a
jód szerepe a pajzsmirigy fehérjeszintézisében (Gábos et alii 1994), egy
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dermokortikoszteroid hatása az agyalapi mirigy szekréciós folyamataira
(Kis E. et alii 1999), egyes biológiai kivonatok kedvezõ hatása a rákbeteg
testrészek besugárzásos és vegyi kezelésében (Uray et alii 1994), örvendetesen elõtérbe kerültek a sejti vagy molekuláris szinten végbemenõ
életfolyamatok korszerû kísérleti megközelítései, mint amilyenek: a halak mitokondriális légzése és a glükóz felvétele réz-szulfát hatása alatt
(Haller et alii 1990); az oxidatív foszforiláció menete ösztrogén adagolásra (TarbaKósa 1990; KósaTarba 1996); a citokrómoxidáz egyes hatásmechanizmusai (Kósa 1993); az endoplazmatikus retikulum kálciumATP-ázának gátlása eritroleukémiás sejtekben (Kósa et alii 1998).
E résztudomány mûvelésében is tapasztalható a kutatási tárgykörök
és a szemlélet váltása és korszerûsítése mind a kísérletekben, mind az
adatok feldolgozásában és a közlésben.
A szabályozott sejthalál (apoptózis), illetõleg a végtagfejlõdés folyamatai (László 2000; Nagy N. 2001) jellegzetes molekuláris szintû kifejezõdések (Nagy N. et alii 2001); emberi enzimtermelés kólibacilusban
(László 2001)  néhány példa a korszerû kutatási irányzatokra, melyek
magyarországi segítséggel zajlottak.
III. Mikrobiológia
A mikrobiológia körébõl jelentõs tanulmányok készültek az iparilag
szennyezett talajok enzimaktivitását illetõen (Kiss I. et alii 1990;
Munteanu et alii 1991, Kiss I. 1995, 1997).
Megjelentek új kutatási tárgykörök is, mint: az azotobacter mennyiségi változása Szatmár-vidéki talajokban talajtípusok és nehézfém-szenynyezõdés szerint, e szervezet biológiai jelzõ értéke (Kolozsvári 1997,
1998); a levélfelületek baktériumegyütteseinek kimutatása, meghatározása, faji és egyedsûrûségi változása termõhelyek és gazdanövényfajok szerint (PattantyusKiss I. 1994; Papp J. 1999).
IV. Genetika
Ez a rendkívül fontos élettudományi kutatási terület fokozottabb figyelmet és támogatást igényel itt Erdélyben, hiszen jelen körülmények
között nagyon nehéz lépést tartani e tudományág látványos fejlõdésével.
Egy tanulmány a napraforgóból nyert protoplasztok elektrofúziójának
eredményeit foglalja össze (SzmolkaAurori 2001), egy igen színvonalas
összefoglaló pedig az ecetmuslica embrionális fejlõdésének a genetikai
alapjait mutatja be (Máthé E. 1994). Általános genetikai egyetemi jegyzet
helyi sokszorosításban jelent meg 1997-ben (ComanKiss Sz. 1997).
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V. Ökológia
Az ökológia vagy magyarosabb néven környezettan (Borhidi 2001),
bár a két fogalom között jól meghatározható szemlélet- és módszerbeli különbségek vannak, sokak számára nem különíthetõ el megfelelõ pontossággal. Igen népszerû, a legegyszerûbb értelmezésektõl a legtudományosabb szintû értekezésekig sûrûn mûvelt tudományterület. Mindazonáltal
Magyarországon alig 300 ember van, aki valóban ért az ökológiához
(Borhidi 2001).
A. A növényökológia tárgykörébõl az összehasonlító tájökológia korszerû szemléletét és kutatási irányzatait összegezõ tanulmány jelent meg
(Ruprecht 2001).
B. Az édesvizek ökológiája jobban vonzotta a kutatókat, s több tanulmányt is eredményezett, közöttük monografikus rangú könyveket is. Néhány jellegzetes vizsgálat: a moszatok tömeges elszaporodásának (vízvirágzás) külsõ és belsõ okai és környezetet veszélyeztetõ következményei
(Nagy-Tóth 1997); a cianobaktériumoktól származó mérgezõ anyagok
(cianotoxinok) feldúsulásának környezeti feltételei és anyagcsere-folyamatai állóvizekben (Máté et alii 2000); kérészlárvák folyóaljzat szerinti
megoszlása és ennek vízminõsítési jelentõsége (Szállassy et alii 1998;
Szállassy 2000); fenéklakó állatok sokféleségének (fajdiverzitásának) változása a Felsõ-Tisza nehézfémszennyezése után (Babos 2001); a Széki-tó
fenéklakó állatainak évszakos faj- és egyedszámváltozása (Mara 2001).
Nagy jelentõségûek nem csak az erdélyi, hanem a kárpát-medencei,
sõt európai értékelésben is a Maros, a Szamos, a Körösök és a Felsõ-Tisza
ökológiai állapotának részletes kutatását alaposan tárgyaló monográfiák
(Sárkány-KissHamar 1995, 1997, 1999a, 1999b).
VI. Környezettan
Napjainkban a környezetvédelem és a környezettel való gazdálkodás
már közügy. Szinte állandó tárgya a közéleti közleményeknek, a híreknek. Az élettudományok más ágazatainak (ökológia, hidrobiológia, mikrobiológia, növénytársulástan, állattan) kutatási következtetései között is
elõfordulnak idevonatkozó hivatkozások. Ennek ellenére (vagy talán éppen emiatt) még Magyarországon is a hazai politikának eddig még egyszer sem sikerült gazdasági és társadalmi fontosságának megfelelõen kezelni a környezetügyet,[ ] melyet honvédelmi fontosságú kérdésként
kell kezelni (Borhidi 2001).
Szûkebben a különbözõ vizek (Márk-Nagy 2000), a meddõhányók
(Frink 2001; Kiss K.Mátis 2001), egyes iparilag veszélyeztetett tájak (Maca-
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lik 2001), és a levegõ (Bartha et alii 2001) szennyezettségi fokának a kimutatása és meghatározása élõ szervezetek mennyiségének és állapotváltozásának tanulmányozásával  ezek képezték az idevágó kutatások tárgyát.
VII. A viselkedéstan (etológia) tárgykörébõl megjelent tanulmány
egyes fõemlõsök zárt térben (állatkertben) való alkalmazkodásának
(kaptivitásbiológiájának) megfigyelt adatait közölte (Bálint 1995).
VIII. Megemlékezések
Erdélyi vagy innen elszármazott, maradandó hírnevet érdemlõ növénytani (Nagy-Tóth 1993, 1998; Pálfalvi 1996; Ruprecht 2001) és állattani (Kohl 1997; Nagy N. 1998; Sárkány-Kiss 1999) ágazatok kiemelkedõ
mûvelõirõl, valamint a múzeumi élettudományi vizsgálati és oktatási
anyagok gyûjtõirõl jelentek meg méltató írások.
Az élettudományi kutatásokhoz való erdélyi hozzájárulásnak ez csupán vázlatos áttekintése. A kutatott tárgykörök rendszerezésének szempontjai változnak, ám egyetlen összefoglalás sem tökéletes, mert bármelyikben lehetnek átfedések, pontatlanságok.
A rendszerezés elveitõl eltekintve, az erdélyi élettudományoknak ez
a teljesség igénye nélküli áttekintése jelzés értékû a tekintetben, hogy
mely tárgykörök érdekelték legfõképpen a kutatókat, melyek maradtak le
vagy kerültek túlsúlyba, és mekkora lehet a teljesítmények hatásfoka. Kitûnik e mérlegbõl, hogy a tényleges kutatók viszonylag alacsony számához képest az utóbbi évtizedben talán többen foglalkoztak rovar- és madártannal az égetõen szükségesnél. Ezzel szemben lemaradtak vagy
csekély figyelemben részesültek olyan alapvetõen fontos, sajátosan erdélyi élettudományi kutatások, amelyek közvetlenül érintik a társadalmi
viszonyokat is, és a nép megmaradását is szolgálják. Hiányzanak a mezõgazdasági élettudományokra tartozó kutatások, csakúgy, mint az erdészetiek, elsõsorban a gyakorlatban is idejében hasznosítható feltáró munkák.
A tájrendezés, a pusztuló, hajdan csodálatos udvarházi parkok megmentése még ha foglalkoztatná is a magyar tudománymûvelõket, figyelmeztetõ írásaik pusztába kiáltott szavak lennének a hatóságok nemtörõdömsége és elfogultsága miatt. A környezetvédelmi oktató-nevelõ
tanulmányok az állandóan változó hatásoknak megfelelõen mindig naprakészek kellene hogy legyenek.
Az élettudományok területén a továbbfejlõdés kétségtelenül a molekuláris biológiában mehet végbe. Ehhez megfelelõ szakképesítésû kutatócsoportok és költséges mûszerekkel felszerelt laboratóriumok szükségesek. A
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jó szakemberek itthon maradása és az anyagi gondok megoldása nélkül
nem zárkózhatunk fel Európa természettudományi kutatásához, és nem
pótolhatjuk azt a hiányt, amit az erdélyi sajátos történelmi helyzet okozott.
A jövõbeni kutatómunkának két fõ irányvonala mutatkozik: az ökológiai vizsgálatoké, melyek az élõvilág változatosságát, az élõlények és a környezeti tényezõk közötti kölcsönhatásokat, a fenntartható környezetgazdálkodást és a környezetszennyezés hatásainak monitorizálását célozzák,
valamint a molekuláris biológiai vizsgálatoké, melyek a genetika, a biokémia, a sejttan, a mikrobiológia és az élettan eddig felgyûlt ismereteinek felhasználásával újfajta betekintést nyújtanak az élet rejtelmes mélységeibe,
gyakorlati megoldásokat keresve a modern emberiség problémáira.
E számadás közeli, de legfõképpen távlati célja: adatokat szolgáltatni a magyar tudományosság teljesítõképességének a megítéléséhez (Berényi 2000) az összmagyar tudománymûvelés hatékonyságának növelése érdekében.

Összefoglalás
Az erdélyi biológiai kutatás hosszú idõ hagyományának folytatása.
Már a múlt századokban is összefonódott az oktatással, az anyanyelvû
szakkifejezések kialakításával és a magyar szaknyelv tudatos fejlesztésével, a túlzott ellatinosodás megakadályozásával. Kezdetben az ember körüli élõvilág megismerése és minél pontosabb leírása volt az érdeklõdés
középpontjában, így fejlõdött a növénytan és az állattan, az alaktan, a
bonctan, a környezettan. Késõbb az emberi társadalom fejlõdésével párhuzamosan egyre többen foglalkoztak az élettudományok gyakorlati oldalaival, mint amilyen a növénytermesztés, a gyógynövényhasználat, az
állatnemesítés, az orvosi mikrobiológia, a humángenetika stb. A legfontosabb kutatócsoportok a tudományegyetem keretében mûködtek, a magyar természettudósok tömörítésében pedig az idõk során fontos szerepet
vállalt az Erdélyi Múzeum-Egyesület. Az utóbbi tíz évben a klasszikus
tudományágak új alapokon történõ átszervezõdése mellett fokozatosan
elõtérbe kerültek modern, molekuláris szintû vizsgálatokon alapuló biológiai tudományágak is, melyek segítségével a mûszerezettségi fogyatékosságok ellenére az erdélyi biológusok megpróbálnak lépést tartani az
európai fejlõdési irányzatokkal.
Az erdélyi élettudományok történetén végigvonul az anyanyelvû oktatásért és ennek keretében a tudománymûvelési intézményekért való
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szakadatlan küzdelem. Puszta megmaradásunkat tekintve eredményesnek mondhatnók ezt a küzdelmet. A meglevõ magyar tudománymûvelõ
központok híjával vannak az állami anyagi támogatásnak. A múlt és a jelen tárgyilagos elemzése e vonatkozásban is azt bizonyítja, hogy csak
azok a nemzeti közösségek lesznek képesek önazonosságuk megõrzésére,
amelyek saját nyelvükön tudják birtokukba venni a rohamosan bõvülõ
szaktudományi ismeretanyagot (Fábián 2001).
Az erdélyi magyar tudománymûvelõ többnyelvûségre van ítélve. Ha a
múltban (az elnyomás korszakaiban) az anyanyelvû intézmények hiánya
okozta az áldatlan elszigeteltséget (Nagy-Tóth 2001), jelenleg a világnyelvek (elsõsorban az angol) hiányos ismerete idézheti elõ ezt a hátrányos
helyzetet, ha nem tudatosodik minden szakemberben, hogy a természettudományos kommunikáció nemzetközi nyelve csakis az angol. A tudományos ismeretek alapos elsajátításának és a saját néppel való szoros
együttélésnek alapfeltétele azonban az anyanyelv birtoklása, a világ szakembereivel való kapcsolattartásban pedig bármely világnyelv ismerete
nagy segítségül szolgálhat. Ezek mellett hasznos tudni az állami hivatalos
nyelvet is. A többnyelvûség legalább oly mértékben szükséges és elõnyös,
mint amennyire hátrányos az egynyelvûség. Az egységes tudományos
nyelv a tudományos gondolkodást is egysíkúvá torzítja. A nemzeti nyelvek
eltérõ logikája a problémák tudományos megközelítését is többdimenzióssá teszi[ ] Valami olyasmit jelent a többnyelvûség a tudományban, mint
a biodiverzitás az élõvilágban. (Michelberger 2001) Következésképpen az
anyanyelven való tudománymûvelés mellett (ami megóv a tudományos
beolvasztástól), szükségszerû a világnyelven való közlés is, mely megóv
az elszigeteltségtõl. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem remélhetõleg mindkét követelménynek eleget tesz majd.
A XX. század utolsó évtizedében újjáéledt erdélyi magyar élettudományok ígéretes és visszafordíthatatlan kibontakozásának egyik alapvetõ feltétele jelenleg az anyaországgal való tartós, méltányos, minden
magyar részére egyenlõ mértékben hasznos kapcsolat, alkotó együttmûködés. Ehhez az is szükséges, hogy a meghirdetett, hivatalos magyar
tudománypolitika (Glatz 2001), mely a mai országhatárokon kívül levõ
kisebbségi magyarságra nemigen alkalmazható, kiterjedjen a Kárpát-medence minden magyarjára (Nagy-Tóth 2001). Nagyon fontos volna az
erdélyi szakemberek szerves bekapcsolása a nemzeti kutatási tervekbe általában, és különösképpen azokba, amelyek az élettudományok kapacitásának erõteljes növelését, a környezetvédelmet, a biotechnológiákat, a
nemzeti örökséget célozzák (Pálinkás 2000). Ezek és még sok más kül-
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honi tudományos mûhely integrációja a magyarországi tudományos életbe (Tarnóczy 2001) hatékonyan járulhatna hozzá az egyetemes magyar
tudományosság fejlõdéséhez, növelve ennek versenyképességét. A következõ évszázadban a magyarság jövõjét szürkeállományunkra kell építeni [ ] Nemzetünk jövõjét a természettudományos mûveltségre és a
belsõ logikájából fakadó értékrendre kell alapozni. (Vizi 2001b)
A magyar tudósok cselekvõ és hatékony együttmûködésének egyik
alapvetõ feltétele az erdélyi magyar kutatók tisztességes önmegvalósítási
vágy által ösztönzött felrugaszkodása (a tárgykörök és a kutatási módszerek megválasztásában) a nemzetközileg is elismert szintre.
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AZ ERDÉLYI MAGYAR FÖLDRAJZTUDOMÁNYI
KUTATÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA. 19902001.

Az itt következõ tanulmányban arra vállalkoztunk, hogy megírjuk az
erdélyi magyar geográfiai kutatások összefoglalóját. Ez azt jelenti, hogy
csak olyan közzétett tanulmányok és könyvek kiértékelésével foglalkozunk, amelyek alapját egyéni vagy csoportos kutatások alkotják. Szükséges még egy pontosítás: az egyetemi jegyzeteket nem minõsíthetjük kutatási eredményeknek, tehát ezeket  annak ellenére, hogy nagyon
értékesek  nem említjük jelen tanulmányunkban.
A rendszerváltás utáni erdélyi magyar geográfia rendkívüli helyzetben találta magát: az elõzõ évtizedek diszkriminatív tudomány- és nemzetiségi politikája következtében 1990 és 1994 között a Földrajz Tanszéken (ebben az idõszakban a földrajz egy karon belül mûködött a
biológiával és geológiával) csupán két magyar geográfus oktatott. Az újjáépítés éveiben a természettudományok közül a geológia mellett a geográfia helyzete volt a legsúlyosabb, hiszen a magyar nyelvû oktatás csaknem teljesen megszûnt. Ez nagyon fontos tény, mert egyetemen kívüli
magyar kutatócsoportok vagy kutatók nem léteztek, tehát a geográfia esetében az egyetem jelentette azt az elsõdleges szervezeti keretet, amelyben
a kutatási tevékenységek is kibontakozhattak. 1993-tól a kutatáshoz
szükséges szervezeti háttér fokozatosan alakult ki: ebben az évben hoszszas szünet után, külsõ tényezõk hatására beindult a magyar nyelvû
geográfiai oktatás 30 diákkal, amely a magyar oktató- és kutatóközösség
fejlõdését is felgyorsította. A rákövetkezõ nyolc év alatt 14 fõállású magyar geográfussal egészült ki az oktatói testület. Mellettük további hat
órabéres geográfus is oktat. 1995-ben a geográfia számára elõnyösen alakultak az intézményes keretek, és ettõl az évtõl a geográfia különálló karként mûködik. Kibõvült a geográfiai szakok száma is, jelenleg négy szakterületen folyik magyar nyelvû oktatás (földrajz, földrajzidegen nyelv,
térképészet és turizmus), illetve megszaporodott a geográfusképzés telephelyeinek száma is: Kolozsvár mellett fõiskolai szinten Gyergyószentmiklóson is magyar nyelvû képzés indult be. Ennek következményeként
két kutatói-oktatói csoport alakult ki: egyik a nagy hagyományok és a
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nagy elõdök (Jakab Sámuel, Molnár Jenõ, Tövissi József és Újvári József)
hatalmas tudása, tapasztalata és nem utolsósorban tudományos presztízse felhasználásával újrainduló kolozsvári csoport, illetve a székelyföldi
csoport, amely Kolozsvárhoz még nagymértékben kapcsolódik, tagjai túlnyomórészt Kolozsváron tanultak (1997 és 2001 között 186 diák szerzett
diplomát a magyar tagozat szakjain: 103 geográfus, 65 Turisztikai Fõiskola-végzõs és 18 térképész), és amely jelenleg több telephelyen tevékenykedik. A legszámosabb a Gyergyószentmiklósi Fõiskola körül szervezõdõ
és kialakulóban levõ fiatal csoport (hét oktató, közülük kettõ viszont nem
geográfus, tehát a tanulmányban nem hivatkozom tevékenységükre). Ehhez adódik még két csoport: az egyik kialakulóban van és jórészt a
Sapientia és a Székelyföld Munkacsoport köré szervezõdik, a másik intézményes háttérrel még nem rendelkezõ, de a Kolozsváron betanító marosvásárhelyi oktatók csoportja.
Az Erdélyben elvégzett alapkutatások nem mentesültek a fent vázolt
jelenségek hatásától, illetve attól a ténytõl, hogy a jelenlegi geográfus kutatóközösség nagyon fiatal. Az 1989 elõtti korszakhoz viszonyítva, 1990
után nagy horderejû alapkutatások nem folytak. A kutatómunka nagy
részét a doktori fokozat megszerzésére irányuló egyéni kutatások jelentik. Ezekhez adódnak a bukaresti Oktatás- és Kutatásügyi Minisztérium
által finanszírozott csoportos kutatások (ANSTI, CNCSIS), amelyek keretében román kollégákkal vegyes csoportok szervezõdtek, esetenként magyar témavezetõvel, illetve a magyarországi intézmények által finanszírozott csoportos kutatások (Magyar Tudományos Akadémia, Arany János
Közalapítvány és Sapientia Alapítvány), ezeket immár kizárólag magyar
geográfusokból álló csoportok végzik.
A doktori disszertációkat illetõen: a megvizsgált idõszakban hét magyar geográfus szerzett doktori fokozatot, ebbõl ketten Magyarországon, a
többiek Kolozsváron. További 14 személy doktori képzésben vesz részt
(hatan Kolozsváron, a többiek Debrecenben és Budapesten). Ezen dolgozatokat (összesen 21-et) tekinthetjük az erdélyi magyar geográfiai kutatást
újraindító támpontoknak. A már elkészült munkák közül kettõ megjelent
nyomtatásban, mindkettõ román nyelven (Pandi 1997; Benedek 2000a).
Pándi a lebegtetett hordalékok kialakulását és szállítását vizsgálta új
megközelítésben, pontosabban rendszerelméleti és energetikai megközelítésben, amely lehetõvé tette ennek a fontos geográfiai jelenségnek a pontosabb és világosabb megértését, míg a jelenség kialakulásának és megnyilvánulásának energiaegységekben történõ kifejtése az összevetés és
összekapcsolás lehetõségét nyitotta meg. Benedek munkája a térszervezõ
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folyamatokat és a nagy térszerkezeti elemeket vizsgálja egy jellegzetes vidéki térségben: Beszterce város közvetlen vonzáskörzetében. A megfigyelés, a dokumentumanalízis (történeti, statisztikai dokumentumok) és a hazai geográfiában elõször használt kérdõíves felmérés módszereivel
vizsgálta meg a településhierarchiát és az ezt kialakító folyamatokat mint
a térszervezés fõpillérét. A vidéki térszervezés második alappillérének az
agrártérséget tekinti, azaz azokat a gazdasági és társadalmi folyamatok által meghatározott területhasznosítási modelleket, amelyek évtizedek során alakultak ki. A többi disszertáció egyelõre kézirat, tehát nehezebben
hozzáférhetõ a tudományos közönség számára, de elismerõ bírálatokat
kaptak, és témájuk is rendkívül sokat ígér: a Szamos-síkság agrárgeográfiai tanulmányozása (Kovács Csaba), a vízlefolyás vizsgálata az Erdélyi-medencében (Konecsny Károly), a Fehér-Nyikó menti térség tájföldrajzi
elemzése (Elekes Tibor), Kolozsvár városökológiai elemzése (Geczy Róbert), a Gyalui-havasok geoökológiai vizsgálata (Kovács Hajnal).
Ha ezekhez hozzáadjuk a többi értekezés témakörét, akkor a disszertációkhoz kapcsolódó egyéni kutatások következõ szakterületi lebontása
alakul ki: gazdaság- és társadalomföldrajz (4), geomorfológia (4), környezetföldrajz (3), területfejlesztés (3), hidrológia (2), klimatológia (2), térinformatika (1), talajföldrajz (1) és térképészet (1). A fenti lebontás megfelel a kolozsvári geográfia hagyományos területeinek, de kiegészül új
szakterületekkel is, mint a térinformatika, térképészet és környezetföldrajz. A hagyományos területek témaköre is megváltozott, nagyobb hangsúly esik a mennyiségi módszerek alkalmazására, valamint a természeti
és társadalmi kockázatok vizsgálatára.
A különbözõ forrásokból finanszírozott alapkutatások száma 1989
után, mint már említettem, nagyon lecsökkent. Ebben fontos szerepet játszott a generációváltás, hiszen a váltás a középnemzedék hiánya miatt
tulajdonképpen az idõs és fiatal generációk között zajlott le. Az elvégzett
alapkutatások a következõ témaköröket érintették: a Mezõség vízellátásának tanulmányozása (Újvári, Pándi, Imecs); térinformatika, digitális kartográfia és távérzékelés (Imecs); a humán kockázatok tanulmányozása az
Aranyos vízgyûjtõjében (Kovács, Benedek); faluturizmus Romániában
(Benedek); Kolozs megye területfejlesztési terve (19951996, Benedek); a
tordai kistérség területrendezési terve (1997, Pándi, Benedek); egy városi GIS projekt kivitelezése Kolozsvár belvárosi övezetének területhasznosítására vonatkozóan (19992000, Benedek); földrajzi térszervezés: az Erdélyi-medence (19961998, Pándi, Benedek); az északnyugati régió
megyeközti területfejlesztési terve (19971999, Imecs, Benedek); Kolozs-
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vár, Szászfenes, Gyalu községközti területfejlesztési terve (1998, Benedek); Maros megye területfejlesztési terve (1999, Benedek).
Nemzetközi kutatási projektek keretében olyan vizsgálatok készültek,
mint: területhasznosítás Közép-, Kelet-, és Délkelet-Európában, Kelet- és
Délkelet-Európa Atlasza sorozat (19992001, Benedek); az erdélyi magyar
nagyvárosi közép- és felsõrétegek migrációja (19992001, Benedek: erdélyi témavezetõ).
A fenti kutatási témák tartalmi ismertetése alább következik, ágazatonkénti és diszciplínánkénti rendszerezésben.

Tudományos viták és kutatási tendenciák
A tudományos viták és kutatási tendenciák a földrajztudomány esetében is ennek a szellemi területnek belsõ tagozódása alapján szervezõdtek meg. Ennek megfelelõen a vitákat három nagy földrajzi ágazat szerint
csoportosíthatjuk: társadalomföldrajz, természetföldrajz és technikai
földrajz. A társadalomföldrajzot a következõ alágazatok alkotják: történeti földrajz, településföldrajz, gazdaságföldrajz, az idegenforgalom földrajza és területfejlesztés. A természetföldrajzhoz soroljuk a következõ
alágazatokat: hidrológia, geomorfológia, meteorológia-klimatológia, talajföldrajz, környezetföldrajz/tájföldrajz, míg a technikai földrajzhoz a következõ diszciplínák tagolódnak be: kartográfia, topográfia, földrajzi információs rendszerek, térinformatika és távérzékelés. Kissé kívül álló a
földrajztörténet és az elméleti földrajz, amelyet tekintettel arra, hogy mûvelõi társadalomföldrajzosok, az elsõ ágazatba sorolunk.

1. Társadalomföldrajzi viták és kutatások
Újabban számos tanulmány született a történeti földrajz területén, ami
nem meglepõ, hisz az ilyen jellegû kutatások nem voltak lehetségesek az
elmúlt rendszerben, vagy megírásuk nagy kompromisszumokat követelt.
Molnár Jenõ (1992) Erdély újkori és modernkori területi-közigazgatási felosztásával foglalkozott, kihangsúlyozva ennek jelentõs térszervezõ szerepét és rámutatva a felosztások mindenkori politikai hátterére. Vofkori László (1996a, 1996b) munkáiban Erdély piachelyeinek és városainak történeti
fejlõdését tanulmányozza, a történeti statisztika segítségével. Ehhez adódik
Erdély területi közigazgatásának történeti elemzése, valamint Erdély etnikai-földrajzi leírása. Míg az elõbbi témakört különbözõ (gazdasági, politi-
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kai, területi-regionális) tényezõk összefüggése világítja meg, a második témakör statisztikai-leíró jellegû, az erdélyi városok és községek etnikai szerkezetét további magyarázatok vagy vizsgálatok mellõzésével öleli fel.
A földrajztörténeti és elméleti földrajzi kutatások és tanulmányok szintén tabutémának minõsültek 1989 elõtt, amennyiben ezek nem a hivatalos
ideológiai álláspontokat tükrözték. A kolozsvári geográfia esetében a román geográfiatörténet igyekezett leírni az 1918 elõtti, és az 19401945 közötti idõszakok jelentõségét és mibenlétét, ideologizálva és elfogultan kihangsúlyozva az 1918-as egyesítés fontos és meghatározónak vélt
következményeit a kolozsvári geográfia kialakulására. Ezzel szegültek
szembe 1989 után elsõsorban azok, akik a hagyományos földrajz rangos erdélyi magyar képviselõinek tanítványai voltak (Molnár 2000). Tanulmányaik átfogó képet nyújtanak a jelzett periódusokról és azok kiváló geográfusairól: Cholnoky Jenõ, Prinz Gyula, Tulogdy János. Benedek tanulmányai
(Benedek 1998, 2000b, 2001a) elméleti-paradigmatikus jellegûek, azaz különbözõ, Kolozsváron mûködõ kutatási paradigmák és irányzatok elemzésével foglalkoznak. Kiegészíti ezt a társadalom térbeliségét kutató irányzat
(Benedek 2000c), amelynek célkitûzése a különbözõ jellegû társadalmak
alapvetõ tulajdonságának, azaz térbeliségének vizsgálata (hogyan alkalmazkodtak, hogyan alakították át természeti környezetüket az emberek).
A településföldrajz immár klasszikus földrajzi diszciplínának minõsül, és ennek jegyében íródott Molnár (1992) Hargita megye városait
elemzõ tanulmánya, amely a népesség 18571990 közötti dinamikáját, a
városok funkcióját és végezetül különbözõ mutatók alapján való rangsorolását tárgyalja. A szerzõ jogosan hangsúlyozza egy településfejlesztési
stratégia kiépítésének szükségességét, hiszen ez a területfejlesztés alappillére, olyan idõben, amikor a román állam céltudatos homogenizáló jellegû településstratégiájának csírái továbbra is élnek, ezt pedig eddig a
romániai magyar közösség nem tudta ellensúlyozni megfelelõ hatékonysággal. Kovács Csaba a Szamos-síkság településeinek komplex elemzését
nyújtotta: geodemográfiai fejlõdésük, funkcionális tipológiájuk és a települések területi megoszlása, nagyságuk és számbeli gyarapodásuk
függvényében (Kovács 1997, 1998, 2000). Modern jellegû, vitaindító tanulmánynak minõsíthetjük Nagy Egon tollából született Kolozsvár vallásföldrajzi vizsgálatát (2001), amely a hazai geográfiában elõször vizsgálja a nagyvárosok egyik alapvetõ szociál-geográfiai jellegzetességét: a
vallási sokszínûséget és ennek konkrét következményeit különbözõ vallási csoportok számbeli evolúciójára. Benedek tanulmányaiban (KnappeBenedek 1995; Benedek 2000d, 2000e) a vidéki térségben az utolsó
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tíz évben végbement társadalmi és gazdasági folyamatokat veszi számba
és elemzi, ezek közül leglényegesebb a vidéki népesség pauperizációja és
társadalmi homogenizációja, illetve a gazdasági monofunkcionalizmus
irányába mutató tendencia. Ehhez a témakörhöz kapcsolódik a vidéki települések térbeli megoszlásának elemzése, régió, dimenzió és tszf magasság szerint (PopBenedek 1997a, 1997b). Áttörõ jellegûnek minõsíthetõ
Benedek Nagybányáról szóló tanulmánya (Benedek 2001c), amelyben
bemutatja a helyi környezetszennyezõ gazdasági tevékenységek hatását a
lakosság egészségi állapotára.
A gazdaságföldrajz területén a legnagyobb érdemeket Kovács Csaba
szerezte, elsõsorban disszertációja révén, amelyben a szatmári síkvidéket
tanulmányozta agrárgeográfiai szempontból: hogyan fest a mezõgazdaság
mint a vidék alapvetõ gazdasági tevékenysége, milyenek a vidék természeti adottságai, gazdasági sajátosságai, a területhasznosítás múltbeli és aktuális irányai és az agrárnépesség jellegzetes vonásai (Kovács 1996, 2000).
A turizmusföldrajz rendkívül dinamikus szakterületnek bizonyult
1989 után, amely nagymértékben a kolozsvári és gyergyószentmiklósi turisztikai fõiskolák létrehozásával és mûködtetésével magyarázható. Több
magyar geográfus hozzájárult a tudományos viták kialakulásához:
Dombay és társai a Hargita megyei turisztikai központok idegenforgalmát
vizsgálták meg, különös tekintettel az idegenforgalom intenzitására
(DombayMagyari-Sáska 2001); Horváth Alpár Tusnádfürdõ turizmusával (Horváth 2001) és az idegenforgalmi kalauzok összeállításával (Horváth 2001) foglalkozott. Az utóbbi területen jeleskedett Jancsik Péter is
(Jancsik 1999, 2001), míg Benedek a romániai faluturizmus problémáit
vizsgálta egy átfogó kutatási program keretében, amelyben csoportvezetõként koordonálta a faluturizmus kínálta lehetõségek országos vizsgálatát (Benedek 2000f; BenedekDezsi 2001b) a kérdõíves felmérés és a
megfigyelés módszerének alkalmazásával. Az eredmények a turizmus
mint gazdasági tevékenység alacsony térbeli diffúzióját mutatták ki (kb.
3000 háztartás), de egy pár jól mûködõ és jövedelmezõ területi modell
létrejöttét igazolták (Törcsvár, Kalotaszentkirály, Vama, Máramaros stb.).
A terület- és településfejlesztés új dimenziókat nyert és erõsen átalakult 1989 után, melyet a kutatási témák és eredmények is tükröznek. Elsõsorban felszámolták a kommunista területfejlesztés intézményrendszerét és stratégiai eszköztárát (erõteljes iparosítás és urbanizáció, etnikai és
szociális homogenizáció, népesség- és településkoncentráció stb.), és új
szereplõk jelentek meg a területfejlesztésben: helyi és megyei önkormányzatok, civil szervezetek, magánvállalkozók. A geográfusok elsõsor-
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ban Benedek és Vofkori tevékenysége révén kapcsolódtak be a területfejlesztési kutatásokba. Vofkori (1997) az udvarhelyi térség fejlesztési potenciálját mérte fel, átfogó helyzetelemzést végzett a régió természet- és
társadalomföldrajzi állapotáról, valamint vázolta a régió fejlesztési stratégiáját, részletezve a tematikus tervezés részfeladatait. Benedek egy
szakkönyvvel (2000c) is gazdagította a területfejlesztési szakirodalmat.

2. Természetföldrajzi viták és kutatások
A geográfiai kutatás utolsó évtizedeiben, a legnagyobb eredmények
egy részét minden bizonnyal a hidrológia területén könyvelhetjük el, elsõsorban Újvári József munkásságának köszönhetõen. 1989 után az általa
kijelölt pályán tanítványai további eredményes munkát végeztek: Pándi
Gábor, Imecs Zoltán, Konecsny Károly és Pál Zoltán. A hidrológiai kutatások magyar vonatkozásban többnyire a fentiek nevéhez kapcsolódnak.
A legjelentékenyebb kutatási eredményeket a következõ témakörökben értek el: vízmedrek dinamikája (Pandi 1991), lebegtetett hordalékok kialakulása és szállítása (Pandi 1997), különbözõ régiók vízkészletének és vízellátásának értékelése (PandiSorocovschi 1994; SorocovschiPandi 1995;
ÚjváriPandiDumescu 1996; ImecsPandi 1997; SorocovschiÚjváriImecs 1996), amelynek során megjelölték a vízkészletekben szegényes,
illetve bõvelkedõ térségeket, kimutatva ugyanakkor a felhasználás mértékét. További témakör a folyók vízminõségének vizsgálata (PándiSorocovschi 2001), a limnológiai kutatás (Pandi 2000), a mezõségi tavak morfometriai paramétereinek és vízmérlegének vizsgálata (Pál 2001). Konecsny
Károly az Erdélyi fennsík és a hozzátartozó hegyvidékek hidrológiáját-vízháztartását tanulmányozta. Említésre méltó még az átlagos lefolyási viszonyok vizsgálata (SorocovschiKonecsny 1991; Konecsny 2000), amelynek
során nem sikerült kimutatni szignifikáns kapcsolatot a napi tevékenység
ciklusai és a lefolyás jelensége között, ezért a lefolyás magas hozamértékeit (áradások) nehezen lehet elõrelátni, csak az évi átlagos lefolyást, valamint a tavaszi és havi lefolyási értékeket lehet prognozálni. Ugyanakkor
kimutatták, hogy a legintenzívebb korreláció a lefolyás és a vízgyûjtõ átlagos tszf. magassága között állapítható meg.
A meteorológia-klimatológia és geomorfológia azon geográfiai szakterületek, amelyek a legnagyobb szakemberhiánnyal küszködnek. Nem
jobb a helyzet Románia-szerte vagy akár Magyarországon sem, amely
azzal magyarázható, hogy ez a szakterület nagymértékben matematizálódott és átcsúszott más tudományágak hatáskörébe. Ami a geomorfológi-
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át illeti, annak ellenére, hogy magyar vonatkozásban is nagy hagyományokkal rendelkezik (Cholnoky és Tulogdi elsõsorban geomorfológusok
voltak, akárcsak késõbb Tövissi), az utánpótlás nehezen körvonalazódik,
de biztos jelei vannak az újjáéledésnek, Dombay István és Jancsik Péter
tevékenysége révén. Dombay kutatásai az Erdélyi-érchegységet célozzák
(Dombay 1997, 2000), ez rendkívül nehéz feladat, tekintettel az összetett
geológiai struktúrák jelenlétére.
A meteorológia-klimatológia vonatkozásában megemlítjük Makkay
Gergely, Vajda Andrea és Jankó Szép István munkásságát. Makkai érdeklõdése a regionális klimatológia (Makkai 1997) tájökológiai szempontú
vizsgálatára és a meteorológiai adatok térinformatikai alkalmazására
(Makkai 1998) összpontosul, míg Vajda a csapadékjárás jellegzetességeit,
valamint a csapadékmennyiség és a magasság közötti kapcsolatokat tanulmányozza az Erdélyi-medencében (HolobâcãCroitoruVajda 2001),
megállapítva a csapadékmennyiségek csökkenését  elsõsorban a megvizsgált vidék belsõ területein , illetve a csapadékok szélsõséges értékeinek gyakoriságát. Jankó Szép a hõmérséklet és csapadék összefüggéseit
vizsgálta Románia területén (Jankó Szép 1999).
A talajföldrajz területén Jakab Sámuel az erdélyi magyar geográfia
korifeusa, és 1989 után számos gyakorlati jelentõségû tanulmánnyal gazdagította a szakirodalmat. Ezek közül a két legjelentõsebb Maros megye
1:200000-es léptékû talajtérképe (1994), illetve kimutatja az ökopedológiai feltételek hatását a területhasznosításra (JakabMakkai 1999).
A környezetföldrajz és a tájföldrajz a geográfia egyik legdinamikusabb kutatási területe, de még nem készült alapkutatás 1989 óta. Az eddigi próbálkozások méltán viselik a tudományos vita megnevezést, és ide
soroljuk elsõsorban Tövissi József (1996), Jakab Sámuel (1998), Elekes
Tibor és Geczy Róbert munkásságát. Tövissi Románia egyik legszennyezettebb területének (Kiskapus) környezetvédelmi gondjait ismerteti, míg
Jakab a talaj és a környezet kapcsolatait vizsgálja. Elekes behatóan tanulmányozta a természet és a társadalom viszonyát Udvarhely térségében,
egész pontosan az ottani regionális társadalom természet- és területhasznosítási módszereit és ezeknek változását az idõben, kidolgozva egy településtipológiát is, amely munkájának szintézisjelleget kölcsönöz, betagolhatóvá teszi akár a településföldrajz körébe is. Egyéb munkái is a
természeti és az antropogén tényezõk együttes tájalkotó, tájformáló szerepére hívják föl a figyelmet, valamint a természeti tényezõk közremûködésére különbözõ települések kialakulásában és fejlõdésében (Elekes
2000, 2001a, 2001b). Geczy tanulmányai Kolozsvár komplex városökoló-

FÖLDRAJZTUDOMÁNY

119

giai vizsgálatát célozzák (GeczyDományUnger 1996; GeczyBódis
1999), különös tekintettel a város legszennyezettebb övezeteire.

3. A technikai földrajz
Ha nem is teljesen új geográfiai ágazat, de az elõzõ periódushoz képest jelentõs változásokon ment át. Elsõsorban nagymérvû technológiaváltás és modernizáció következett be a távérzékelés és kartográfia területén, másodsorban a technikai diszciplínák sora kiegészült a földrajzi
információs rendszerekkel. Mindez komoly kihívás volt, és új kutatási
eszközök alkalmazását tette szükségessé. Az úttörõ munkának jeles alakja Imecs Zoltán, aki egyedüli erdélyi magyar geográfusként publikált és
kutatott ezen a szakterületen (1998, 1999). A térképészet területén említésre méltó Jancsik Péter (2000) és Bartos Elekes Zsombor tevékenysége.
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MAGYAR SZAKEMBEREK A ROMÁNIAI
KUTATÓMÛHELYEKBEN ÉS AZOKON KÍVÜL
ERDÉLY FÖLDTANI MEGISMERÉSE
SZOLGÁLATÁBAN 1989 UTÁN

1. A földtani gyakorlat hazai helyzetének áttekintése
A földtan a 70-es években élte meg azt a tudományos forradalmat,
mely az általa tanulmányozott jelenségek egységes okokozati törvényrendszerének felismeréséhez vezetett. Ezt globális tektonika néven
ismerte meg a világ, bár jóval több, mint tektonikai vonatkozású forradalom volt, s gyakorlatilag a tudomány minden szakterületét földrengésszerûen rázta meg. Magmaképzõdés és a magmaprovinciák különbözõségei,
metamorfizmus és hegyképzõdés, az üledékgyûjtõ medencék tér- és idõbeli eloszlása, azok fejlõdéstörténete, a paleogeográfiai változások, de
magának a változatos földi életnek a kialakulása, mind egységes okokozati összefüggésrendszerbe illeszkedett.
Úgy látszott, a földtantudomány és -szakma elõtt fényes perspektívák állnak, hisz a klasszikus földtani feladatok mellett az alkalmazott
földtan régi és új pászmái (mérnöki földtan, vízföldtan, környezetföldtan) egyre növekvõ számú szakembert, új elméleti és gyakorlati megközelítéseket igényeltek.
Ám a nyersanyagok feltárása olyan új eszköztárhoz jutott, amely forradalmasította a földtani gyakorlatot. Ide tartozik a geofizika és a távérzékelés (teledetekció) látványos felfutása, majd a számítástechnika forradalma. Természetesen ezek átalakították a földtanász feladatát, a földtani
térképezés lényegét, a nyersanyagtartalékok azonosításának és körülhatárolásának módozatait, világméretben csökkentve a klasszikus földtani
feladatok igényelte szakemberszámot. Azért a földtan korábbi, alapvetõ
feladatai megmaradtak. Hasonlóképpen klasszikus módszerei is, hisz
azok nem helyettesíthetõk, csak kiegészíthetõk az említett segédeszkö-
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zökkel. De világszinten átértékelõdött a klasszikus és az új földtani
feladatok közötti arány a társadalmi erõráfordítás tekintetében (Brezsnyánszky 2000). Így például a környezetföldtanról (mely többek közt a
szennyezõ anyagok földkéregbeni mobilitásával, hatásmegelõzésük módozataival, a hulladéktárolás, az ipari és lakossági építkezések földtani rizikója, az édesvízkészletek megõrzése kérdésköreivel foglalkozik) a 70-es
években még alig esett szó, de 1998-ban Magyarországon már a geológiai szolgáltatásoknak több mint 20%-át tette ki. Teret nyert az úthálózat,
az ipari létesítmények mûszaki földtani megalapozása is. Hogy az elõbbi
példát folytassuk, Magyarországon a jelzett idõben a mérnöki földtani ráfordítások a földtani szolgáltatások összességének több mint 50%-át jelentették, vagyis a klasszikus földtan ottani ráfordítási aránya 30% alá
esett (Farkas 1998). Ezek az átcsoportosítások mindmáig még távolról
sem körvonalazódtak a romániai földtani gyakorlatban.
Az 1989-es politikai változás a természettudományok közül talán a
legérzékenyebben a földtan ágazatait érintette Romániában. Ebben, a
klasszikus földtan válságán túl az is szerepet játszik, hogy az alkalmazott
földtan említett új pászmái még nem találták meg az õket megilletõ társadalmi szerepet országunkban. Az említett válságnak több oka, összetevõje van, melyek közül egyik-másik döntõen meghatározza azt a mélyponthelyzetet, melyben a szakma ma hazánkban vergõdik. Éppen a
globális tektonika teremtette meg az elméleti hátteret, hogy a világ nyersanyagkészleteinek bizonyos földtani szerkezetek szerinti megoszlásában
felismerjék a törvényszerûségeket. Ennek következtében átértékelõdtek a
jövõs telepek, ugyanakkor a szállítóeszközök modernizálódásával, a távolságok ilyetén való csökkenésével, a környezetszennyezés szempontjának bevezetésével megváltoztak a kitermelés gazdaságossági feltételei.
Romániában 1989 elõtt a szocialista tervgazdálkodás a bányászatot
és vele együtt a földtani kutatást kivételes elõnyben részesítette, mivel a
nyersanyagokkal való önellátást a nemzeti függetlenség egyik támpillérének tekintették. Az ezt követõ nyitás szembesítette az így kialakult belsõ értékrendet a nemzetközi piac versenyjellegének szigorú feltételrendszerével. Kiderült, gazdagnak hitt telepeink nem versenyképesek, vagy
kitermelési módozataink nem engedik, hogy azok legyenek. Mindezek
mellett a privatizálás késése egyre hátrányosabb helyzetbe sodorta ezeket
az ágazatokat. A bányák sorozatban bezártak. (Csak példaként a Petrozsényi-medence szén-, a Balánbánya környéki réz-, a Radnai-havasokbeli
színesfém-, a Királyerdõ-hegységbeli bauxit- vagy a Nagykapus melletti
vasbányászat összeomlását említeném.) A gyakorlati (nyersanyagfeltáró)
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földtani kutatás, célját vesztve, összeroppant. Ahol a 80-as években nagy
pénzráfordítással folyt az ismert telepek térbeli elhelyezkedésének pontosítására vagy újak körülhatárolására, a készlet meghatározására irányított földtani kutatás, ott most minden tevékenység leállt. A gyakorlati kutatás mûhelyei, a területi kutató és feltáró vállalatok (IPEG1-ek) egymás
után omlottak össze, így geológus szakembergárdáiknak töredéke maradt
csupán meg eredeti munkakörében. (Például a Hargitai IPEG 110 szakemberébõl egy évtized múltán 4 maradt alkalmazásban, de hasonló leépülést szenvedtek a kolozsvári, nagybányai vagy dévai IPEG-ek is.)
A szakemberfölösleget tetézte az is, hogy a már említett megfontolásból a Ceauºescu-rezsim oktatási rendszerében a szükségesnél nagyobb
arányban képeztek geológusokat: éveken át (a 70-es évek végén, a 80-as
évek elején) a hazai természetes társadalmi igényeket tízszeresen meghaladó nagyságrendben. Ennek következtében Romániában ma a geológus
diplomával rendelkezõk kevesebb mint 10%-a dolgozik a szakmájában.
A kiszorultak zöme újságíró, politikus, közhivatalnok, magánvállalkozó
vagy tanár lett, de sokan külföldre vándoroltak. Nyilván ezt a folyamatot
sok egyén számára fájdalmassá tette az a tény, hogy választott és szeretett szakmájával kellett felhagynia.
Ez természetesen visszahatott a földtan felsõfokú oktatására is. Ez
nem az oktatók szakmájukkal szembeni viszonyában, hanem a fiatalok
pályaválasztásában tapasztalható. Erre a szakra a politikai változást
megelõzõ idõszakban nem ritkán tízszeres volt a felvételi túljelentkezés.
Ma a drasztikusan lecsökkentett beiskolázási helyeket alig vagy egyáltalán nem tudják betölteni  s ha betöltik, akkor sem mindig megfelelõ
színvonalú hallgatósággal. Így a geológiai tanszékek nem tartoznak azok
közé, amelyek  az amúgy is szûkös költségvetési keretekbõl  infrastrukturális bõvítésre számíthatnak. Kutatói állományuk leépült. Például
a kolozsvári BabeºBolyai Tudományegyetem földtan tanszéke mellett a
80-as évek második felében szervezett, több mint 10 fiatalt alkalmazó
kutatócsoport felmorzsolódott, az érintettek többsége a nyugdíjba vonuló oktatók helyébe állt be, de sokan külföldre távoztak vagy elhagyták a
szakmát. Szintén ebben az idõben a kar Árokalján mûködtetett kutatóállomását is felszámolták.
De nemcsak az egyetemi keretben és ezen a szakterületen, hanem általában Romániában ma az alapkutatás a minimális anyagi támogatottság
1 IPEG : Intreprinderea de Prospecþiuni ºi Explorãri Geologice = Földtani Kutató és
Feltáró Vállalat.
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légszomjában küzd a fennmaradásért. A kelet-európai csõdös gazdasági
örökség, a privatizáció halogatása, a reformok elodázása oda vezetett,
hogy a kutatás a társadalom mostohagyermeke lett. A szakma csúcsintézménye, a romániai geológiai kutatás idegközpontja (UdubaºaVeliciu
1995), Románia Földtani Intézete a csõd szélén áll. Évek óta képtelen biztosítani a nyári terepmunka anyagi fedezetét, a kutatók tanulmányútjait,
a kutatási eredményeket tartalmazó kiadványok megjelentetését vagy az
alkalmazottak takaréklángon tartott fizetését. Így nem csoda, ha a szakemberek folyamatosan és tömegesen hagyják el az intézetet. Az elmúlt öt év
alatt a személyzeti állomány kevesebb mint felére csökkent. A kevés magyar kutató közül így távozott 2000-ben Szakács Sándor, és most van távozóban Mosonyi Emília. Az intézet egykoron dicsõ, 12 emeletes központi épülete (Bukarestben, a Griviþei út és a Ploieºti felé tartó vasútvonal
között) ma kopottan, szomorúan, félig üresen magasodik környezete fölé.
A jelzett negatív változások legkevésbé talán a múzeumok  amúgy
behatárolt lehetõségekkel bíró  szerény létszámú kutatói közösségeit
érintették.

2. Magyar kutatók a földtani kutatás hazai
mûhelyeiben
Országunkban ma állami támogatással és minimális infrastrukturális
háttérrel földtani alap- és alkalmazott kutatás a Földtani Intézetben, néhány egyetem (a Bukaresti Tudományegyetem, a kolozsvári BabeºBolyai
Tudományegyetem, a jászvásári Al. I. Cuza Tudományegyetem) megfelelõ tanszékein, néhány szénhidrogén-kutatóvállalatban (Erdélyben elsõsorban a medgyesi Gaz-Metannál [újabb neve: Romgaz]) és múzeum keretében (erdélyi vonatkozásban például a nagyváradi Körösvidéki
Múzeumban, Beszterce Városi Múzeumában és a Dévai Múzeumban), illetve az egykori (pl.: csíkszeredai, kolozsvári, dévai, nagybányai,
karánsebesi) IPEG-ek roncsaiban, a Ritkafémek Autonóm Gazdálkodási
Vállalatánál (vaskóhsziklási részleg), bányászati kutatóintézetekben (Kolozsvár, Nagybánya, Déva), vízügyi igazgatóságoknál (Szamos  Kolozsvár; Körösök  Nagyvárad; illetve MarosBánság Vízügyi Igazgatóság 
Marosvásárhely központtal), területi talajtani és környezetvédelmi hivataloknál (így Marosvásárhelyen vagy Csíkszeredában) folyik.
A szakmai civil szervezetek (az erdélyi magyar kultúrkörben: EME,
EMT, GEKKO) még nem elég erõsek ahhoz, hogy hatékony kutatómunkát
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folytató mûhelyeket tudjanak fenntartani. A már mûködõ társaságok mindössze azt vállalták fel, hogy bizonyos közlési keretet, szakmai vitafórumokat nyújtsanak tagságuknak, ösztönzõ és kapcsolatteremtõ szerepet töltsenek be. Csak a GEKKO (Geológus Egyetemisták Kolozsvári Kutató-Osztálya)
próbálkozott  sikerrel  idõleges (megpályázott költségvetési keretbõl fedezett) kutatási programok megszervezésével (*** [Kovács Sz.] 2001).
A 90-es évek elején a Román Földtani Intézetben a magyar nemzetiségû kutatók részaránya nem érte el az 5%-ot. A változást követõ években mindössze 4 magyar volt a központi intézet alkalmazásában (Fekete
József, Szakács Sándor, Szász László és Szobodka István), közülük jelentõs tudományos munkássággal Szakács Sándor (a Keleti-Kárpátok vulkáni vonulatának kõzettanával és vulkanológiájával foglalkozik)2 Szász
László (kutatási területe a késõmezozóos puhatestûek  elsõsorban a fejlábúak  õslénytana és rétegtana)3 és Szobodka István (a hazai tengergeológia egyetlen magyar szakembere)4 büszkélkedhet. Róluk még lesz szó,
ám mára egyikük sem maradt az Intézet szolgálatában: Szász László az
elmúlt évtized derekán nyugdíjba vonult, Szakács Sándor pedig 2001ben a Román Akadémia Geodinamikai Kutatóintézetébe ment át.
Szobotka István 1990 után a Románia Földtani Intézetébõl kivált bukaresti Tengergeológiai és -Ökológiai Intézet munkatársa lett.
A Románia Földtani Intézete kolozsvári fiókintézetében a 89-es változás Mosonyi Emíliát és Hadnagy Árpádot találta. Mosonyi Emília szakterülete a metamorf kõzettan és a metamorf szerkezetek mikrotektonikája
(BalintoniMosonyiPuºte 1998). A 2001. decemberi sikeres versenyvizsgáját követõen ma már a BabeºBolyai Tudományegyetem ásványtankõzettan tanszékének adjunktusa. Hadnagy Árpád mikromineralógiával  elsõsorban a folyami hordalékok nehézásvány-tartalmával (Hadnagy 1990,
1991 1992), másrészt mikrometeoritokkal (Kákay-SzabóHadnagy 1997) 
foglalkozik, esetenként egyéb témákba is besegít (Juvigné et alii 1994;
LukácsSzónokyHadnagy 1994), de a drágakõismeret vagy a tudománytörténet sem idegen tõle. Wanek Ferenc 1997-ben került az intézethez,
2 Ez irányú szakirodalmi munkásságát lásd a könyvészetben a saját, illetve Hillary
Downes, Paul Mason, Mircea Mureºan, Pécskay Zoltán, Ioan Seghedi és Orlando
Vaselli neve alatt. A vulkáni tufák kõzettanával is foglalkozik (SeghediSzakács
1991; Mârza et alii 1991), doktori disszertációját a Dési Tufa geológiájáról írta,
újabban pedig a vulkáni tevékenység szerkezetföldtani összefüggéseit is vizsgálja
(BalintoniSeghediSzakács 1998; Mason et alii 1998; Ciulavu et alii 2000).
3 IonSzász 1993, 1994; Ion et alii 1997a, 1997b, 2000; WalaszczykSzász 1997.
4 Oaie et alii 1994, 1997; Rãdan et alii 1997; Rizescu et alii 2001 stb.
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miután a BabeºBolyai Tudományegyetem Árokaljai Kutatóközpontjában
ellehetetlenedett a kutatás. Szakterülete a harmad- és negyedkori
kagylósrákok õslénytana, õskörnyezettana és rétegtana (Wanek 1992,
2000a; WanekClichici 1991, 1998; Rusu et alii 1993; Codrea et alii 1998;
FilipesuPopaWanek 2000a), újabban egyre gyakrabban közöl tudománytörténeti dolgozatokat is (Wanek 1999a, 1999b, 2001a).
A három egyetem közül, ahol a földtan önálló szakot képez, csak Bukarestben és Kolozsváron vannak magyar szakemberek kutatói és oktatói
alkalmazásban. Bukarestben a 90-es évek derekán három fiatal végzõsbõl
lett tanársegéd: az ÁsványtanKõzettan Tanszéken Luffi Péter és Králik
László5  mindkettõjük szakterülete a magmás kõzettan , illetve a FöldtanÕslénytan Tanszéken Csíki Zoltán, aki a gerinces õslénytanban járatos (Grigorescu et alii 1999; CsíkiGrigorescu 1998, 2000; Csíki 1999).
Králik László utóbb, a vérszegény bérezés miatt az egyetemet otthagyva,
hazament Sepsiszentgyörgyre.
Kolozsváron a Bolyai Egyetem beolvasztása után a földtani tanszékek
tanszemélyzetét egyáltalán nem bõvítették magyarokkal (Wanek 2001).
Kutatóként is csak két személyt alkalmaztak, kivételesen, a kommunista
rendszer összeomlásáig. A régi magyar tanerõk kiöregedtek, meghaltak
(Török Zoltán 1963, Balogh Ernõ 1969, Treiber János 1975, Nagy Lajos 1982, Gábos Lajos 1988, Marosi Pál 1989). A Bolyai Tudományegyetem földtani tantárgyakat elõadó egykori oktatói közül nyugdíjasként
csak Imreh József (1992), Fuchs Herman (1996) és a Nagybányára áttelepült (ott kutatóként, de egyetemi oktatóként is mûködõ) Götz Endre érte meg a rendszerváltást.6 Az egykori gyakornokok, tanársegédek, akik
mellettük a földtani tantárgyak oktatásában segédkeztek, 1989-ig szintén
túllépték a nyugdíjkorhatárt: Bartha Sándor (1992), Fényesné Kádár
Eszter (még 1949-ben Magyarországra távozott), Kerekes Medárd (1989
után Németországba távozott), Mezei Zoltán (2001), Tövissi József,
Inczené Ozsváth Jolán, Magyariné Zwillinger Olga, Marosiné Incze Mária, Sükösdné Filep Éva (1989 elõtt Magyarországra távozott), Jakabné
Molnár Katalin, de az utolsóként említett kivételével egyikõjük sem maradt az egyetem felszámolását követõen geológiai pályán. Fuchs Herman,
Imreh József és Götz Endre nyugdíjasként, a rendszerváltás után is folytatták korábbi tudományos eredményeik közlését, sõt kutatói tevékenysé5 Közölt dolgozataikat nem ismerjük, bár Králik küldött egy listát, ám felsorolt írásait nem tudtuk föllelni.
6 Kristó Béla és Földes Ferenc  kik még a Bolyai Tudományegyetem fennállása alatt
elhagyták az intézményt  további sorsáról nem tudunk pontos adatokat.
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güket is. Fuchs Herman kutatási területeibõl a gerinces õslénytant õrizte
meg kései tanulmányai témájaként (Brassói Fuchs 1991, 1995a, 1995b).
Imreh József egész életén át melengetett témájával, a cölesztin kristálytanával búcsúzott (PomârleanuImreh 1993). Götz Endre mineralógiai kutatásait folytatta (Edelstein, O.Edelstein, K.Götz 1990; RéthyGötz
1998) és mindmáig aktív résztvevõje a tudományos találkozóknak (Kecskeméti 2000; Viczián 2001).
A Bolyai Egyetem régi oktatói közül egyedül Mészáros Miklós (2000)
maradt a földtan tanszék alkalmazásában 1989 decemberéig és azt követõen (Ajtay 2000; Dudich 2001; Wanek 2001a). Kutatóként Wanek Ferenc
került az Árokaljai Kutatóközponthoz 1977-ben, Valaczkai Tibor pedig a
FöldtanÕslénytan Tanszékhez 1988-ban. Így három magyar geológus
volt a 89-es politikai fordulat pillanatában az egyetem szolgálatában.
Mészáros Miklós professzor, a Román Tudományos Akadémia rendes
tagja (1999) 1992-ben vonult nyugdíjba, de konzulens professzorként haláláig folytatta kutatói, oktatói és doktorátusvezetõi munkásságát. Õ volt
a legsikeresebb szakmai pályát befutott romániai magyar geológus. Élete
utolsó tíz évében kutatási területe mindenekelõtt a nannoplanktonra
(egysejtû, mészvázas sárgamoszatok, ún. Coccolithophorideák) alapuló
modern biosztratigráfia7 volt, és visszatért ifjúkori kutatásterületéhez is:
az eocén puhatestûek õslénytanához.8 De közölt szerkezetföldtani
(BalintoniMészárosGyörfi 1998; Mészáros 2000), litosztratigráfiai (MészárosMoisescu 1991c), gerinces õslénytani (JianuMészárosCodrea
1997), valamint tudománytörténeti (MârzaMészáros 1991; Mészáros
1997b, 1999c, 2000a) jellegû munkákat is. 19921995 között, mikor a
Shell cég Észak-Erdélyben szénhidrogének után kutatott, õ volt az általuk alkalmazott egyetlen hazai szaktanácsadó. Erdély minden idõk legtöbbet közlõ földtani szakembere volt. Közel 300 szakdolgozat (zömüket
számos társszerzõvel írta), 6 könyv, 2 monográfia, 11 egyetemi jegyzet és
több mint 500 újságcikk jelent meg a neve alatt.
7 A mellékelt irodalomban a neve alatt szereplõ összes munka (kivéve amelyre a következõ lábjegyzetben és a fõszövegben külön hivatkozunk), valamint Gherghari
et alii 1991b, 1992; Mârza et alii 1991c, 1992; ªuraru et alii 1992; NicoriciHuicãMészáros 1993; NicoriciMészáros 1994; IonesiMészáros 1995 dolgozatok ez
irányú kutatásainak tükrei.
8 MészárosMoisescu 1991b; MoisescuMészáros 1991, 1995, 1998; MoisescuMészárosChira 1991; MészárosMoisescuOcskay 1995a, 1995b; MoisescuMészárosOcskay 1995, 1997.
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Wanek Ferenc kutatási területeirõl fentebb szóltunk. Kutatóként,
mint már jeleztük, 1996-ig volt a BabeºBolyai Tudományegyetem alkalmazottja. Miután 1997 õszén elkezdõdött a magyar nyelvû földtani oktatás az egyetemen, abban meghívott elõadóként vett részt.
Valaczkai Tibor munkaterülete a fúrólyukak geofizikai adatainak
értékelése (Valaczkai 1991, 1994, 1995, 1996), az adatok számítógépes
feldolgozása (ValaczkaiTãmaº 1995; ValaczkaiLenart 1998; Baciu
Valaczkai 1997) volt, de a drágakövek kutatásával is foglalkozott (GhiurcãValaczkai 1991, 1992, 1996). 1999-ben a jobb kereseti lehetõség csábításának engedve, egy Bukarestben székelõ kereskedelmi vállalkozáshoz szegõdve felhagyott a geológiával.
1995-ben két kiváló magyar végzõs diákot vettek fel a karra:
Sylvester Zoltánt és Forray Ferencet. Sylvester Zoltán, aki az üledékföldtan felé nyitott, még abban az évben egy ötéves amerikai doktori ösztöndíjat nyert el a Stanfordi Egyetemen, melynek elvégzése után azonban
nem tért vissza Erdélybe, mivel megítélése szerint idehaza nem lenne lehetõsége megkezdett kutatásait (Sylvester 2001; Buatois et alii 2001)
megfelelõ szinten folytatni.
Forray Ferenc pályája kezdetén a mezozoikum rétegtanával is kacérkodott (ForrayBucur 1997), de tanszéki alkalmazását követõen az ásványtanban kezdett elmélyülni (Forray et alii 1996; Mârza et alii 1996;
Ghergari et alii 1998b; ForrayAndreica 1999); a 90-es évek végétõl kezdve a környezetföldtan ásványtani, de fõleg geokémiai problematikája felé tolódik el érdeklõdési köre (Forray 2000, 2001a, 2001b; ForrayHallbauer 2000), sõt  szakmai pászmáján belül  a barlangtan felé is közelít
(Ghergari et alii 1997; OnacForray 2000), egyben a számítógépes adatfeldolgozás jó szakértõje (OnacForray 2000; Forray 2001a).
1996-ban az ÁsványtanKõzettan Tanszék mellett indult egy drágakõ-kutató intézet, melynek egyik alkalmazottja az 1985-ben végzett Fodor
István lett. Ehhez az idõszakhoz fûzõdnek megjelent dolgozatai (Mârza
et alii 2000a, 2000b), bár mire azok a nyomdából kikerültek, az alacsony
fizetés miatt Fodor már elhagyta munkahelyét, sõt szakmáját is. Az egyetemi alkalmazásban eltöltött évek alatt tanársegédi teendõket is ellátott.
1999-ben két magyar gyakornok került a BabeºBolyai Tudományegyetem földtani oktatásának szolgálatába: a FöldtanÕslénytan Tanszékre Vremir Mátyás, míg az ÁsványtanKõzettan Tanszékre Gál Ágnes.
Vremir Mátyás kiváló tehetségû fiatal, aki ugyan korán eljegyezte magát
a gerinces õslénytannal (Vremir 1991) és a szpeleológiával (Vremir
1994), aztán mégis szülei nyomdokain, képzõmûvésznek készült, utóbb
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megint az õslénybúvár-szenvedély kerekedett felül benne, és 1999-ben
(mikorra már nagy számú tudományos dolgozatot publikált) elvégezte a
geológiát. Közölt dolgozatainak zöme a gerinces paleontológia területére
esik,9 de számos barlangtani dolgozatot is közzétett (Vremir 1995, 1996a,
1996b, 1997; Ghergari et alii 1997; VremirDamm 1998, 2000), sõt egyéb
szakterületekre is elkalandozott (GivulescuCodreaVremir 1995; Codrea et alii 2001).
Gál Ágnes Budapesten folytatott PhD tanulmányainak befejeztével,
megbecsülendõ önfeláldozással vállalta el teljesen ráfizetéses alapon az
1999/2000-es tanévtõl  elõbb mint külsõ tag, 2001-tõl mint alkalmazott
gyakornok  a magyar oktatási vonal tanszéki mindenesének feladatkörét. Kutatási területe a kristálytan (OnacGhergariGál Á. 1995), illetve a mineralógia (Ghergari et alii 1998b), újabban az ásványok
fluidzárványainak tanulmányozását célozta meg.
Legutóbb, 2002 februárjától  amint már említettük  Mosonyi Emília került adjunktusként az ÁsványtanFöldtan Tanszékre. Kutatási területérõl is fentebb szóltunk.
Nem geológus végzettségû, ám õslénytanász Kessler Jenõ, aki 1991ben adjunktusként került az Állattani Tanszékre, ahol 1994-tõl docensként, illetve 1998-tól elõadó tanárként mûködik. Kutatási területe a
paleoornitológia (GáspárKessler 1990; JurcsákKessler 1993; Kessler
1993, 1994, 1995; KesslerGál E. 1996, 1997, 1998; KesslerCodrea 1998;
KesslerCodreaVremir 1999). Szintén ennél a tanszéknél kapott tanársegédi állást 1998-ban egykori tanítványa, majd munkatársa, Gál Erika,
aki ugyanarra a területre szakosodott (KesslerGál E. 1996, 1997, 1998;
Gál E. 1999).
A természetföldrajz tanszék nyugdíjasaként a magyar oktatás újraindulását követõen Tövissi József geomorfológus (egykor Török Zoltán
földtan szakos tanársegéde) ismét tanít az egyetemen. Az elmúlt évtizedben földtani vonatkozású (Tövissi 1995) vagy idevágó tudománytörténeti jellegû (Tövissi 2000) dolgozatokat is közölt.
Gyergyószentmiklóson 1998-ban szervezõdött a BabeºBolyai Tudományegyetem Földrajz Karának egy kihelyezett kollégiuma, melyre a korábban már kiváló eredményekkel bizonyító Jakab Gyulát elõadó tanárként alkalmazták. Jakab Gyula elõzõleg a Hargitai IPEG helyi részlegének
9 Vremir 1996c; VremirDica 1996; VremirCodrea 1997a, 1997b; VremirCodreaFarkas 1997; CodreaVremir 1997; CodreaVremirDica 1997; TãmaºVremir
1997; VremirTãmaº 1998; KesslerCodreaVremir 1999; Codrea et alii 1998, 2000.
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volt a fõgeológusa, kutatási területe a Ditrói szienitmasszívum kõzettana
és geokémiája (Jakab Gy. 1996, 1998).
A múzeumok közül földtani szempontból a nagyváradi, a dévai, a
besztercei, a marosvásárhelyi és a sepsiszentgyörgyi intézmények jelentõsek Erdélyben. A magyar kutatókat illetõen messze a nagyváradi
Körösvidéki Múzeum áll az élen, ahol Jurcsák Tibor (1992) alapozta
meg azt az õslénytani iskolát (Fõzy 2000. 143.), melynek folytatói Kessler
Jenõ, Venczel Márton és Czier Zoltán. Jurcsák Tibor már rákos betegsége
elõrehaladott fázisában élte meg a 89-es váltást, így mindössze egy dolgozata jelent meg a tárgyalt idõszakban (JurcsákKessler 1993), az is halála után. A legelején még Kessler Jenõ is ott dolgozott, de  mint már írtuk  hamarosan átment a kolozsvári egyetem állattani tanszékére. Fiatal
követõje, a biológiai képzettségû Venczel Márton (1988-tól van a Múzeumnál) a paleoherpetológia (Venczel 1990, 1993, 1999, 2000a, 2000b;
HirVenczel 1993, 1998a, 1998b; Grigorescu et alii 1999) rangos kutatójává nõtte ki magát. Czier Zoltán geológus 1986-tól van a Múzeumnál,
igen aktív kutató, aki paleobotanikával,10 esetenként szpeleológiával
(CzierGáspár 1990, 1993), valamint az õsnövénytani kutatások történetével (Czier 1990b, 1997, 1998b) foglalkozik.
Kisebb jelentõségû a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum
kutatóinak földtani búvárkodása, bár a nemrég nyugdíjazott igazgató, Kónya Ádám, és a jelenlegi könyvtáros, Boér Hunor geológiát végeztek
(mégpedig kitûnõ eredménnyel) a kolozsvári egyetemen. Fiatal kora és
erõs ambíciója ellenére az utóbbi is csak egyetlen szakdolgozat összeállításában vett részt a tárgyalt idõszakban (GhiurcãBoérDénes 1997).
2001-ben rövid ideig a Múzeum alkalmazásában volt a frissen végzett Papucs András is, akirõl a GEKKO kutatásai kapcsán fogunk szólani. Reménykeltõ azonban, hogy az utóbbi idõben a Múzeum védnöksége alatt
Székely Geológus Találkozókra került sor (Viczián 2001), melyeken megfogalmazódott egy Székelyföld földtana monográfia megírásának szükségessége (Wanek 2001b).
A földtani kutató és feltáró vállalatok (IPEG-ek) a változást megelõzõ
években a gyakorlati földtani kutatások területi fellegvárai voltak. A
szakmájuknak élõ geológusok jórészt ezekben gyûltek össze. A legtöbb
magyar ajkú szakember nyilván a Hargitai IPEG keretében dolgozott. Kö10 Lásd a szakirodalmi jegyzékben az összes, neve alatt szereplõ dolgozatot, kivéve
azokat, amelyekre a fõszövegben hivatkozunk, valamint: GivulescuCzier 1990 és
CodreaCzier 1993.
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zülük kiemelkedõen jó teljesítményt nyújtott például Jakab Gyula, akirõl
már szóltunk a kolozsvári egyetem mûhelyeinek bemutatásakor. 1971-tõl
dolgozott az intézmény gyergyószentmiklósi kirendeltségén (1982-ben
doktorált), 1991-tõl 1998-ig annak vezetõje volt.
Egy másik eredményes kutatója az intézmény  ezúttal  sepsiszentgyörgyi fiókjának alkalmazásában László Attila volt. (2001-ben megvédte
doktori disszertációját). Kutatási területe a Kárpát-kanyar belsõ vonulatának szerkezeti földtana (László 1995a, 1995b, 1996, 2000; LászlóKozákPüspöki 1997; LászlóDénes 1997, 1999; LászlóKozákPetõ 1999),
a medenceüledékek szedimentológiája (LászlóPüspökiDiþu 1998;
LászlóKozák 1999a, 1999b), de más témák, így ásványtaniak (LászlóZólyaDénes 1996) is foglalkoztatják. Az intézet csõdjével (1999)
kénytelen volt azt elhagyni, így azon igen kevesek közé tartozik, akik a
szakmában sikeresen magánosítottak (Promer geológiai vállalat).
Dénes István ugyan csak technikai végzettséggel rendelkezik, azonban igen szorgalmas és eredményes kutatómunkát fejtett ki. Elsõsorban
szpeleológiával (Dénes 1996, 1998, 1999, 2000; DénesZólya 1996; LászlóDénes 1997, 1999) foglalkozik, de ásvány-kõzettani kutatásokban is
részt vesz (LászlóZólyaDénes 1996; GhiurcãBoérDénes 1997).
Pál-Molnár Elemér, aki szintén a gyergyószentmiklósi részleg alkalmazottja volt, a 90-es évek elején Szegedre költözött, ahol az ottani fõiskola, majd az egyetem földtan tanszékének lett rangos elõadója.11
Az elmúlt évtizedre jellemzõbb azonban az IPEG kiváló tehetségû
szakembereinek a szakmából való kiszorulása. Így, jól képzett geológusok, mint Zólya László, a sokak által tévesen okkultnak hitt varázsveszszõ kitûnõ mestere (IonescuZólya 1993), aki 1991-ben még doktorátusra is beiratkozott, politikusi, majd magánvállalkozói pályára váltott, s
már csak kedvtelésbõl foglalkozik kutatással (LászlóZólyaDénes 1996;
DénesZólya 1996). Kollégája, Jánosi Csaba, az elkötelezett természetvédõ (Jánosi 1995a, 1998; Jánosi et alii 2001), aki ásványvízkutatásban (Jánosi 1993, 2001) és vulkanológiában jeleskedett (SzakácsJánosi 1990;
IonescuJánosi 1994), szintén leszorult a pályáról. És ezek az esetek csak
kiragadott példák.
11 Kutatási témáját (a Ditrói szienitmasszívum kõzettana) megõrizte (Pál-Molnár
1992, 1994a, 1994b, 1994c, 2000), de egyéb területen is Erdély-centrikus maradt
(Pál-MolnárKóbor 1999).
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A Nagybányai IPEG háza táján sem volt különb a helyzet. Azok, akik
Magyarországra vándoroltak, mint Kalmár János,12 vagy Kovács-Pálffy
Péter,13 ott szakmailag elõrehaladtak, de az itthon maradottak munkájának
eredményét csak elvétve lelni a szakirodalomban, például Antal Péter
(Givulescu et alii 1992; Rãduþ et alii 1992) vagy Bálint Barna és Haranth
György (Edelstein, O. et alii 1992), valamint Bernád Elek (földrajzi végzettségû, de geológusként mûködõ érckutató szakember; Rãduþ et alii 1992)
esetében, akik részadatokkal szolgáltak sokakkal együttmûködésben; csak
az idén doktoráló, jelenleg Chilében bányageológusként dolgozó Valdman
István közölt önálló dolgozatot (Valdman 1993; Udubaºa et alii 1996).
Ugyanilyen szomorú a helyzet a Kolozsvári IPEG esetében, ahonnan
a Németországba kivándorolt Berner Zsolt a Karlsruhei Egyetemen igazolta itthoni baráti köre hozzáfûzött reményeit.14
Szintén Németországba távozott (5 évvel ezelõtt) a Bánsági IPEG talán utolsó magyar geológusa, Török János, de ott szakmát váltott. Még itthoni kutatótársi mûködésének eredményeként jelent meg egy munkája
(GherghariNicolescuTörök 1991).
A külföldre települtek listája még nyújtható, itt azonban három veszteségünket emelném csupán ki: Györfi István kolozsvári egyetemi tanulmányait Budapesten fejezte be, utóbb Magyarországon kiváló szerkezetföldtani szakemberként bizonyított; 15 Unger Zoltán már gyakorló
szénhidrogén-geológusként hagyta el az országot, majd a MOL16 keretében vált nemzetközi tapasztalatú szakemberré; Becze-Deák Judit itthoni
tanulmányai befejezte után nem sokkal külföldre távozott, jól felkészült
szedimentológos lett (Becze-Deák 1994).
Biztatóbb példa a Kolozsvári Bányászati Kutatóintézetben Miklós
György felívelõ környezetgeológiai foglalatossága. Már a szakterület ma12 Hazatekintõ dolgozatai (KalmárLelkes-Felvári 1991; ManiliciKalmár 1992; Kalmár 1996a, 1996b; KalmárKovács-PálffyFöldvári 1997) mind az egykori, ÉszakErdélyben végzett földtani térképezéseinek gyümölcsei.
13 Még idehaza közölt munkája (DamianPopKovács 1991) kõzettani jellegû, de miután 1992-ben áttelepült (õ is, mint Kalmár a Magyar Állami Földtani Intézet alkalmazottja lett), az agyagásványok tanulmányozására szakosodott, így késõbbi,
Erdélyre vonatkozó dolgozatai ilyen vonatkozásúak (FöldváriKovács-Pálffy 1994;
KalmárKovács-PálffyFöldvári 1997; Kovács-PálffyFöldváriBaráth 2000).
14 Még itthon gyûjtött adatainak gyümölcse a késõn megjelent dolgozat: BernerIonescu 1998.
15 Erdélyi vonatkozású cikkei: BalintoniMészárosGyörfi 1998; GyörfiCsontosNagymarosy 1999; Fodor et alii 1999.
16 MOL: Magyar Olajipari RT
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ga jövõbe mutató, a szakember ambíciója pedig ígéretes. Egyre gyakrabban jelentkezik tudományos találkozókon, de az elmúlt évtizedben még
csak két dolgozata jelent meg teljes terjedelmében nyomtatásban (Miklós
1997; NeagMiklós 1997).
Egyéb intézmények közül, ahol adott szinten folytatható tudományos kutatás, a Csíkszeredai Környezetvédelmi Ügynökséget és az ottani,
valamint a marosvásárhelyi talajfeljavító hivatalt (OJSPA = Talajtani és
Mezõgazdasági Tanulmányok Megyei Hivatala) emelném ki. Az elõbbinél Pásztohy Zoltán dolgozott 1996-ig, amikor átkerült a talajmeliorációs
hivatalba. Egyidejûleg a magyarországi központú távoktatási rendszerben konzultáló szerepet is betölt. Közölt dolgozatainak tematikája a hidrogeológiára (Pásztohy 1996) és a Keleti-Kárpátok belsõ medencerendszerének szerkezeti földtanára (Pásztohy 1999, 2000) terjed ki, bár (a
tudományos szimpóziumokon bemutatott munkái alapján) az õslénytan,
a rétegtan vagy a talajtan sem áll messze tõle. Figyelemre méltó túrakalauz-írói munkássága is. A Csíkszeredai Környezetvédelmi Ügynökségen
Pásztohyt Makfalvi Zoltán váltotta fel, aki a hargitai IPEG-tõl már nyugdíjasként ment oda. A jó nevû hidrogeológus eredményei közlésében
igen visszafogott volt az elmúlt évtizedben.
A marosvásárhelyi talajmeliorációs hivatalnál Papp Károly dolgozik.
Rendkívüli képességû parányõslénytanászként indult, de ilyen minõségében a kedvezõtlen körülmények áldozata lett. Ma megbecsült pedológus. Államvizsgadolgozatának figyelemre méltó eredményei azonban 20
év után sem vesztettek aktualitásukból (ªuraruPapp 1997).
A talajtan terén említjük Jakab Sámuel nevét, aki a 80-as évek elejéig munkahelyén elõdje volt Papp Károlynak. 1995-ben a marosvásárhelyi
Gyümölcstermesztõ Kísérleti Állomás talajtankutatójaként ment nyugdíjba. Már korábbtól (1993) a nyárádszeredai kertészmérnöki távoktatás lelkes mindenese, de a Dimitrie Cantemir Ökológiai Egyetemen és a
BabeºBolyai Tudományegyetemen is tanít. Hasznos kézikönyvvel gazdagította a hazai pedológiai irodalmat (Jakab S. 1998). Ugyanitt említjük
meg a kolozsvári, földrajzi végzettségû Géczy Róbert talajtani és kapcsolódó környezetföldtani kutatásait is (Géczi 1992; GécziJóri 1999).
Jó szakemberek más hivatalokban is mûködnek, sõt dicséretes törekvésük gyümölcseként dolgozataik is megjelennek. Példaként a Vársonkolyoson bányageológus Berekméri László (Ghergari et alii 1991a), a
parajdi sóbányánál alkalmazott Horváth István (Horváth 1998) és a Ritkafémek Autonóm Gazdálkodási Vállalatánál Vaskóhszikláson tevékeny-
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kedõ Mátyásy Sándor (SilvestruMátyásyBucur 1998) nevét emelem ki,
de a sor hosszan folytatható.
Itt említeném meg azokat is, akik a nyugdíjkorhatáron jóval túl, idõt s
energiát fordítanak a tudományos kutatásra és eredményeik közzétételére,
nem is akármilyen szinten. Götz Endrérõl már szóltunk, egykori kollégája
Réthy Károly szintén aktív, hisz teleptani (Réthy 1998) és ásványtani
(RéthyGötz 1998; Réthy 2001) eredményeinek közlésén túl, két kiadást is
megért drágakõtan kézikönyvet tett le az asztalra laikusoknak és szakembereknek (Réthy 1990). Mellesleg õ is fél lábbal már Magyarországon él.
Tövissiné Losonczy Ibolya szintén teleptani közleménnyel rukkolt elõ 
nyilván gyakorló éveinek reminiszcenciájaként (Tövissiné Losonczy 2001).
Benedek Zoltán érintõlegesen földtani vonatkozású dolgozatát (Benedek
1992) már azért is meg kell említnünk, mivel ez a nagyra becsült nyugdíjas
nagykárolyi tanár a 60-as, 70-es években számos nagy hatású szaktanulmányt és tudománynépszerûsítõ könyvet tett közzé. Az éppoly népszerû
kolozsvári nyugdíjas tanár Ajtay Ferencnek üledékföldtani (Ajtay 1994) és
tudománytörténeti értékû megemlékezõ írásait (Ajtay 1993, 2000) emelném
ki. Mindannyian a Bolyai Tudományegyetem egykori tanítványai.
Végül tisztes kötelességünk szólni a szakmán kívüli besegítõkrõl. Elsõnek egy 83 éves, nyugdíjas orvos, Ocskay László kivételes munkájáról illik
megemlékeznünk, kit a Magyarhoni Földtani Társulat is nagyra becsül
(Bérczi 2000). A hetvenedik évén túl kezdett el foglalkozni õslénytannal, s
ha valaki megnézi azt a négy dolgozatot (MészárosMoisescuOcskay
1995a, 1995b; MoisescuMészárosOcskay 1995, 1997), melynek megszületése lényegében az õ érdeme, megérti, e szavak nem puszta udvariasságból fakadnak. Roth Lászlónak és Emõdi Jánosnak tudománytörténeti adataikért (Roth 1999; Emõdi 1994, 2001) lehet hálás a szakma (Wanek 2001d).

3. A szakma civil önszervezõdése a romániai magyar
geológustársadalomban
A szocialista hatalom egyeduralmi törekvései még a románság civil
szakmai önszervezõdését is megbénították, így a Romániai Földtani Társaság is csak 1990. május 26-án alakult újra (Rãdulescu 1993). Tagjainak sorába körülbelül 65 magyar geológus lépett be.17 Szinte egyidõben alakult
meg Kolozsváron az Amatõr Mineralógusok, Paleontológusok és Drágakõ17 Lásd a Buletinul Informativ (Societatea Geologicã a României) 2. számát (1991),
ahol a 2033. oldalakon közlik a tagok részlegenkénti névsorát.
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gyûjtõk Romániai Egyesülete Virgil Ghiurcã kezdeményezésére. A Paleontológusok, majd a Mineralógusok Romániai Társulata 1996-ban önállósult.
1989 decembere után az erdélyi magyar társadalom elsõként mûködõ tudományos szervezete, az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság 1990. január 8-án alakult meg. A modern geológia egyes ágai mûszaki jellegûek. Az alakuló ülésen képviseltette is magát a szakma, de
1998-ig nem találta meg igazából az érvényesülés lehetõségét ebben a keretben. Az említett évi Országos Szakmai Napokon (október 1618.) Kolozsváron fogalmazódott meg egy közös BányászatiKohászatiFöldtani
Konferencia megrendezésének gondolata. Erre elõször 1999. február
1921-e között Szovátafürdõn került sor. A földtan szempontjából a siker
jóval a vártnál felüli volt (Viczián 1999a; Wanek 1999c). Így a rendezvény az azóta eltelt idõszakban rangos szakmai találkozóvá nõtte ki magát, melynek kiemelkedõ érdeme, hogy igen nagy számú fiatalt vonz és
szólaltat meg (GEKKO 2000; Viczián 2000; Wanek 2000b, 2001c). Az eddig lezajlott tanácskozásokon kereken 100 földtani dolgozat került bemutatásra (84 elõadás és 16 poszter). A dolgozatok kivonatai önálló kötetben
rendszeresen megjelennek.
Erdély nagy múltú magyar tudományos intézménye, az Erdélyi
Múzeum-Egyesület újraszervezésének gondolata már a Hívó szó megfogalmazásakor, 1989. december 23-án felmerült. Jakó Zsigmond profeszszor kezdeményezésére 1990. január 5-én egy megbeszélésre is sor került, de az újraalakuló közgyûlést csak március 22-én tartották (Kiss
1991). Az egyesület keretében a geológusok a Természettudományi Szakosztályba tömörültek. Egy 1992-es taglista alapján18 15-re tehetõ a geológustagok akkori száma (ezt lényegében csak a diáktagság módosította),
amely arra utal, az egyesület nemigazán vonzotta a szakma képviselõit.
Megalakulásától kezdve a Természettudományi és Matematikai
Szakosztály évente átlag 8 felolvasóülést (az elhangzott elõadások közül
10% alatti a földtani profilúak részaránya), valamint  hagyományosan 
minden év október utolsó szombatján Kolozsváron évi tudományos ülésszakot tart (ezek keretében a földtudományok együttes szekciójában
rendszerint 614 dolgozat kerül bemutatásra). Legkülönb tudományos
tette a szakosztálynak az évente kiadott Múzeumi Füzetek (Viczián 1996),
de a folyóiratnak eddigi tíz számában kevés, összesen 8 eredeti földtani
jellegû publikáció jelent meg. Jelentõsek voltak a felolvasóülésekkel egybekötött megemlékezések a földtantudomány kiemelkedõ erdélyi alakja18 Az EME Természettudományi és Matematika Szakosztályának Közleménye 1.
118119. Kolozsvár.
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iról (egyben a mindenkori kolozsvári tudományegyetem neves professzorairól). Ilyen volt 1993. november 2021-én a Török Zoltán Emlékülés,
1999. május 2829-én a Balogh Ernõ és Tulogdy János Emlékülés, valamint 2000. november 25-én a (Bolyai Társasággal közösen megrendezett)
Treiber János Emlékkonferencia (Papp 1999; PappGál Á. 2001).
1996-ban a BabeºBolyai Tudományegyetemen tanuló földtan szakos
magyar diákok (akkor még nem létezett magyar nyelvû földtani oktatás Erdélyben) egy szakmai szervezetet hoztak létre a mindenkori kolozsvári
egyetem geológia, ásvány és geológiaföldrajz szakos magyar nemzetiségû
egyetemi hallgatói részére, a GEKKO-t, mely az EME-hez társulva, magát a
Természettudományi és Matematikai Szakosztály alszakosztályaként határozta meg.19 Fiatalos lendületével ez a szervezet vitte a legtöbbre. Már
1998-ban megrendezték elsõ kutatótáborukat Gyerõfalván, majd eredményeikbõl a következõ évre összeállították saját tudományos folyóiratuk, a
Collegium Geologicum elsõ számát (Viczián 1999b).
Az 1999/2000-es tanévben már hat pályázati pénzbõl fedezett kutatási programot futtattak. Közben az összes hazai Diáktudományos Találkozón vagy a hasonló magyarországiakon, de más rangos tudományos
rendezvényeken is fényesen szerepeltek. Érdemes lenne számba venni
eddigi szerepléseiket és felmérni azok hatékonyságát.
Mûhelyükbõl nagyon ígéretes fiatal gárda került ki. Itt mindenekelõtt
Krézsek Csaba végzõs (alapító tag és elsõ GEKKO-elnök) nevét kell megemlíteni, akinek alig néhány hónapja a Collegium Geologicum második
számában megjelent dolgozatára (Krézsek 2001) már a tengeren túl is felfigyeltek. Szedimentológiai jellegû dolgozatában (mely doktori értekezésének része) forradalmasította az Erdélyi-medence neogén fejlõdéstörténetérõl eddig kialakult képet.
A Simó GyörgyNyeste Cristian páros a magmás kõzetek petrológiájára állt rá (SimóNyeste 1999, 2001) elsõsorban a nyomelemek eloszlásának modern vizsgálatára támaszkodva. Kovács József Szilamér újabban
a mészkõfáciesek mikroszkópos tanulmányozását kezdte el (Kovács Sz.
2001). Egyébként ez doktorátusi dolgozatának témája is, amelyet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen készít elõ. Kovács Zoltán a mikropaleontológiában látszik elmélyülni (BenõKovács Sz.Kovács Z. 1999; Kovács Z. 2001). A többi fiatal is dicséretes dolgozatokkal bizonyította
kutatói rátermettségét (BenõKovács Sz.Kovács Z. 1999; PapucsGál J.
1999; SzászSzilágyi Palkó 1999).
19 *** 1999 Pár szó a Gekkóról. Collegium Geologicum 1. 109110.
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A Székely Geológus Találkozókról már szóltunk a múzeumi keretekben kifejtett földtani kutatások kapcsán, itt csak annyit róluk, hogy azok
a GEKKO ambícióinak kisugárzásából születtek. Lelkes szervezõjük Papucs András, egykoron a GEKKO alapító tagja és vezetõje volt.
Nem zárhatjuk az erdélyi magyar tudományosság földtani önszervezõdésérõl papírra vetett sorainkat anélkül, hogy legalább egy mondat erejéig ne tegyünk említést a RODOSZ (Romániai Magyar Doktoranduszok
Országos Szövetsége) szerepérõl, hisz az teret biztosít a tudományos fokozatra aspiráló fiatal geológusok szárnypróbálgatásainak is.

4. A földtan kutatási területenkénti fedezettsége
Erdély magyar geológusainak körében
A romániai magyar geológusok kutatási területeinek megoszlását
vizsgálva olyan egyenlõtlenségek kerülnek felszínre, melyeknek okait
egyrészt az országos szintû eloszlásnak nemzetiségi hovatartozástól független kialakulásában, másrészt, ezzel épp ellentétben, bizonyos munkakörök betöltésének, információk elérhetõségének nemzethatalmi szempontú rendszerében látjuk. Így nem meglepõ, hogy a gazdaságilag
semleges õslénytan a legszélesebben mûvelt szakág, noha a gyakorlati
igény szempontjából egyáltalán nem elsõrendû. Ugyanakkor a gazdaságilag lényeges szakterületek (ércásványtan, ércteleptan, szénhidrogének
földtana, geokémia, szerkezeti földtan) nagyon gyéren jelentkeznek a romániai magyar geológusok szakirodalmi teljesítményében.
Vizsgáljuk meg közelebbrõl, hogyan is áll a különbözõ szakterületek
fedezettsége a romániai magyar geológustársadalom kutatói gyakorlatában.

4.1. Szerkezeti földtan (geotektonika)
Kezdjük talán a nagyszerkezetek tektonikájával, hisz a geológia tudományos forradalma fõként ebben ment végbe. Már itt igazolódni látszik a fejezet elején megfogalmazott állítás, mert ezen a különösen információigényes szakterületen hazai magyar kutató alig jutott szóhoz. Erre a területre
szakosodott hazai magyar kutatók hiányában (bár megítélésünk és a nemzetközi visszajelzések szerint éppen a legrangosabb) Szakács Sándor, õ is
csak társszerzõként járulhatott hozzá jelentõs kérdések megoldásához
(Mason et alii 1998; BalintoniSeghediSzakács 1998; SeghediBalintoniSzakács 1998; Ciulavu et alii 2000). A kérdés legaktívabb és legelismer-

142

WANEK FERENC

tebb kutatója ma Romániában Ion Balintoni, a BabeºBolyai Tudományegyetem professzora, aki alig öt éve jött át ide Románia Földtani Intézete keretébõl. A Magyarországra áttelepült Györfi István  a világhírû (Horváth Ferenc és Csontos László nevével fémjelzett) magyar szerkezetföldtani iskola
neveltje  az a mindmáig egyetlen erdélyi magyar, aki tehetsége révén érdemben szólhat a témáról (BalintoniMészárosGyörfi 1998; GyörfiCsontosNagymarosi 1999; Fodor et alii 1999).
A behatárolt lehetõségek miatt szûkebb területre szorítkozik a László Attila kezdeményezte vizsgálódás, mely a Kárpát-kanyar hegyszerkezeti kérdéseire irányul (László 1995a, 1995b, 1996, 2000; LászlóKozákPüspöki 1997; LászlóDénes 1997, 1999; LászlóKozákPetõ 1998;
LászlóKozák 1999a, 1999b). Pásztohy Zoltán részben azonos vagy szomszédos területek szerkezetét értelmezte (Pásztohy 1999, 2000). A KeletiKárpátok egy északi hegycsoportját vizsgálja szerkezeti szempontból (is)
Mosonyi Emília (BalintoniMosonyiPuºte 1998). Az Erdélyi-medence
szerkezeti fejlõdésével (Daniel Ciulavu csoportjának  fentebb említett 
forradalmi publikációját megelõzõen) Mészáros Miklós is foglalkozott
(Mészáros, 2000). A frissen végzett diákok közül Kovács József Szilamér
látszott hajlani e téma modern szemléletû megközelítésére.20

4.2. Kristály-, ásvány- és kõzettan (krisztallográfia,
mineralógia, petrológia)
Imreh József halála után nem maradt a kristálytannak elkötelezett
mûvelõje Erdélyben. Újabban kifejezetten kristálytani kutatásban egyedül Gál Ágnes dolgozik (OnacGhergariGál Á. 1995), de a kolozsvári
földtan szakos diákok közt van néhány, aki a tárgy iránt komolyan érdeklõdik (így például Kovács Alpár).
Az ásványtanban a régi nemzedéket Imreh József halála után Réthy
Károly és Götz Endre képviseli (Edelstein, O.Edelstein, K.Götz 1990;
RéthyGötz 1998; Réthy 2001), az újat elsõsorban Forray Ferenc (Mârza
et alii 1996; Forray et alii 1996; GhergariForrayAndrei 1998; ForrayAndreica 1999; OnacForray 2000) és Gál Ágnes (Ghergari et alii
20 A diákok tudományos tevékenységére nem utalunk külön a könyvészetben (a
Collegium geologicumban teljes terjedelmükkel megjelent dolgozatok kivételével),
de jól követhetõ az EME, EMT, Bolyai Társaság és a Sepsiszentgyörgyi Székely
Nemzeti Múzeum tudományos rendezvényeinek, valamint az évente megrendezett Tudományos Diák Találkozóknak a mûsorfüzetei, kivonatos kötetei alapján.
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1998), de mások is (LászlóZólyaDénes 1995; PapucsGál J. 1999) kedvet éreznek e tudományterület mûveléséhez.
Az agyagásványok kutatása rég önállósult. Egykoron Treiber János
próbálta a rájuk irányuló vizsgálatokat a kolozsvári tudományegyetemen
meghonosítani. Mivel ezek mûszerigényes munkák (röntgendiffrakciós
készülék, elektronmikroszkóp, DTA), Erdélyben ma nehéz felvállalni. A
Budapestre áttelepült és a Magyar Állami Földtani Intézetnél dolgozó
Kovács-Pálffy Péternek lett ez a szakterülete (FöldváriKovács-Pálffy
1994; KalmárKovács-PálffyFöldvári 1997; Kovács-PálffyFöldváriBaráth 2000).
Szintén önálló szakággá nõtte ki magát az üledékes kõzetek nehézásványvizsgálata. Ezzel a legkomolyabban Hadnagy Árpád foglalkozik (Hadnagy 1990, 1991, 1992), de egy dévai geológus technikus, Veress Jenõ is
részt vett ilyen jellegû kutatómunkákban (GalcenkoVeressVelcior 1992),
újabban pedig Kovács Alpár végzõs diák látszik ezt felvállalni.
A magmás kõzettan területén már jobban állunk. Egyik örök téma a
ditrói szienitmasszívum kõzettana. Ennek elkötelezett kutatója Jakab
Gyula (Jakab Gy. 1996, 1998), majd a 90-es évek elejétõl a Szegedre áttelepült Pál-Molnár Elemér értelmezte újra a masszívum kõzeteinek sokat
vitatott eredetét és korát (Pál-Molnár 1992, 1994a, 1994b, 1994c, 2000).
Újabban két, Kolozsváron frissen végzett, Bukarestben mesterizõ fiatal,
Márton István és Fall András karolta fel a témát.
A Maros-árok és a Keleti-Kárpátok mezozóos ofiolitos óceáni bazaltjainak kutatásában magyar geológus nem vesz részt. A késõkréta
mészalkáli magmás kõzetek, a banatitok kutatásában is gyéren szerepelnek geológusaink (Szakács Sándor in: Roºu et alii 2001). Ezen túl a fiatal
Simó György és Nyeste Cristian páros az egyetlen, mely a tárgyalt idõben
közölt e téren (SimóNyeste 1999).
A Keleti-Kárpátok harmadkori mészalkáli vulkáni kõzeteinek petrográfiájával a Szakács Sándor és Ioan Seghedi páros foglakozik (Downes et
alii 1995; SeghediSzakácsMason 1995; Mason et alii 1995, 1996;
Vaselli et alii 1995). Már korábbi megállapításaik a kõzetek kémiai jellegének északdél irányú folyamatos módosulásával, és ennek szerkezeti
összefüggéseivel kapcsolatban széles körû nemzetközi elismerést váltottak ki. De László Attila és a SimóNyeste páros is hozzászólt a témához
(LászlóKozákPüspöki 1998; SimóNyeste 2001).
Az erdélyi magyar geológusok egyik nagy adóssága a metamorf kõzettan, melynek egyetlen hazai magyar mûvelõjeként Mosonyi Emília maradt
a pályán (BalintoniMosonyiPuºte 1998). Pedig a 80-as években parázs vi-
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ták zajlottak a témában a Hargitai IPEG által akkoriban rendszeresen szervezett országos tudományos találkozókon. Az IPEG-ek ásványtani laboratóriumaiban olyan kiváló szakemberek dolgoztak ebben a kérdéskörben,
mint Kolozsváron Bernerné Treiber Mária (ma Németországban él) vagy
Csíkszeredában Zólyáné Kállai Éva (mára kiszorult a szakmából).
Üledékes kõzettannal Szobotka István foglalkozott a Románia Földtani
Intézete keretében  éppen a szakág egyik legkiválóbb román egyénisége,
Nicolae Anastasiu kutatócsoportjában. Utóbb e területen csak mellékesen
tevékenykedett néhány romániai magyar geológus: Berekméri László (Ghergari et alii 1991a), Mészáros Miklós (Ghergari et alii 1992; MészárosGhergariStrusievicz 1994), Berner Zsolt (BernerIonescu 1998).
Különálló és sok vitát gerjesztett ágazat a magmás eredetû, de üledékes jellegû vulkanoklasztitok (vulkáni törmelékes kõzetek), azon belül a
piroklasztitok (vulkáni robbanásos kõzetek) litológiai kutatása, hisz ez
alapozza meg az egyre divatosabb eseménysztratigráfiát. A romániai
szakirodalom ebben (a vulkáni tufáknak az Erdélyi-medence harmadkori üledéksorában való gyakori elõfordulása révén) Szádeczky Kardoss
Gyula XX. század eleji alapmunkáinak megjelenése óta (Török Zoltán késõbbi munkásságát is beleértve) különösen gazdag. E téren a mai romániai szakirodalom legrangosabb szerzõinek egyike Szakács Sándor (SzakácsJánosi 1990; SzakácsSeghedi 1991, 1998a, 2000; SeghediSzakács
1991; Mârza et alii 1991a), aki doktori tézisét is ebbõl a témából írta. De
a kérdéssel a magyar geológusok közül foglalkozott még Mészáros Miklós (MârzaMészáros 1991; Mârza et alii 1991c, 1992; Ghergari et alii
1991a, 1991), Kovács-Pálffy Péter (DamianPopKovács-Pálffy 1991), Török János (GhergariNikolescuTörök 1991), Csillag László (Mârza et alii
1991b), Székely Miklós (Bedelean et alii 1995) vagy újabban László Attila (LászlóKozákPetõ 1998; LászlóKozák 1999a, 1999b) is.
Szóljunk itt a közérdeklõdésnek örvendõ, inkább gyakorlati jellegû
dísz- és drágakõtanról, melynek kolozsvári vezéregyéniségei Virgil
Ghiurcã, Ioan Mârza, Corina Ionescu és Hadnagy Árpád. Erdélyi magyar
irodalma gyarapodóban van. Ebben a témában fõleg Götz Endre
(Edelstein, O.Edelstein, K.Götz 1990), Valaczkai Tibor (GhiurcãValaczkai 1991, 1992, 1996), Boér Hunor és Dénes István (GhiurcãBoérDénes 1997), Fodor István (Mârza et alii 2000a, 2000b), de mindenekelõtt Réthy Károly (1990, 1993) közölt.
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4.3. Vulkanológia
Logikusan kötõdik ez a kutatási ág a magmás kõzettanhoz és a
tefrológiához, de azoknál sokkal több. A szakterület nemzetközileg elismert két romániai mûvelõje Ioan Seghedi és Szakács Sándor (ez utóbbi
Románia részérõl a Nemzetközi Vulkanológiai Szövetség [IAVCEI] választott képviselõje). Nyilván a hazai magyar geológusok közt (nemcsak
a Keleti-Kárpátok vulkáni vonulatának tanulmányozásában) Szakács
Sándor munkássága a legkiemelkedõbb (Szakács 1994; SzakácsJánosi
1990; SzakácsSeghedi 1990, 1995, 1998b; SeghediSzakács 1991,
1994a, 1995; Karátson et alii 1992; SzakácsSeghediPécskay 1993,
1995; SzakácsKarátson 2000). Igen érdekesek a külföldi radioaktív kormeghatározásokra szakosodott laboratóriumokban nyert eredmények
(Pécskay et alii 1993, 1995a, 1995b; Juvigné et alii 1994; Moryia et alii
1996), melyek értelmezésénél mindig ott találjuk Szakács Sándort. Ezek
alapján roppant izgalmas története rajzolódik ki a Keleti-Kárpátok vulkáni felépítményének, mely a pleisztocén végén a Szent Anna-tó krátere révén még aktív volt.
Más magyar geológus is próbálkozott e különösen érdekfeszítõ kérdéskörrel foglalkozni, így Tövissi József (Tövissi 1995), László Attila
(LászlóKozákPüspöki 1997) vagy Jánosi Csaba (IonescuJánosi 1998).

4.4. Geokémia és teleptan
Két gyengén fedezett szakterület a romániai magyar geológusok részérõl, de egyébként is a tárgyalt idõszak ezeknek nem kedvezett. A geokémia nagy apparátust igénylõ szakág, így érthetõ, hogy inkább értelmezõi, mintsem kivitelezõi ezeknek a kutatásoknak a hazai magyar
geológusok (SzakácsGaftoi 1993; Csibi József in: Alderton et alii 1997;
SimóNyeste 1999, 2001).
Ércteleptani kutatások alig folynak ma Romániában. A nagybányai
Máriási Zoltán a 90-es években ebben a témakörben írta meg doktori dolgozatát. Egyébként a hazai vagy elszármazott magyar geológusok ilyen
jellegû közleményei jobbára korábbi kutatások eredményeire támaszkodnak: így Kalmár János (KalmárLelkesFelvári 1991; ManiliciKalmár
1992), Antal Péter (Rãduþ et alii 1992), Valdman István (Valdman 1993),
Réthy Károly (Réthy 1998, 2001), Tövissiné Losonczi Ibolya (Tövissiné
Losonczi 2001) dolgozatai.
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A szénteleptan területén talán egyedül Valaczkai Tibor szilágysági
széntartalékszámításai (ValaczkaiTãmaº 1995) hoznak új eredményt.
Szénhidrogénföldtani irodalomról, legalábbis magyar szerzõk tollából származóról, Romániában ma nem beszélhetünk.

4.5. Õslénytan (paleontológia)
Ez az a szakterület, mely aránytalanul nagyobb mértékben köti le az
erdélyi magyar kutatókat, mint azt az elméleti és gyakorlati igény indokolja. De hát ez a kutatás a leghozzáférhetõbb, a legolcsóbb, a legkevésbé gazdasági vonzatú, s itt a legkönnyebb újszerû eredménnyel kirukkolni. Azért
itt is vannak  nemcsak magyar vonatkozásban  fedezetlen területek.
A mikropaleontológia egyik ágában  a foraminiferakutatásban 
Fuchs Herman és Gábos Lajos halála óta az erdélyi magyar tudományosság elárvult. A már említett Papp Károly lehetett volna ezen kutatások
méltó folytatója (ªuraruPapp 1997), de sorsa nem úgy alakult. A legfiatalabb generációban akadnak néhányan, akiket érdekel a téma, mindenekelõtt Kovács Zoltánt (BenõKovács Sz.Kovács Z. 1999; Kovács Z.
2001) és újabban Silye Lorándot.
A kagylósrákok kutatásával Wanek Ferenc foglalkozik (Wanek 1992,
2000b; Rusu et alii 1993; WanekClichici 1998).
A puhatestûek a gerinctelen õslénytan klasszikus területe. Ennek Kolozsváron (a paleogén csigák, kagylók vonatkozásában) Mészáros Miklós
 Ocskay László segédletével  volt avatott mûvelõje (MészárosMoisescu
1991b; MoisescuMészárosChira 1991; MoisescuMészáros 1995, 1998;
MészárosMoisescuOcskay 1995a, 1995b; MoisescuMészárosOcskay
1995, 1997). A késõkréta fejlábúak, kagylók, csigák Szász László bukaresti
õslénytanász szakterülete volt (WalaszczykSzász 1997), de nyugdíjazását, majd Magyarországra való áttelepülését követõen tevékenysége gyakorlatilag megszûnt. Nagyon rátermetten foglalkozik a jurakori ammoniteszekkel Tomas Róbert végzés elõtt álló kolozsvári diák.
A nagy fellendülés a gerinces paleontológiában észlelhetõ.
Paleoherpetológiával elõbb Fuchs Herman (Brassói Fuchs 1995a,
1995b) és Jurcsák Tibor (JurcsákKessler 1993) foglalkozott. Ezen a pályán
még Fuchs Herman irányítása alatt indult el Vremir Mátyás (Vremir 1991,
1996a, 1996c; VremirCodrea 1997a, 1997b), illetve Jurcsák Tibor mellett
Venczel Márton (Venczel 1990, 1993, 1999, 2000a, 2000b). Fuchs Herman
és Vremir Mátyás idézett munkái mind paleogénkori hüllõkre vonatkoznak, bár Vremir Mátyás, akárcsak Mészáros Miklós, Vlad Codrea társasá-
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gában mezozoikumi leletekkel is foglalkozott (CodreaVremir 1997;
JianuMészárosCodrea 1997). Jurcsák Tibor utolsó éveinek kutatási területe is ez utóbbi volt. A bukaresti egyetem fiatal kutatója, Csíki Zoltán
(Dan Grigorescu tanítványa), szintén késõkréta anyagokat tanulmányoz
(CsíkiGrigorescu 1998, 2000; Csíki, 1999; Grigorescu et alii 1999;
BuffeteautGrigorescuCsíki 2001). A miocén leletanyagok szegényesek,
akárcsak irodalmuk (VremirCodreaFarkas 1997). Venczel Márton fentebb jelzett kétéltûanyaga elsõsorban pliocénnegyedkori.
A kövült madaraknak is bõ a hazai magyar irodalma. A romániai
szakirodalmat az ágazat elismert mûvelõje, Kessler Jenõ egyértelmûen
uralja. Újabban volt tanítványával, Gál Erikával együtt dolgozik (Kessler
1993, 1994, 1995; JurcsákKessler 1993; KesslerGál E. 1996, 1997, 1998;
KesslerCodrea 1998; KesslerCodreaVremir 1999; Gál E. 1999). A feldolgozott anyag túlnyomó része természetesen harmadnegyedkori, csak
egy vitatott (Fõzy 2000. 147.), a Királyerdõ-hegységbõl származó
Archaeopteryx-maradvány (JurcsákKessler 1993) késõmezozoikumi.
A fosszilis emlõsfaunák igazán nagy tudora Romániában a bukaresti
Costin Rãdulescu és Petre Samson szerzõpáros. Az utóbbi másfél évtizedben Vlad Codrea kolozsvári egyetemi elõadó tanár lett követõjük. A
magyar kultúrkörben Fuchs Herman volt az, aki elsõsorban a Kolozsvár
környéki, cetekkel rokon szirének maradványaival foglalkozott. Az alapvetõen õsnövénytani érdeklõdésû Czier Zoltán Vlad Codreával közösen
ismertetett egy negyedkori orrszarvúfélét (CodreaCzier 1993) Kõaljáról
(Bihar megye). Vremir Mátyás negyedkori barlangi emlõsleleteket dolgozott fel (VremirDica 1996; VremirTãmaº 1998). Venczel Márton magyarországi együttmûködési keretben a világhírû betfiai lelõhely negyedkori kisemlõseivel foglalkozik (HirVenczel 1993, 1998a, 1998b). Csíki
Zoltán pedig korai (késõ krétakori) kisemlõsmaradványok kutatására vállalkozott (Grigorescu et alii 1999; CsíkiGrigorescu 2000).
Az õsnövénytannak két kiemelkedõ magyar képviselõje mûködött a
tárgyalt idõszakban Erdélyben. A nannoplankton nemzetközileg is elismert kutatója Mészáros Miklós volt, igaz, nem annyira paleontológiai
(Mészáros 1998), mint inkább rétegtani szemléletû munkák jellemzik.
Nincs magyar gazdája ma Erdélyben a kövült kovamoszatoknak, a mészalgáknak, de a pollennek sem.
Makrofitopaleontológiával Czier Zoltán foglalkozik igen eredményesen. Kutatási területe nem vág egybe a másik két kiemelkedõ romániai
szaktekintélyével (Rãzvan Givulescu és Nicolae Þicleanu), hisz emezek
harmadkori anyagokat tanulmányoznak, míg õ jurakori leleteket (Czier
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1990a, 1994, 1995a, 1995b, 1995c, 1996a, 1996b, 1997c, 1997d, 1998a,
1998c, 1998d, 1999a, 2001; GivulescuCzier 1990). A tevékeny diákok
közül Fehér László próbálgatja  Rãzvan Givulescu irányításával  ezen a
szakterületen szárnyait.
Az õséletnyomok (paleoichnológia) egyetlen erdélyi magyar kutatója,
Sylvester Zoltán (BuatoisMánganosSylvester 2001) ma Amerikában él.

4.6 Rétegtan (sztratigráfia)
Nyilván fontosság és foglalkoztatottság szempontjából a biosztratigráfia áll elsõ helyen.
A prekambrium és a paleozoikum rétegtanának az erdélyi magyar
geológusok között nincs gazdája. Igaz, vadászterülete s piaca is gyér. A
mezozoikum biozonációja is az e téren publikálónak inkább kirándulási
területe. A jura rétegtanával Mészáros Miklós és Czier Zoltán foglalkozott
(MészárosBarbuCodrea 2000; Czier 1997a). A (felsõ)kréta üledékek rétegtanát a legalaposabban Szász László vizsgálta (IonSzász 1993, 1994;
Ion et alii 1997a, 1997b, 2000), de foglalkozott vele Mészáros Miklós és
Forray Ferenc is (MészárosChira 1994; ForrayBucur 1997).
A paleogén üledékek biosztratigráfiáját Mészáros Miklós (Mészáros
1991b, 1992, 1994, 1995b; MoisescuMészáros 1991; IonesiMészáros
1995; Mészáros et alii 2001) és Wanek Ferenc (Rusu et alii 1993) kutatta. A
terület romániai kiválóságai a tárgyalt idõszakban Mészáros Miklós mellett
Anatol Rusu, Victor Moisescu, Liviu Ionesi és Gheorghe Bombiþã voltak.
A neogén biozonációban meghatározó szerepe van a nannoplanktonnak, a puhatestûeknek, a foraminiferáknak (likacsoshéjúaknak) és a
kagylósrákoknak. Tehát azok a kutatók hatékonyak ebben a témában, akik
a jelzett kövületcsoportokkal foglalkoznak. Az Erdélyi-medence tengeri
miocénkori üledékeire vonatkozó romániai szakirodalomban  megítélésünk szerint  e témában ma elsõsorban Gheorghe Popescu és Nicolae
Filipescu, másodsorban Mészáros Miklós és Victor Moisescu eredményei a
mérvadók. A legaktívabb Mészáros Miklós volt (Mészáros 1991a, 1992,
1994, 1995a, 1995c, 1995d, 1997a, 1997c; MészárosFilipescu 1991; MészárosIanoliuNicorici 1991; MészárosNicoriciIanoliu 1991, 1997;
MészárosMoisescu 1991a, 1996; MészárosPetrescuMârza 1991; Mészárosªuraru 1991; NicoriciHuicãMészáros 1993; NicoriciMészáros
1994; MészárosGhergariChira 1994; MészárosGhergariStrusievicz
1994; MészárosPopa 1995; MészárosChintãuan 1996b), mellette még
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Wanek Ferenc (WanekClichici 1991) és Papp Károly (ªuraruPapp 1997)
szólt a magyarok közül a témáról.
A késõmiocén endemikus élõvilága igen bonyolulttá teszi a szarmata és pannon korszakok biozonációjának kérdését. Vitatják is hevesen, fõleg a magyarországi kutatók (elsõsorban Magyar Imre és Müller Pál) új
keletû kiemelkedõ eredményei nyomán. A szarmata üledékekben rétegtanilag még lehet tájékozódni a nannoplankton segítségével, így feltárásukból Mészáros Miklós még részt vállalt (Mészáros 1995e; MészárosChintãuan 1996a), a pannon üledékek biozonációjába azonban csak
Wanek Ferenc merészkedett (Wanek 1992, 2000b).
A negyedkor biosztratigráfiája elég elhanyagolt terepe a romániai
magyar kutatásnak. Egyedül Wanek Ferenc foglalkozott vele (WanekClichici 1998; Codrea et alii 1998).
Bár a litosztratigráfia a Hedberg-kód általános elfogadásával slágertéma lett, az érintett idõszakban az erdélyi magyar kutatók keveset foglalkoztak vele. Mosonyi Emília kutatócsoportja a Radnai-havasok metamorf formációira próbálta alkalmazni a módszert (BalintoniMosonyiPuºte 1998).
Czier Zoltán és Mátyásy Sándor az Erdélyi-szigethegység jurakori (Czier
1999; SilvestruMátyásyBucur 1998), Szász László a Keleti-Kárpátok felsõkréta (IonSzász 1993), Mészáros Miklós az Erdélyi-medence paleogén
(MészárosMoisescu 1991c) üledékeinek tagolásához járult hozzá.

4.7. Üledékföldtan, õskörnyezettan, õsföldrajz (szedimentológia,
paleoökológia, paleogeográfia)
Erdélyben az üledékföldtannak Alexandru Hosu kivételesen jó szakembere volt a tavalyi évig, de a több mint tízszeres kereseti lehetõség elcsábította az egyetemrõl s a tudománymûveléstõl. A tanítványaként rajtolt Krézsek Csaba most doktorál, s eddig felcsillantott eredményei révén
(Krézsek 2001) méltán remélhetjük, lesz folytatása a Hosu-jelenségnek.
Krézsek igen alapos elemzései, és a rájuk épített következtetései a legmodernebb szellemben forradalmasítják az Erdélyi-medence fejlõdéstörténetérõl alkotott képet.
De mások is jeleskedtek e tudományágban, mint Becze-Deák Judit
(Becze-Deák 1994), László Attila (LászlóPüspökiDiþu 1998) vagy Hadnagy Árpád (Hadnagy 1991), Vremir Mátyás (Codrea et alii 2001), és ebbe a körbe tehetjük Ajtay Ferenc (Ajtay 1994) dolgozatát is.
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Lévén, hogy a lyukgeofizika értékes adatokkal szolgál a szedimentológia és a medenceanalízis számára, itt említjük meg Valaczkai Tibor ez irányú kutatásait (Valaczkai 1993, 1994, 1995, 1996; ValaczkaiLenart 1998).
Ígéretes Kovács Szilamér doktorandusz mészkõfácies-elemzése (Kovács
Sz. 2001), ami már jórészt paleoökológia. Szintén a mezozoikumi õskörnyezet jó értelmezõjének ígérkezik eddigi eredményeivel Tomas Róbert diák.
A harmad- és negyedkor õskörnyezetével Wanek Ferenc (WanekClichici 1991; Codrea et alii 1998; FilipescuPopaWanek 2000), Mészáros
Miklós (Petrescu et alii 1991) és Vremir Mátyás (CodreaVremirDica,
1997) foglalkozott. A diákok közül Burján Szabolcs és Silye Loránd közelít jó érzékkel a kérdéskörhöz.
Paleobiogeográfiával kapcsolatban Czier Zoltán (Czier 1997c) és Csíki Zoltán (Csíki 1997) közölt érdekes és értékes elemzéseket. Benedek
Zoltán a negyedkor érmelléki õsföldrajzát vázolta fel (Benedek 1992).
Mivel Erdély területe nem lehet tengergeológiai kutatások célpontja,
de nem óhajtunk megfeledkezni Szobodka István ez irányú jelentõs tevékenységérõl (Oaie et alii 1994, 1995, 1997; Rãdan et alii 1997; Rizescu et
alii 1997; stb), hát itt emeljük ki érdemeit.

4.8. Regionális földtan, földtani térképezés
Ez is, akárcsak az ércteleptan, 1989 után az utóbbi másfél évszázad
mélypontján leledzik. Románia Földtani Intézetének térképészeti programja hibernál. Az IPEG-ek hasonló tevékenysége mára csak mutatóba
maradt meg. Az összes ilyen jellegû munka kései közzététel. Így a Bálint
Barna és Harant György közremûködésével (Edelstein, O. et alii 1992)
vagy a Kalmár János (Kalmár 1996a, 1996b) által közöltek is.

4.9 Környezetföldtan, talajtan (pedológia), vízföldtan
(hidrogeológia)
Írásunk elején szóltunk arról, hogy míg más országokban a környezetföldtan virágzó alkalmazott földtani szakterület, addig nálunk még
gyerekcipõben jár. Nagylélegzetû tudományos munka e téren hazánkban
még egyáltalán nem jelent meg.
A szakágat mûvelõk idõsebb generációja inkább csak a látványos témákat: a rosszul kezelt bányamûvekkel, meddõhányókkal kapcsolatos környezetgeológiai kérdéseket feszegeti, mint Miklós György (Miklós 1997;
NeagMiklós 1997) vagy Deák György (GogaDeák 1997). Csak a frissebben
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végzettek közelítenek meg gyökeresebb környezetszennyezési kérdéseket,
mint Forray Ferenc  aki a legelkötelezettebb kutató e téren ma Erdélyben
(Forray 2000, 2001a, 2001b; ForrayHallbauer 2000) , Szobotka István
(OaieSzobotkaStãnicã 1997) vagy Géczy Róbert (GéczyJóri 1999).
Géczy Róbert nemcsak a mai talajok nehézfémterhelésével foglalkozik, de vizsgált paleotalajokat is (Géczy 1992). A talajtani gyakorlat legjobb képviselõje az erdélyi magyar tudományosságban azonban Jakab Sámuel (Jakab S. 1998). Magyar kutatók közül pedológiával még Papp
Károly és Pásztohy Zoltán foglalkozik ma Erdélyben.
Vízföldtanban három aktív magyar kutató van jelenleg Erdélyben: Makfalvi Zoltán, Pásztohy Zoltán (Pásztohy 1999) és Jánosi Csaba (Jánosi 2001).

4.10. Barlangtan (szpeleológia)
Ez határterület a felszínalaktan (geomorfológia) és a földtan között,
inkább csak hagyományos módon, elsõsorban az utóbbi tudomány képviselõi mûvelik. Megerõsíti ezt Balogh Ernõ példája, aki a szpeleomineralógia megalapozásával ténylegesen a földtan felé billentette a mérleget.
Ma is vannak az általa szorgalmazott irányzatnak odaadó hívei, akik az
egyre eltökéltebben erre haladó Bogdan Onac (Lucreþia Ghergari tanítványa) körül tömörülnek, mint Gál Ágnes (OnacGhergariGál Á. 1995),
Forray Ferenc (Ghergari et alii 1997; OnacForray 2000) vagy Vremir Mátyás (Ghergari et alii 1988a).
A kutatások zöme azonban elsõsorban barlangalaktani jellegû. A vezéregyéniség ma Kolozsváron Vremir Mátyás (Vremir 1994, 1995, 1996a,
1996b; TãmaºVremir 1997), a Székelyföldön Dénes István (Dénes 1996,
1999, 2000; DénesZólya 1999). A fiatalok közül Szilágyi Palkó Pál és
Szász Péter Zsolt bizonyított (SzászSzilágyi Palkó 1999). Kövületgyûjtõ
vadászterülete révén óhatatlanul kapcsolatba lépett e kutatási ággal
Kessler Jenõ is (GáspárKessler 1990). Emõdi János igen érdekes, már a
tudománytörténetbe átcsapó terepi adatokat dolgozott fel (1994, 2001).
Barlangkutatás-történeti forrásadatokkal Czier Zoltán (CzierGáspár
1990, 1993) és Dénes István (Dénes 1994a, b) is szolgált.

4.11. Tudománytörténet
Némi öniróniával azt is mondhatnók, hogy ha már semmit sem lehet
tenni, tudománytörténetet még lehet írni. A tudománytörténet hasznosságát nem nekünk kell bizonygatnunk. Itt azoknak a szerzõknek a nevét
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akarjuk felsorolni, akik földtantörténeti vagy ilyen értékû dolgozatokat
közöltek. Ha már az elõbbi fejezetben a barlangtannal kapcsolatban ezt el
is kezdtük, hadd folytassuk a földtantörténetet taglaló írások szerzõivel:
Czier Zoltán az õsnövénytan (Czier 1990b, 1998b), Mészáros Miklós az
õshüllõkutatás (Mészáros 1997b), Roth László a vízföldtan (Roth 1999),
Wanek Ferenc a szénhidrogének kutatásának (Wanek 1999a), Horváth István a parajdi sóbányászat (Horváth 1998) múltjába kalauzol.
De születtek a földtanoktatás történetét feltáró (Ajtay 1993; Mészáros
1999c; Wanek 1999b, 2001a) vagy kiemelkedõ kutatók arcélének megrajzolására törekvõ (Jánosi 1995b; Czier 1997b; Ajtay 2000; Mészáros
2000a; Tövissi 2000) munkák is.

5. Anyanyelv és földtanoktatás
Az angolnak, mint nemzetközi kommunikációs nyelvnek a nyolcvanas években történt elõretörése a tudományokban azzal a következménynyel járt, hogy a kis nemzetek szaklapjai is, éppen az eredményeknek a
globális vérkeringésbe való belekerülése érdekében, felhagytak az anyanyelvû közléssel, vagy legalábbis erre törekedtek.21 Az ezzel párhuzamos
információrobbanás a tudományokban olyan fejlõdési sebességet gerjesztett, vele együtt az új fogalmak olyan áradatát, hogy az új szókészletet már
a tisztán anyanyelvû tudományosságban is nehéz lett volna meghonosítani. A tudományokat elöntötték az ún. nemzetközi szakkifejezések. Ezt
tetézte sok kutató, mikor a meglévõ anyanyelvi szakszavakkal szemben,
felkészültsége fitogtatására kérkedõen az idegen kifejezéseket részesítette
(részesíti) elõnyben. Jó nevû, nemzetközileg elismert magyar (anyaországi) kutatók lassan már csak angolul közöltek, s ha mégis arra kényszerültek, hogy magyar kivonatot is csatoljanak munkájukhoz, abban már legtöbbször csak a ragok, képzõk és kötõszavak maradtak az anyanyelvbõl.
Abból a megfontolásból, hogy a fiatal generáció versenyképesen induljon, az oktatók is arra törekedtek, hogy tanítványaiknak a nemzetközi szóhasználattal közvetítsék az ismereteket. Mivel kisebbségi helyzetben a nyelvi romlás egyéb veszélyei is fenyegetnek, Erdélyben több
21 Jól példázza a helyzetet éppen a jelen dolgozathoz csatolt tudományos szakirodalom  mely azokat a dolgozatokat foglalja magában, amelyeket erdélyi magyar
szerzõk írtak, vagy melyek megírásában részesek voltak (az elsõ rész) , ennek
55,5 %-a világnyelveken (angol, francia, német), 22,4 %-a az állam nyelvén és
21,4 %-a magyarul (a fennmaradó 0,7 % egyéb nyelven) íródott.
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kutató, oktató állt ki az anyanyelvi szókészlet tudatos védelmére. Sokszor megesik, hogy magyarországi szakemberek elcsodálkoznak az erdélyi kollégák által használt (egykoron elterjedt) anyanyelvi szakkifejezésen, melyet nem ismernek, bár utólag találónak tartanak.
Ez arra mutat, hogy a tudomány nyelve, nemzetköziesülve, elszakad az anyanyelvtõl, azt  jobbik esetben  a szépirodalomra, de inkább
a köznyelvre hagyja, ezzel másodrangúvá teszi. Már gyakori, hogy a kutatók képtelenek érthetõen, magyarul továbbítani a közembernek tudományterületük eredményeit. Ez olyan töréseket okoz a társadalmi párbeszédben, melyek a többi nyelvi fenyegetettséggel egyetemben a kis
nyelvek, kultúrák leépüléséhez, eltûnéséhez vezethetnek. Pedig ha tisztában vagyunk a sokféleség (mai divatos szóval: a diverzitás) értékeivel, erre ügyelnünk kellene.
Félreértés ne essék, nem a tudományos eredmények nemzetközi
nyelven való közlése ellen szólok, hanem a vele kellemetlenül együtt járó káros hatások kivédésének fontosságára utalok, anélkül, hogy látnám
egy jó megoldás mibenlétét.
Van az anyanyelviségnek egy másik vetülete. Anyanyelvünkön ismerkedünk meg az elsõ fogalmakkal, ennek sajátos logikájával közelítünk a világhoz. Az emberek túlnyomó többsége ezért tanul az iskolában
sokkal hatékonyabban anyanyelvén. Ezen a nyelven az új fogalmak elsajátítása természetesebb, mélyebb, tehát hatékonyabb. A már értett fogalmak más nyelvi azonosítása egyszerûbb. Egy másik nyelv belsõ logikájának megértése, elsajátítása is  összehasonlításos alapon  jóval
könnyebb, ha anyanyelvünk bugyraiban otthonosan mozgunk. Ez indokolja a mindenszintû anyanyelvû oktatást, hisz ez az esélyegyenlõség
egyetlen igazi biztosítéka.
A Bolyai Tudományegyetem beolvasztásától fogva Erdélyben megszûnt a felsõfokú magyar nyelvû földtani oktatás. Újraindítása csak 1997
õszétõl volt lehetséges, de csak szakmapárosítással (elõbb három évfolyam földtanföldrajz, majd újabb két évfolyam biológiaföldtan szakiránnyal), tanárképzõ jelleggel. A beiskolázási keret (az elsõ három évi)
10 helyrõl máig 25-re bõvült. Egy évfolyam már végzett, de a hazai felsõfokú tanári fedezet még mindig teljesen megoldatlan. Meggyõzõdésünk,
az is marad mindaddig, amíg a magyar egyetemi állami oktatás a
BabeºBolyai Tudományegyetem keretében vagy azon kívül el nem nyeri az önálló szervezõdés, döntés jogát, a függetlenséget. Eddig (a
2001/2002-es tanév elsõ félévének zárásáig) az elõadások zömét magyarországi vendégtanárokkal (Weiszburg Tamás, Wesztergom Viktor, Cson-
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tos László, Kovács József, Szabó Csaba, Horváth Mária, Török Kálmán,
Karátson Dávid, Cãlin Fabian  ez utóbbi Románia újonnan kinevezett
budapesti nagykövete) fedezték, akik tömbösített egységekben, félévenként 23 alkalommal tartották meg óráikat. Hazai elõadó (Mészáros Miklós kivételével, aki a rétegtant adta le egy tanéven át) csak meghívotti, tehát nem alkalmazotti státusban (Mosonyi Emília 1 tantárgyat, Wanek
Ferenc 7 tantárgyat) tanított. A gyakorlatok levezetésére is csak egy tanársegéd (Forray Ferenc) és egy gyakornok (1999-tõl Vremir Mátyás) volt a
két tanszéken állandó alkalmazásban; a többi (Fodor István, Mosonyi
Emília, Gál Ágnes, Kovács Szilamér, Krézsek Csaba és Wanek Ferenc Kolozsvárról, Szakmány György Budapestrõl) szintén óraadóként mûködött. Ez a jelen tanév második félévétõl annyiban módosult, hogy
Mosonyi Emíliát adjunktusnak, Gál Ágnest gyakornoknak véglegesítették, Vremir Mátyást tanársegédnek léptették elõ, Wanek Ferenc pedig a
rosszhiszemû légkörben távozásra kényszerült, így tovább a karon folyó
oktatásban nem vesz részt.
Magánegyetemi keretben a földtan erdélyi oktatása ma megvalósíthatatlannak látszik, hisz a felszerelés rendkívül drága, a hallgatói létszám
pedig csak alacsony szinten tartható, mivel azt mind a jelenlegi társadalmi igény, mind a szakma iránti érdeklõdés behatárolja.

6. Zárszó
Írásunkban megpróbáltuk bemutatni a földtannak mint tudománynak
és szakmának a helyzetét Romániában, a magyar szakemberek szerepét
annak mûvelésében, a hazai magyar geológustársadalom önszervezõdését, tagjainak szakágak szerinti megoszlását, kimagasló eredményeiket és
a tudomány anyanyelvû oktatásának helyzetét.22 Mindebbõl egyértelmûen kiviláglik, hogy a földtan hazai mûvelése válságban van.
Nem a geológia jövõje kétséges, csak a hazai gyakorlat küszködik a
felemás reformok, a késedelmes gazdasági átalakulás, a pénztelenség szorításában. A földtan feladatai az elmúlt negyedszázadban átértékelõdtek,
fogalomrendszere módosult, eszköztára megújult, így a hazai földtani
gyakorlat és oktatás az integrációs törekvések szellemében radikális re22 Nem vállalkoz(hat)unk a dolgozatok kritikai értékelésére, hisz azt  oly nagy számú szakterületen  egy ember kompetenciája nem teszi lehetõvé. De megjegyeznénk, a nemzetközi elvárásrendszer tükrében a hazai magyar szakirodalomnak
csak kis része tudna helytállni.
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formokat kíván. Felvetõdik az idõsebb geológus generációk tagjainak átképzése is, mert a szakma esedékes fellendítésében csak akkor számíthatunk rájuk  fõleg a gyakorlatból kiszorultak esetében , ha tudásuk
egyeztethetõ a társadalmi igénnyel.
Elõre tekintõ társadalom nem kerülheti meg a kérdéseket. Azokkal
szembe kell néznünk. Csak úgy lehetünk derûlátók mind a földtan, mind
az egész erdélyi magyar(tudományos)ság jövõjének megítélésében.
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ERDÉLYI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI
KUTATÁSOK. 19902001.1

Mi a környezettudomány?
A XX. század végén megjelent egy új tudományág, a környezettudomány. Ez az új tudomány az élettelen környezetbõl származó és az
élõlényekre ható fizikai, kémiai, biológiai és társadalmi tényezõk tanulmányozásával, a szennyezõ források feltárásával, a kiáramló anyagok terjedelmének és terjedésének mérésével foglalkozik, valamint az élõ és
élettelen környezetre gyakorolt azonnali és távlati káros következményeinek, környezet- és egészségromboló hatásának vizsgálatával. A környezettudományok tanulmányozzák a szennyezett környezet helyrehozásának lehetõségeit és technológiáit, a környezet állapota és a tipikus
megbetegedések közötti összefüggést és nem utolsósorban az elváltozásokból eredõ gazdasági és szociális következményeket (Moser 1992; Horváth 1993; Kádár 1991).
A környezettudományra jellemzõ az interdiszciplináris jelleg, a különbözõ szakmák egybefonódása. Mûveléséhez alapos fizikai, kémiai, biológiai, földrajzi, geológiai, építészeti, népegészségügyi, mezõgazdasági,
energetikai, közgazdasági, szociológiai és jogi ismeretek elsajátítása szükséges (Mészáros 1993, 1997; Kovács 1998; Hobson 1995).
A környezettudomány sokszínûsége tárgyának, azaz a környezetnek
változatosságában rejlik.
A környezet fogalmának azt a meghatározását fogadtuk el, mely szerint a környezet az élõ szervezeteket körülvevõ fizikai, kémiai, biológiai
és társadalmi körülmények összessége. Az ember környezete az a része a
világnak, amelyben él, és közösségének élete zajlik.
1 Ez úton mondok köszönetet dr. Bartók Katalinnak, dr. Jakab Samunak, dr. Kékedy
Lászlónak, dr. Nagy-Tóth Ferencnek, dr. Patkó Ferencnek és Szántó Csabának a
felkérésre adott válaszokért, amelyek nagy segítséget nyújtottak a szakirodalmi
adatgyûjtésben, a programok és pályázatok számbavételében.
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A környezet lehet természetes, ennek elemei a talaj, a víz, a levegõ,
az élõvilág (mikroorganizmusok, növény, állat és ember) és a táj, valamint mesterséges (mûvi), az ember által létrehozott környezet, amelyet
külsõ és belsõ környezetre oszthatunk. A külsõ környezet magába foglalja a lakóterületeket, az ipartelepeket, a mezõgazdasági településeket és a
közlekedési útvonalakat. A belsõ környezeten a lakások, az óvodák, az iskolák, a munkahelyek (beleértve a bányákat is), a középületek, valamint
a barlangok belsõ terét értjük.
Nagyságrendi felosztás szerint beszélhetünk mikrokörnyezetrõl (épületeken belüli térség), mezokörnyezetrõl (ez nem haladja meg egy adott
település határait) és makrokörnyezetrõl (amely az adott település határain túl terjed). Település szerint van vidéki és városi környezet.
A természetes és a mesterséges környezet alkotóelemei egymással
szoros összefüggésben vannak, befolyásolják egymást, s ennek következtében az egyes elemekben létrejött változás kihat a többi elemre is, ami
végsõ soron az élõvilág életkörülményeinek megváltozásához vezethet.
Ennek az összetett és bonyolult kapcsolatnak a tanulmányozása hozta
létre ezt az új tudományágat.
A környezettudomány széles körû, mélyreható környezeti kutatásokat
igényel. A kutatások eredményeire alapozva válik lehetõvé a környezetkímélõ technológiák kidolgozása, azok gyakorlatban való alkalmazása. A
környezettudomány elméleti mûvelése gyakorlati megoldásokhoz vezet.
A fent említettek gyakorlatba ültetése többlépcsõs folyamat, amely
jól felszerelt laboratóriumokat, hordozható mérõmûszereket és nem utolsósorban képzett szakemberek tudását igényli. Elõször meg kell ismerni
egy adott környezet állapotát, tanulmányozni kell a szennyezõ források
milyenségét, nagyságát és veszélyességét, majd ki kell dolgozni az adott
helyzetben alkalmazható környezeti helyreállító technológiát. A kutatások eredményei alapján adhatók meg azok a mûszaki, környezetvédelmi
követelmények, amelyek teljesülése esetén a környezetet ért terhelés
meghatározott keretek között tartható.
A XX. század második felében egyre szembetûnõbb lett a környezet
kedvezõtlen átalakulása. Az iparosodás, gazdasági és technológiai okokból,
nem volt mindig környezetkímélõ. A szintetikus vegyületek és a radioaktív
anyagok széles körû alkalmazása, a nukleáris energia felhasználása, a gépjármûvek számának rohamos növekedése, valamint az ipari és háztartási
melléktermékek gondatlan kezelése maga után vonta a környezet szennyezõdését (Berglund 1995; Kertész 2001; Kanyár 1996). Ennek következményeképpen a természetes környezetben olyan folyamatok mentek végbe,

KÖRNYEZETTUDOMÁNY

181

amelyek széles körû környezeti változáshoz vezettek. A megváltozott környezet az élõ szervezetekben  emberiben, állatiban és növényiben egyaránt
 érezteti hatását. Ez a hatás legtöbbször nem kívánatos, egészségkárosodást, fajok degenerálódását, sõt eltûnését okozhatja. A levegõ és a vizek elszennyezõdése, a termõföldek hatékonyságának romlása, az erdõk pusztulása és pusztítása nem kerülte el szûkebb hazánk, Erdély térségét sem.
Ma már világszerte szigorúan alkalmazzák azokat a megkötéseket, jogi szabályokat, amelyek korlátozzák a káros anyagok kiszabadulását a
környezetbe. A jövõ környezetéért felelõsséget vállalni nemcsak tudományos kérdés, hanem erkölcsi feladat is.
A nemzetközi irodalom ismerete és a külföldi gyakorlati tapasztalatok segítséget nyújtanak a környezeti problémák megoldásban, de nem
helyettesítik a helyi, a hazai környezet állapotának megismerését, a
szennyezõ források feltárását, a pontos helyzetkép kialakítását és az
adott helyzethez szabott beavatkozási mód megkeresését.

Környezettudomány Romániában
1989-ben Románia gazdasága aránytalan szerkezetû volt, ipara gyönge hatékonyságú, a környezeti kérdések pedig nem voltak napirenden.
1990-ben megalakult a Vizek, Erdõk és a Környezet Minisztériuma (Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Mediului Înconjurãtor), és ezzel hivatalosan
politikai kérdéssé vált a környezet gondja, amelyet 19931994-ben megerõsített a megyeközpontok Környezeti Felügyelõségeinek (Agenþia
pentru Protecþia Mediului) létrehozása.
A közegészségügyi intézetek (Bukarestben, Jászvásárban, Kolozsváron és Temesváron), a megyeközponti az egészségügyi felügyelõségek, a
vízmûvek és a meteorológiai kutatóállomások, a bukaresti atomkutató
központ, a biológiai kutatóintézetek és a tudományegyetemek egyes laboratóriumaiban a politikai változások elõtt is foglalkoztak a környezeti
minták elemzésével, hatástanulmányok készítésével. A kutatásokat központilag kijelölt témákban fizikusok, biológusok, kémikusok és orvosok
végezték. Nemzetközi pályázatokban való részvételre vagy együttmûködésre külországokkal nemigen volt lehetõség, már csak a mûszerparkok
elmaradottsága és az információhiány miatt sem.
Az új kormányzat szakértõi bizottsága 1995-ben elfogadtatta a Román Parlamenttel a 137-es környezetvédelmi törvényt. Ez a törvény, a
környezet minõségének fenntartása érdekében korlátozza a környezetet
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veszélyeztetõ tevékenységeket, elõírja a hatástanulmányokat, a környezetvédõ intézkedéseket, és kiterjed a nemzetközi együttmûködésre. Megszabja a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat és felelõsségeket,
elõírja az élõvilág változatosságának megõrzését. Kimondja, hogy a környezetvédelem a központi és helyi hatóságok, valamint a természetes és
jogi személyek kötelezõ feladata, és hogy a szennyezõ fizet. A 2001 júliusában elfogadott új törvény a pénzalapról rendelkezett.
A jelenleg érvényben levõ törvények, rendeletek és kormányhatározatok megfelelnek az Európai Közösség elvárásainak.2 1990-tõl Románia
több nemzetközi környezetvédelmi szerzõdéshez, illetve egyezményhez
csatlakozott. Az ország Alkotmányának 11. szakasza szerint a román állam vállalja, hogy pontosan és jóhiszemûen teljesíti az aláírt szerzõdésekbõl fakadó kötelezettségeit. A parlamentben ratifikált szerzõdések
hozzátartoznak a belföldi joghoz, így az aláírt szerzõdéseknek és egyezményeknek a betartása kötelezõvé vált.3
De e törvények és nemzetközi egyezmények a gyakorlatban nem alkalmazhatók teljes mértékben, illetve betartásuk nem mindig ellenõrizhetõ. Ez részben szakemberhiánnyal magyarázható, részben gazdasági
okokra vezethetõ vissza. Napjainkban sem a gazdaságirányítási rendszer2 A 971/1994-es kormányhatározat magában foglalja a folyók és a halak védelmét; a
4/1995-ös törvény a növényvédõ termékek gyártására és forgalmazására vonatkozik;
a 3/1995-ös kormányhatározat és az Iparügyi Minisztériumi 1621/1995-ös rendelete
a hulladékok újrahasznosítására, begyûjtésére és tárolására vonatkozik; a 78/2000es kormányrendelet a veszélyes hulladékok kezelését szabályozza; a 243/1995-ös
kormányhatározat alapján jött létre az ózon védelmére országos bizottság. A
137/1995, 76/2001-es környezetvédelmi törvények és a 278/1996, 125/1996,
184/1997, 756/1997-es kormányhatározatok a gazdasági és szociális intézmények
mûködésére, a környezeti hatástanulmányokra, a környezetszennyezés korlátozására vonatkoznak; a 2/1997-es kormányrendelet a szennyvízkibocsátást korlátozza.
3 A legjelentõsebb nemzetközi egyezmények, szerzõdések, amelyekhez Románia csatlakozott: 19721975, PÁRIZS: környezeti és kulturális világörökség (197/1990-es
határozat által); 1971, RAMSAR: a védett területek és a vadállomány megõrzésére
vonatkozik (5/1991 törvény); 19791982, BERN  Európai Bizottság: a vadállomány
megõrzése (13/1993 határozat); 19791983, GENF  ENSZ: a légszennyezõdések
(8/1991 törvény); 19851988, BÉCS  ENSZ: az ózonpajzs védelme (84/1993 törvény); 19871989, MONTREAL: az ózonrétegre kibocsátott gázok korlátozása
(84/1993 törvény); 19861989, BÉCS  AIEA: a nukleáris balesetek (7/1990 törvény);
19891991, BÁZEL  ENSZ: a veszélyes hulladék szállítása (6/1991 törvény); 1987,
WASHINGTONI KARTA: a történelmi városrészek védelme (69/1994 törvény);
1992, RIO de JANEIRO  ENSZ: a biodiverzitás megõrzése (58/1994 törvény,
24/1994 törvény); 1994, SZÓFIA: a Duna folyó védelme (14/1995 törvény).
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be, sem a vállalatok gazdasági szabályozásába nem épül még be szervesen a környezet védelme iránti igény.
A törvények betartása és betartásuk felelõs ellenõrzése, a környezeti
tudat formálása és nem utolsósorban a gazdasági, az anyagi ösztönzés segíthet hozzá, hogy környezetünk megváltozzon, megtisztuljon, egészséges legyen.
Elmondhatjuk, hogy Romániában ma megvan a politikai akarat, érvénybe léptek az Európai Unió környezetvédelmi szabályaihoz igazodó
törvények, és megkezdõdött a szakemberképzés is.
Elõször a 283/1993-as kormányhatározat írja elõ a biológia kar keretében az ökológia és környezetvédelem szak létrehozását. Ezt a határozatot
hatályon kívül helyezték a 301/1998-as határozat életbelépésével, amelyben a földrajz és környezetvédelem, környezettudomány, valamint az építészeti kar keretében az egészségügyi mérnöki és környezetvédelem szak
szerepel. Jelenleg a 2000. augusztus 4-én megjelent 645-ös kormányhatározat van érvényben, amely szerint a környezettudomány önálló szak.
A lehetõségekkel élve megjelentek a magánegyetemeken a környezetvédelmi szakok Bukarestben, Galacon, Nagyváradon és Aradon. A bukaresti, kolozsvári és temesvári állami tudományegyetemek keretében is
indultak környezetvédelmi jellegû szakok a biológia és geológia, valamint földrajz karok keretében. Annak ellenére, hogy már elhagyták az
egyetem padjait az elsõ környezetvédõ szakemberek, a tudományos kutatásra még nincsenek meg az anyagi feltételek.

Erdélyi magyar kutatók hozzájárulása
a környezettudományok eredményeihez
A felsorolt tényeket figyelembe véve, beszélhetünk-e Erdélyben magyar vonatkozású kutatásról a környezettudományok terén? Nem. Magyar környezettudományi kutatásokat csak önálló, független intézmény
keretében lehet végezni.
Annak ellenére, hogy ma még nem beszélhetünk önálló magyar környezeti kutatásról, nem volna méltányos elhallgatni azokat az eredményeket, amelyeket a fent említett intézetekben dolgozó magyar anyanyelvû kutatók értek el az utóbbi 12 évben.
A kutatóközpontokban és -intézetekben, valamint a BabeºBolyai
Tudományegyetemen végzett 39 kutatás következõképpen oszlik meg: 15
program román állami megrendelés, 15 magyarországi (2 az Országos Tu-
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dományos Kutatási Alapprogrammal, 5 a Középkelet-európai Intézettel, 1
az Arany János Közalapítvánnyal és 7 az intézetek közötti együttmûködéssel valósult meg), továbbá 9 nemzetközi pályázat, illetve együttmûködés (1 a British Councillal, 1 a Bristoli Egyetemmel, 1 a British Royal
Society-val, 2 NATO kutatóprogrammal, 2 EU-programmal, 1 a Stanford
Egyetemmel (USA) és 1 a Tokiói Közegészségi Intézettel). Ezekben a kutatási programokban erdélyi magyar kutatók is részt vettek, vagy éppen
vezetõ szerepük volt.
Egyes kutatások elvégzésére a romániai viszonyok között nem volt és
nincs lehetõség a mûszerezettség hiánya miatt. A kutatási programok
megvalósításában nagy segítséget nyújt a Domus Hungarica Scientiarum
et Artium tudományos kutatói ösztöndíj, amely 2-3 hónapos idõtartamra
megteremti a lehetõséget, hogy a Magyarország határain kívül élõ kutatók
Magyarországon rangos intézetekben és könyvtárakban dolgozhassanak.
A kutatások értékét a kapott eredmények gyakorlati alkalmazásán és
a tudományos közlemények, cikkek, tanulmányok alapján tudjuk felmérni. Az eredmények gyakorlati alkalmazása, a környezet helyreállítása, az
új technológiák kidolgozása és felhasználása vagy kezdeti fázisban van,
vagy az eredmények nem hozzáférhetõk, ezért az értékelésnél a megjelent
tudományos dolgozatokat vettük figyelembe. Bár a témakör teljes kimerítésérõl lemondtunk, elmondhatjuk, hogy ez a tanulmány kiindulópont lehet a környezettudományok erdélyi vonatkozásainak áttekintésében.
A feldolgozott szakirodalomból 14 tudományos szakkönyvnek magyar a szerzõje, illetve társszerzõje (vagy fejezetek szerzõje). A 14 könyv
50%-a magyar, 22 %-a román és 28%-a angol nyelven jelent meg. A 3
megjelent egyetemi jegyzetbõl 1 magyar és 2 román nyelvû.
A cikkeknél, tanulmányoknál és a kongresszusi kötetekben megjelent dolgozatoknál figyelembe vettük a fõ- és a társszerzõi mûveket és az
olyan dolgozatokat, amelyek szorosan kapcsolódnak a környezettudományhoz. Nem vettük figyelembe a fizika, kémia, biológia és földtan keretében kidolgozott új módszereket, annak ellenére, hogy egy-egy módszer kimunkálása sokszor évekig tartó kutatómunkát igényel, s tettük ezt
abban a meggyõzõdésben, hogy ezek a dolgozatok az egyes szakterületek
feldolgozásában szerepelnek.
Az utóbbi tizenkét évben a környezettudományokhoz közvetlenül
kapcsolódó cikkek, tanulmányok közül 41 a romániai, 32 a külföldi szaklapokban jelent meg. A közlemények nyelv szerinti százalékos megoszlása: 10% magyar, 29% román, 60% angol és 1% német.
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Kongresszusi kötetekben 52 dolgozatot közöltek teljes terjedelmében, ezeket 16 romániai és 36 külföldi rendezvényen mutatták be. A kötetek 10%-a magyar, 27%-a román és 63%-a angol nyelvû.
A fenti statisztikai adatok bizonyítják, hogy a magyar tudományos
szaknyelv csak igen kis mértékben érvényesül a természettudományok új
ágában, a környezettudományban. Ennek magyarázata egyrészt a közlési
lehetõségek hiányában rejlik, mivel nincs romániai magyar nyelvû szaklap, másrészt látnunk kell, hogy mind a romániai, mind a magyarországi
tudományos életben egyre nagyobb teret hódít az angol nyelv, amely lehetõvé teszi az eredmények szélesebb körben való ismertetését. Magyar
nyelven az Erdélyi Múzeum-Egyesület által kiadott Múzeumi Füzetekben
(a Természettudományi és Matematikai Szakosztály sorozatában), valamint a magyarországi Fizikai Szemle, Izotóptechnika és Egészségtudomány címû folyóiratokban jelentek meg dolgozatok.
A kutatások eredményeit a természetes és mesterséges környezeti tényezõk szerint csoportosítottuk, és külön tárgyaltuk a környezet hatását
az ember egészségére.
A megjelent dolgozatok alapján arra a következtetésre jutottunk,
hogy a természetes környezet tényezõi közül a víz minõsége foglalkoztatta legtöbbet a kutatókat és a kutatások megrendelõit, ami a víz fontosságának, és az élõvizek nagymérvû elszennyezõdésének tulajdonítható.
Az ipari melléktermékek részben a szennyvízzel, részben pedig a levegõbõl kiülepedett anyagok formájában szennyezik a felszíni vizeket. A
víz a táplálkozási lánc egyik fõ elemeként hat az élõ szervezetekre.
A felszíni vizek kémiai összetételére vonatkozó kutatások a kalcium-,
cink- és káliumtartalomra összpontosítottak (Kékedy 1999, 2000a, 2000b).
A cianotoxinok hatásával Máthé Csaba és munkatársai foglalkoztak (Máthé
2000), a nehézfémek szerepével Bodor Katalin (Gurzãu 1991, 1994).
Hosszas laboratóriumi kutatások és a terepen végzett kísérletek eredményeként elmondható, hogy a felszíni folyó- és állóvizekben levõ egyés többsejtû algák, moszatok milyensége és mennyisége használható a vizek elszennyezõdésének mutatójaként, de adott esetben ezek a növények
víztisztító szerepet játszhatnak. Az algológiai kutatások Nagy-Tóth Ferenc és Péterfi L. István professzorok nevéhez fûzõdnek (Nagy-Tóth
1994; Momeu 1995; Nagy-Tóth 1996, 1999; Rasiga 1999a; Momeu 2001).
Nagy-Tóth Ferenc a Magyar Tudományos Akadémián megtartott
székfoglaló beszédében az egysejtû moszatokkal kapcsolatos kutatásainak eredményeit mutatta be (Nagy-Tóth 2000), és ugyancsak az õ tollából jelent meg a vízvirágzásokra irányuló kutatások történelmi leírása és
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a vízvirágzások bonyolult biológiai folyamatának értelmezése (NagyTóth 1997). Kutatásai kiterjedtek az alga élettani vizsgálatára, az algasejt
mûködésének és a sejt szerkezetében végbemenõ változásoknak a tanulmányozására (Barna 1993; Nagy-Tóth 1993, 1995, 1996).
A BabeºBolyai Tudományegyetemen laboratóriumi kísérletek keretében Puskás Ágnes vizsgálta a Scenedesmus intermedius Chod. zöldalgán a nehézfémek (kadmium, ólom, réz és nikkel) akkumulációját, illetve ezeknek az elemeknek a befolyását a zöldalga élettanára (Puskás
1997). A nehézfémek negatív hatását a vizek élõvilágára Márk-Nagy János tanulmányozta, a Turc patak vizében (Márk-Nagy 2000).
A Hideg-Szamos, a Nagy-Szamos és a Kis-Szamos vizében az erjedési
fok vizsgálatára és a folyóvizek relatív tisztaságának mérésére használt
Diatomeae populáció követése a BabeºBolyai Tudományegyetem egyik
kutatócsoportjának többéves munkát adott, amelyben Péterfi L. Istvánnak
vezetõ szerepe volt (Rasiga 1994, 1995; Momeu 1996; Rasiga 1997, 1999b).
Sárkány-Kiss Endre egyetemi docens irányításával népes kutatócsoport foglalkozott a Maros, a Körös és a Szamos folyók környezetével,
földrajzi, hidrobiológiai és ökológiai vonatkozásban. A kutatások során
meghatározták a fent említett folyók fizikai és kémiai paramétereit és a
vizek nehézfémekkel való szennyezettségét. A szennyezettség fokának
értékelésére bioindikátorként a puhatestû állatok populációját jelölték
meg. Különbözõ idõszakokban határozták meg a halakban felhalmozódott nehézfémeket (Sárkány 1997a, 1997b, 1997c, 1999a, 1999b, 1999,
2000; Csia 1997). Jakab Samu fõkutató foglalkozott az említett folyókhoz
tartozó árterületek talajának hasznosításával, és tanulmányozta a marosvásárhelyi vízüzemben keletkezett iszap befolyását a környezõ termõtalaj minõségére, különös tekintettel az alma-, fekete ribizli- és az eperültetvényekre (Jakab 1992, 1995, 1999a).
További kutatásokat folytattak a víz helyes kezelésének, az ivóvízminõség javításának érdekében. Ide tartoznak Dombi András munkásságának eredményei is (Dombi 1997).
A mesterséges radioaktív elemek a légkörbõl kiüléssel kerülnek a felszíni vizekbe, ahol az iszapba, a fito- és zooplanktonokba épülnek be. A
csernobili atomreaktorból kiszabadult 137Cs viselkedését a gyalui gyûjtõtóban vizsgálták, a munkacsoport tagjai között ott volt Uray Ildikó vegyész és Mócsy Ildikó fizikus, fõkutatók (Sãlãgean 1993).
Külön kell kitérnünk a mélyrõl feltörõ vagy felhozott vizekre, mivel
Erdély területén számos helyen található ásványvízforrás. Ezeket a vizeket a legrégibb idõ óta ivóvízként fogyasztják és gyógykezelésre használ-
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ták és használják. Az ásványvizek általában nem szennyezettek, de néhol
kisebb-nagyobb mértékben radioaktívak lehetnek. A magyar kutatók közül, az elsõ méréseket Szabó Árpád professzor végezte, majd Uray Ildikó
és Mócsy Ildikó folytatta az ásványvizek radioaktivitásának tanulmányozását. Az ásványvizek gondatlan, felelõtlen használata a szervezetet
többletsugárzásnak teheti ki, részben a víz fogyasztása, részben pedig terápiás felhasználása során (Szabó 1974, 2000; Uray 1993; Mócsy 1999b;
Bardács 2000; Kabai 2000).
A másik igen fontos természetes környezeti tényezõ a talaj, ez a változó képzõdmény, amely a földkéreg felszínén alakult ki. A talajkutatók
egy adott talaj kialakulásának történetét, összetételét, fizikai és kémiai
tulajdonságait vizsgálják. A talajkutatáshoz tartozik a talaj degradációjának, erodálhatóságának, kérgesedésének, pusztulásának és szennyezettségének a vizsgálata is. A talaj legfontosabb tulajdonsága a termékenység,
amely ásványi összetételének, szervesanyag-tartalmának, nedvességének, hõgazdálkodásának és nem utolsósorban mûvelésének függvénye. A
szennyezett vagy nem kellõen hasznosított talajoknál környezeti problémával kell számolni.
A termõtalajok optimális felhasználásra irányuló kutatásokat Jakab
Samu végezte (Jakab 1991, 1995, 1997, 1998, 1999b).
A talaj szennyezõdése lehet természeti eredetû, amikor nedves és
száraz kihullással kerül a szennyezõ anyag a talajfelszínre, és lehet közvetlenül az ember által okozott szennyezés, amelyet a mûtrágya felelõtlen használata, a háztartási és ipari szemét ellenõrizetlen, szakértelem
nélküli lerakása idéz elõ.
A bányák, a fémfeldolgozó üzemek és a szénnel fûtött erõmûvek nehézfémekkel szennyezik a talajt, ahonnan azok beépülnek a növényekbe
és így a táplálkozási láncba. A nehézfémekkel szennyezett területekrõl és
a nehézfémek növényekbe való felgyülemlésérõl szóló erdélyi szakirodalom Zalatna és Nagybánya környékét, illetve Kolozsvárt öleli fel. Ilyen
irányú kutatásokban az utóbbi 12 évben Bartók Katalin, Bodor Katalin,
Géczi Róbert és Jóri Zoltán vett részt (Bodor 1994; Rusu 1999, 2000a,
2000b, 2000c; Géczi 1999).
A csernobili atomreaktor-baleset (1986) következtében az erõmûbõl
kiáramló radioaktív anyagok a meteorológiai tényezõk függvényében kisebb vagy nagyobb távolságokra jutottak el. A talajok hosszú távú szenynyezéséért a 137C és 134Cs radioaktív izotópok a felelõsök. A talajba került
radioaktív anyagok egyfelõl fokozzák az emberre zúduló külsõ sugárzást, másfelõl beépülhetnek a növényekbe, s ezáltal a növényállatem-
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ber táplálkozási láncba, növelve a belsõ sugárterhelést. Az erdélyi talajok mesterséges radioaktív szennyezettségét és ezeknek az elemeknek a
különbözõ talajokban való viselkedési módját Mócsy Ildikó és Toró
László kutatták. Az eredményeket nemzetközi és hazai szaklapokban, illetve konferenciákon mutatták be (Toró 1991, 1992; Mócsy 1993a,
1994a, 1995a).
Külön említésre méltó a különbözõ talajok természetes radioaktivitása, amely a 138U, 232Th és leányelemei, valamint a 40K jelenlétébõl származik. Ezeknek a radionuklidoknak a gammasugárzó leányelemei a külsõ
háttérsugárzást fokozzák. Az urániumsor 226Ra elemébõl származik a gázhalmazállapotú 222Rn. A radon mindenütt jelen van, részaránya a talajban levõ rádium mennyiségének, a talaj fizikai és kémiai tulajdonságának és a meteorológiai viszonyoknak a függvénye (Mócsy 1998a).
A természetes környezet elemeihez tartoznak a mikroorganizmusok,
a növények, állatok és az ember. Ugyanúgy, ahogy a vizek szennyezettségének foka felmérhetõ az alga- és moszatpopulációk elterjedtségén, a levegõ és a talaj szennyezettségének megállapítására egyes növény- és állatfajok sûrûségeloszlása használható. Ezt a módszert több évtizede
alkalmazzák. Ha a környezet állapotának megfigyelését biológiai objektumok segítségével végzik, biomonitorizálással van dolgunk.
Megállapították, hogy az alacsonyrendû növények, úgymint a mohák
és a zuzmók a legalkalmasabbak a talaj, illetve a levegõ szennyezettségének kimutatására.
A zuzmók, ezek a lassan növõ, virágtalan növények, akár talaj- akár
falakók, nagymértékben akkumulálják a nehézfémeket és a mesterséges
radioaktív elemeket.
Egyes zuzmócsaládok és -fajok azonosításával, feltérképezésével és
adott esetben telepítésével a Bartók Katalin biológus által vezetett kutatócsoport foglalkozott (Bartók 1992a, 1992b, 1996a, 1998b).
Részben a talajból, részben pedig a levegõbõl gyûjtik be a zuzmók a
szennyezõ anyagokat. A különbözõ zuzmófajok hosszas megfigyelésére,
a különbözõ helyekrõl és idõpontokban való begyûjtésére és elemzésére
épülõ kutatások eredményei egyaránt ismeretesek itthon és külföldön.
Különös figyelmet érdemelnek azok az eredmények, amelyek Nagybánya
és Zalatna körzetében végzett kutatásokból eredtek (a kutatócsoportnak
tagja volt Bartók Katalin)  ezek is a nehézfémek zuzmókba való beépülésére vonatkoznak (Bartók 1992c, 1996b, 1999; Williamson 1996;
ªtefãnescu 1998; Purvis 2000; Rusu 2000a, 2000b, 2000c).
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A csernobili atomreaktor balesete után, 19861992 között megvizsgálták a 137Cs beépülését a különbözõ zuzmó- és mohafajokba Kolozsvár
körzetében is. A kutatások egyik igen fontos eredménye a 137Cs biológiai
felezési idejének meghatározása a különbözõ moha- és zuzmócsaládokban. A biológiai felezési idõ ismeretében lehetõvé válik egy nukleáris
baleset okozta szennyezõdés késõbbi felidézése (Mócsy 1993). A szakemberek a kutatásokat közös pályázat keretében folytatták, a terepmunkát
kiterjesztették Románia és Magyarország területére, és meghatározták a
begyûjtött minták ólom-, kadmium-, vas- és cinktartalmát (Bartók 1994,
1996c, 1997, 1998a; Mócsy 1993b, 1996a).
Az ember által létrehozott, mûvi környezet vizsgálata messze elmarad a természetes környezetben végzett kutatásokhoz képest. A mesterséges környezetnek mind a belsõ (épületek határain belüli), mind a külsõ
környezetnek a minõsége döntõ fontosságú az emberi egészség megõrzésének szempontjából. Romániában a belsõ terek paramétereinek megengedett értékeit csak részben szabályozza törvény. A jövõben erre kell nagyobb súlyt fektetni, a kutatásokat ebbe az irányba kell terelni (Mócsy
1999c; Nicoarã 1997).
Bár nem mondhatjuk teljesnek az idevágó feldolgozott szakirodalmat, felhívjuk a figyelmet az épületek egyik igen fontos, természetes eredetû szennyezõ elemére, a 222Rn-re, mert kimutatott tény, hogy leányelemeinek nagy koncentrációban való belégzése hozzájárulhat a tüdõrák
kialakulásához.
A radongázzal kapcsolatos kutatásokat Mócsy Ildikó vezette. Romániában Kolozsváron készült el az elsõ radontérkép is. Vizsgálták a radon felgyülemlését régi és új, földszinti és emeleti lakásokban, a lakások természetes használata mellett és szélsõséges körülmények között, figyelembe véve
a fûtés típusát és a meteorológiai tényezõket. A kapott eredmények messze
túljutottak az országhatárokon (Mócsy 1992, 1995b, 1996b, 1998; Köteles
1998). A külföldi tapasztalatokat felhasználva, a kutatók megtették az elsõ
lépéseket a radon koncentrációjának csökkentésére irányuló, nálunk alkalmazható technológiák kidolgozására (Mócsy 1998b; Bányász 2000).
Az építõanyagok radioaktivitását és az ebbõl származó sugárterhelést
ugyanaz a munkacsoport tanulmányozta (Mócsy 1993c, 1999a, 1993d;
Retezan 1999).
Megjegyezzük, hogy a mesterséges környezetet szennyezi a zaj, a
gépjármûvek által kibocsátott gáz és a levegõben levõ por is, de a külsõ
környezetben ezekre a tényezõkre nem találtunk adatokat. A zaj eddig
csak mint munkahelyi ártalom szerepelt a kutatásokban.
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A környezet hatása az emberi szervezetre az egészség állapotában és
a közérzetben nyilvánul meg. Szociológiai, statisztikai és járványtani felmérések, valamint orvosi vizsgálatok alapján lehet elemezni egy adott
környezet károsító hatását.
Az eddigi eredmények zöme a közegészségügyi intézetekben orvosok, biológusok, kémikusok és fizikusok által végzett kutatásokból származik. A feldolgozott irodalom szerint eddig a kutatók a nehézfémek és
a zaj okozta egészségkárosodást, a radioaktív szennyezésekkel járó többletsugárzásból eredõ kockázatot becsülték fel.
A fluór- és krómvegyületek felhalmozódása a gyermekek szervezetében légzõszervi megbetegedéseket okoz, továbbá a nehézfémek bejutása is egészségkárosodáshoz vezet, amint azt a gyermekcsoportokban
végzett felmérések mutatják. E kutatásokban a vegyületek és a nehézfémelemek meghatározását Bodor Katalin végezte (Gurzãu 1994). Azt is
kimutatták, hogy a környezetbõl a szervezetbe került ólom károsíthatja
a hallást. A mintacsoport nõkbõl és gyermekekbõl állt (Szántó 1999b). A
gyermekeknél a hangos zene és a zaj korán okoz halláskárosulást (Szántó 1996b).
A munkahelyi zajok károsítják a munkások hallását. A bányászoknál
a halláskárosodás a rezgések okozta ujjfehéredéssel (az ujjak elhalásával)
párosul (Szántó 1990, 1994, 1996a, 1999a, 2001).
A természetes és mesterséges radioaktív anyagok okozta sugárterhelés dózisokban fejezhetõ ki. A dózisok nagysága a radioaktív anyagok aktivitása mellett sok paramétertõl függ, és a dózisértékek szolgálnak alapul az egészségkárosodás mérésében. A 222Rn-nek és leányelemeinek
belégzése, a 222Rn és 226Ra tartalmú vizek fogyasztása, a 137Cs okozta többletsugárzás hozzájárulhat a rákos megbetegedések szaporodásához (Toró
1987; Mócsy 1990, 1994b, 1994c, 1996d, 1996c, 1999d, 1999b, 2000;
Uray 1993; Burkhardt 1995; Sãlãgean 1998).
A matematikai modellezés segítségével lehetõség nyílik a szennyezõ
anyagok terjedésének, kiülepedésének, valamint a szervezetbe való beépülésük nagyságának kiszámítására, függetlenül attól, hogy a szennyezõ anyagok természetes vagy mesterséges eredetûek. A matematikai modellek alkalmazása lehetõvé teszi, hogy radioaktív szennyezéskor
figyelembe tudják venni mindazon paramétereket, amelyektõl a dózis
nagysága függ. Az erdélyi kutatók közül Toró László nevét kell megemlítenünk, aki ezen a téren nemzetközi elismerést vívott ki (Toró 1990,
1995, 1996, 1999).
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Utoljára hagytam a környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek
keretében végzett kutatások eredményeinek bemutatását. Ezek a szervezetek a tárgyalt idõszakban jöttek létre. Mivel a hazai tudományos életben a
civil szervezeteknek nincsenek hagyományai, nehezen tudják elfogadtatni
magukat. Az anyagi feltételeknek a megteremtése külföldi pályázatokra és
támogatásokra támaszkodik. Megjegyzendõ, hogy az egyetemi tanárok és a
kutatók önkéntesen vállalnak részt a civil szervezetek munkájában.
Az Erdélyben mûködõ 11 környezetvédelemmel foglalkozó szervezet
közül a kolozsvári székhelyû HERO (Regionális Szövetség az Egészséges
Környezetért), a csíkszeredai CSTTE (Csíki Természetjáró és Természetvédõ Egyesület) és a Pro Europa Liga magyarországi és EU-pályázatok támogatásával végzett kutatómunkát. Említésre méltók a HERO fizikusa
vezette, folyamatban levõ kutatások, amelyek a magyarországi Országos
Sugáregészségügyi és Sugárbiológiai Kutatóintézet támogatásával a Kárpát-medence jellegzetes talajtípusaira és a mélybõl feltörõ radongáz kiáramlására irányulnak, valamint az az EU-pályázat, amelyet angol munkacsoport irányít, és az épületek levegõjében felgyülemlõ radongáz
illetve az építõanyagok közötti összefüggések tanulmányozását célozza.
Vegyes kutatócsoport (vegyész, botanikus, geológus, tájépítõ, antropológus, erdész, zoológus és mezõgazdász) mérte fel a Csíki-medence
környezetszennyezõ gócait és a Csomád-Büdös hegycsoport környezetvédelmi helyzetét, valamint regionális fejlesztési lehetõségeit és kidolgozta turisztikai információs rendszerét.4 A CSTTE pályázatait a magyarországi Független Ökológiai Központ, Ökotárs és a 2000  Nyílt
Társadalomért Alapítvány támogatta.
A Pro Europa Liga keretében végzett kutatások a folyóvizek átfogó tanulmányozását célozták.
A civilizáció, az ember mai igényének kielégítése, az életkörülmények javítása elképzelhetetlen az ipar, a technika fejlõdése nélkül. De
egészséges emberi élethelyek csak akkor alakulnak ki, ha megteremtõdik
a természeti és mûvi elemek harmonikus aránya. Sokkal gazdaságosabb
a környezetszennyezés megelõzése, mint a helyreállítás, a káros anyagok
eltávolítása. Ezért a szennyezés megelõzésére kell fektetni a súlyt, ezzel
elejét lehetne venni a környezet- és egészségkárosításnak.
Feladatunk visszaállítani az egyensúlyt, figyelembe véve a ma emberének igényeit, a technika fejlõdését. A környezetbarát technológiák kiala4 Az eredmények a Csíki Zöld Füzetekben, az 1994/1 és 1995/1 számokban jelentek
meg.
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kítása és alkalmazása és az ökológiai gazdálkodás megteremtése lesz az
alapja a fenntartható fejlõdésnek, a környezet fokozottabb védelmének.
A Sapientia  Erdélyi Magyar Tudományegyetemen induló környezettudományok szak célkitûzései között szerepel a magas szintû szakemberképzés, az önálló környezeti kutatások alapjainak megteremtése és
nem utolsósorban a szakma anyanyelvû mûvelése.
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AZ ERDÉLYI MAGYAR ÉPÍTÕÉS ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KUTATÁSOKRÓL.
19902001.

1. Bevezetõ
1.1. A tanulmány tárgyköre
Sajátos, a szakmai gyakorlathoz igen szorosan kapcsolódó tudományágról lévén szó, az elméleti jellegû kutatások általában egyéni vagy
csoportos alkotásokban és nem minden esetben az alapkutatást tükrözõ
tudományos közleményekben jelennek meg. A tanulmány igyekszik ezeket az eseteket is számba venni. Azt azonban ugyancsak meg kell jegyezni, hogy a valóban igényes kutatók publikálnak. Közölnek és különféle
tudományos rendezvényeken, tanácskozásokon, vitákon, kiállításokon
stb. vesznek részt itthon és külföldön.
A tanulmány kimerítõen tárgyalja mind az erdélyi, mind a magyar
ilyen jellegû kutatásokat. Egyfelõl valóban a romániai magyar kutatók
összességét igyekszik számba venni, másfelõl nyilván az etnikailag vegyes összetételû kutatócsoportok is helyet kapnak az elemzésben, annál
is inkább, mivel egy olyan szakmai körrõl van szó, amely nem rendelkezik romániai magyar nyelvû felsõoktatással.
A tanulmány megpróbálja áttekinteni a szakmának mind a mérnöki,
mind pedig az építészeti vonatkozásait külön-külön, de összefüggésükben
is, amint ez a gyakorlatban is jelentkezik. Jelzem, hogy a magyarországi és
az erdélyi szóhasználat a szakma két ágazatának megjelölésére eltér egymástól. Magyarországon építõmérnökökrõl és építészmérnökökrõl beszélnek, mi itt Erdélyben pedig építészmérnökökrõl és építészekrõl (azaz
mûépítészekrõl). Erdélyben az utóbbi tíz év során a magyarországi szóhasználat nyert egyre nagyobb teret. Ez azért kifogásolható, mert amíg az
építészmérnök terminus helyett elfogadható az építõmérnök, addig a ná-
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lunk képzett mûépítészek nehezen nevezhetõk mérnököknek, hiszen nem
kapnak mérnöki képzést.

1.2. A tanulmány elkészítésekor alkalmazott módszer
Saját forrásaim és ismereteim, valamint elsõsorban a kolozsvári
székhelyû tudományos intézmények és tervezési központok  egyetemi
tanszékek, egyesületek, alapítványok, cégek stb.  információi nyomán
összeállított névjegyzék alapján 90 megkeresõ levelet postáztam intézményeknek és személyeknek országszerte, adatok és a tanulmány kérdésköreire vonatkozó vélemények begyûjtésére. Összesen 25 személytõl, illetve 8 intézménytõl kaptam választ, a hiányzó adatokat a saját,
valamint illetékesek által a rendelkezésemre bocsátott szakirodalomból
pótoltam.
A könyvészet összeállításával párhuzamosan tanulmányoztam, értékeltem, osztályoztam és rendszereztem a begyûjtött anyagot. Tanácskoztam, közvetlenül vagy telefonon, számos kollégával.
Sikerült feltérképeznem a mûködõ tudományos társaságokat, számba vennem a rendszeres tudományos rendezvényeket, tudományos kiadványokat és, ami a legfontosabb, az utóbbi 12 év során létrejött és mûködõ kutatási mûhelyeket.

2. Az 1990 utáni idõszakban az építéstudományok
terén végzett alapkutatások és ezek eredményei
2.1. Az 1990 utáni építészeti-mûszaki tudományos életrõl
Jellemzõ, hogy 1990 után az erdélyi magyar intézményes és egyéni
kutatás jelentõsen bõvült. Ennek magyarázata egyfelõl, hogy megnyíltak
az addig szinte teljesen zárolt információs csatornák Magyarország és a
nagyvilág felé. Szabaddá vált az anyanyelv használata. Másfelõl számos
új, tudománnyal foglalkozó szervezõdés jött létre, amelyek megpezsdítették az addig szunnyadó erdélyi magyar mûszaki tudományos életet. Sokat jelentett a kialakuló piacgazdaság nyújtotta lehetõségek és az addig
ismeretlen pályázati esélyek kihasználása. Az egyetemeken, elsõsorban a
kolozsvári Mûszaki Egyetem építõmérnöki és építészeti karain folyó kutatások sokszorosodtak. Bár az egyetemen nincs magyar nyelvû oktatás,
az itt mûködõ magyar egyetemi oktatók körül valóságos tudományos ku-
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tatómûhelyek alakultak ki, melyekbe bekapcsolódtak az utóbbi években
felvett fiatal oktatók és doktorandusok. De egyéni szinten vagy kisebb
csoportokban más egyetemi központokban is (Temesvár, Nagybánya,
Nagyvárad, Bukarest) folyik kutatás.

2.2. Az 1990 után létesült erdélyi magyar építészeti és mûszaki
tudományos társaságok, egyesületek, alapítványok
Az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság (EMT) 1990-ben
alakult kolozsvári székhellyel. Egyik legerõsebb szakosztálya az építészmérnöki. A társaság létrejötte óta, EMT tájékoztató címmel havi tájékoztatót jelentet meg. Továbbképzést, szakmai versenyeket, elõadásokat, tudományos vitafórumokat, konferenciákat szervez, szakfolyóiratot és
könyveket ad ki, részképzési és tudományos kutatói pályázatokat ír ki.
Építészmérnöki vonalon 1997 óta évente nemzetközi építéstudományi konferenciát (ÉPKO) szervez, melynek hivatalos nyelve a magyar. Ez
az egyre színvonalasabb rendezvénysorozat kitûnõ alkalom kapcsolatfelvételre és -ápolásra elsõsorban magyarországi, tágabban a Kárpát-medencei, de más külföldi magyar szakemberekkel is.
Az 1998-ban indított, havonta vagy kéthavonta megjelenõ Mûszaki
Szemle jórészt építéstudományi vonatkozású tanulmányokat közöl.
Külön elismerésre tarthatnak számot az EMT szervezésében már
harmadik éve mûködõ, a Kolozsvári Mûszaki Egyetem építõmérnöki karán tartott ún. terminológia elõadások, melyeknek célja a magyar szaknyelven történõ párhuzamos képzés. Az elõadók helybeli és magyarországi tanárok.
Az EMT kapcsolatban áll a Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetségével (MMÉV). 1996-ban megalakult az MMÉV romániai tagozata
MMÉVEMT néven. Az EMT professzor tagjai rendszeresen részt vesznek a Magyar Professzorok Világtanácsának rendezvényein.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) Mûszaki Tudományos Szakosztálya ugyancsak 1990-ben alakult Kolozsvárott. A teljes mûszaki terület részére évente szervez tudományos diákkonferenciát, esetenként pedig tudományos találkozókat. Kapcsolatot tart fent magyarországi
felsõoktatási intézményekkel. Magyarországi doktorandusi képzésre hirdet meg pályázatokat minden évben. Ez a tudományos szakosztály indította el 1993-ban az Erdélyi mûemlékek ismeretterjesztõ füzetsorozatot,
melynek eddig 31 kötete jelent meg. Az EME Mûszaki Tudományos Szak-
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osztálya égisze alatt készült el az erdélyi kastélyok felmérési dokumentációja (Furu 1997).
A Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság (KLMT), amely szintén Kolozsváron alakult 1990-ben Balogh Ferenc építõmérnök kezdeményezése
nyomán (Balogh 1995a), az épített kulturális örökség kutatását és védelmét tûzte ki céljául. Része volt szakmai kutatóprogramok, felmérések
lebonyolításában, mûemléki kataszterek összeállításában, a mûemlékvédelem jogi szabályozásában, valamint mûemlékpolitikával, ennek társadalmi és érdekvédelmi dimenzióival foglalkozó civil fórumok szervezésében. A mûemlékvédelemre való nevelést és oktatást a Társaság civil
rendezvényeken keresztül igyekszik megvalósítani. Nagy szerepe volt ez
utóbbiban Starmüller Géza mûépítész és restauráló mûvésznek.
A KLMT szakmai tanácsadással támogatta számos mûemlékvédelmi
csoport megalakulását és társadalmi fellépését Erdély-szerte (Arad, Beszterce, Brassó, Marosvásárhely, Nagyvárad, Szilágysomlyó, Vajdahunyad).
Ebbõl a társaságból rajzott ki utólag számos szakmai egyesület, társaság,
alapítvány, vállalkozás.
A Transilvania Trust Alapítványt 1996-ban jegyezték be. 1999-ben kiadott éves beszámolójában Szabó Bálint ügyvezetõ igazgató (egyetemi tanár) az erdélyi építészeti örökség menedzserének nevezi az alapítványt. A
Transilvania Trust, amely mellett az Utilitas kft. mûködik, a mûemlékvédelem minden területén tevékenykedik, így: adatfelvétel, mûemlékvédelmi
jegyzék, állagfelmérés, állagvédelem, helyreállítás, felújítás és karbantartás,
valamint tudományos kutatás. Oktatási és szakképzõ programokat bonyolít
le, tudományos találkozókat szervez. Tudományos szaktanácsadókat foglalkoztat, mint például Kovács András mûvészettörténész és Murádin Beyer
Katalin mûépítész professzor, a népi építészet szakértõje.
Az alapítvány programjai közül kiemelkednek: Erdélyi falképek és kazettás mennyezetek állagvizsgálata és védelme, Az erdélyi népi építészeti
örökség kutatása és védelme, Pusztuló építészeti örökség állagvizsgálata,
Torockó értékvédõ program (Furu 1997). Utóbbi az Europa Nostra-díj
éremfokozatát nyerte el 1999-ben. A romániai mûemlékvédelmi képzés
stratégiájának szerves részeként nemzetközi együttmûködéssel folynak a
mûemlékvédelmi szakképzõ tanfolyamok: a 2000-ben elkezdett nagyenyedi nemzetközi mûemlék-felújítási szakmunkásképzõ program a
bonchidai Bánffy-kastélyban székelõ, szakemberképzõ központban folytatódik. Az alapítvány kezdeményezésére és szervezésében folyik a BabeºBolyai Tudomámnyegyetemen egy posztgraduális mûemlékvédelmi
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szakmérnöki tanfolyam. A 12. kiadványtól az alapítvány gondozza az
1993-tól megjelenõ Erdélyi mûemlékek ismertetõfüzet-sorozatot.
A Transilvania Trust a fõ szervezõje a Mûemlékvédelem elméleti és
gyakorlati kérdései tárgyú tusnádi nemzetközi konferencia-sorozatnak. A
rendezvény 1992-ben indult és fokozatosan rangos nemzetközi konferenciává nõtte ki magát. 1997-ben indult az alapítvány második tudományos rendezvénylánca Kolozsváron, a Történeti tartószerkezetek. A rendezvények magyarul, románul és angolul folynak.
A sepsiszentgyörgyi Keöpeczi Sebestyén József Mûemlékvédõ Egyesület az 1992-ben induló tusnádi mûemlékvédelmi konferencia-sorozat
társszervezõje. Az egyesület mellett Benczédi Sándor építész és Bodor
Csaba építõmérnök irányításával mûemlékek helyreállítását tervezõ iroda mûködik Atelier M kft. néven. Az egyesület gondozásában, és Benczédi Sándor szerkesztésében jelent meg a tusnádi tudományos rendezvénysorozat számos kötete.
Az Erdélyi Mûemlék-restaurátorok Egyesülete fogja egybe az Erdélyszerte több mint 40 szakmai civil szervezetbe tömörült mûemlékvédelemmel, mûtárgy-restaurálással, múzeumokkal  a mûemlékgondozástól
a bútor- és könyvrestaurálásig stb.  foglalkozó szakembereket, kutatókat.
Szakmai találkozókat szervez, kiadványokat gondoz. A mûemlékvédelem
stratégiájának a kidolgozásán fáradozik.

2.3. Építõtudományokat mûvelõ mûhelyek és kutatói
tevékenységük
Tudományos mûhelyek elsõsorban a felsõfokú oktatási intézményekben alakultak ki már 1990 elõtt, de utána is, illetve az itt oktató személyiségek környezetében. A legtöbb magyar oktató a kolozsvári Mûszaki
Egyetem építõmérnöki, valamint építészeti karán dolgozik, és itt a legnagyobb a magyar nemzetiségû hallgatók száma is (átlagban 1520%-ra becsülhetõ). De akadnak magyar oktatók és hallgatók a temesvári Politechnika Egyetem építõmérnöki karán, a bukaresti Ion Mincu Mûépítészeti
Egyetemen, sõt a Jászvásári Mûszaki Egyetemen is. Az adatokból világosan kiderül, hogy 1990 után a magyar anyanyelvû doktorandusok és fiatal oktatók száma nõtt. Megjegyzendõ, hogy a szakmában mindössze két
doktorátusvezetõ professzor mûködik: Bucur Ildikó 1999-tõl és Szabó
Bálint 2000-tõl, mindketten mérnöki vonalon.
Az egyes tudományos társaságok körül Tudományos mûhelyeknek
nevezhetõ alkotó-kutató csoportok jöttek létre, és ugyanakkor világosan
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érzékelhetõ az építkezéssel foglalkozó vállalkozások kutatás felé történõ
elmozdulása is. A piacgazdaság szabályainak megfelelve, a valóságban
számos építkezéssel foglalkozó cég hozza létre manapság saját tervezõ,
kutató, informatikus-softverkészítõ, kapcsolatteremtõ stb. csoportjait.
De lássuk, melyek a fõbb kutatói csoportok, kik az egyéni alkotók, és
mivel foglalkoznak.

2.3.1. A mûépítészeti kutatások
Murádin Katalin mûépítész, tanszékvezetõ professzor a kolozsvári
Mûszaki Egyetem Építészeti Karán. Oktatói minõségében elsõsorban belsõépítészettel foglalkozik (Murádin 1997), de tudományos tevékenysége
kiterjed a népi építészetre is (Murádin 2000), ebben a témakörben doktorált. A Transilvania Trust népi építészeti szakosztályának vezetõje, a már
említett Torockó-program szakmai tanácsadója. Foglalkozik még egyházi
építészettel, számos templom, parókia és templombelsõ alkotója (Murádin 1996b), a faragott kõszószékek kiváló ismerõje és kutatója (Murádin
1994a). Tudományos munkássága kiterjed az erdélyi építészettörténetre is
(Murádin 1993, 1994b, 1996a).
A bukaresti Ion Mincu Építészeti Egyetemrõl Takács Zoltán mûépítész, tanszékvezetõ professzor és munkatársa, Nemes Károly Imre mûépítész tanársegéd oktató-alkotó páros alapkutatási területei a lakásépítészet és lakáskultúra, belsõépítészet és formatervezés, belsõ díszítés és
reklámgrafika. Az utóbbi 12 évben több mint 30 épületet (családi ház,
villa, nyaraló, irodaház, üzletház stb.) alkottak. Esetenként érintkeznek
az erdélyi szakmai közösséggel (Takács 1996). Saját bevallásuk szerint erre fokozott igényt tartanak az elkövetkezendõkben.
Elkán György kolozsvári mûépítész egyike a keveseknek az erdélyi
magyar építészek közül, akik tudományos szinten foglalkoznak városrendezéssel (Elkán 2000a). Alapkutatása az emberi környezetnek, mint a létet szolgáló épített környezetnek mûködési és minõségi felértékelése, tervezése, megszervezése és mûködtetése. Ez alatt az urbanisztikai tervbõl
eredõ életminõség vizsgálatát, helyzetfelmérést és diagnózist a területrendezési tervekben, a tervek megvalósítása folytán létrejövõ változás
felmérését és menedzselését multidiszciplináris összefüggésekben, a
helyi önkormányzatok ez irányú tevékenységét, a fejlõdés stratégiáját,
magát az élethelyet értjük. Ezt, az ember épített környezetét pluridiszciplináris szemszögbõl vizsgáló, aránylag új tudományt nevezik urbanológiának (Elkán 2000b). Meghívott tanárként helységmenedzselést ad elõ a
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kolozsvári Mûszaki Egyetem építészeti karán (Elkán 1992). Elõad a kolozsvári BabeºBolyai Tudományegyetem Európai Tanulmányok Karán
is. Minisztériumi vezérigazgatóként nyert kitekintést a nagyvilágra már
1991-tõl fogva. A román delegáció vezetõjeként tartott elõadást a globális élethely-stratégiáról az ENSZ Emberi Települések Bizottságának
harrarei konferenciáján 1991 májusában. Részt vett az ENSZ és az Európai Unió égisze alatt 1992 februárjában Genfben rendezett, a helységfejlesztéssel foglalkozó rendezvényen. Kapcsolatban van a magyarországi
tudományossággal is (Elkán 1994).
Budapesten szerzett okleveles építészmérnöki diplomát a marosvásárhelyi Bíró Gábor. Több évtizedre visszanyúló alkotói tevékenységének kiemelkedõ területe a lakásépítészet. Véleménye szerint meg kell találnunk és
ki kell alakítanunk a helyi jellegû és hagyományainkat tisztelõ építészetet.
Terasz-udvaros lakásokról szóló régebbi tanulmányterve (Bíró 1988) ma is
aktuális. 1990 után könyveket ír az erdélyi magyar népi építészetrõl (Bíró
1992, 1999), valamint erdélyi középkori várakról (Bíró 1998).
Emõdi Tamás a nagyváradi Restitutor kft. vezetõ mûépítésze. Gyakorlati téren mûemlékvédelemmel és mûemléki tervezéssel foglalkozik.
Az Erdélyi mûemlékek sorozat három füzetének a szerzõje, amelyek a
hadadi, a szilágycsehi és a szilágynagyfalui református templomokat ismertetik. Elméleti szakmai érdeklõdése a középkori-koraújkori Erdélyt és
illetve a történelmi Erdélyhez kapcsolódó preremterületeket öleli fel elsõsorban építészettörténeti (Emõdi 1991, 1996, 1998), de mûemlékvédelmi szempontból is. Külön érdeklõdésre tarthatnak számot egyházi
építészeti kutatásai (Emõdi 1994, 1999). Emõdi Tamás sokrétû tudományos munkássága rendkívüli kommunikációs-készséggel párosul. A tusnádi konferenciasorozaton kívül, ahol mint elõadó, kiállító és szaktolmács szerepelt 1995 és 2001 között, szakelõadások sorozatát tartotta
számos helyi és országos mûemlékvédelmi konferencián: Szováta 1996,
Alvinc 1997, Szatmárnémeti 1998, Gyergyószárhegy 1999, Nagyvárad
2001. Szakmai kapcsolatot ápol magyarországi intézményekkel, elõadásokat tart magyarországi tudományos rendezvényeken is (Emõdi 2001).
Ugyancsak mûemlékkutatással és tervezéssel foglalkozik a Guttmann
Szabolcs építész (Guttmann 1997) vezette Pro Arch-Service kft. Szebenben.
Egy kis tervezõ-kutató csoportot Keresztes Géza marosvásárhelyi mûépítész irányít, amely több építészt, építõmérnököt, mûvészettörténészt,
restaurátort stb. foglalkoztat. Fõ kutatási és alkotási területük a történelmi városok kutatása, a történeti és mûemléki városrészek lehatárolása és
rehabilitációja. Fontosabb munkáik a történeti és mûemléki városrész le-
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határolása és rehabilitációja Segesvárott (Keresztes G. 1992), Medgyesen,
Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen, Torockó történeti és mûemléki
zóna lehatárolása. (Ez utóbbiért Europa Nostra-díjat kaptak a Transilvania Trusttal egyetemben.) Hangoztatják a mûemlékvédelemnek a városrendezésben játszó szerepét (Keresztes G. 1998). A székelyudvarhelyi városrendezés, valamint a vár és környezete revitalizációs tervét kísérõ
szakirodalomban jelen vannak Vofkori György (Vofkori Gy. 1995), valamint Dr. Vofkori László (Vofkori L. 1996) munkái.
Keresztes Gyula aranydiplomás építészmérnök 1944-ben kezdte el
szakmai tevékenységét. Ennek java részét mûemléképületek felmérése,
azok helyreállítási terveinek készítése jelentette. A tervek elkészítéséhez
számos kutatást végzett (boltozatok, födémek, tetõszerkezetek, díszítõelemek, freskók stb. feltárása, kutatása), igénybe véve a muzeológusok, a
régészek, az alkotómûvészek, valamint más szakemberek és iparosok segítségét is. Saját bevallása szerint a problémákban való elmélyedést, a
kutatási programot mindig az alkotómunkájában elõrelátható szükség határozta meg. Így 1990 után megjelent könyveiben egy alkotó élet tapasztalatai szûrõdnek le. Marosvásárhely különbözõ korokban emelt épületeirõl szól könyveinek a zöme (Keresztes Gy. 1996a, 1996b, 1997, 1998,
1999, 2000). Hasonlóképpen építészettörténeti jelentõségûek Maros megye kastélyait, udvarházait és középkori templomait bemutató és elemzõ
munkái (Keresztes Gy. 1995, 2001).
Egyéni és érdekes hangot üt meg tanulmányaiban Kovács Kázmér fiatal
mûépítész akkor, amikor a történeti település fogalmát szembeállítja a kortárs várossal (Kovács K. 1996a), és akkor is, amikor a népi építészetrõl mint
az építészet túlélési stratégiájának elemérõl értekezik (Kovács K. 1996b).
Köllõ Miklós mûépítészt, Gyergyószentmiklós fõépítészét, a mûemlékvédelemnek az önkormányzatok által szabályozott gyakorlatba ültetése foglalkoztatja (Köllõ M. 2000).
Olsefszky G. Edmund mûépítész, a Mûemlékek Országos Bizottságának tagja, a brassói Ego  tervezéssel és kutatással foglalkozó  kft.-t vezeti. Fõ kutatási területe a mûemlékek és történelmi települések védelme.
Legfontosabb tanulmányai a Kõhalom környéki szász települések felélesztésérõl (Olsefszky 1999), valamint a brassói erõdítési rendszer északi homlokzatának integrált fejlesztésérõl szólnak. Rendszeres résztvevõje az erdélyi magyar építéstudományi rendezvényeknek (Tusnád, ÉPKO).
Sebestyén József építész kutatási alaptémái a népi építészet, azon belül is a székelykapu (Sebestyén 1995), valamint az erõdített székelyföldi
templomok (Sebestyén 1998).
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Az erdélyi templomok és kastélyok belsõ faldíszítéseinek tanulmányozása is jelentkezik a kutatásban. Az erdélyi középkori falfestészettel foglalkozik Jánó Mihály (Jánó 1995, 1998). Az oltszemi Mikó-kastély falképeit mutatja be Bugár Mészáros Károly (Bugár 1997).

2.3.2. Az építõtudományi mérnöki kutatások
Elöljáróban el kell mondani azt, hogy amíg az erdélyi, általában a romániai mûépítészek nemigen ártják bele magukat mérnöki teendõkbe,
hiszen mérnöki képzésük nincs (azt azért zárójelben meg kell jegyezni,
hogy másfelõl igen magas fokú mûvészi képzést kapnak), addig ennek
fordítottja nem igaz. A dolog nyitja az, hogy a romániai ún. civil építõmérnök-képzés tartalmilag igen közel áll a magyarországi építészmérnökihez. Az esetleges hiányzó ismereteket aránylag könnyû pótolni. Legalábbis a mérnökök ezt hiszik. Ezért van az, hogy számos mérnök
foglalkozik olyan kutatási ágakkal, amelyek a két  a valóságban soha el
nem különíthetõ  foglalkozás és tudomány mezsgyéjén helyezkednek el,
vagy éppenséggel a másik térfélen.
A valódi építõtudományi mérnöki kutatások színhelyei szinte kizárólagosan az egyetemi tanszékek.
Elsõsorban ezeket igyekszik a tanulmány számba venni (betûrendben).
A kolozsvári Mûszaki Egyetem Építõmérnöki Karának Vasbeton- és
Fémszerkezetek Tanszékén Bucur Horváth Ildikó professzor holdudvarában alakult ki és mûködik egy kutatócsoport. Ennek tagjai, a szakirodalmi jegyzékben fellelhetõ román kutatómérnökökön kívül, több fiatal magyar oktató és doktorandus: Bacsó Árpád tanársegéd és doktorandus
héjszerkezetekkel (Bucur 2000a, 2001c, 2001e) és az épületek szerkezeti
rehabilitációjával (Bucur 2000b, 2000c) foglalkozik; Puskás Attila kolozsvári tervezõmérnök, doktorandus magasépületek szerkezeteit, illetve
szerkezeti anyagait (Bucur 2001b) kutatja; Ozsváth Róbert zilahi tervezõmérnök-doktorandusnak a kutatási témája a téglaboltozatos szerkezetek
(Bucur 2001d); Takács Csaba kolozsvári tervezõmérnök, doktorandus
2001-tõl a nagyfesztávú könnyû tetõszerkezeteket, nevezetesen, a
héjszerkezeteket hivatott kutatni; Péntek Árpád kolozsvári tervezõmérnök, doktorandus 2001-tõl a feszített vasbetontartókból kialakított
nagyfesztávú tetõszerkezeteket kutatja.
Maga Bucur Ildikó (szakmai neve: Bucur Horváth) 1994-tõl profeszszor, 2000-tõl vezet doktorátust. Az egyetemen elõadott tantárgyai: vasbeton és feszített beton szerkezetek, héjszerkezetek, épületek rehabilitá-
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ciója, vasbeton szerkezetek rehabilitációja, az építészet és építõtechnika
története, történeti tartószerkezetek. Statikus mérnöki minõségét (héjszerkezetek statikájának témakörében doktorált 1977-ben) 1990 után
építészeti és építõtechnika-történeti kutatásokkal gazdagította (Bucur
1993, 1995a), sõt az épületek filozófiájának a területére is elkalandozott
(Bucur 1998). A vasbeton tartályszerkezetek földrengésállóságát vizsgálta elméletileg (Bucur 1995) és laboratóriumban (Bucur 1999a). További
általános kutatásainak tárgya az utóbbi tíz évben az épületek rehabilitációja (Bucur 1996a, 1999b), ezen belül a vasbeton szerkezetek (Bucur
1996b, 2000a) és a falazott történeti szerkezetek diagnosztikája és rehabilitálása (Bucur 2001d, 2001e). Kutatócsoportjával együtt történeti fontosságú épületeket vizsgált építészeti és statikai szempontokból egyaránt (Bucur 2000b, 2000c, 2001c), és javaslatokat tett biztonságossá és
használhatóvá tételükre, hogy megõrizzék, illetve visszanyerjék eredeti
építészeti arculatukat. Azonkívül, hogy támogatja az erdélyi tudományos rendezvényeket (ÉPKO, Történeti Tartószerkezetek), számos külföldi tudományos kapcsolatot épített ki. Rendszeresen jár külföldi szakmai konferenciákra és kongresszusokra. Tagja a madridi székhelyû Héjés Térszerkezetek Nemzetközi Egyesületének (International Association
for Shell and Spatial Structures), alapító tagja e szervezet 17. Történeti
Szerkezetek munkacsoportjának (Bucur 2001a). Kapcsolatot tart fenn a
Magyar Építészek és Mérnökök Világszervezetével, valamint a Magyar
Professzorok Világtanácsával. 2000-tõl a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja.
Komoly könyvészeti kutatás elõzte meg minden társszerzõ részérõl
annak a nagylélegzetû, Csetri Elek és Jenei Dezsõ szerkesztette technikatörténeti kronológiának az összeállítását, amelynek építészeti és építõtechnikai részét Bucur Ildikó és Telegdi Csetri Klára állították össze (Barabás 1997). Utóbbi szerzõ behatóan foglalkozott a régi erdélyi fahidakkal
is (Telegdi 1992, 1997).
Kiss Zoltán docens ugyancsak a kolozsvári Mûszaki Egyetem Építõmérnöki Kara Vasbeton és Fémszerkezetek Tanszékén oktat. Ezen kívül
sikeres tervezõirodát, a PLAN 31 Ro kft.-t vezeti, mely csarnokok és bevásárlóközpontok elõregyártott vasbeton szerkezetének a tervezésére
szakosodott. Tudományos kutatásai java részét  elméleti kutatások és
laboratóriumi kísérletek  tanszékbeli kollégáival karöltve végezte. 1990
után posztgraduális képzésben vett részt a budapesti Mûszaki Egyetemen. 1997-ben doktorált, disszertációs dolgozata a centrifugálással tömörített és gyártott vasbeton szerkezeti elemekrõl szól. Egyetemi munka-
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társai Traian Oneþ professzor és Becski Álmos doktorandus (aki idõközben áttelepült Magyarországra). Tervezõirodai fiatal munkatársai Bálint
Károly, Rokaly Ernõ, Takács Csaba és Péntek Árpád mérnökök, akiket saját maga nevelt és nevel tervezõ szakmérnökké. Utóbbi kettõ Bucur Ildikó doktorandusa.
Kiss Zoltán tudományos kutatásai elsõsorban a vasbeton szilárságtana, a vasbeton és feszített beton szerkezeti elemek tárgykörébe tartoznak és
a következõ témákat ölelik fel: csúszóbetétes feszített vasbeton szerkezetek
(Tertea 1992), az acélbetétek korróziójának hatása csúszóbetétes, utófeszített vasbeton szerkezetekre (Kiss 1999; Oneþ 2000), pörgetéssel elõállított
vasbeton szerkezetek (Kiss 1994a, 1994b, 1995, 1998a, 1998b, 2000a; Oneþ
1995). Vizsgálta ugyanakkor tartószerkezetek viselkedését földrengéskor
(Kiss 1997, 2000; Oneþ 1996). Az EUROCODE európai szabvány hazai
alkalmazásának lehetõségét taglalja, példákkal alátámasztva, egy összehasonlító tanulmány keretében (Kiss 2001). A hazai tudományos rendezvények közül az ÉPKO-t látogatja rendszeresen. Ezen kívül fõleg magyarországi és szlovákiai tudományos értekezleteken vett részt.
A kolozsvári Mûszaki Egyetem Építõmérnöki Kara Épületek Mechanikája Tanszékén két, részben magyarokból álló kutatócsoport mûködik,
egymás munkáját ritka esetben érintve (Gobesz F. 1991b).
Az egyiknek mentora  a sajnos tavaly elhunyt  Gobesz Ferdinánd
professzor volt, kinek szerepét fia, Gobesz Zsongor Ferdinánd adjunktus
veszi át lassacskán. A kutatócsoport tagja még Bologa Irén adjunktus és
mások. Kutatási területeik közül legjelentõsebb az építõmérnöki szakértõi
információs rendszerek fejlesztése (Gobesz F.Gobesz Zs.Bologa 1992).
Gobesz Zsongor ebbõl doktorált (Gobesz Zs. 1999b). Ezenkívül igen jelentõs eredményekkel járnak kutatásaik a számítógépes mechanikai modellezés, statikai számítás és tervezés terén (Gobesz F.BologaGobesz Zs.
1991a, 1995; Gobesz Zs. 1998, 1999a, 2000). Gobesz Zsongor Ferdinánd
rendszerint jelen van az ÉPKO-konferenciákon. Mozgékony és sokoldalú.
Több országos és nemzetközi építészeti versenyre nevezett be. A sorozatos AMBIENT 1996-os, 1997-es és 1998-as nemzetközi építészeti kiállításokon a multimédia bemutatás szerkesztését és a számítógépes tervezést
népszerûsítette.
Az Épületek Mechanikája Tanszék egy másik kutatócsoportja szerkezetek statikájával, dinamikájával és állékonyságával, illetve a számítástechnika mérnöki alkalmazásaival foglalkozik.
Ennek a mûhelynek magyar kutatóegyénisége Kopenetz Lajos György
professzor, akinek a kötél- és membránszerkezetek a legfõbb specialitása
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(Kopenetz 1991b, 1992; Cãtãrig 1993, 1998a, 1998b). Nonlineáris szerkezeti vizsgálat, dinamikus állékonyság (Cãtãrig 1994a), könnyûszerkezetek
állékonyság-kontrollja (Cãtãrig 1996), könnyû fémmembrán szerkezetek
(Cãtãrig 2000) a témái e kutatócsoport kiemelt tanulmányai egy csomagjának. Vasbeton szerkezetek károsodásainak, a korrozív környezet hatásának a vizsgálata képezi további tanulmányaik tárgyát (Kopenetz 1990;
Cãtãrig 1994a). Fémszerkezeteket is tanulmányoznak, erõtani szempontból, valamint az állékonyság (Kopenetz 1991a) és a korrózió (Kopenetz
1994a) szemszögébõl. Számítási modellezéssel és számítógépes tervezéssel is foglalkoznak (Kopenetz 1994b; Cãtãrig 1995, 1997). Alagutak szerkezeti vizsgálata (Kopenetz 1993) és rehabilitációs tanulmányok (Kopenetz
2000a, 2000b) szélesítik ezt az igen terjedelmes és elágazó kutatómunkát.
Köllõ Gábor professzor a kolozsvári Mûszaki Egyetem Építõmérnöki
Karának utak, hidak és vasutak szakán oktat. Inkább egyéni kutatóként
jelentkezik. Fõ érdeklõdési és kutatási területe a vasbetonból és fémbõl
kombinált, ún. öszvérszerkezetek válfajai, illetve ezek alkalmazása a hídépítészetben (Köllõ G. 2000a, 2001). Öszvérszerkezetû vasúti hidakról
közöl (Köllõ G. 1993a, 1993b, 1994, 1996). Nagy fesztávú öszvérszerkezetû közúti hidakkal is foglalkozik (Köllõ G. 1997, 1998 és 1999a). Az
öszvészerkezetû lemezhidak számításáról könyve jelent meg (Köllõ G.
1999c). Tudományos tevékenysége kiterjed a nagysebességû vasutak kérdéskörére (Köllõ G. 2000b, 2000c), különös tekintettel a környezetvédelemre (Köllõ G. 1999b). Köllõ Gábor itthon és Magyarországon rendezett
szakmai konferenciákon vesz részt. Az EMT tudományos elnökhelyettesi minõségében a Kárpát-medencei magyar építõmérnöki tudományok
mûvelõit együvé terelõ ÉPKO tudományos konferencia-sorozat fõ szervezõje. Egyike az EMT által három éve indított Mûszaki Szemle kezdeményezõinek és szerkesztõinek.
Szabó Bálint professzor, építõmérnök, a kolozsvári Mûszaki Egyetemen oktat. Szakmai tevékenysége igen megalapozott: kivitelezõ mérnökként kezdte, majd kutatómérnökként folytatta az építõmérnöki kar Vasbeton Szerkezetek Tanszékén, 1976-tól pedig oktatóként dolgozik. Vasbeton
szerkezetekrõl adott elõ 1979-tõl az almérnöki szakon. 1984-ben doktorált. Disszertációjának témája az elõregyártott feszített beton héjívek.
1990 után ugyanannak az építõmérnöki karnak az építészeti tanszékére
megy át. Az építészeti (mûépítészeti) kar megalakulása óta ezen a karon
tanít, 1998-tól professzori minõségben, mégpedig tartószerkezet-elméletet, tartószerkezetek rehabilitációját, tartószerkezetek diagnosztikáját és
terápiáját, történeti tartószerkezetek rehabilitációját.
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Szabó Bálint az 1990-es évek elejétõl nagy energiával vetette be magát a mûemlékvédelembe. Fõ szervezõ egyénisége a mûemlékvédelemmel foglakozó tusnádi nemzetközi tudományos ülésszakoknak és a
kolozsvári Történeti tartószerkezetek konferenciáknak. 1996-tól a Transilvania Trust Alapítvány ügyvezetõ igazgatója, 2001-tõl pedig elnöke.
Vezetõje az Utilitas kft. mûemlék-felméréssel és restaurálással foglalkozó tervezõirodának. Maga köré gyûjtött számos tehetséges fiatal szakembert, akik közül egyesek 2001-tõl a doktorandusai. Így: Kirizsán Imola
építõmérnök, doktorandus, mûemlékvédõ szakmérnök. Kutatási alaptémája a gótikus fedélszerkezetek (Kirizsán 1999), de foglalkozott kazettás
mennyezetekkel (Kirizsán 2000) és falazott történeti szerkezetekkel is
(Kirizsán 2001); Makay Dorottya építõmérnök, doktorandus, mûemlékvédõ szakmérnök. Doktorandusi feladata a barokk fedélszerkezetek kutatása (Makay 1999). Barokk boltozatokkal és történeti falazott szerkezetekkel kapcsolatos esettanulmányokat mutatott be (Makay 2000, 2001);
Maksay Ádám építõmérnök, doktorandus, mûemlékvédelmi szakmérnök. Doktorandusi témája tartószerkezeti modellezés történeti szerkezetek esetében. Édesapjával, néhai id. Maksay Ádámmal együtt nagy
érdemei vannak a bonchidai Bánffy-kastély volt konyhaépületének helyreállításában (Makay 2001). Mûemlékvédelmi szakmérnöki képesítésüket mindhárman a budapesti Mûszaki Egyetem Építészmérnöki Tanszékén szerezték.
Ugyanehhez a tervezõ-kutató csoporthoz tartoznak még: Furu Árpád
építõmérnök, mûemlékvédõ szakmérnök, doktorandus a budapesti Mûszaki Egyetem Építészmérnöki Karán. Elsõsorban népi építészettel foglalkozik. A Torockó értékvédõ program igazgatója (Furu 1999, 2001). Eke Éva
mûépítészt az építészet és a társmûvészetek szintézise foglalkoztatja (Eke
1997). Kovács András az erdélyi késõi reneszánsz építményeirõl értekezik
(Kovács A. 1998).
Szabó Bálint a történeti tartószerkezetek felújításának általános
kérdéseit vizsgálja (Szabó 1996, 1997). A témakörben példákkal illusztrált
könyvet jelentetett meg (Szabó 1998). A történeti fedélszerkezetek felújításának elvi kérdéseirõl értekezik (Szabó 1999), az épített örökségnek mint a
kulturális örökség részének múltjáról és jövõjérõl, illetve az integrált épített
örökség védelmérõl elmélkedik (Szabó 2000, 2001). Több mûemlékvédelemmel foglalkozó egyesület tagja, illetve tisztségviselõje. Így az Erdélyi
Mûemlék-restaurátorok Egyesületének az elnöke, az EcoVAST Román
Nemzeti Bizottságának alelnöke, az ICOMOS Román Nemzeti Bizottságának vezetõségi, illetve a Mûemlékek Országos Bizottságának tagja.
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Mihalik András híd- és alagútmérnök (Moszkvában végzett) a Nagyváradi Egyetem Építõmérnöki Tanszékén oktat. Óriási szakmai tapasztalattal rendelkezik. Saját bevallása szerint, kutatásait mindahányszor a
megoldandó feladat szüksége határozta meg. 1990 után bekapcsolódott
az erdélyi magyar tudományos életbe. Részt vett szakmai rendezvényeken és számos tanulmányt közölt. Fõ kutatási területei: talajmechanika,
támasztó szerkezetek a mélyépítési és vízépítészeti gyakorlatban (Mihalik
1994a), konkrétan: támfalak alapozása (Mihalik 1999a), szivárgást gátló
árvízvédelmi töltések stabilitása (Mihalik 2000a), szivárgó alapozású és
felépítményû támfalak (2000b), elõregyártott vasbeton elemekkel vasalt
földtámrendszerek (Mihalik 2001; Molnár 2001), elõregyártott vasbeton
alapok és támrendszerek (Mihalik 1994b, 2000c), vasúti al- és felépítmények (Mihalik 1999b), hídszerkezetek (Mihalik 1998a), technikatörténet
(Mihalik 1998b). Kapcsolatot tart fenn magyarországi vízügyi szakemberekkel, részt vesz a Tiszadobon kétévenként megtartott vízügyi konferenciákon, valamint a Magyar Mérnökök és Építészek Világszervezete magyarországi rendezvényein.
Nagy-György Tamás fiatal doktorandus a temesvári Mûszaki Egyetem Építõmérnöki Karán. Kutatási területe: szerkezetek megerõsítése
szénszálas kompozitokkal. 1999-ben még diákként vett részt a Határon
Túli Mûszakis Magyar Diákok Tudományos Konferenciáján (Temesvár),
ahol elsõ helyezést ért el. Azóta évente szerepel az ÉPKO konferenciákon.
Eddig bemutatott tanulmányai a betonelemek szénszálas kompozitokkal
való megerõsítésérõl szólnak (Nagy-György 2000, 2001).
Fülöp A. Ludovic, ugyancsak a temesvári Mûszaki Egyetem Építõmérnöki Karáról, a többszintû acélszerkezetek földrengésállóságát vizsgálja (Fülöp 2000).
Az országos Építõipari Kutató Intézet kolozsvári fiókjának tudományos munkatársai Enyedi Károly és Kovács Levente építõmérnökök. Kutatási területük az épületek földrengésálló tervezése (Enyedi 1998). Ugyanebben a intézetben kutat Tõkés Attila fiatal építõmérnök (Maniu 2001).
Horváth Csaba és Romok József vízmûépítési mérnökök, a nagybányai Bányászati Kutató és Tervezõ Intézet tudományos munkatársai. Tudományos kutatásaik a zagytározók állékonyságának biztosítását és
növelését célozzák (Horváth 1990, 1997). A Máramaros megyei zagytározókról és állapotukról készítettek katasztert (Romok 2001) a magyarországi Tiszai Kormánybiztosi Hivatal rendelésére.
Jeleztem az elõbbiekben, hogy Erdély-szerte számos, a kutatás felé
orientálódó építõ-szerelõ kft. mûködik. Ilyen többek között a kolozsvári
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KÉSZ kft., amely könnyû fémrácsos szerkezeteket nemcsak tervez és épít,
de kutat is. Vagy a csíkszeredai GLOBAL TRADE kft. (igazgatója Nagy
Csaba építõmérnök), amely a székesfehérvári LIGNUM EURÓPA kft.-vel
karöltve alkalmazza és kutatja a hagyományos, valamint a rétegelt-ragasztott favázszerkezeteket. Ugyancsak favázszerkezetekkel, mégpedig a
szeglemezes favázszerkezetekkel foglalkozik Péter Sándor az AquapolRomania kft.-tõl (Péter 1998).
Az egyetemeken és kutató- vagy tervezõintézeteken kívül tudományos kutatómunkát végzõ építõmérnökök általában olyan kutatási témákat választanak, amelyekhez nem szükséges szervezett infrastruktúra (laboratóriumok, specifikus anyagok és eszközök).
Így nyilatkozik errõl a kérdésrõl a temesvári Jancsó Árpád út-, vasútés hídmérnök: Egy építõipari cégnél dolgozom, úgyhogy kutatásra nem
nagyon volt alkalmam. Munkahelyemen rutinfeladatokat látok el. Így az
egyedüli, még járható út az építészettörténeti kutatás [kiemelés a szerzõtõl]. Szeretem is csinálni. Erre sokat áldoztam...  írja Jancsó Árpád. Tanulmányai és könyvei a XIX. század elején épült temesvári mûemlék jellegû Bega-hidak (némelyik közülük technikai újdonság) részletes
történetét, szerkezeti leírását nyújtják (Jancsó 1998, 1999, 2000a, 2001).
Utakkal, útépítéssel kapcsolatos történeti dokumentumokat is vizsgál
(Jancsó 2000b, 2000c). Rendszeres résztvevõje az ÉPKO-konferenciáknak. Gyakran látogatja a magyarországi hidászkonferenciákat (Békéscsaba, Debrecen, Szolnok, Esztergom) és útügyi napokat. 1997-ben és 2001ben részt vett a budapesti Nemzetközi Útügyi Konferencián.
Balogh Ferenc építõmérnök vallomása pedig így hangzik: Tulajdonképpen elfajzott mérnök vagyok, mert építészettörténeti és elméleti, valamint stílustörténeti és mûemlékvédelmi (integrált urbanisztika is) kérdésekkel foglalkozom [kiemelések a szerzõtõl]. Kutatásai elsõsorban
alkotókra és alkotásokra vonatkoznak. Miután a 80-es évek elején Debreceni Lászlóról írt monográfiát (Balogh 1983), a 90-es években Kós Károlyt
tanulmányozta (Balogh 1995b, 1995c). Kutatta Kolozsvár területi és építészeti fejlõdését (Balogh 1995d). A népi mûemlékek védelmének a kérdését a hagyományõrzéssel és vidékfejlesztéssel kapcsolatban vizsgálja (Balogh 1997, 1999, 2000b). Az erdélyi mûemlékvédelemrõl és annak
szellemi dimenzióiról értekezik (Balogh 1994, 2000a).
Szász Béla marosvásárhelyi építõmérnök, mûemlékvédõ szakmérnök, a Comportarea in Situ a Construcþiilor szakmai szervezet országos
tanácsának (Comisia Naþionalã CISC) a tagja, egyben mûszaki szakértõje, a Romániai Szerkezettervezõ Mérnökök szakmai szervezetének alapí-
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tó tagja. Kutatási területei az épületek állóságának a követése és vizsgálata különös tekintettel Marosvásárhely történelmi városközpontjára. A
marosvásárhelyi Közüzem alkalmazottjaként számos mûemléképület
törzskönyvét állította össze, a Közüzem monográfiájának összeállítása
során rábukkant a város 19021910-bõl származó eredeti csatornázási
tervére. Rehabilitációs munkák tervezésében vett részt, ezekkel kapcsolatos kutatásairól tudományos értekezleteken számolt be (Szász 1990b,
1994). Kutatásai során egyaránt figyelmet szentel a mûvészettörténeti,
építészeti és tartószerkezeti szempontoknak (Szász 1990a, 1998, 2000),
az integrált mûemlékvédelemnek (Szász 2001). Munkájában nagy segítségére voltak Keresztes Gyula építészmérnök és Csákány Dezsõ építõmérnök, okleveles szakértõ. Rendszeres résztvevõje a tusnádi mûemlékvédelmi konferenciáknak.

3. Tudományos viták, kutatási tendenciák
3.1. Tudományos viták
Az elõzõ fejezet tartalmából kiderül, hogy a tágabb körû tudományos
viták színhelyei az elõbbiekben felsorolt és a szakirodalmi jegyzékben is
fellelhetõ tudományos rendezvények. Elsõsorban az Erdélyben megrendezett tudományos értekezletekre gondolok.
Az EMT által szervezett nemzetközi építéstudományi konferenciák
(ÉPKO) sorozata azért rendkívül hasznos, mert egyfelõl szakmai kitekintést tesz lehetõvé az anyaország és a Kárpát-medence más országainak
tudományos világába, szakmai kapcsolatok alakulnak ki, tapasztalatok
cserélõdnek. Másfelõl, lévén a konferencia nyelve magyar, hozzásegíti az
erdélyi szakembereket, kutatókat a magyar szaknyelv elsajátításához,
valamint hogy hozzászokjanak mondandójuk anyanyelvükön való szabatos elõadásához. Végül, de nem utolsósorban, egymás jobb megértésére
ösztönöz. Ez a konferencia-sorozat egyaránt szól a szakma említett két
ágához (l. 1.1. alfejezet), építõmérnökökhöz és építészekhez. Inkább az
elõbbiek látogatják. A tematika rendkívül tág, gyakorlatilag korlátlan, természetesen a szakma keretei között. Ez egyesek számára (mint például a
számomra) igen érdekes, sokféle információhoz lehet jutni, viszont az
egyes témákban való elmélyülés szempontjából, tehát éppenséggel a tudományosság terjesztésének szempontjából, kifogásolható. Az utóbbi
években már két ízben szekciókban folytak az elõadások, mégpedig: épí-
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tés és környezete, magasépítészet, út-, vasút- és hídépítés. Az elõadók zöme rendszerint magyarországi. Ez a konferenciák színvonalának szempontjából hasznos. Másfelõl a vendégelõadók nélkül egyelõre nincs vagy
nem lehet megmozgatni annyi erdélyi magyar anyanyelvû kutatót, elõadót, hogy egy konferenciára való teljen belõlük. Biztató viszont az, hogy
a kongresszus iránt számottevõ az érdeklõdés az erdélyi magyar szakemberek körében.
A másik két konferencia-sorozat, amelyeket a Transilvania Trust Alapítvány szervez (a tusnádi nemzetközi tudományos ülésszakok és a kolozsvári történeti tartószerkezetekrõl szóló konferenciák) teljesen más
jellegûek. A két rendezvénysorozatnak közös célja: a mûemlékvédelem.
Ez azért lehetséges, mert Erdélyben, ebben a pillanatban, rengeteg szakember foglalkozik mûemlékvédelemmel. Az elsõ konferencia-sorozat inkább építészekhez szól (de nem kizárólag hozzájuk), a második pedig fõleg építõmérnökökhöz. Több országból jönnek a résztvevõk, a legtöbben
Romániából és Magyarországról. Az elõadások általában magyarul vagy
románul (szinkrontolmácsolás mellett), ritka esetben angolul hangzanak
el. Az elõadások plénumban folynak. Az elõzõ rendezvény esetében említett átalános pozitívumok itt is érvényesülnek. Sõt, szakmai szempontból még tágabb értelmet nyernek: nagyobb földrajzi területrõl gyûl be információ egy adott témakörben.
Meg kell állapítani, hogy mindhárom tudományos rendezvény-sorozat sokat fejlõdött az évek során. Egyre többen látogatják, egyre színvonalasabbak, kinyomtatott köteteik egyre igényesebbek. A szervezõket
dicséri, hogy mindhárom rendezvényt szakmai kirándulások, cég- és
termékbemutatók kísérik. Azonban azt is ki kell mondani, hogy bizonyos tekintetben egy igényesebb szemlélõ kivetnivalót is találhat a színvonalban. Bár Magyarországról legtöbbször kitûnõ szakemberek érkeznek, minden jó szándék ellenére  amit csak dicsérni lehet  egyfajta
vidékiesség és bizonytalanság lengedezi körül ezeket a hazai rendezvényeket. Mindezt csakis azért mondom el, hogy az általam vélt okokat is
kifejthessem.
A legnagyobb baj az, hogy nincs magyar nyelvû felsõfokú oktatás az
érintett szakmában, és ahol nincs egyetem, nehéz minõségi kutatást felmutatni. Az egyetem hiánya egyfajta bizonytalanságot is szül az erdélyi
magyar építészkutatóban. Nincs közös gyökér, nincs közös ház, mindenki más helyrõl érkezik. Nincs, ami és aki az erdélyi magyar építészeti (általában, mûszaki) tudományosságot összefogja. Az ezt pótolni igyekvõ
kezdeményezések, bármennyire hasznosak, az egyetem szerepét nem
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tölthetik be. Nem lehet igazi erdélyi magyar tudományosságról beszélni
az építészetben egyetem nélkül.
Azokban a kisebb-nagyobb magyar vagy vegyes kutatói csoportokban, amelyek szétszórva léteznek a hazai egyetemeken, igenis folynak tudományos viták. Véleményem szerint ott folynak a legmélyebbre ható tudományos viták. Természetesen román kollégák közremûködésével is. De
legalább létezik egy akadémiai légkör, amit nagyon nehéz mással pótolni. Számunkra mindenképpen hasznos, hogy azok, akiknek sikerül, vagy
sikerült eddig, egy bizonyos tudományos szintet elérniük, ösztönözni,
serkenteni képesek a körükben dolgozó fiatal, magyar munkatársakat.
Igen ám, csakhogy ezek a csoportok aránylag szûk körûek (ha egyáltalán
léteznek, mert biza vannak hiány-szakterületek), a körök pedig egymással ritkán érintkeznek.
Ami a kutatással is foglalkozó vállalkozásokat illeti, amelyek egyegy civil szervezet vagy alapítvány mellett mûködnek, az a helyzet,
hogy a dolgok természetébõl fakadóan legfõbb céljuk a pénzszerzés, ami
természetes, hiszen ebbõl élnek. Mûvelhetik ugyanakkor a tudományt
igen magas szinten. Mint ahogy kevésbé szerencsés esetben megtörténhet, hogy amit nyújtanak, az jól reklámozott kis tudomány, sok pénzért.
Mindent összevetve, ilyen szervezési rendszerekre szükség van, rendkívül hasznos dolgokat tesznek, viszont a tudományos kutatás minõsége
és színvonala biztosításának a szempontjából nem helyettesíthetik az
egyetemet.
A független építõipari vagy tervezõ kft.-k is végezhetnek kitûnõ kutatómunkát. És információim szerint végeznek is. Természetes módon látogatják a tudományos rendezvényeket, cég- és termékbemutatókon, illetve szakmai kiállításokon vesznek részt. Az információszerzésen kívül
legfõbb céljuk, igen helyesen, a reklám. Csakhogy egy magát tisztelõ cég
saját tudományos eredményeit, amibõl feltételezhetõen profittöbbletje
származik, nem szívesen adja mások tudtára. Sõt, alkalmakként a kutatónak munkahelyi kötelessége a titoktartás. Tehát valójában imigyen sem
helyettesíthetõ az egyetemi tudományos kutatás.
Az általam említett provincializmusnak van még egy másik oka.
Aránylag keveset érintkezünk a külföldi, a nyugati tudományossággal.
Ennek nyilván elsõsorban anyagi okai vannak, de létezik véleményem
szerint egy bizonyos fokú tehetetlenség is. Ahhoz, hogy minket mint tudományosan kutató közösséget külföldön számba vegyenek, valamilyen
kutatással (is) foglalkozó intézmény képviselõiként kell fellépnünk.
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Megállapítható, hogy az építõtudományok egyes ágazataiban, ha kialakulnak is kapcsolatok, nincs megfelelõ koordináció. Amint azt számos
általam felkért kutató jelezte, bizonyos kataszterek (például a mûemlékvédelemben) szétszórtak. Mindenki tartogatja a saját felméréseinek, kutatásainak az eredményeit. Egyesek szívesen tennék közkinccsé, de nem tudják,
hogyan. A konferenciákon való közlés elégtelen. Az adatok nem kerülnek
egységes nyilvántartásba, nem elérhetõek a szakemberek számára. Bár gyakorta szépszámú civil szervezet mûködik egy és ugyanazon szférában, nem
sikerül az eredményeket összehangolni. Ezen is segíthetne egy mindenki
által elismert felsõfokú oktató és tudományos intézmény.
Az elõzõ fejezet anyagából világosan kiderül, hogy az erdélyi magyar
szakmai szervezetek, egyesületek, társaságok szinte mindegyike rendez
szakmai vitákat, fórumokat, országos, megyei, illetve helyi szinten. Ez
utóbbiak rendkívüli hasznát az önkormányzatok pozitív befolyásolásában látom.
Az is kiderül az elõzõ fejezetbõl, hogy minden, magára valamit adó
erdélyi magyar kutató felvette a kapcsolatot a magyarországi tudományosságot képviselõ intézmények valamelyikével és eljár bizonyos tudományos rendezvényekre. Nagy szerepe van ebben a magyarországi felsõfokú és tudományos intézmények befogadó- és segítõkészségének. Megint
csak azt tudom mondani, hogy ez a kapcsolattartás is szervezettebb és
hatékonyabb lehetne, ha létezne a saját csúcsintézmény, az egyetemi kar.

3.2. Kutatási tendenciák
Érdekes megfigyelni, hogy nagy általánosságban az utóbbi 12 év során azok a tudományos ágazatok kerültek elõtérbe, amelyekben a kutatás
nem kerül pénzbe, vagy kevés pénzbe kerül. Gondolok itt a matematikára elsõsorban, de a filozófiára is. Így van ez az építõtudományok területén is. Nagyrészt háttérbe szorultak a költséges laboratóriumi vizsgálódásokat igénylõ kutatások, amelyek nélkül egyes ágazatokban nem lehet
igazán kutatásról beszélni. És maradt:
Egyfelõl a spekulatív kutatás, a csupán gondolkodással kutatás,
amely viszont a szakmának csak bizonyos területein alkalmazható.
Ilyen a matematika  azaz az építészeti rendszerek olyan mérnöki számításokhoz vezetõ mechanikai és matematikai modellezései, amelyek a
lehetõ legközelebb állnak a valósághoz, és ezáltal lehetõvé teszik az
építmények biztonságának a növelését. Ez a tendencia világosan ki is olvasható az elõzõ fejezet tartalmából, valamint a mellékelt szakirodalmi
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jegyzékbõl: szerkezetek statikai és dinamikai vizsgálata, állékonyság
vizsgálata, matematikai modellek, földrengésre való számítás stb. Még
ha nem olyan mértékben valósult is meg, mint ahogy várható lett volna.
Továbbá az értelmezések, kapcsolatok feltárása, rendszerek kidolgozása,
interdiszciplináris megközelítések stb., mindez az épületekre, mérnöki
létesítményekre, városokra, tájakra, berendezésekre, környezetre stb.
vonatkoztatva, el egészen az épített környezet és elemeinek filozófiai
értelmezéséig.
Másfelõl maradt az a lehetõség, hogy kutassuk azt, ami van. Például:
létezõ épületet  állagvizsgálat vagy esettanulmány; régi épületet  mûemlékvizsgálat; épületeket és levéltárakat  építészettörténet. Ha már az
épületet felmértük, felbecsültük, akkor tanulmányozzuk és javasoljuk is
a megjavítását  felújítás, restaurálás, rehabilitáció. Röviden: mûemlékvédelem, épület-rehabilitáció, építészet- és építõtechnika-történet, mûvészettörténet. Ez a tendencia olvasható ki a legmarkánsabban az utóbbi 12 év
tudományos kutatásainak áttekintése során.
Az említett kutatási terek mindegyike természetesen egy társadalmi
szükséglethez igazodik, egy társadalmi rendelésnek felel meg. Legyen az
az ember biztonságának az igénye, a hagyomány megõrzése, az identitás
védelme, az épített környezet ápolása, faluturizmus vagy bármi más,
amire a társadalomnak, a közösségnek igénye van.

4. Az elvégzett alapkutatásokból
kiinduló általánosabb tudományos
kérdések (problémakatalógus)
4.1. A tudományos kérdések csoportosítása
Minden építészeti megvalósításhoz elméleti ismeretek szükségesek,
amelyek nemcsak mûszaki részletismereteket ölelnek fel, hanem tágabb
körû tudást is tartalmazniuk kell. A mérnöknek tájékozottnak kell lennie
az általa tervezett létesítmény emberi vonatkozásairól, beleértve nemcsak a használati szempontokat, hanem a komfortot, az esztétikát, a környezetvédelmet, és általában az emberre, az emberi közösségre gyakorolt
hatását. Ezenkívül természetesen tisztában kell lennie a tervezés konkrét
módszereivel. (Kollár 2001)
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Az idézett megállapításból kiindulva is megfogalmazódhat az építész
(mûépítész) számára az a fordított igény, hogy a formaalkotó tehetségnek,
készségnek és tudásnak  válaszként valamely társadalmi rendelésre 
szigorúan a tárgyhoz kötötten kell érvényesülnie. A fantázia nem csaponghat teljesen szabadon, hiszen egy adott elvárásra kell megfelelõ, lehetõleg a legjobb választ adni. Itt kezdõdik ennek az alkotó munkának a
tudomány jellege, amely a mérnöki gondolkodás nélkül elképzelhetetlen.
Mindebbõl következik, hogy az építészet tudományos kérdései, amelyek az elõbbi fejezetekben felvázolt alapkutatásokból is levezethetõek,
két általános kérdéskörbe csoportosíthatók, azaz illeszthetõk: a formaképzés és formakultúra, valamint a mérnöki gondolkodás.
Az elsõbe sorolhatjuk be azokat az általános tudományos kérdéseket,
amelyek az építész (mûépítész) foglalkozási körébe tartoznak. A második
kérdéskörhöz az építõmérnök sajátos problematikája tartozik. Természetesen, amint már fennebb említettem, átjárhatóság van a két terület között.

4.2. Általános tudományos kérdések az építészeti forma
és formaképzés tárgykörben
Az áttekintett kutatások a következõ tudományos témákra vonatkoznak: épített környezet és környezetvédelem; város- és településrendészet
pluridiszciplináris megközelítése, urbanológia; vidékfejlesztés; helységfejlesztés; lakásépítészet és lakáskultúra; kereskedelmi és ipari csarnokok;
templomépítészet; népi építészet; belsõépítészet és formatervezés; belsõ
díszítések; az épített örökség feltárása; az épített örökség védelme; az épített örökség elemeinek és egészének a rehabilitációja; építészettörténet.

4.3. Általános tudományos kérdések a mérnöki gondolkozás
tárgykörében
Az utóbbi 12 év tudományos alapkutatásaink áttekintése nyomán kiderül, hogy elõször is szükséges behatárolni a különbözõ mérnöki szakterületeket, majd azok keretében megjelölni az általános tudományos kérdéseket.
4.3.1. Magasépítés: tartószerkezetek elmélete (vasbeton és feszített
beton szerkezetek, fémszerkezetek, héjszerkezetek, membránszerkezetek, favázszerkezetek, kötélszerkezetek); szerkezetek földrengésállósága;
könnyû szerkezetek állékonysága; magas szerkezetek állékonysága, dinamikus állékonyság; szerkezetek mechanikai és matematikai modellezése; számítógéppel segédelt mechanikai modellezés, statikai számítás

224

BUCUR HORVÁTH ILDIKÓ

és tervezés; építõmérnöki szakértõi információ-rendszerek fejlesztése;
szerkezetek károsodásai, korrózió; tartószerkezetek diagnosztikája és rehabilitációja; történeti tartószerkezetek diagnosztikája és rehabilitációja;
új szerkezeti anyagok vizsgálata és alkalmazása; az építészet és építõtechnika története.
4.3.2. Út-, vasút- és hídépítés: hídszerkezetek (öszvérszerkezetû hidak, fahidak); történeti hidak; vasúti al- és felépítmények; nagysebességû vasutak.
4.3.3. Mélyépítés, vízi építés és talajmechanika: alagutak szerkezeti
vizsgálata; támasztó szerkezetek (támfalak, földtámrendszerek); árvízvédelmi töltések; különleges alapozások; zagytározók állékonysága.

5. A tudományos kutatások fejlesztésére vonatkozó
javaslatok
Véleményem szerint támogatást igényelnek azok a kutatások is, amelyeknek tárgya a modern technikához és technológiákhoz kapcsolódik.
Többek között azok, amelyek a technika modern eszköztárát felhasználva új anyagokat és szerkezeteket vizsgálnak. Ugyancsak kiemelt támogatást igényelnek az épített környezet alakítását és fejlesztését a maga
komplexitásában vizsgáló kutatások.
A felkérésemre beérkezett vélemények között több ízben is jelentkezik az igény egy szervezettebb és összehangoltabb kutatásra. Mások az elméleti háttér megszilárdítását, az intézményes keret megteremtését látják
követendõnek a kutatás minõségének növelése érdekében. Elhangzott az
igény egy hazai magyar építészeti folyóirat indítására. Javaslat érkezett a
számítástechnikára és modern kommunikációs technológiákra alapozott
kutatások ösztönzésére.
Véleményem szerint minden lépés, amely az elkövetkezendõkben a
kutatások fejlesztését az építõtudományok terén hivatott elõsegíteni, össze
kell hogy csengjen egy saját egyetemi kar létrehozását célzó törekvéssel.
Amint azt már kifejtettem a 3.1. alfejezetben, nem lehet az építõtudományok terén (mint ahogy más téren sem) valóban színvonalas kutatást
megteremteni saját felsõoktatási intézmény nélkül.
De addig is:
1. Elsõsorban ki kell dolgozni egy stratégiát az új kar létrehozására.
Meg kell határozni a kar profilját (vagy profiljait), amely értelemszerûen az erdélyi magyar közösség fejlõdésének, gazdasági érdekeinek,
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identitása megõrzésének, helyben maradásának az érdekeit a legjobban
szolgálja, és ugyanakkor beilleszkedik a Romániában engedélyezhetõ
szakok névjegyzékébe. Ezt a döntést semmiképpen sem szabadna senki
személyes érdekének alávetni.
El kell dönteni a létesítendõ kar földrajzi elhelyezését konkrét érvek
függvényében. Személy szerint el tudom képzelni mind egy székelyföldi
kisvárosban, mind Marosvásárhelyen. A legkevésbé Kolozsvárott.
Szükséges felmérni a létezõ oktatói-kutatói humán potenciált (erre
részben a jelen tanulmány is alapot nyújthat), amibõl kiderülhet, hogy mely
szakterületen szükséges a fokozottabb támogatás, illetve oktatói képzés.
2. A tudományos kutatás fejlesztésére a legjárhatóbb útnak a fiatal
szakemberek képzésének, illetve továbbképzésének a támogatását tartom.
Konkrétan: pályázat útján nyert részképzés magyarországi egyetemeken
hallgatók számára; pályázat útján nyert továbbképzés (vagy doktorandusi, vagy egyszerû szakmai részképzés) ugyancsak magyarországi egyetemeken fiatal doktorandusok, oktatók, szakemberek számára; pályázat útján nyert kutatási támogatás kutatók, egyetemi oktatók számára.
3. Speciális szakterületeken kívánatos lenne erdélyi fiatal magyar
szakemberek külföldi (nem magyarországi) posztgraduális képzése.
Olyan szakkérdésekben elsõsorban, amelyekkel Magyarországon nem
foglalkoznak, de nálunk szükségesek (például a földrengéssel kapcsolatos problémák).
4. Lehetõséget kell teremteni, a fiatal kutatók számára és nevelni kell
õket a világra való nagyobb mértékû kitekintésre, a világszerte folyó kutatások megismerésére, magyarországi és külföldi kutatókkal való állandó
kapcsolattartásra, az európai kutatásba való szervesebb bekapcsolódásba.
Javasolom, hogy pályázatok útján tegyük lehetõvé, illetve támogassuk fiatal szakembereink részvételét külföldön rendezett tudományos fórumokon.
5. A pályázatokkal kapcsolatban van néhány javaslatom:
Fontosnak tartanám, hogy a kutatási pályázatok elbírálására szakonként differenciált rendszert vezessenek be, amely megfelel a szakterület
fejlõdési igényeinek.
Kívánatosnak tartom, hogy a kutatási pályázatok elbírálási rendszere
a fiatal kutatóknak kedvezzen.
Ugyancsak a kutatási pályázatoknál jó volna tekintetbe venni a kutatási témát is, olyan értelemben, hogy egyfelõl az erdélyi tudományosságból (szinte) hiányzó és ugyanakkor a közösség javára hasznosítható vizsgálódások is gazdát kapjanak (ilyen például a modern favázszerkezetek
kutatása), másfelõl bizonyos kutatásokat, elsõsorban a modern eszközök-
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kel történõ kutatást lenne ésszerû támogatni (mint például: számítógépes
modellezés és tesztelés), valamint más, a szakma által kijelölt területeket.
A kutatási pályázatok ne csak pénzbeli támogatást jelentsenek, hanem legalább egy rövid magyarországi tanulmányút lehetõségét is.
Jó lenne, ha a tanulmányi és kutatói pályázatoknál, amennyiben születik egy stratégiai döntés, attól fogva vegyék tekintetbe a megalakítandó
egyetemi kar szükségleteit.
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KUTATÁSOK. 19902001.

1. A számítástechnika fejlõdésének nemzetközi
és romániai vonatkozásai
Az utóbbi évtizedben a számítástechnika területén alapvetõ, forradalminak mondható változásoknak voltunk tanúi. A legújabb hardver
eszközök teljesítménye (processzorok sebessége, tárolók kapacitása,
adatátviteli eszközök sebessége) túlszárnyalta a tíz évvel ezelõtti legoptimistább elõrejelzéseket. Új programozási és alkalmazásfejlesztési paradigmákat használunk ma, mint például az objektum-orientált programozás, a párhuzamos és az osztott rendszerben való feldolgozás, a
kommunikációra alapuló alkalmazások, vagy a három gyûrûs (threetire) rendszer-architektúra.
Az új kommunikációs technológiák és számítástechnikai eszközök
párosítása lehetõvé tette az információs társadalom infrastruktúrájának a
kiépítését, melynek lényege az informatika intenzív alkalmazása a különbözõ társadalmi tevékenységekben, a kutatási, termelési és kereskedelmi
területektõl az oktatási, egészségügyi, szociális vagy akár a mûvelõdési
területekig.
Ez a tény új kihívásokat és feladatokat állít a számítástechnika és távközlés területén dolgozó kutatók számára. Sok országban az infokommunikáció fejlesztését állampolitikai célnak minõsítik. Ezért több
nemzeti és nemzetközi program született, amelynek célja egyrészt hatékonyan kihasználni a már létezõ info-kommunikációs technológiákat,
másrészt stratégiát adni az informatikai kutatásnak.
Hardverfejlesztés terén az utóbbi évtizedben a következõ eredményeket lehet a legkiemelkedõbbnek minõsíteni: az új processzorok mûködési frekvenciája meghaladja a 4 GHz frekvenciát; a szuperskalárispipeline processzor architektúra fejlesztésével nagyobb feldolgozási
sebességet lehet elérni; a belsõ memória áramkörök kapacitása megköze-
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líti az 1 Gb nagyságot és a hozzáférési idõ 1015 ns-ra csökkent; a CD és
DVD tároló technológiák elérték a felnõtt kort.
Szoftver tekintetében a következõ technológiák, programozási nyelvek és operációs rendszerek hoztak fontos áttörést az utóbbi években: a
Java nyelv és a hozzácsatolt technológiák (Java-script, Java-Beans,
applets); a desktop gépekre (gépeknek) épített Windows-platform változatok, melyeknek ablak alapú felhasználói felülete megkönnyítette a
hozzáférést a számítógéphez a különbözõ felkészültséggel rendelkezõ
felhasználóknak; objektum-orientált programozási nyelvek és felületek
(pl. Visual Studio, Delphi); objektum-orientált hozzáférési modellek és
technológiák (pl. CORBA, COM, DCOM); a mesterséges intelligenciában
alkalmazott új keresési módszerek (pl. Data-mining, genetikai algoritmusok, új generációs neuronhálózatok).
A digitális kommunikáció területén a következõ eredmények említhetõk: nagy sávszélességû, gyors átvitelû hálózatok létesítése; ezek alapján az Internet-hálózat használata általánossá vált; a különbözõ típusú
adatáramlás (digitális adatok, hang, video) egy hálózaton való továbbítása; a WEB-technológiákon alapuló alkalmazások fejlesztése (információkeresés, e-kereskedelem, e-üzlet, telekonferencia); új hozzáférési modellek (pl. mobil ágensek, osztott szolgáltatások), adatbiztonsági rendszerek
és a szolgáltatás-minõséget ellenõrzõ/biztosító eszközök.
Ami a belföldi számítástechnikai kutatást illeti, az utóbbi évtized
válságos idõszaknak minõsíthetõ. A gazdasági és politikai rendszerváltás
lényegesen megváltoztatta az ezen a területen folytatott kutatási és fejlesztési tevékenység céljait, anyagi helyzetét és tartalmát. Az 1989-es események után az azelõtt többnyire szocialista piacra irányuló hazai informatikai kutatás szembe kellett nézzen a nyugatról áradó technológiai
konkurenciával. Ez sok romániai számítástechnikai termék fejlesztésének és gyártásának azonnali leállítását okozta (pl. a belföldi gyártású személyi számítógépek, perifériák, automatizálási készülékek, távközlési
eszközök, digitális orvosi felszerelések stb.). Termelés hiányában a termékfejlesztési igények alaposan csökkentek. A helyzetet súlyosbította az
ipari beruházások aránylag alacsony szintje. Ezért a számítástechnikai
kutatásnak új célokat és területeket kellett keresnie. Ugyanakkor új anyagi forrásokat kellett találni a kutatómunka folytatásához.
A kormány által kezdeményezett és támogatott országos kutatási
programok részben pótolták a rendelések hiányát. Ugyanakkor a kutatás
nagyrészt a felsõoktatási intézetekbe tevõdött át, kiegészítve az oktatási
tevékenységet.
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Kezdetben a számítástechnikai kutatás fõleg az elméleti területek felé irányult, mivel az effajta kutatás kevésbé igényel széles technológiai
hátteret. Viszont az utóbbi években a nemzetközi kapcsolatok jóvoltából
romániai kutatócsoportok részt vettek alkalmazás-fejlesztési nemzetközi
programokban. Az elért eredmények alapján több külföldi partnerrel sikerült együttmûködési megállapodást kötni. A kapcsolatteremtésben
fontos szerepet játszott az Európai Unió által támogatott oktatási és kutatási programokba foglalt diák- és tanárcsere (ilyen például a TEMPUS,
SOCRARES vagy az újabb CEEPUS program).
Az utóbbi évtizedben folytatott kutatási és fejlesztési tevékenység a
számítástechnika, informatika és távközlés széles területeit próbálta lefedni, a digitális áramkörök korszerû tervezésétõl a legújabb alkalmazásfejlesztési módszerekig, amelyekben a kommunikáció lényeges szerepet
játszik. Említésre méltók a kép- és hangfeldolgozásban elért eredmények,
a mesterséges intelligenciát alkalmazó fejlesztések, a digitális vezérlésû
ipari alkalmazások, vagy a WAN és MAN kiterjesztésû számítógép-hálózatok. Az elért eredmények számos színvonalas doktori értekezésben
tükrözõdnek.

2. A számítástechnika és informatika oktatása
A számítástechnikában az utóbbi tíz évben történt forradalmi változások fontos átalakulásokkal jártak az oktatás területén is. Az informatikai tantárgyak tartalma lényegesen módosult; az új programozási és
rendszerfejlesztési módszerek és eszközök áradatát pedig rövid idõ alatt
rendezett és egységes formába kellett önteni. Ugyanakkor a korszerû
technológiák tanításához új tantárgyakat kellett bevezetni, ilyenek például: a számítógép-hálózatok, az osztott rendszerek, a képfeldolgozás és
-felismerés, vagy a mesterséges intelligencia és alkalmazásai.
A még kutatási/fejlesztési fázisban levõ módszerek vagy eszközök
gyakran nyomban a tankönyvekbe kerülnek. Például a COM, DCOM,
CORBA adathozzáférési modellek még nem érték el az érett kort, de
máris hagyományos fejezetek az osztott rendszerek tantárgyban. Ezért a
számítástechnika területén különösképpen fontos az oktatási és a kutatási tevékenység közti kapcsolat.
Ezek után indokoltak az egyre gyakrabban feltett kérdések: mit, hogyan, milyen szinten, mennyire részletesen szükséges tanítani az informatikai tantárgyakból? Melyik az optimális arány az elméleti és a gyakor-
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lati ismeretek között? Ez azért is fontos, mert az új technológiák megjelenése nemegyszer megelõzi a hozzá kapcsolódó elmélet kikristályosodását. Minthogy ma az informatika fontos szerepet játszik az emberi tevékenység minden területén, nem csak szaktárgyként, hanem az általános
mûveltséghez tartozó ismeretanyagként kell tanítani.
Az utóbbi években a személyi számítógép és a hálózati kommunikáció terjedésének jóvoltából sikerült egyre alacsonyabb oktatási szintekre
bevezetni az informatika tanítását. Ma már általános az informatika tanítása líceumi szinten, sok általános iskolában pedig választható tantárgyként tanítják. Minden iskolának morális felelõssége megtalálni a szükséges erõforrásokat ahhoz, hogy a világhálóhoz kapcsolódjon. Ez viszont
nem helyettesítheti az országos informatizálási programot, amely sajnos
mindmáig késik.
Az informatika-tanulás ösztönzésének céljából az erdélyi magyar
iskolákban évente megrendezik a Nemes Tihamér elnevezésû informatika-versenyt. A verseny helyi és erdélyi szakasza után a legjobbak a magyarországi versenyen vesznek részt. A nyertesek felvételi nélkül beiratkozhatnak a magyarországi egyetemekre.
A felsõoktatásban egyre nõtt a számítástechnikai és informatikai tagozatokon tanuló diákok száma. Megjelentek az elsõ magyar nyelvû szakok és fõiskolák, mint például a Gábor Dénes Fõiskola, vagy a Partium
Egyetem informatika részlegei. Sajnos még nincsenek magyar nyelven tanuló csoportok az állami mûszaki egyetemeken. Viszont elsõ lépésként,
az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság kezdeményezésére,
több egyetemen rendszeresen tartanak magyar terminológia-elõadásokat.
Súlyos gondot okoz azonban a magyar nyelvû szakirodalom hiánya.
A CEEPUS (Central European Exchange Program for University
Studies) program keretében sikerült bekapcsolódni egy nemzetközi hálózatba, melynek célja a magyar szaknyelv elsajátítása és gyakorlása. A magyarországi, romániai és szlovákiai egyetemek között létrejött hálózat
ösztöndíjakkal támogatja a diák- és tanárcserét.
Az Európai Unió által szervezett TEMPUS program fontos szerepet
játszott a számítástechnikai felsõoktatás és kutatás szintjének emelésében. A program a támogatott ösztöndíjak és rendezvények révén bekapcsolódási lehetõséget nyújtott diákoknak és oktatóknak a nyugat-európai
felsõoktatási rendszerbe. Ennek nyomán több végzõs diák folytathatta tanulmányait elismert nyugat-európai egyetemeken (mesteri vagy doktori
programok keretében), és számos közös kutatási program is létrejött.
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3. Kutatási és fejlesztési területek
A romániai kutatómunka nagy vonalakban követte a nemzetközi
szinten folytatott fontosabb elméleti és fejlesztési irányzatokat. A legnagyobb érdeklõdés a digitális kommunikációval kapcsolatos ágakat övezte, az elméleti protokoll-elemzõ módszerektõl a gyakorlati hálózatfejlesztési és -telepítési technikákig. Említeni lehet több sikeres fejlesztést,
melynek célja a különbözõ protokollok formális viselkedésének leírása, a
hálózatok valós idejû viselkedésének elemzése, vagy az új protokollok alkalmazása volt.
Fontos eredménynek minõsíthetõ az országos oktatási hálózat
(RoEduNet) megtervezése és megvalósítása, ez összeköti Románia összes
felsõoktatási és kutatási intézetét, és lehetõséget nyújt több általános és
középiskolának is bekapcsolódni a világhálóba. Ugyancsak fontos fejlesztési eredménynek minõsíthetõ a kolozsvári egyetemi központ hálózatának megvalósítása. Az optikai szálon mûködõ MAN (Metropolitan Area
Network) típusú hálózat a legújabb és legkorszerûbb nemzetközi standardoknak felel meg. A következõ lépés ebben az irányban a legmodernebb
európai kutatási hálózat (GEANT) romániai szakaszának a kifejlesztése.
Ezekben a fejlesztésekben fontos szerepet vállalt Pusztai Kálmán és az általa vezetett kutatócsoport.
Ugyancsak a digitális kommunikációhoz kapcsolódnak az olyan kutatási ágak, ahol magasabb minõségi szinten próbálják kihasználni a már
meglévõ Internet-infrastruktúrát. Itt említhetõk az osztott rendszerek
területén végzett fejlesztések, a hálózati menedzsmenttel foglalkozó kísérletek vagy a hálózati biztonsággal kapcsolatos kutatások. A következõ
kutatók eredményei emelhetõk ki: Haller Piroska  a valós idejû multimédia kommunikációhoz kapcsolódó fejlesztésekkel; Sebestyén György
 az osztott vezérlõrendszerek területén megvalósított alkalmazásokkal;
Cebuc Emil, Kreiter Ottó, Estan Cristian  a hálózati menedzsmentben elért eredményekkel; Poszet Ottó  a digitális hálózatokban alkalmazott
biztonsági stratégiák és algoritmusok fejlesztésével.
A digitális ipari hálózatok területén Sebestyén György és Buzás Gábor kutatási eredményeit lehet említeni. Vizsgálódásaik fõ iránya a hálózati protokollok idõbeli viselkedésének elemzése. Tevékenységük több
nemzetközi konferencián nyert elismerést.
Az adatbázisok korszerû fejlesztése és alkalmazása fontos irány a hazai informatikai kutatásban. Ennek a területnek a fontosságát a társadalom informatizálási igényei szabják meg. Szükség van korszerû informa-
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tikai rendszerekre, amelyek kihasználják a hálózatok által nyújtott lehetõségeket, és ugyanakkor megoldják a kommunikáció során fellépõ új
gondokat (pl. az adatkésés, a kommunikációs hibák, a hatékony, biztonságos adathozzáférés hiánya stb.). Ezen a téren kimagaslott Dollinger Róbert és Kovács Lehel kutatómunkája. Az elemzett témák közül a következõket lehet említeni: a tranzakciókon alapuló adatbázisok, a konkurens
erõforrások használata, különbözõ kommunikációs hibák elrejtése stb.
A képfeldolgozás és képfelismerés területén becses hagyományokkal
rendelkezik a romániai kutatás. Farkas György, Selinger Sándor, Sergiu
Nedevschi és mások kutatási eredményei még a 80-as évekbõl ismertek.
Újabban a kutatás az alkalmazásokra irányul. Az utóbbi években
Nedevschi csoportja az orvostudomány területérõl származó képfeldolgozási feladatokat próbálta megoldani. Ezek közé tartoznak a következõk:
az orvosi képek kódolása, tömörítése és továbbítása, a radiológiai képek
feljavítása és elemzése, beteg szervek és szövetek felismerése. Jelenleg a
kutatócsoport új témán dolgozik, végsõ céljuk a sofõr nélküli gépkocsivezetés megvalósítása. A Volkswagen cég felkérésére a csoport egy vizuális
környezetfelismerõ rendszert fejleszt ki az önkormányzó gépkocsihoz.
A gyakorlati célokra használt mesterséges intelligencia területén
Dávid László és Preitl István munkássága nevezetes. Dávid László a mesterséges neuronhálózatok és a Fuzzy-logika (bolyhos/bizonytalansági logika) módszereinek ötvözésével fontos eredményeket ért el a jelfeldolgozásra és jelfelismerésre épülõ alkalmazásokban. A valós idejû, gyors
feldolgozást igénylõ rendszerek létrehozására a párhuzamos sejtarchitektúrák használatát szorgalmazza. Preitl István a Fuzzy-logika módszereit
alkalmazta sikeresen különféle vezérlõrendszerek megvalósításában. Tanulmányozza a mikroprocesszoron alapuló, vezérlési célokra fejlesztett,
automatizálási eszközöket és ki-, illetve bemeneti felületeket is.
A hardverkutatási és -fejlesztési tervek száma fõleg a technológiai
háttér hiánya miatt csökkent az utóbbi idõben, annak ellenére, hogy a 70es és 80-as években sok terv valósult meg. A hardverkutatás aránylag magas befektetéseket és csúcstechnológiájú eszközöket igényel. Ezért fõleg
mikroprocesszorokon és mikrovezérlõkön alapuló célrendszereket, eszközöket és ki- és bemeneti felületeket fejlesztettek Molnár Péter, Buzás
Gábor, Sebestyén György, Farkas György, Székely Tibor, Dávid László és
sokan mások. A megvalósított rendszerek közül a következõk említhetõk:
a numerikus vezérlésû szerszámgépek és folyamatvezérlõ rendszerek (pl.
olvasztókemence számítógépes irányítása, numerikus lángvágógép, numerikus szövõgép, automatikus adagolóberendezés, hõközpont-vezérlõ

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

247

egység stb.); a számítástechnikán alapuló orvosi készülékek, például
elektrokardiográf, elektronikus szike és különbözõ terápiákra használt
jelgenerátorok; a felügyelõ- és riasztóberendezések; az automatizálási készülékek; a dedikált képfeldolgozó rendszerek (pl. geológiai minták vizsgálására való vagy orvosi célokat szolgáló rendszerek).
Az utóbbi években a FPGA technológia és a VHDL hardver tervezésében használt programozási nyelv új lehetõségeket nyitott a hardverfejlesztésben. Aránylag kis befektetéssel új integrált áramköröket lehet megtervezni és megvalósítani. Baruch Zoltán, felhasználva ezt a lehetõséget, új
integrált áramkör-architektúrák fejlesztésén dolgozik. Legújabb eredményei az újrakonfigurálható processzorok témaköréhez kapcsolódnak.
Az utóbbi évek során az erdélyi magyar mûszaki kutatás egyik barométerét, az EMT (Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság)
által szervezett szakmai konferenciák képezték. A számítástechnika területén hagyományossá vált a SZÁMOKT-konferencia megrendezése. Eredetileg a rendezvény tanfolyamnak indult magyar informatikatanárok
továbbképzésére, de utóbb igazi tudományos fórummá alakult. A meghívott elõadók között számos elsõrangú belföldi és magyarországi szakember volt, mint például Bakonyi Péter, a budapesti Neumann János Számítógép-tudomány Társaság elnöke, Borbély Endre, a budapesti Kandó
Kálmán Fõiskola professzora, Pusztai Kálmán, a kolozsvári Mûszaki
Egyetem számítástechnika és automatika karának dékánja, Kása Zoltán,
a BabeºBolyai Tudományegyetem prorektora, Selinger Sándor, a Gábor
Dénes Fõiskola erdélyi fiókjának igazgatója. Az elhangzott elõadások
után a számítástechnika különbözõ területein dolgozó szakemberek megvitatták az informatika szerepét a mai társadalomban, elemezték az informatika-oktatással kapcsolatos feladatokat és bemutatták legújabb kutatási és fejlesztési eredményeiket.
A diákok kutatási tevékenységének eredményeit az évente megszervezett Tudományos Diák Konferencián (TDK) értékelik. A konferencia ismerkedési és kapcsolatteremtési lehetõséget nyújt a magyarul beszélõ
mûszaki diákok és oktatók számára.

4. Intézetek és kutatócsoportok
Számítástechnikai kutatás nálunk többnyire az egyetemi központokban folyik. Több kutatómûhely létezik, melyben számos magyar kutató
végez színvonalas munkát a számítástechnika különbözõ területein. Az
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alábbi kimutatás az egyetemekrõl beküldött tájékoztatók és az EMT által
végzett felmérések alapján készült.

4.1. Kolozsvári Mûszaki Egyetem, Számítástechnika
és Automatika Kar
A kutatómûhely vezetõje: dr. Pusztai Kálmán professzor, dékán. A
kutatómûhely tagjai: dr. Dollinger Róbert elõadó tanár, dr. Baruch Zoltán
elõadó tanár, dr. Cebuc Emil adjunktus, Sebestyén Pál György adjunktus,
doktorandus, Haller Piroska doktorandus, Köpe Zoltán doktorandus, Jánosi
Tibor gyakornok, Somodi Zoltán gyakornok. Kutatási irányzatok és területek: számítógép-hálózatok és kommunikációs protokollok; digitális rendszerek, korszerû tervezési eszközök; számítógép-architektúrák és mikroprocesszoros rendszerek; párhuzamos és osztott rendszerek; képfelismerés és
-feldolgozás; objektumorientált rendszerfejlesztés; mesterséges intelligencia; korszerû adatbázisok.
A számítógép-hálózatok terén, Pusztai Kálmán közvetlen irányítása
alatt, több hálózatfejlesztési terv valósult meg. Említeni lehet az országos
oktatási hálózatot (RoEduNet), a kolozsvári egyetemi központ metropolitán hálózatát (CAMAN) és az alakulóban levõ, kutatási célokra tervezett,
nagy sávszélességû európai hálózat (GEANT) romániai szakaszát. Elméleti tekintetben a számítógép-hálózatok korszerû menedzselése és a szolgáltatások minõségének biztosítása (QoS) a cél.
A korszerû digitális áramkörök tervezésében Baruch Zoltán ért el értékes eredményeket. Doktori disszertációjában a VHDL hardvertervezési
nyelv lehetõségeit próbálta fejleszteni és hatékonyan használni. Az elméleti eredményeket a FPGA típusú áramkörök tervezéséhez alkalmazta. Jelenleg az újrakonfigurálható processzor-architektúrákon dolgozik.
Dollinger Róbert kutatói érdeklõdése az osztott rendszerekre és a
tranzakciós adatbázisok elemzésére és alkalmazására irányul. A tanulmányozott témák köréhez tartozik a versengõ adathozzáférés, a tranzakciók atomjellegének biztosítása és a transzparens adatkeresés.
Haller Piroska a valós idejû multimédia-kommunikáción alapuló alkalmazások feladataival foglalkozik. A multimédia hálózati szolgáltatások minõségének javítása céljából egy olyan osztott rendszermodellt dolgozott ki, amely a legmagasabb szinten tudja kihasználni az adott
erõforrásokat, és ezáltal lerövidíti a rendszer válaszidejét. A javasolt modellt már több gyakorlati alkalmazásban sikeresen kipróbálták.
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Sebestyén György az ipari hálózatok és a számítógéppel vezérelt
rendszerek területén folytat kutatómunkát. Fontosabb eredményei a következõk: az ipari kommunikációs hálózatok tulajdonságainak elemzése,
a hálózattípusok osztályozása és alkalmazási lehetõségeik feltárása; osztott szolgáltatásokon alapuló vezérlõrendszer-modell; web-technológiák
alkalmazása a vezérlõrendszerek megvalósításában; valós idejû kommunikáció modellezése és szimulációja Petri-Net hálózatokkal; felület (interfész) tervezése ipari hálózatoknak.

4.2. Kolozsvári BabeºBolyai Tudományegyetem,
MatematikaInformatika Kar
A kutatómûhely vezetõje: dr. Kása Zoltán professzor. A kutatómûhely
tagjai: Balázs Márton Ernõ adjunktus, Darvay Zsolt adjunktus, Ionescu Klára adjunktus, Robu Judit adjunktus, Varga Ibolya adjunktus, Kovács Lehel
adjunktus, Buzogány Endre tanársegéd, Vida Rolánd tanársegéd, Vajda
András doktorandus. Kutatási irányzatok és területek: adatbázisok optimális lekérdezése; fordítóprogramok; mesterséges intelligencia; szavak kombinatorikája, számítógépes tételbizonyítás; belsõpontos algoritmusok a lineáris programozásban.

4.3. Temesvári Politechnika Mûszaki Egyetem,
Számítástechnika és Automatika Kar
A kutatómûhely vezetõje: dr. Preitl István professzor. A kutatómûhely tagjai: dr. Delesega Gyula professzor, dr. Kilényi István professzor,
Porumb Fogarasi Angéla tanársegéd, Kovács Levente tanársegéd, Kiss Péter tanársegéd, Jánosi Loránd tanársegéd, Asztalos Tibor tanársegéd. Kutatási irányzatok és területek: folyamatirányítás és vezérlési algoritmusok; numerikus módszerek; Fuzzy-logika és alkalmazásai; képfeldolgozás
és távközlés.

4.4. Nagyváradi Tudományegyetem,
Rendszerek és Számítógépek Kar
A kutatómûhely vezetõje: dr. Vári-Kakas Ákos elõadó tanár. A kutatómûhely tagjai: Poszeth Ottó adjunktus, Barabás Tibor adjunktus, Gacsádi
Sándor adjunktus, Vesselényi Tibor adjunktus. Kutatási irányzatok és területek: többprocesszoros rendszerek megbízhatóságának és teljesítmé-
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nyének meghatározása; hibatûrõ technikák beépítése; celluláris neurális
hálózatok alkalmazásai; televízió- és képfeldolgozás; robotika és intelligens szenzorok, számítógépes adatvédelem és kódelmélet; számítógép-hálózatok; elektronikus kereskedelem.
Vári-Kakas Ákos kutatómunkája két korszerû témakört ölel föl. Az elsõ a többprocesszoros számítógéprendszerek modellezése olyan sztochasztikus modellel, amely alkalmas megbízhatósági és teljesítményi
mutatók kiszámítására. A második témakör a reflexív programozás alkalmazása hibatûrõ objektum-orientált alkalmazások fejlesztésére, valamint
ezek vizsgálata hibainjektálással.
Poszeth Ottó az osztott számítógépes rendszerek biztonságának és
megbízhatóságának növelésével foglalkozik. A szimmetrikus és aszimmetrikus titkosítási algoritmusokat tanulmányozza, ezeket számos 8, 16 és 32
bites környezetben sikerült megvalósítania. A gyakorlati fejlesztések terén
az egyszer használatos elektronikus érméken alapuló off-line fizetõrendszerek érdeklik. A cél egy olyan elektronikus fizetõrendszer kiépítése,
amely megtartja a hagyományos fizetõeszközök elõnyeit (kényelmesen
használhatók, nehezen hamisíthatók, általánosan elfogadottak), de kiküszöböli hátrányaikat (a fizetõeszköz kopik, speciális papír, tinta és nyomtatási eljárás kell hozzá). A rendszer újdonsága: a csalók kiszûrése és azonosítása, a becsületes felhasználók védelme és szabadságuk biztosítása.
Barabás Tibor ipari robotokat és rugalmas gyártórendszereket tervez.
Fõleg a rugalmas gyártórendszerekben használt szabványos gyártás-automatizálási informatikai protokollok fejlesztésével és alkalmazásával foglalkozik.
Gacsádi Sándor a Celluláris Neurális Hálózatok (CNN) alkalmazási
lehetõségeivel kísérletezik, olyan területeken, ahol az effajta architektúra hatékonyabb a hagyományos struktúráknál. Ilyen alkalmazási terület
például a képfeldolgozásé, robotikáé és az intelligens szenzoroké.
Vesselényi Tibor a fémmikrostruktúrák automatikus leképezésével
foglalkozik.

4.5. Marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem
A kutatómûhely vezetõje: dr. Dávid László elõadó tanár. A kutatómûhely tagjai: Haller Piroska adjunktus, Germán Zoltán adjunktus, Darvas
Attila adjunktus, Márton László adjunktus, Antal Margit tanársegéd. Kutatási irányzatok és területek: mesterséges intelligencia, Fuzzy-logika, ne-
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uronhálózatok; vezérlõrendszerek; osztott rendszerek; multimédia távközlése; operációs rendszerek.

4.6. Brassói Egyetem, Informatika Kar
A kutatómûhely vezetõje: dr. Székely Gyula professzor. A kutatómûhely tagjai: dr. Sisak Ferenc professzor, dr. Scheiber Ernõ docens, Füzi János adjunktus, Székely Gyula adjunktus, Házi Péter gyakornok. Kutatási
irányzatok és területek: mikroprocesszoros rendszerek; vezérlõrendszerek; programozás és rendszerfejlesztés.

4.7. Számítástechnikai Kutató Intézet
A kutatómûhely vezetõje: dr. Farkas György. A kutatómûhely tagjai*:
dr. Buzás Gábor, dr. Selinger Sándor, Jodál Endre kutató, Kacsur Tibor
kutató, Zsizsman Ildikó kutató, Székely Tibor kutató, Székely Zsuzsa kutató, Sebestyen György kutató, Ferencz Attila kutató, Felméri Mária kutató, Fekete Judit kutató.
Kutatási irányzatok és területek: számítógéppel vezérelt rendszerek;
képfeldolgozás és -felismerés; hangfeldolgozás és -generálás; szövegfeldolgozás és helyesírás-ellenõrzés; adatbázisok; digitális orvosi készülékek.
A Kolozsváron mûködõ, nagy múltú Számítástechnikai Kutató Intézet szerepe egyre csökkent az utóbbi években. Hatékony országos kutatási stratégia hiányában több kutatócsoport feloszlott; a kutatók nagy része
a felsõoktatásban vagy a jobban jövedelmezõ magánszektorban helyezkedett el. Ennek ellenére születtek eredmények.
Farkas György részlegvezetõ irányítása alatt több kutatócsoport dolgozott az ember és a számítógép közötti újszerû kommunikációra szolgáló felületek kifejlesztésén. Egyebek mellett a hang és kép ki-bemenõ felületeinek fejlesztésében és alkalmazásában értek el sikereket. Egy
eredeti fejlesztésû digitális képfeldolgozó rendszer alkalmazásával több
méréstechnikai kísérletet végeztek, például érintés nélkül mértek hõmérsékletet, térképezték a hõsugárzást, kiértékelték az elektroforézismintákat. A hangtechnikában jelbegyûjtõ és -kódoló módszerekkel és készülékekkel kísérleteztek.
A Molnár Péter vezette csoport fõleg a folyamatvezérlésû alkalmazások terén ért el fontos eredményeket. A sikeresen megvalósított gyakor* A fent említett kutatóknak egy része mára elhagyta az intézetet.
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lati alkalmazások közül a következõket lehet említeni: fémolvasztó kemencék számítógéppel való vezérlése (a kolozsvári Armatura gyárban);
vezérlési célokra fejlesztett, mikrovezérlõkön alapuló készülékek; nagy
felbontású mozgás- és forgásszenzorok; ipari környezetben alkalmazott
hálózati protokollok.
A hangfeldolgozásban és a mesterséges beszéd generálásában (textto-speach), a Ferencz Attila kutatócsoportja tûnt ki. Egy új szótagolási
technikán alapuló módszer alkalmazásával kiváló minõségû, elektronikus formában tárolt szövegolvasó készüléket sikerült építeniük. Digitális
jelfeldolgozó processzor alkalmazásával valós idejû beszédet generáltak.
A kidolgozott módszert más hasonló alkalmazásokra is kiterjesztették,
ilyen például a zenei mintavételezés, vagy a hivatásos énekesek hangtechnikájának ellenõrzése és javítása.
A szerzõ által vezetett kutatócsoport ipari és orvosi alkalmazások fejlesztésével is foglalkozott. A fontosabb alkalmazások a következõk: lángvágó gépek numerikus vezérlése; ipari kommunikációs protokollok és hálózati felületek; számítógépes elektrokardiográf; kórházi betegfelügyelõ
rendszer; digitális kamera és képfeldolgozó rendszer.
Felméri Mária és Fekete Judit egy könyvelési rendszert fejlesztett ki,
amely elvégzi a polgári hivatalok pénzkezelési és nyilvántartási feladatait. A munka a PHARE-program támogatásával folyt. Ilyen rendszert
Kolozs megye községeiben telepítettek.
Jodál Endre csoportja a szöveg- és nyelvfeldolgozás területén dolgozik sikerrel több éve. Több mûszaki szótárt és egy helyesírás-ellenõrzõ
programot készítettek. Az utóbbit a Microsoft cég vásárolta meg és vette
föl a Windows rendszer többi kisegítõ programja közé.

5. Következtetések
Az erdélyi magyar számítástechnikai kutatás elemzésébõl több következtetést lehet levonni. Elõször: színvonalas magyar nyelvû számítástechnikai oktatás elképzelhetetlen kutatómunka nélkül. Az eddigi kutatás jó alapul szolgálhat az elengedhetetlen újrakezdéshez. Amint az
elõbbi fejezetekbõl kiderült, több kutatási területen mûködnek magyar
szakemberek, és eredményeik színvonalasak. De szervezettebb módon
kell folytatni a kutatást, ami azt jelenti, hogy a különbözõ csoportok
munkájának egybehangolására új lehetõségeket és szervezési formákat
kell találni a jövõben.
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Az erdélyi kutatócsoportok/mûhelyek szorosabban kell hogy együttmûködjenek a hasonló szakterületen dolgozó magyarországi szakemberekkel. Ebben az irányban már történtek fontos lépések, ilyen például az
EMT számítástechnikai szakosztálya és a Neumann János Számítástechnika Társaság közti többéves együttmûködés, a CEEPUS-programban
folyó diák- és oktatócsere, vagy a Sapientia Alapítvány által támogatott
számos doktorképzõ- és kutatóprogram. Tartós és hatékony együttmûködéshez azonban megfelelõ intézményes kereteket kell kialakítani.
Nagyon foghíjas a kutatók és oktatók rendelkezésére álló magyar
nyelvû szakirodalom. Ez megnehezíti a magyar szakszókincs elsajátítását
és akadályozza a szakmai eszmecserét. A hiány annál inkább érezhetõ,
minél hamarabb avul a szakirodalom. Ebben a tekintetben is elõsegítheti a gyors információcserét az Internet infrastruktúrája.
Ami a kutatás anyagi és részben tartalmi oldalát illeti, a romániai kutatócsoportoknak be kell tagolódniuk az Európai Unió által támogatott kutatási programokba. A magyar kutatók között már fennálló kapcsolatok elõnyösen befolyásolhatják a nemzetközi térbe való bejutást. Azt is figyelembe
kell vennünk, hogy Magyarország rövidesen tagja lesz az Uniónak, és ilyen
minõségében több anyagi forrást tud majd a kutatás szolgálatába állítani.
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ERDÉLYI MAGYAR GÉPÉSZETI KUTATÁSOK.
19902001.

Az Erdélyben elvégzett gépészeti alapkutatások a következõ témakörökbe sorolhatók: a porkohászat elmélete és gyártástechnológiája, hõkezelés és felületkezelési technológiák, a fogaskerékhajtások elmélete és
gyártástechnológiája, fogaskerékhajtások és fogazószerszámok, gépgyártás-technológia, robotok. Az alábbiakban felsoroljuk az erdélyi magyar
kutatócsoportok tagjait és az általuk elért eredményeket.

1. Gépészeti alapkutatások
1.1. A porkohászat elmélete és gyártástechnológiája
A kutatás irányítója dr. Pálfalvi Attila egyetemi tanár, a mûszaki tudományok doktora (Kolozsvári Mûszaki Egyetem). A kutatócsoport
magyar tagjai: dr. Bicsak Jenõ egyetemi tanár, a mûszaki tudományok
doktora; Bitay Enikõ doktorandusz; dr. Magyarosi János, a mûszaki tudományok doktora; dr. Prezenszky István, a mûszaki tudományok doktora;
Zsók János Csaba doktorandusz.
Az elmúlt évtizedben végzett kutatásaikat rangos hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon mutatták be. A mûhelyen belül doktorátusvezetõi joga dr. Pálfalvy Attila és dr. Bicsak Jenõ professzoroknak van.

1.2. Hõkezelés és felületkezelési technológiák
A kutatás irányítója dr. Kolozsvári Zoltán, a mûszaki tudományok
doktora (Marosvásárhely, Plasmaterm Rt.). A kutatócsoport magyar tagjai: dr. Barabási Sándor, a kémiai tudományok doktora; dr. Filep Emõd, a
fizikai tudományok doktora; Fülöp András okleveles vegyészmérnök; Jánosi Sándor kutató fizikus; Teszter Pál kutató vegyész; dr. Tõkés Béla, a
kémiai tudományok doktora.
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Jellegzetes kutatási témák: keménykrómozás, nitridálás ellenõrzött
légkörben, felületmérnökség, plazmanitridálás, az acélok mágneses tulajdonságainak meghatározása, védõgázban végzett karbonitridálás.

1.3. Fogaskerékhajtások elmélete és gyártástechnológiája
A kutatócsoport vezetõje dr. Maros Dezsõ, a mûszaki tudományok
doktora, az MTA külsõ tagja és a Román Mûszaki Akadémia rendes tagja (Kolozsvári Mûszaki Egyetem). A kutatócsoport magyar tagjai: dr. Antal Béla, a mûszaki tudományok doktora, egyetemi tanár; dr. Csibi Vencel, a mûszaki tudományok doktora, egyetemi tanár; dr. Gyenge Csaba, a
mûszaki tudományok doktora, egyetemi tanár; dr. Kismihály János, a
mûszaki tudományok doktora; dr. Orbán György, a mûszaki tudományok
doktora; dr. Pálffy Károly, a mûszaki tudományok doktora; dr. Pay Gábor,
a mûszaki tudományok doktora; dr. Szappanyos Mihály, a mûszaki tudományok doktora. Eredményeiket az utolsó 10 évben nemzetközi és hazai
konferenciákon ismertették.
A kutatócsoportban három doktorátusvezetõ mûködik: dr. Maros Dezsõ, dr. Antal Béla és dr. Csibi Vencel.

1.4. Gépgyártás-technológia
A kutatómûhely vezetõje dr. Gyenge Csaba tanszékvezetõ egyetemi
tanár (Kolozsvári Mûszaki Egyetem). A csoport magyar tagjai: dr. Kerekes
László egyetemi tanár; dr. Király András adjunktus; dr. Kismihály János
óraadó tanársegéd; dr. Mosoni Tibor kutató mérnök; Pethõ László, Revnik
Ildikó, Varga András doktoranduszok.
Kutatási területeik: számítógépes konstruktív és technológiai tervezés, fogaskerekek tervezése és technológiája, rugalmas gyártórendszerek,
forgácsolás és szerszámtervezés, gyártási folyamatok automatizálása, minõségbiztosítás és menedzsment, számítógépes termékfejlesztés, finommechanika, környezetvédelem a gépgyártásban, forgácsoló és szerelési
folyamatok optimálása, gyors-prototipizálás. Az utóbbi tíz év eredményeit nemzetközi és hazai konferenciákon hozták nyilvánosságra.

1.5. Multidiszciplináris Robotika Kutatócsoport
A csoport vezetõje dr. Kovács Ferenc Vilmos, a mûszaki tudományok
doktora (Temesvári Mûszaki Egyetem). A kutatócsoport magyar tagjai:
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Barabás Tibor, Floreáné König Mariann, Komjáthy András, Miklós Lajos
doktoranduszok; dr. Preitl István, a mûszaki tudományok doktora; dr.
Túsz Ferenc, a mûszaki tudományok doktora; dr. Varga István, a mûszaki tudományok doktora; Veselényi Tibor doktorandusz.

1.6. Fogaskerékhajtások és fogazószerszámok
A kutatócsoport vezetõje dr. Hollanda Dénes, a mûszaki tudományok
doktora, egyetemi tanár (Sapientia Egyetem, Marosvásárhely). A kutatócsoport magyar tagjai: dr. Dávid László egyetemi tanár, dr. Biró Domokos
adjunktus, dr. Máté Márton adjunktus, dr. Papp István adjunktus.
Jellegzetes kutatási témák: fogaskerékhajtások, kúpfogaskerék-hajtások, fogazószerszámok, mechanizmusok dinamikus kiegyensúlyozása,
számítógépes tervezés, programozás, digitális jelfeldolgozás, multimédia-alkalmazások, keményfémbevonatok technológiája.

2. Az utóbbi évtized fejlõdési tendenciái a gépészetben
Az utóbbi évtizedben a következõ témakörök kutatása terén születtek számottevõ eredmények: termékek versenyképességének növelése,
gyártó- és szerelõrendszerekben való termelés, gyors-prototipizálás, CNC
bevezetése valamennyi gyártó-, szerelõ- és ellenõrzõ egységben, számítógépes termék- és technológiatervezés, nemkonvencionális megmunkálások (szikraforgácsolás, ultrahangos, lézer-, robbantásos megmunkálás,
porkohászat stb.), ultrakemény szerszámok használata (CBN, kerámia
stb.), optimizált szállítási, raktározási logisztika, lokalizált hordképû fogazatok gyártása, minõségbiztosítás.
Az 1989 után megnyílt határok lehetõvé tették szakembereink számára a részvételt nemzetközi tudományos konferenciákon, és ennek
eredményeként sikerült megismerniük az európai kutatási irányokat, továbbá együttmûködési egyezményeket köthettek. A TEMPUS, SOCRATES, LEONARDO, CEEPUS programok módot adtak a megfelelõ eszközök és szoftverek beszerzésére.
Így valamennyi erdélyi gépészeti kutatómûhely bekapcsolódhatott a
korszerû kutatásokba. A legfõbb eredmények a következõk: versenyképes
számítógépes termékfejlesztés (Kolozsvári Mûszaki Egyetem); korszerû,
nagy pontosságú fogazószerszámok fejlesztése (Marosvásárhelyi Petru
Maior Egyetem); nagy teljesítményû fogaskerekek fejlesztése (Kolozsvári
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Mûszaki Egyetem); négyfajta gyors-prototipizálású technológia bevezetése (Kolozsvári Mûszaki Egyetem); korszerû robotos rendszerek felépítése
(Temesvári Mûszaki Egyetem); keménykrómozás, nitridálás ellenõrzött
légkörben, plazmanitridálás (Marosvásárhely); a porkohászattal elõállított alkatrészek minõségének javítása (Kolozsvári Mûszaki Egyetem).

3. Tudományos találkozók Erdélyben
Az erdélyi gépészmérnökök, mind a fiatalok, mind a nagy tapasztalattal rendelkezõk, évente megtartják szakmai találkozóikat az Erdélyi
Múzeum-Egyesület (EME) és az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos
Társaság (EMT) rendezésében.

3.1. Fiatal Mûszakiak Tudományos Ülésszaka
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Mûszaki Szakosztálya 1990-ben azzal
a fõ célkitûzéssel alakult, hogy megfelelõ támogatást nyújtson az erdélyi
magyar mûszaki értelmiség szakmai és tudományos tevékenységéhez.
Egyik legfontosabb feladata az erdélyi magyar mûszaki felsõoktatás újraindítása. Evégett is igen lényeges a magyar oktatók és kutatók utánpótlása az állami mûszaki egyetemek tanszékein, a kutatóintézetekben és az
ipari vállalatokban egyaránt.
1995-ben az EME Mûszaki Szakosztálya indítványozta a Fiatal Mûszakiak Tudományos Ülésszakainak (FMTÜ) beindítását, abból a célból,
hogy az itthon dolgozó és kutató fiatal mérnökök, a Magyarországon tanulók, valamint az anyaországi és újabban a felvidéki és kárpátaljai egyetemi hallgatók, fiatal kutatók és doktoranduszok teret kapjanak kutatási
eredményeik bemutatására, megvitatására. Az FMTÜ-k nagyon jó alkalmat adnak a kölcsönös ismerkedésre, az együttmûködés kialakítására, tehetséges fiatalok felfedezésére és felkarolására, egyszóval az utánpótlás
biztosítására.
Az eddig megtartott 7 sikeres FMTÜ bebizonyította e rendezvénysorozat hasznosságát, célszerûségét. Az átlagosan bemutatott 5060 értékes dolgozatot elismert szaktekintélyek bírálták el, a legjobbakat meg is
jelentették.
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3.2. Országos Gépészeti Találkozók
Az EMT gépészeti szakosztályának egyik legfontosabb célja a magyar
mûszaki nyelv ápolása, fejlesztése és a romániai magyar szakemberek tömörítése. Az elmúlt évek során kitûnt, hogy ez nagyon nehéz, összetett
feladat. Óriási szerepük van a kapcsolatoknak a belföldi, a magyarországi és más külföldi intézetekkel, szervezetekkel.
Mint tudjuk, a gépészeti szakosztály 1990-ben az EMT többi szakosztályával együtt jött létre. Eddig tíz Országos Gépészeti Találkozó (OGÉT)
zajlott le a szakosztály szervezésében, és az eredetileg országosra tervezett
rendezvény lassan tekintélyes nemzetközi gépészkonferenciává fejlõdött.
A második találkozótól bekapcsolódott a munkába a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kara, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem FinommechanikaOptika Tanszéke (mindkettõ mint társszervezõ), a Veszprémi Egyetem Géptan Tanszéke, a Gyõri Széchenyi István
Egyetem, a Kecskeméti Gépipari és Automatizálási Fõiskola, a Gépipari
Tudományos Egyesület, a Magyar Szabványügyi Testület, a Bay Zoltán
Kutatóintézet, a TÜV Rheinland/BerlinBrandenburg. A hazai szakemberek a Kolozsvári Mûszaki Egyetemet, a Marosvásárhelyi Petru Maior
Egyetemet, a Sapientia Egyetemet, a Romániai Mérnök Szervezetet és
több fontos ipari létesítményt képviseltek.
Az ötödik gépészeti találkozótól fogva minden évben kiadtuk a Fõgépész díjakat olyan neves szakembereknek, akik támogatják a szakosztály
tevékenységét és kapcsolatrendszerének kiépítését.
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AZ ORVOSTUDOMÁNY MORFOLÓGIAI
SZAKTERÜLETEIN VÉGZETT ERDÉLYI MAGYAR
KUTATÁSOK. 19902001.
Térségünkben az orvosbiológiai kutatások fejlõdése elsõsorban az
orvostudományi egyetemeken és ezeknek vonzáskörében megalakult kutatóintézetekben volt lehetséges. Ez még inkább vonatkozik az orvostudomány elméleti, preklinikai szakterületeire, így a morfológiai tudományokra is, amelyeknek mûvelõi többnyire egyetemi oktatók vagy kutatók.
Az orvostudomány morfológiai szakágazatai egyfelõl az egészséges ember szerkezeti felépítését, morfofunkcionális sajátosságait, másfelõl a betegségek, illetve belsõ és külsõ károsító tényezõk hatására bekövetkezett
elváltozásokat tanulmányozzák, kutatják. Ilyenek az anatómia (bonctan),
embriológia (fejlõdéstan), citológia (sejttan), hisztológia (szövettan), genetika (örökléstan), patológia (kórbonctan), valamint az igazságügyi patológia. Az orvostudományban a morfológiai kutatásoknak egyfelõl alapkutatási, másfelõl alkalmazott kutatási jellegük van.
Az orvosi egyetem preklinikai, elméleti tanszékein kimagasló személyiségek vezetésével oktatói-kutatói csoportok (iskolák) létesültek,
amelyek az illetõ szakterületen nemcsak az orvosképzésben, hanem a tudományos munkában is jelentõs eredményeket értek el. Marosvásárhelyen az Orvosi Karon (1945), majd az Orvosi és Gyógyszerészeti Intézetben (1948) és a Román Akadémia Marosvásárhelyi Kutatóközpontjában
(1955) röviddel megalakulásuk után és fejlõdésüknek elsõ két-három évtizedében bel- és külföldön is elismert morfológiai iskolák bontakoztak
ki, Krompecher István és Maros Tibor anatómus, Gündisch Mihály szövettanász, Miskolczy Dezsõ ideggyógyász-neuro-hisztológus, valamint
Haranghy László és Gyergyay Ferenc patológus professzorok vezetésével.
Sajátos morfológiai kutatások az igazságügyi orvostan keretében is folytak, Ander Zoltán professzor vezetésével. Ezeknek az iskoláknak a tagjai
részben Marosvásárhelyen maradtak, részben pedig az ország más intézményeibe vagy külföldre távoztak. Az egyetemen maradtak közül néhányan tanszékvezetõk lettek (Kemény György szövettanász elõadó tanár,
Seres Sturm Lajos anatómus és Jung János patológus professzorok, Seres
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Sturm Magda anatómus elõadó tanár, valamint Molnár Vince és Hecser
László igazságügyi orvostanász adjunktus, illetve elõadó tanár). Az ország más intézményeibe távozottak közül Sándor István Temesváron, a
Román Akadémia Kutatóközpontjában, Kelemen József Csíkszeredában,
a Megyei Kórházban folytatta bel- és külföldön is elismert embriológiai,
illetve neurohisztológiai kutatásait. Tanulmányomban nem hagyhatom
figyelmen kívül Laky Dezsõ patológuskutató kimagasló tevékenységét
sem, aki a bukaresti Victor Babeº Intézetben közel négy évtizeden keresztül végzett kutatómunkát, és több mint 900 közlemény szerzõje.
A továbbiakban összefoglalom az anatómiai és fejlõdéstani, valamint
a patológia (morfopatológia) különbözõ területein végzett kutatásokat.

Makroszkópos és mikroszkópos anatómiai kutatások
Az anatómia tanszék és a szövettani intézet oktatói, amellett, hogy
bekapcsolódtak az egyetem és az akadémiai kutatóközpont két nagy, interdiszciplináris jellegû tudományos programjába  a neuropatológiai és
májregenerációs kutatásokba , számos más témakörrel is foglalkoztak.
Az anatómia tanszék munkaközössége a hatvanas és hetvenes években részben a kísérletes allergiás encefalomyelitist vizsgáló szélesebb
munkacsoportba tagolódott be, részben pedig mint saját témát a májregenerációs és kísérletes májcirrózissal kapcsolatos kutatásokat irányította
(lásd a megfelelõ fejezetekben).
Késõbb az anatómusok figyelme a különbözõ szervek és a hozzájuk
kapcsolódó kötõszövetes képletek értani kérdéseire összpontosult, de
egyidejûleg folytatódtak a makro- és mikroszkópos klasszikus vizsgálatok is. Rácz Lajos foglalkozott az arc- és szájüreg ereinek és idegeinek
anatómiai variánsaival, valamint elsõként kutatta a Bichat-féle zsírcsomó
makro- és mikroszkópos sajátosságait.
A szervek érhálózatának, angioarchitectonicájának jellegzetességeit
normális és kóros körülmények között a májban (Maros Tibor és mtsai),
a prosztatában (Lakatos Ottó és mtsai), a magzati tímuszban (Gogolák O.
Edit és mtsai), a vesében és mellékvesében (Maros T. és mtsai), a vesemedencében, vesekelyhekben és sinus renalisban, valamint a szívizomban
vizsgálták. Lakatos Ottó és munkatársai foglalkoztak a jobb oldali vena
ovarica (Clarcke-szindróma) morfológiai és klinikai megnyilvánulásaival, a máj kötõszövetes vázával (1994), az ureter distalis szakaszának
morfofunkcionális szerkezetével és a vesico-ureteralis reflux morfológiai
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vonatkozásaival (1999), a vena cava superior és afferens ágainak billentyûrendszerével, a policisztás vese klinikopatológiai sajátságaival (2001)
stb. Galajda Zoltán és munkatársai a vesetok érhálózatát és regenerációs
képességét vizsgálták. Gogolák Edit és munkatársai a méhfüggelékek és a
nyelõcsõ vascularisatióját, az aorta abdominalis ágainak morfometriáját
(2000), a paravertebrális dúclánc makrokonfigurációját (2001) stb. tanulmányozták.
Az utóbbi évtized újabb kutatási témája a csontszerkezet és csontregeneráció folyamatának vizsgálata, amit Seres Sturm Lajos irányításával nagyobb munkacsoport végez. Vizsgálták a kísérletes csonttörés gyógyulásának idõbeli lefolyását, a kaluszképzõdést ovarektomizált patkányokon
(1993), a csontoltványok integrációját kísérleti állatokban és emberben
(1994, 1996), a kísérleti osteoporosist és ennek befolyásolhatóságát (2001)
stb. További mikroanatómiai vizsgálatokat végeztek a glomus caroticum
normális szerkezetére és érhálózatára, valamint morfometriás változásaira
vonatkozóan hipertónia és hipoxia és csecsemõkori hirtelen halál esetén
(Pávai Zoltán és munkatársai, 19982000), a szaruhártya regenerációs készségét pedig Daróczi János és munkatársai tanulmányozták (19992001).
A szövettani intézet oktatói szintén részt vettek a neuropatológiai és
májpatológiai kutatásokban, de ezek mellett egyéb témákkal is foglalkoztak.
Gündisch Mihálynak a mellékvesekéreg rétegzõdésének változásaira
vonatkozó kutatásait német szövettani kézikönyvek (StöhrMöllendorf)
is idézik. Munkatársaival együtt (Kemény György, Feszt Tibor, Almási
Zsuzsa, Hadnagy Csaba és mások) jelentõs hisztoenzimológiai vizsgálatokat végzett. Feszt Tibor a pleura elváltozásait vizsgálta hipertóniás
glukózoldat hatására, továbbá az E-vitamin és a hipotermia hatását a szövetek enzimaktivitására, a hidrazid hatását a pajzsmirigyre, majd késõbb
a fokhagymakivonat atherosclerosist kivédõ hatását. Kemény György,
Almási Zsuzsa és mások a húgyhólyag átmeneti hámjának és hám alatti
kapilláris hálózatának elektronmikroszkópos sajátosságait vizsgálták.
Szövérfi Ágnes, többek között, foglalkozott az átmeneti hám hisztokémiájával, a szelénium májvédõ hatásával, valamint a nyirokszervek, fõleg a
tímusz szövettani és hisztokémiai sajátosságaival. Utóbbi témakörbõl
doktori disszertációt is írt. Lakatos Mária és munkatársai a kísérleti
csonttörések gyógyulásának morfológiai és hisztokémiai sajátosságait, a
gyomor-bél csatorna és az agyerek hisztokémiáját, az ízületek degeneratív elváltozásainak szövettanát, utóbb pedig a szabadgyök-reakciók sejtkárosító hatását tanulmányozták.
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A kilencvenes évek közepétõl, az orvosi biológia és genetika tanszéken, Csép Katalin a népbetegségek és a multifaktoriális betegségek genetikáját kutatja, valamint citogenetikai kérdésekkel is foglalkozik.

Fejlõdéstani és teratológiai kutatások
Általános fejlõdéstani kutatásokat a marosvásárhelyi orvosi egyetem
anatómia és fejlõdéstani tanszékén, kísérletes fejlõdéstani és teratológiai
kutatásokat pedig elsõsorban a temesvári akadémiai kutatóközpontban
végeztek. A szív fejlõdési rendellenességeit patológusok is tanulmányozták. Az anatómia tanszéken a fejlõdéstani vizsgálatokat Lázár László kezdeményezte, aki a szív fejlõdési rendellenességeirõl rekonstrukciós modelleket készített, amelyek ma is szolgálják az oktatást. Munkatársaival
egyes teratogén tényezõk hatását is tanulmányozta, mint például a kortizonkezelés szerepét az arc fejlõdési zavarainak kialakulásában. Ebbõl a
témakörbõl több diplomadolgozat készült. Rácz Lajos állatkísérleteken
vizsgálta a hipoxia teratogén hatását a szív fejlõdésére. Kutatásait közleményekben és a Szervi elváltozások hipoxiás környezetben fejlõdött ébrény szívén címû doktori disszertációban foglalta össze.
Gogolák O. Edit és munkatársai a késõi magzati korban lezajló
modellációs-morfogenetikus folyamatokat makro-, mezo- és mikroszkópos vizsgálattal, valamint morfometriai, tridimenzionális rekonstrukciós
modelleken és komputertomográfiás módszerekkel több szerven, illetve
anatómiai képleten tanulmányozták (csecsemõmirigy, szív, tüdõ, epehólyag, idegrendszer, savós hártyák, csontrendszer, szaporító szervek stb.).
Az intrahepaticus epeutak hisztogenézisét embrióban Seres Sturm Lajos
és munkatársai vizsgálták.
Széles körû kísérletes fejlõdéstani és teratológiai kutatásokat Sándor
István és munkatársai végeztek Temesváron. A következõ fõbb területeken fejtettek ki tudományos kutatómunkát és vívtak ki nemzetközi elismerést: az embrionális reaktivitás, daganatbiológia embrionális környezetben, az embrionális tengelyszervek kialakulása, egyes szervek
fejlõdési rendellenességeinek kísérletes létrehozása, a sejtelhalás szerepe
a morfogenézisben és teratogenézisben, vegyi teratogenézis, embrióátültetés kísérleti állatokon, a korai emlõsembriók biológiája, a központi
idegrendszer fejlõdése, a heterotranszplantátumok viselkedése embrióban, kísérletes alkoholos embriopátia stb. Fenti témakörökbõl Sándor István és munkatársainak közel 250 közleménye, 4 monográfiája, fejezete
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külföldi monográfiákban, valamint 23 tudománynépszerûsítõ könyve, illetve cikke jelent meg. A temesvári intézetben bevezették és széles körben alkalmazták a filmezést mint a fejlõdésbiológia egyik kutatási módszerét. Ennek eredményeként 19621991 között 11 tudományos kutatási
film készült, amelyeket külföldi kongresszusokon mutattak be.
A Menkes Benedict, majd Sándor István által vezetett temesvári akadémiai kutatóintézetben végzett embriológiai és teratológiai kutatások
eredményeit, különösen azokat, amelyek a központi idegrendszer fejlõdésére, az embrionális tengelyszervek kialakulására, a sejthalálra és az alkoholos embrio- és fetopátiára vonatkoznak, számos külföldi lapban idézik.

Neurohisztológiai és neuropatológiai kutatások
A marosvásárhelyi orvosi intézetben és a Román Akadémia helyi kutatóközpontjában Miskolczy Dezsõ akadémikus kezdeményezésére kiterjedt neuropszichiátriai kutatások kezdõdtek, amelyeket mindig neurohisztológiai és kórszövettani, valamint egyéb laboratóriumi vizsgálatok
egészítettek ki. A morfológiai vizsgálatokat anatómusok, szövettanászok
(Maros Tibor, Lázár László, Seres Sturm Lajos, Kovács Ibolya) és patológusok (Gyergyay Ferenc, Feszt Tibor, Kelemen József és mások) végezték.
Tüzetes kutatások folytak a szúnyogok által terjesztett B-típusú
encephalitis klinikumára, kóroktanára és kórszövettanára nézve, ezt a járványt elsõként Marosvásárhelyen írták le. Széles körû vizsgálatokat végeztek a kísérletes allergiás encefalomyelitis patogenézisére, kórszövettani sajátosságaira, lefolyására, tünettanára és a folyamat befolyásolhatóságára
vonatkozóan (Miskolczy D., Gyergyay F., Maros T., Lázár L, Feszt T., Kelemen J., Kovács E., Szabó I., Kerekes M., Módy J., Fórika M., Gündisch M. és
mások). Ezek a kutatások 36 publikáció tárgyát képezték, amelyeknek több
mint egyharmada morfológiai jellegû dolgozat. A kutyákon kiváltott kórfolyamatról Lázár László irányításával 40 perces tudományos film is készült.
Fenti kutatásokkal egy idõben új idegszövettani mikrotechnikai módszereket is kidolgoztak (Lázár László, Kelemen József). A nemzetközileg
is elismert eredmények több mint 20 közleményben jelentek meg bel- és
külföldi szaklapokban. Ezekkel a módszerekkel a neuronokat, az idegnyúlványokat, a makro- és mikrogliasejteket, a velõhüvelyt, valamint a
rácsrostokat tanulmányozták.
Ugyanezen módszerekkel vizsgálták különbözõ szervek (máj, vese,
szív, mandula, szem stb.) beidegzését, valamint az idegsejt egyes részeit
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természetes és kóros állapotban. Kelemen József és Miskolczy Dezsõ a világon elõször írtak le a nyúlvesében egy olyan vegetatív mikrodúcot,
amelynek szerepe van a vese vérellátásának szabályozásában élettani és
kóros körülmények között. A neuropatológia területén kutatások folytak
az idegrendszer anoxiás elváltozásaira, a vírusos, criptococcusos és gümõkóros meningoencephalitisekre vonatkozóan is (Gyergyay és munkatársai), és új módszert dolgoztak ki a Negri-testek kimutatására
(Komjátszegi Sándor). Széles körû vizsgálatok folytak az atherosclerosis
okozta agyvelõ- és retinaelváltozásokra vonatkozóan is (Kelemen József
és munkatársai, Lázár László és munkatársai).
A modern funkcionális neuroanatómia területén Lõrinczi Zoltán és
munkatársai 1991 óta végeztek kutatásokat, másfél éven keresztül az oxfordi egyetemen, majd a marosvásárhelyi anatómia intézetben. Fõ téma
a hippocampus belsõ neuronköreinek szövettani feltérképezése és egyes
elektrofiziológiai jelenségek leírása. Ebbõl a témakörbõl 8 közlemény és
egy doktori disszertáció (Lõrinczi Zoltán 1999) készült.

A májregeneráció és -patológia területén végzett
kutatások
A vírusos májgyulladás elterjedése a múlt század ötvenes-hetvenes
éveiben arra késztette a kutatókat, hogy a klinikai, biokémiai és vírustani kutatások mellett egyre átfogóbb morfológiai (szövettani, elektronmikroszkópos) és kísérletes vizsgálatokat is végezzenek a májbetegségek lényegének minél jobb megismerésére. Marosvásárhelyen az orvosi
egyetem és az akadémiai kutatóközpont számos szakembere foglalkozott
ezzel a témakörrel.
A morfológusok különleges figyelmet szenteltek a hipoxia, gyógyszerek és máj- és növényi kivonatok hatására történõ májregeneráció széles
körû tanulmányozásának. Behatóan vizsgálták az idegrendszer szerepét
ebben a folyamatban, valamint azt is, hogy milyen válaszreakciók jönnek
létre az agyban primer májkárosodások esetén.
Ehhez a témához tartoznak a kísérletes májcirrózissal kapcsolatos
vizsgálatok is, amelyek ennek a komplex kórfolyamatnak számos részjelenségét kutatták, mint például az érhálózat átépülését, az álepeutak
keletkezését, a reverzibilitás, illetve irreverzibilitás kérdését, a májszövet
autolízisét és számos más citológiai vonatkozást. Ezeknek a kutatásoknak
az eredményeit a szerzõk (Lakatos Ottó, Lázár László, Maros Tibor, Seres
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Sturm Lajos, Seres Sturm Magda, Vofkori József, Bálint Ernõ, Lakatos
Mária és mások) mintegy 80 közleményben ismertették. Ebbõl a témakörbõl több doktori disszertáció is készült (Lakatos Ottó, Seres Sturm Lajos,
Seres Sturm Magda), és két akadémiai díjjal jutalmazott monográfia is
megjelent. Interdiszciplináris kollektívák elektronmikroszkópos vizsgálatokat végeztek vírushepatitis, krónikus icterus, veleszületett familiáris
sárgaság, valamint hipoxiás májkárosodás eseteiben (Almási Zsuzsa,
László János, Péter Mihály, Kasza László és mások).
A májpatológia egyes kérdéseit kutatta a bukaresti Victor Babeº
Intézetben Laky Dezsõ, aki kísérleti állatokon vizsgálta az idült hepatitis
átalakulását cirrózisba, valamint a monocita-makrofág rendszer szerepét
ebben a folyamatban. Kimutatta az immunreakciók jelentõségét a
májcirrózis patogenézisében, abban az idõben, amikor ezt még kevéssé
vizsgálták. Újabban több szerzõ (Hecser és munkatársai, Egyed-Zs. Imre,
Laky Dezsõ, Lakatos Mária) a máj toxikus, alkoholos és hipoxiás eredetû
degeneratív elváltozásaival, illetve a vírushepatitisek kórszövettani sajátosságaival (Egyed-Zs. Imre) foglalkozott.

Daganatpatológiai kutatások
Egyfelõl a daganatok kórismézésében, kórjóslatuk és a különféle
kezelési eljárások hatékonyságának megítélésében, másfelõl pedig a daganatkutatásban igen fontos szerepük van a morfológiai vizsgáló eljárásoknak, mint a szövettani, ultramikroszkópos, hisztokémiai, immunhisztokémiai, valamint a molekuláris biológiai módszereknek.
A marosvásárhelyi patológusok ilyen irányú érdeklõdését bizonyítják
már a múlt század ötvenes éveiben megkezdett kísérletes daganatkutatások. A Haranghy László és Putnoky Gyula által kezdeményezett kutatásokat Gyergyay Ferenc és munkatársai folytatták. Nagyobb munkacsoport
kezdte el a sejtosztódás (mitózisaktivitás) vizsgálatát egészséges és daganatos szövetekben (Gyergyay Ferenc, Hadnagy Csaba, Gündisch Mihály,
Malatinszky Éva, Vincze Lajos, Nagy László, Módy Jenõ), követve különbözõ baktériumtoxinok, heteroproteinek, a B12-vitamin, valamint embrióés daganatkivonatok hatását a normális szövetek sejtosztódására. Az egér
Ehrlich-féle ascites-karcinómán, fiatal munkatársak bevonásával, az aceton, a cukoranyagcsere-bénítók, a tiroxin, inzulin, hidrokortizon, ACTH,
valamint a B1-, B12-, D2-, C- és E-vitaminok mitózisaktivitást befolyásoló
hatását vizsgálták. Ebbõl a témakörbõl több diplomadolgozat is készült
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(Nüszl László, Lakatos Ottó, Jung János, Kovács Sándor, Rácz János, Ajtay
Ildikó, Boér László, Puskás Károly és mások). Antalffy András és munkatársai a hipoxia daganatsejt-burjánzásra kifejtett hatását vizsgálták állatkísérleten. Ebbõl a témából doktori disszertáció is íródott.
A kísérletes daganatkutatás következõ állomása a daganatsejtek felületi tulajdonságainak vizsgálata volt. Kimutatták, hogy ezek a tulajdonságok szerepet játszanak a szétszóródott daganatsejtek megtapadásában,
vagyis a metasztázisok keletkezésében (Gyergyay Ferenc, Malatinszky
Éva, Vincze Lajos, Pupp Antal, Kelemen Mária).
A következõ években, a citológiai vizsgálatok világméretû elterjedése
miatt, Vincze Lajos és munkatársai egyre nagyobb súlyt fektettek ennek a
módszernek a tökéletesítésére, új eljárásokat dolgozva ki megfelelõ kenetek készítésére, valamint a kisméretû biopunktátumok beágyazására.
Az állatkísérleteken végzett kutatómunka és a citológiai vizsgálatok
mellett az emberi szervezet daganatainak tanulmányozása is napirenden
volt. Tanulmányozták a daganatos betegségek elõfordulását és sajátosságait a marosvásárhelyi Kórbonctani Intézetben (Fazakas Lázár, Monoki
István és mások). Gyergyay Ferenc az idegrendszer elváltozásait vizsgálta leukémiákban, kutatta az Abrikoszov-tumor hisztogenézisét és foglalkozott a preklinikai rák kérdésével. Maros Tibor, Lázár László, Zakariás
Zoltán és Kelemen József némely daganatok idegrost-hálózatát tanulmányozták. Egyes rosszindulatú agydaganatok viselkedését szövettenyészetben Malatinszky Éva vizsgálta. A gyermekkori szemdaganatokat
alaposan tanulmányozta Fodor Ferenc, és ebbõl a témából doktori diszszertációt is írt. Több mint háromezer eseten vizsgálták a nyirokcsomóelváltozásokat, ezeken belül a primer és áttétes daganatok sajátosságait
(Fazekas András, Lakatos Ottó, Schuller László, Pálffy Béla és mások). Az
orrpapillomák klinikopatológiai vonatkozásait Antalffy András tanulmányozta. A bõr festékes daganatainak szövettani és hisztokémiai sajátosságait, valamint a masztociták viselkedését egyes bõr- és kísérletes daganatokban Nüszl László kutatta. A bõr bazocelluláris karcinómájának
multicentricitására vonatkozó vizsgálatokat Schuller László és Pap Tuka
Piroska végeztek. Részletesen tanulmányoztak más daganatokat is, mint
például a szívmixomát és gyomorlimfomát (Pálffy Béla), a méhnyak rákelõzõ elváltozásait (Pap Tuka Piroska), petefészek-daganatokat (Pap Tuka
Piroska, Schuller László), perifériás idegdaganatokat (Antalffy András,
Jung János), az ajak- és orrgarat-karcinóma, valamint egyes odontogén- és
nyálmirigydaganatok szöveti sajátosságait (Jung János), a prosztata
primer limfomáját, az intrakraniális lipomát és az aesthesioneuroblasto-

ORVOSTUDOMÁNY

285

mát (Hecser László), a húgyhólyag-karcinóma klinikopatológiai és szövettani vonatkozásait (Lakatos Ottó, Egyed-Zs. Imre), az emlõrák túlélési
arányát egyes prognosztikus tényezõk függvényében (Fazekas András).
Az utóbbi két évtizedben a kísérletes daganatkutatás gyakorlatilag
megszûnt, és ma már kizárólag a humándaganatok klinikopatológiai, szövettani, hisztokémiai és immunhisztokémiai sajátosságait kutatjuk. A marosvásárhelyi megyei kórház patológiai laboratóriumában 1998 óta, a székelyudvarhelyi kórház patológiai osztályán pedig 1999 óta rendszeresen
végzünk immunhisztokémiai vizsgálatokat, ami most már magasabb szintû
közlemények megjelentetését tette lehetõvé. A kilencvenes évek elsõ felében az ilyen jellegû vizsgálatokat magyarországi intézményekben végeztük.
Ezeknek eredményeként a kazuisztikai jellegû munkák mellett már
körvonalazódtak azok a témakörök, amelyekkel egyes szakemberek behatóbban foglalkoznak. Ide tartoznak a fej-nyak és az emésztõszervek (Jung
János, Fodor Ferenc), az idegrendszer (Egyed-Zs. Imre, Horváth Emõke),
az emlõ daganatai (Horváth Emõke, Jung János, Egyed-Zs. Imre), a gyermekkori daganatok (Jung János), valamint a diffúz endokrin rendszer daganatai (Pávai Zoltán).
Fentieken kívül számos más közlemény is foglalkozik daganatpatológiával, mint például malignus lymphomákkal (Simu George, Jung János,
Egyed-Zs. Imre, Vojth László és mások), a bõr malignus melanomájával
(Milutin Doina, Jung János, Horváth Emõke és munkatársai, Fehér István),
az emlõ jó- és rosszindulatú daganataival (Simona Stolnicu, Simona
Mocan, Jung János, Egyed-Zs. Imre, Horváth Emõke és mások), mellékvese-karcinómával (Egyed-Zs. Imre), valamint a hasüreg daganataival (Laky
Dezsõ), csont-, petefészek- és pajzsmirigy-tumorokkal (Kelemen József).

A cardiovascularis patológia területén végzett
kutatások
A szív- és érbetegségek morfológiai (szövettani, hisztokémiai, elektronmikroszkópos) módszerekkel történõ vizsgálata a múlt század hetvenes éveiben kezdõdött el és napjainkban is tovább folyik. Ezt részben az
Igazságügyi Orvostani Intézet kórszövettani laboratóriumában, de az
utóbbi két évtizedben, a szív- és érsebészet rohamos fejlõdése miatt, egyre inkább patológiai intézetekben (Marosvásárhelyen és a bukaresti
Victor Babeº Intézetben) is végzik.
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A közlemények csoportosításával a cardiovascularis patológia területén néhány fõbb kutatási téma körvonalazódik. Ilyenek: az ischaemiás
szívizom-károsodás és a hirtelen szívhalál problémája, a szív fejlõdési
rendellenességei és a szívfejõdési rendellenességekhez társuló tüdõér-elváltozások. Patológusokból (Jung János, Hecser László, Feszt Tibor, Fazekas András) és igazságügyi szakorvosokból (Molnár Vincze, Ander
Zoltán, Anghel Ureche) álló munkacsoport néhány éven keresztül boncolási anyagon és kísérleti állatokon kutatta az ischaemiás kardiopátia
patomechanizmusát és mikroszkópos sajátosságait hirtelen halál, áramütés, fulladás és alkoholfogyasztás esetén. Eredményeiket tíz közleményben hozták nyilvánosságra. Laky Dezsõ és munkatársai kísérleti állatokon
végeztek hisztokémiai, biokémiai és elektronmikroszkópos vizsgálatokat
az ischaemiás szívizomkárosodás patogenézisére vonatkozóan, különösen
gyógyszeres kezelés és revascularisatio eseteiben. Követték az elváltozások reverzibilitását, valamint a revascularisatio kedvezõ és egyben káros
hatását is. Ugyancsak állatkísérleten (patkányon) vizsgálták az alkohol hatását a stressz okozta szívizom-elváltozásokra (Hecser László, Molnár Vince). Laky Dezsõ és munkatársai egyre gyakrabban vizsgálják a mûtét közben vett szívbiopsziás anyagokat billentyûhibás betegeknél, szívfejlõdési
zavarokban, krónikus ischemiás kardiopátiában és szívelégtelenségben
szenvedõknél. Elõször kutatták az extrakorporális keringés okozta általános hipoxia hatását a szívizomra, és elõször írták le a natriureticus szemcséket a kamrai izomban.
A szív fejlõdési rendellenességeit, valamint az általuk okozott tüdõér-elváltozásokat rendszeresen tanulmányozták Egyed-Zs. Imre és
munkatársai. A tüdõerek elváltozásait korróziós és mikroszkópos készítményekkel, valamint morfometriás módszerrel és számítógépes feldolgozással is vizsgálták. Ebbõl a témakörbõl több közlemény, diplomadolgozat és egy doktori disszertáció (Egyed-Zs. Imre) is készült.

A patológia egyéb területein végzett kutatások
Áttekintve a szerteágazó tanulmányokat, illetve a megjelent közleményeket, három nagyobb morfológiai kutatástípus körvonalazódik: a
pajzsmirigy patológiájára, az anyai halálokokra vonatkozó és az igazságügyi orvosi jellegû.
Feszt Tibor, Feszt György, Almási Zsuzsa és mások kísérleti állatokon
vizsgálták a pajzsmirigy-hiperphasia (golyva) kialakulását és a tuberku-
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losztatikus gyógyszerek hatását erre a folyamatra. Az anyai halálokokkal
kapcsolatos vizsgálatok arra utaltak, hogy a magzatvíz-embólia aránylag
gyakori oka a szülés alatti anyai halálnak. Ebbõl kiindulva állatokon is
vizsgáltuk a kísérleti magzatvíz-embólia következményeit, miáltal sikerült a szülés e súlyos szövõdményének patogenezisét tisztázni. Ebbõl a
témakörbõl 11 közlemény és egy doktori disszertáció készült (Jung János). A kutatások során kiderült, hogy nehéz szülés esetén nemcsak magzatvíz, hanem decidua-részek is bekerülhetnek az anyai vérkeringésbe,
ami halálos kimenetelû szövõdmény lehet.
Az igazságügyi orvostan területén kutatták a vitális szöveti reakciók
kronológiáját (Hecser László és munkatársai), a traumás eredetû zsírembóliát (Jung János és munkatársai) és a csontvelõ-embóliát (Hecser László és munkatársai), a helyi érzéstelenítõk okozta anafilaxiás sokkot
(Ander Zoltán és munkatársai, Hecser László és munkatársai), a heveny
etanol-, metilalkohol- és nitritmérgezések okozta szöveti elváltozásokat
(Hecser László és munkatársai), a csecsemõk hirtelen halál szindrómáját
(Hecser László és munkatársai), valamint a traumás agyvelõsérülés
(kontúzió) okozta szöveti elváltozások idõbeli lefolyását (Hecser László).
Fentieken kívül egyéb kórfolyamatokat is tanulmányoztak, így például a pneumóniákat, tüdõgümõkórt (Sándor István, Egyed-Zs. Imre és
munkatársai, Hecser László és munkatársai), a tüdõfibrosist (Szövérfi Ágnes és munkatársai), a pneumoconiosisokat (Rácz Lajos), az ascaris okozta tüdõinfarktust és Klebsiella-pneumoniát (Antalffy András), a kollagénbetegségeket (Monoki István és munkatársai), az adenohipofízis és
mellékvese nekrózisát (Fazekas András), a miopátiákat (Török Zoltán), a
kétoldali vesekéreg-nekrózist kisgyermekkorban (Rácz Lajos), az állcsontok eozinofil és óriássejtes granulómáját (Jung János), a BuddChiari-sziondrómát (Jung János és Veres Zsuzsa), a policisztás vesét (Lakatos
Ottó és munkatársai) stb.
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ERDÉLYI MAGYAR KUTATÓK MUNKÁSSÁGA
AZ ÉLETTAN ÉS GYÓGYSZERTAN TERÜLETÉN.
19902001.

1. Élettani kutatások
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen a Ludány
professzor által beindított és Szabó István professzor nyomdokain folytatott élettani kutatómunka a tanszék magyar részlegén 1989 után lényegében csak három személy tudományos tevékenységére szorítkozott (László József, Szilágyi Tibor, Domjánschitz László). Ugyanakkor ért véget az
a 12 éves periódus, amelynek kezdetén dr. László József megszervezte az
Orvosi Elektronika és Biokibernetika fakultatív látogatottságú tárgykör
oktatását. E diszciplínával az országban elõször kaptak a diákok teljes
képzést elméleti és gyakorlati síkon az elektronika, számítástechnika és
biokibernetika alapjaiból. dr. Szentágothai János budapesti professzor, a
neurokibernetika nemzetközileg elismert képviselõje, méltatta a tanszék
különleges jelentõségét, hiszen akkor hasonló létesítmény még egyik magyarországi orvosi egyetemen sem mûködött.
Dr. László József tudományos tevékenysége már az egyetemre való
felvételének pillanatától az élettan irányában indult el és több érdeklõdési vonalat követett. Felismerve azt a tényt, hogy érdemleges kutatást csak
megfelelõ eszközökkel és módszerekkel lehet végezni, nagy súlyt helyezett a megfelelõ módszerek kigondolására és gyakorlatba ültetésükre. Habár ez a tevékenysége csak kisegítõ jellegû volt a tudományos problémák
megoldásában, idõigényes és anyagigényes feladatnak bizonyult. A kidolgozott módszerek és eszközök egy része újítási minõsítést kapott, és
kettõ közülük kisszériás gyártásba is került. A tíz újításból nyolc elektronikai jellegû (termisztoros véráramlásmérõ, invazív vérnyomás-átalakító,
* Az élettani kutatások fejezetét László József, a gyógyszertani kutatások fejezetét
Feszt György írta.
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mechano-elektromos átalakítók, különféle jelerõsítõk). Az utóbbi 1015
év folyamán újabb készülékek kerültek megtervezésre és megépítésre:
két intervalográf prototípus (IG1 és IG2), több, billenõkörökbõl felépített impulzusszámláló, vertikális mikroelektródhúzó szerkezet, current
clamp típusú erõsítõ stb.
László József tudományos tevékenysége fõleg két nagy területre összpontosult: 1. a szív-ér rendszer és általában a szervezet nedvkeringésére
és 2. az idegrendszer mûködésének egyes aspektusaira. Mindezek mellett
más kutatóknak módszertani vagy társszerzõi segítséget nyújtott kitûzött
céljaik elérésére. A következõkben röviden jellemezzük a fõbb kutatási
irányokat és eredményeket (László J. 2000a).

1.1. Szív-ér rendszer és nedvkeringés
1.1.1. Folyamatos véráramlás-regisztrálás
Ezzel az eljárással az artériás nyomás mellett nagyon sok érterületen
vizsgálta a keringést; többek közt a vese vérátáramlását és nedvkeringését
különbözõ kísérleti körülmények között és sok farmakon hatása alatt. Ebbõl
a témakörbõl védte meg 1973-ban a doktori értekezését. A szívkoszorúér-átáramlás vizsgálata igazolta (László I. 1972), hogy a hipoxia a legerõsebb
coronariatágító, hozzá képest minden egyéb gyógyszer sokkal kevésbé hatásos, vagy teljesen hatástalan. Az agy vérellátását biztosító a. carotis int. és a.
vertebralis vérárama erõs változásokat mutatott neurotranszmitter anyagok
(NA, Adr, Ach) hatására, valamint gyógyszerhatások esetében.

1.1.2. A zárt és nyílt rendszerek elve
A vérátáramlás, vérnyomás, nyirokátáramlás, valamint a szöveti
nyomás (tokfeszülés) folyamatos regisztrálása, továbbá az ödémaképzõdés súlyegységekben mért követése lehetõvé tette az általános, szervi és
regionális nedvkeringés két alaptípusának a meghatározását. Ez a kettõs
nedvkeringési elv kapta a zárt és nyílt rendszerû nedvkeringés elnevezést. Alkalmazásával átfogalmazódott a régi tankönyvekben található
Starling-féle filtrációs-rezorbciós dogma, és helyette egy hajlékony, a vérnedvkeringési elveket jobban tükrözõ törvényszerûség került már a tankönyveinkbe is. Ugyanezen elv alapján sikerült újszerû magyarázatot adni a vénás visszafolyás erõviszonyaira, valamint a liquorképzés és
vér-liquor gát egyes kérdéseire.
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1.1.3. A szív mechanikája
A szív mechanikai megnyilvánulásainak a pontos követése fontos
követelménye a szívmûködés megítélésének. Ebben a viszonylatban két
alapvetõ módszert dolgoztunk ki és alkalmaztunk. Egyik a teljes szív akut
kísérletben történõ globális mechanográfiája (MKG = mechanokardiográfia), a másik az in situ szív mozgásainak követése ultrahangos Doppler-elv alapján (DKCG = Doppler-kinetokardiográfia). Mindkét módszernek elektronikai készülékalapjai vannak, és tisztázódtak a helyes
alkalmazás területei.
Az MKG-s regisztrálás mind lineárisan, mint derivátumok formájában megvalósult (László J. 1994b). Kitûnt, hogy a lineáris MKG alapján
pontos következtetéseket lehet levonni a szív mechanikai tevékenységének amplitúdó-, erõ-, fázisos jellegû változásait illetõen. A módszer magas értékû ampitúdó- és frekvenciahûsége lehetõvé tette sok ingerbehatás és más beavatkozás pontos felmérését.
A DKCG demodulációs típusa regisztrálhatóvá teszi a szívüregfalak
mozgásának a sebességét, ami egyébként csak sokkal drágább készülékekkel lehetséges. A DKCG-görbék elemzése emellett lehetõséget nyújt a
szívmûködés mechanikai fázisainak a mérésére is, nemcsak felnõtteken,
hanem magzati szervezetben is (László J., jr.László J. 1997). A módszert
sikeresen lehetett alkalmazni kis testméretû állatok (patkány, egér, béka)
szívmûködésének neminvazív vizsgálatára. A készülék kevésbé alkalmas
véráramlási sebességek mérésére. A DKCG-görbék sok szívhatású gyógyszer in vivo hatásának a pontosítását segítik.

1.1.4. A hirtelen szívhalál (HH)
A hirtelen szívhalál (HH) vizsgálatának a fontosságát elsõsorban az
indokolja, hogy a coronaria-betegségben szenvedõ betegek 2530%-a
olyan hirtelen halálozik el, hogy érdemleges gyógyászati beavatkozásra
már nem jut idõ. A HH elsõsorban a szív elektromos tevékenységének a
hirtelen megváltozásából ered (kamrafibrilláció ~80%, ingervezetési
elégtelenség ~15% és pacemaker-leállás ~5%). A végzett és még tervbe
vett állatkísérletek célja a HH mechanizmusának a tisztázása és a megelõzés lehetséges módozatainak a feltárása. A felvetett kérdések megoldásához szükséges a szívizom minden részének elektromos aktivitását
felírni, az intra- és interkompartimentális ingervezetést, valamint a szívrészek pacemaker-aktivitását idõben folyamatosan követni.
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a. Különleges, ún. globális áramkövetõ módszer segítségével (ami
formailag hasonló a monofázisos szívpotenciál-íráshoz = MFP) sikerült
kimutatni, hogy a HH mechanizmusában az intracelluláris kalcium-koncentráció felszaporodása ([Ca2+]i) a fõok (László J. 1992b). Ezt a tényt
mind patkányokon, mind békákon végzett nagyszámú kísérlet igazolta. A
vérkalcium-koncentráció emelése, miután a kalcium bejutott a szívizomrostokba, különleges ionáram-változásokat hoz létre, amelyek sokkal kifejezettebbek a kamraizomzatban, mint a pitvarokban. Ez az esetek nagy
részében kamrafibrillációhoz vezetett (László J. 1993), ami az állatok egy
részénél magától megszûnt. Kamrafibrilláció esetén az ionáramok által
okozott MFP nagyon hasonlatos volt a szervezet pacemaker típusú sejtjeinél tapasztaltakhoz (szinuszcsomó, idegi pacemakerek). Az így kiváltott
kamrafibrillációt a magasabb vér-Na+-koncentráció vagy LiCl adagolása
elõsegítette (László J. 1996).
A fent vázolt eredményekbõl kiindulva kerestük a kamrafibrillációt
megelõzõ vagy megszüntetõ leghatásosabb gyógyszert. Eddigi kísérleteink alapján e célból a legalkalmasabbnak a fenotiazinok bizonyultak. Világviszonylatban van utalás arra, hogy egyes fenotiazin-származékok
csökkentik a kamraizomzat ektópiás ingerképzését (pl. kamrai extraszisztolék gyakoriságát), de ezek kevéssé meggyõzõek.
b. Az ingervezetés a szívizomzatban alapvetõen két típusra osztható:
nem késleltetett és késleltetett ingervezetésre. Ez utóbbi tapasztalható a
sinuatrialis és atrioventricularis átmeneti (junkcionális) zónában. Más
helyeken: a szív pitvari és kamrai munkaizomzatában vagy az ingervezetõ rendszerben a vezetés nem késleltetett, az ingerület folyamatosan halad az izomrostok felszínén és az azokat csatoló közökön.
Az ingervezetési sebességek, vagyis idõközök mérésére és folyamatos
regisztrálására integrált áramkörös komplex készülékek  ún. intervalográfok (IG1 és IG2)  szolgáltak. A nagyszámú hatás közül, amelyek
SA-, ill. AV-blokkot képesek okozni, elsõ helyen említendõ a hipoxia
(László J. 1994a), a Ca2+-csatornablokánsok legnagyobb része (László J.
1997, 2000b), ACh és vagus ingerlése, alkohol stb. A junkcionális vezetést elõsegítik: kismértékû vérkálium-emelkedés, katecholaminok,
oxitocin (László J., jr.László J. 1994), prosztaglandinok stb. Ezek szerint
a koronária keringési elégtelensége nemcsak kamrafibrillációt okozhat,
hanem a velejáró hipoxia révén junkcionális és intraventrikuláris vezetési blokkokat, ill. szívleállást (szívstop) is elõidézhet.
c. A nomotop, ill. heterotop ingerképzés, azaz pacemaker-aktivitás a
fent említett IG-k révén könnyen követhetõ. Kitûnt, hogy sok egyéb
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anyag mellett (ACh, Ca2+-csatornagátlók stb.) az emelkedett vérkalcium
is bradykardiát és szinuszcsomó-leállást okozhat.
A HH beálltának alapvetõ mechanizmusaira magyarázatot adó kísérletes anyag reményt ad arra, hogy a hirtelen szívhalál gyakorisága csökkenthetõvé válik.

1.1.5. A komplex nyaki pulzáció (PJC)
Korábbi vizsgálataink alapján a PJC érintkezésmentes felírása rendkívül megkönnyíti a jobbszívfél-, valamint a balkamra-funkció felmérését, a nagyerek falelaszticitásának a megítélését, valamint a szívrevolúció
fázisainak a mérését.

1.2. Idegrendszer (IR)
A rendelkezésre álló sokrétû és viszonylag modern készülékpark lehetõvé tette egyes neurofiziológiai kérdések kísérletes kutatását. A kutatott kérdésköröket tematikájuk szerint soroljuk fel.

1.2.1. Idegi pacemaker- (IPM-) aktivitás
Az IPM nagyon nagy jelentõségû az egész IR mûködésében, hisz az
ilyen típusú neuronok biztosítják a többi idegi elem funkcionális beállítását (elõfeszítését) a periodikus tevékenység elvégzésére. Az IPM
neuronok fõleg az agytörzsben, talamuszban, hipotalalmuszban, agyalapi magvakban, kisagyban, gerincvelõben, perifériás ganglionokban stb.
találhatók, és az idegi mûködés célirányos beállítását határozzák meg (érzékelés, mozgások, ösztönök, neuronális kapcsolatteremtési lehetõség
biztosítása, kronobiológiai beállítás stb.). Az IPM neuronok eltérõen más
neuronoktól állandó egyedi vagy csoportos impulzuskeltésre képesek.
Ezen aktivitást különbözõ objektumokon tanulmányozták.
a. A csiga óriás pacemaker neuronjainak tanulmányozása sejtbe vitt
mikroelektród technikával vagy a sokkal kényelmesebb neurogramok felírásával történt. A neurogramok regisztrálása kiemelt centrális idegcsonkokról történt (n. pallialis, n. visceralis stb.), miközben az idegaktivitási
potenciálok specifikus képe lehetõvé tette az egyes bennük képviselt
ganglionáris neuronok mûködésének az elkülönítését. A csiga IPM aktivitását többféle módon sikerült befolyásolni: kationok (Li+, K+, Mg2+,
Ca2+) adagolásával vagy a különféle érzõidegek ingerlésével.
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b. Az IPM-aktivitás genezise jellemzõ az érzékszervekre, gerincvelõre (béka farktövi nyirokszív-aktivitása), kisagyra, agytörzsre stb. (László
J. 1992a). Ezt a lehetõséget béka és patkány bõri érzõideg-potenciáljának
a felírásával igyekeztek megközelíteni. A nagyon rövid idõtartamú (12
ms) idegi potenciálok elektromágneses rögzítésekor a receptorpotenciálelváltozást kémiai vagy mechanikai ingerbehatással hozták létre. Nagyon
feltûnõ volt a bõrreceptor-aktivitás adaptációja, ami az ingerhatásra adott
válasz ON-OFF jellegében is megnyilvánulhat.
c. Külön említést érdemel a harántcsíkolt izmok kiváltott pacemaker
aktivitása, ami rámutat arra, hogy adott körülmények között olyan sejtek
is pacemaker-aktivitást mutathatnak, melyekre ez normális körülmények
között nem jellemzõ.
d. Az utóbbi pár évben a pacemaker-aktivitás további tanulmányozását célozta a repülõ rovarok szárnycsapásainak a felírása.

1.2.2. Ingervezetés ideg- és izomrostokon
Ez a kutatási téma tulajdonképpen beleillik a HH mechanizmusának
a feltárásába, habár a kísérleteket nem szíven, hanem más objektumokon
végezték.
a. Az idegi ingervezetés tanulmányozása békaidegtörzseken (n.
ischiadicus stb.) történt az IG1 és IG2 felhasználásával. Az ingervezetés sebességét analóg görbe formájában sikerült folyamatosan követni 0,5
ms-os feloldóképesség mellett. Hõhatásra az idegimpulzus-vezetés erõsen megváltozik, így melegítésre felgyorsul és hûtésre nagyon lelassul.
b. Ingervezetés harántcsíkolt izomroston különösen érdekes témának
ígérkezett a szívizommal való többirányú hasonlósága miatt. A kísérleteket in situ despinalizált békaizmokon végezték (László J. 1997). Kitûnt,
hogy az izom ingervezetése a megfelelõ ideg tetanuszos ingerlése esetén
fokozatosan lelassul a teljes blokk eléréséig, de a folyamat reverzibilis.

1.2.3. Az elektromechanikus csatolás (EMC)
Az EMC-n azt a folyamatot értjük, melynek az eredményeképpen a
membrán-depolarizáció  mint elektromos inger  az izom összehúzódását váltja ki. A két folyamat lényegbevágóan különbözik egymástól, ezért
várható, hogy a közöttük létezõ (pár tíz ms nagyságrendû) idõköz különféle behatásokra változást szenvedjen.
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a. Az EMC szíven való vizsgálata viszonylag könnyû, mind a pitvari,
mind a kamrai izomzaton. A nagyszámú kísérlet adatai azt mutatják,
hogy a hipoxia és a Ca2+-csatornagátlók az IG1-gyel vagy IG2-vel regisztrált EMC-i idõ megnyúlásához vagy blokkjához vezetnek. Ebben az
esetben tehát nemcsak negatív inotrop hatásról van szó, hanem az ingerület és összehúzódás szétcsatolásáról, ami HH-hoz vezethet. Ilyen meggondolás alapján a Ca2+-csatornagátlók túladagolása halálos veszélyt jelenthet, amit az irodalmi adatok is alátámasztanak (László J. 1994a).
b. Az EMC idõtartamát harántcsíkolt vázizomzatban erõsen befolyásolja a környezeti hõmérséklet, és jelentõsen nyúlik tetanuszra a frekvencia függvényében. A szívben az EMC ilyenszerû szívfrekvencia-függése
végsõ esetben szétcsatolást, ill. HH-t okozhat (László J. 1998).

1.2.4. A neuro-muszkuláris szinapszis (NMS)
A szinaptikus ingerületátvitelnek ez az esete 1:1 arányban mûködik,
vagyis minden egyes idegingerület kontrakciót okoz. Az NMS tanulmányozása fõleg békákon történt. Az idegi ingerhatás és a megfelelõ izomakciós potenciál (EMG = elektromiogram) megjelenése között eltelt idõt
intervalográffal folyamatosan regisztrálták (IG1 = ingerköz, és IG2 a
szinaptikus attételi idõ = tNMS). A tNMS erõsen frekvenciafüggõ,
tetanizálás esetén megnyúlik. Ez a tNMS-nyúlás különösen kifejezett
nem teljes kurarizálás esetén.

1.2.5. Biokibernetika, neurokibernetika
Az összes kísérlet tervezésének és az eredmények magyarázatának a
vezérfonalát biokibernetikai elvek képezték, amelyek minden munkában
könnyen követhetõk. A régebb kiadott élettani monográfia és tankönyv
egyik fejezete (SzabóLászló J. 1981) is ezeket az elveket tartalmazza.

1.3. Az agykérgi neuronok és szinaptikus kapcsolataik
1994-tõl az oxfordi Medical Research Council Anatomical Neuropharmacology Unitjával létrejött együttmûködés révén az agykéreg kutatása is lehetõvé vált. Az együttmûködés kialakításában döntõ szerepe volt
Somogyi Péter oxfordi professzornak, aki azóta is folyamatosan támogatja a tanszék tudományos tevékenységét. Az általa létrehozott Transylvanian Academic Exchange Trust ösztöndíja révén nyolcan, köztük tanszé-
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künkrõl László József és Szilágyi Tibor angliai tanulmányutakon vehettek
részt. Az alábbiakban vázolt állatkísérletek legnagyobb része az oxfordi
laboratóriumban történt, Marosvásárhelyen elsõsorban a kísérleti eredmények számítógépes feldolgozására volt lehetõség. Tanszékünk munkássága az idegsejtek közötti kommunikáció és az egyedi sejtek jelfeldolgozóképességének mennyiségi jellemzéséhez igyekszik hozzájárulni.
A figyelem központjában a GABA tartalmú, általában gátló hatású
köztineuronok (interneuronok) álltak, melyek döntõ befolyást gyakorolnak a kérgi ideghálózatok mûködésére. Az agykérgi interneuronok nem
képeznek egységes sejtpopulációt, neurokémiai tulajdonságaik, illetve
mûködési-szerkezeti jellegzetességeik alapján több csoportra oszthatók.
Jelen pillanatban a legcélszerûbben aszerint jellemezhetjük õket, hogy a
célsejt felszínének melyik részével lépnek szinaptikus kapcsolatba. Ez
azt tükrözi, hogy a gátlás nem általánosan, nem specifikus módon hat,
hanem egy jól szervezett GABAerg sejthálózat ellenõrzi a fõsejtek különbözõ feladatokat ellátó részeit.
Az oxfordi együttmûködés során, Eberhard Buhl és Ole Paulsen irányítása alatt, Szilágyi Tibor a patkány hippocampusának két interneuron
típusát tanulmányozta in vitro intracelluláris elvezetés segítségével.
Elektrofiziológiai ismérvek alapján a kosársejteket és kettõs axonmezejû
sejteket (bistratified cells) könnyen el lehetett különíteni a fõsejtektõl. A
két sejttípus között jelentõs különbségek voltak a membrántulajdonságok, valamint az akciós potenciálok gerjesztésmódjának tekintetében. E
kritériumok alapján azonban nem lehetett egyértelmûen megkülönböztetni a sejteket, ehhez morfológiai azonosításra volt szükség. Az
interneuronok klasszikus viselkedése (gyors tüzelés, akkomodáció és
komplex utópotenciálok hiánya) a sejtek kisebb felénél volt megfigyelhetõ. Mindkét sejttípust feed-forward módon gerjesztette a Schaffer
kollaterálisok / kommiszurális axonok izgatása, ugyanakkor gátló bemenetet is kaptak más interneuronoktól. Ily módon a kosársejtek és kettõs
axonmezejû sejtek nem csupán a fõsejtek feed-forward gátlásában játszanak szerepet, de részt vesznek az egész GABAerg sejthálózat tevékenységének szervezésében (Buhl et alii 1996a; Szilágyi 1998).
Az egyedi szinapszisok jellemzésére egyik legalkalmasabb módszer a
páros intracelluláris elvezetés. Az oxfordi együttmûködés során Szilágyi
Tibor a macska látókérgében található piramissejtinterneuron párok tanulmányozásához járult hozzá. Anatómiai ismérvek alapján a vizsgált
interneuronokat három csoportra osztották: kosársejtek, double bouquet
(kettõs csokrú) és dendrite targeting (dendrittel kapcsolódó) sejtek.
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Mindhárom sejttípus által a piramissejtekben kiváltott gátló posztszinaptikus potenciál gyors volt, aránylag gyors monoexponenciális visszaeséssel. A szinaptikus áram a klór egyensúlyi potenciálja körül fordult. Minél több gátló szinapszis kapcsolta össze a sejteket, annál jobban
elkülönült a zajtól a posztszinaptikus potenciálok eloszlási hisztogramja,
ami arra enged következtetni, hogy nagyobb számú szinapszis korlátozza az átvezetési kiesések (failure) számát.
A fordított irányú kapcsolatot vizsgálva, a piramissejtek monoszinaptikus serkentõ posztszinaptikus potenciálokat váltottak ki az interneuronokban. A választ 27 szinapszis közvetítette. A piramissejtkosársejt párok kétszeri ingerlésekor (paired pulse protocol) a válasz
csökkenése volt tapasztalható (Buhl et alii 1996b). A szinaptikus válasz
minden esetben nagy változékonyságot mutatott, amit kielégítõen le lehetett írni egy kvantális varianciát is magában foglaló kvantális modellel
(Paulsen et alii 1996; Szilágyi et alii 1999).
A posztszinaptikus válasz mindig kicsi volt, általában a tüzelési küszöb
eléréséhez elégtelen amplitúdójú. A serkentõ posztszinaptikus potenciálok
rövid tartama miatt az integráció egy nagyon keskeny idõablakra korlátozódott. Figyelembe véve a mûködésfüggõ válaszcsökkenést is, nagyon valószínûnek tûnik, hogy a tanulmányozott interneuronok aktiválásához erõsen
szinkronizált piramissejt-tevékenység szükséges (Buhl et alii 1997).
Marosvásárhelyen számos számítógépes szimuláció készült. Szilágyi
Tibor saját fejlesztésû programja segítségével a serkentõ posztszinaptikus
potenciálok idõtartama, az ingerküszöb és a rendszer kimenetbemenet
aránya közötti összefüggést lehetett tanulmányozni. A vizsgálat középpontjában az idegsejtek tevékenységére vonatkozó két egymással ellentétes nézet állt: az idõbeni szummáció és az egybeesés-érzékelés. A szimulációk eredménye szerint a kérgi neuronok képesek a közel egy idõben
érkezõ bemenetek érzékelésére. Ez esetben az információ nem csak az
idegimpulzusok frekvenciájában kódolódhat, hanem az akciós potenciálok pontos idõbeni eloszlása is nagy jelentõséggel bír (Szilágyi 2001).
Az idegsejtek pontos anatómiai felépítését is figyelembe vevõ szimulációkra Szilágyi Tibor antwerpeni tanulmányútjai révén nyílt lehetõség.
A De Schutter professzor vezetésével mûködõ Elméleti Neurobiológiai
Intézetben használt GENESIS (GEneral NEural SImulation System) programcsomagot Marosvásárhelyen is sikerült üzembe helyezni, így az Antwerpenben megkezdett munkát itthon is folytatni lehetett.
Patkány hippocampus piramissejtjeinek részletes rekonstrukcióira
alapozott szimulációk kimutatták, hogy az azonos anatómiai rétegben ke-

302

FESZT GYÖRGYLÁSZLÓ JÓZSEF

letkezõ szinaptikus áramok igen eltérõen jelentkezhetnek a sejttestben. A
különbségek a szinapszis pontos helyétõl és a célsejt dendritágainak általános geometriai tulajdonságaitól függenek. A stratum lacunosum
moleculare szintjén kiváltott gátló posztszinaptikus áramokat csak azok
a modellek tudták utánozni, melyek vastag apikális dendrittörzset tartalmaztak, továbbá a fajlagos membránkapacitás és citoplazmatikus ellenállás alacsonyra volt beállítva. A dendritfa különbözõ részein kiváltott és a
sejttestben mért gátló posztszinaptikus áram rendszeres modellezése kimutatta, hogy a disztális területeken kiváltott szinaptikus áramok amplitúdója erõsen lecsökkent, amíg a jel a szómáig terjedt. A szimulációk szerint kielégítõ feszültségzárat a dendritfa legnagyobb részén nem lehet
megvalósítani, ezért a távoli szinapszisokról ezzel a módszerrel szerzett
adatokat óvatosan kell értékelni (Szilágyi 2000; Szilágyi et alii 2000).
Az alapvetõ idegélettani kérdéseken kívül a tanszéken számos módszertani problémával foglalkoztak. Szilágyi Tibor elektronmikroszkópos
képeken morfometriai méréseket vegzõ programját sikerrel alkalmazták a
Szegedi Biológiai Kutatóintézetben (Hoyk et alii 1996; Párducz et alii
1996), az elektrofiziológiai adatokat feldolgozó programokat pedig az oxfordi laborban használták fel. A tanszék néhány román munkatársával
együttmûködve, az elektrokardiogram keletkezését bemutató multimédia
CD-t készítettek (Cãldãraru et alii 2000), amelyet az élettan oktatásában
alkalmaztak.

1.4. Mikrocirkuláció-vizsgálatok
Ezeket a vizsgálatokat Domjánschitz László a Marosvásárhelyi Megyei Kórház V. Belgyógyászati Klinikájával együttmûködve lézerdoppleres módszerrel végezte.
A szöveti perfúziót vizsgálták az acralis keringésben egészséges egyéneken (Domjánschitz et alii 2001a), illetve az alapáramlás változásait és a
keringési tartalékot különbözõ típusú perifériás verõérbántalmakban. Vizsgálták továbbá a mikrocirkuláció változásait különbözõ provokációs tesztek végzésekor (Makó et alii 2001a; Domjánschitz et alii 2001a), valamint
a hemoreológiás hatású gyógyszerek befolyása alatt (Makó et alii 2001a).
Az érelmeszesedés korai stádiumának, az endothel diszfunkciónak a felderítése céljából követték két értágító gyógyszer hatásai közötti különbséget:
az egyik az acetil-kolin, amely endothel-dependens vasodilatációt idéz elõ,
a másik a nátrium-nitroprusszid, amelynek értágító hatása az endotheltõl
független (Makó et alii 2001b).
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Dr. Domjánschitz  a budapesti Országos Traumatológiai Intézettel
együttmûködve  nyulakon tanulmányozta az angiotenzin-konvertáló
enzimblokánsok és különféle vazoaktív anyagok (adrenalin és acetilkolin) hatását a csontkeringésre (Domjánschitz et alii 2001b).

2. Gyógyszertani kutatások
A gyógyszertan  pontosabban a farmakológia  az orvosbiológiai szakmák, a klinikai medicina és a gyógyszerészet hármas határán lévõ tudományág. A gyógyszerek és általában biológiai hatású anyagok (farmakonok)
kölcsönhatásait vizsgálja a szervezettel, élõ rendszerekkel. A biológiai megismerésben betöltött szerepe mellett gyakorlati célja az ésszerû gyógyszeres
terápia megalapozása, hatékonyságának és biztonságának növelése.
A mai értelemben vett farmakológia az 1840-es években nõtt ki az
életmûködés-tudományok  a fiziológia  közös törzsébõl, és elfoglalta az
orvosképzésben a gyógyanyagok deskriptív ismertetését magában foglaló
materia medica helyét. További fejlõdése is elsõsorban az orvosegyetemi
intézetekhez kötõdött, majd a XIX. és XX. század fordulójától kezdve alakultak ki a gyógyszeripari tudományos kutatóintézetek. Az 1950-es évek
végén és a 60-as évek elején különült el két ágra azáltal, hogy a klasszikus kísérletes farmakológia mellett létrejött a  technikai és etikai megalapozottságú  klinikai vagy humán farmakológia is.
Az erdélyi magyar farmakológus kutatók zöme ma is az egyetemek orvostudományi és gyógyszerészeti fakultásainak farmakológiai tanszékein,
illetve klinikáin dolgozik. Túlnyomó többségük a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem jelenlegi vagy volt munkatársa, végzettje,
doktorandusa vagy diákja; néhányan a kolozsvári és a nagyváradi gyógyszertani tanszékek tagjai, szakkörös hallgatói, doktorandusai. Kutatási témáik az említett intézetek tudományos tervébe illeszkednek, annak részét
képezik, és kidolgozásukban gyakran a román kollégák is részt vesznek.
A hazai kísérletes és egyes klinikai farmakológiai kutatások körét évtizedek óta behatárolják a szerény anyagi lehetõségek, a technikai 
mûszerezettségi  hiányosságok. Ennek ellenére, visszatekintve, számottevõ tudományos tevékenység körvonalait látjuk kibontakozni: bekapcsolódást idõszerû témák vizsgálatába, gyakorlatilag is jelentõs eredményeket.
1990 óta a kutatási témaválasztás szabaddá válása, a közlési lehetõségek
szaporodása, a szabad információáramlás, a megkönnyített kapcsolattartás
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külföldi szakkörökkel, a pályázati lehetõségek, az anyaországi tudományos
fórumok segítsége  mindmind serkentõleg hatott a kutatómunkára.
A következõkben ennek az utóbbi 12 évnek az eredményeit tekintjük
át, de hellyel-közzel szólnunk kell néhány olyan korábbi kutatásról,
amely a további munkához kiindulópontul, lényeges elõzményül szolgált. A kísérletes és klinikai farmakológiai munkák mellett nem érintjük
a mikrobiológia tárgykörébe vágó antibiotikum-kutatásokat, sem a gyógyszerészet témakörét, sem a klinikai farmakoterápia kérdéseit. Ezeket az
aspektusokat a kötet megfelelõ fejezetei taglalják.

2.1. Eredmények
2.1.1. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
(MOGYE) farmakológiai tanszékén  ahol e sorok írója 1995 októberéig
volt tanszékvezetõ és azóta konzultáns professzorként mûködik  évtizedeken át vizsgálták a neuropszichotrop gyógyszerek szervi mûködésekre
kifejtett hatásait. 1989 óta ezek a kutatások a fájdalomcsillapítás irányában folytatódtak. Széleskörûen tanulmányozták neuroleptikumok (levomepromazin, tioridazin, haloperidol stb.) és antidepresszánsok (imipramin, doxepin, amitriptilin stb.) antinociceptív hatását, az analgetikumok
effektusát növelõ tulajdonságuk különbségeit, kimutatták endogén
opioid mechanizmusok szerepét egyesek hatásában (Feszt et alii 1990;
FesztLupºa 1993); továbbá megállapították a koffein befolyását fájdalomcsillapító és nyugtató hatásukra (FesztFülöp 2000). Vizsgálták
opioid és nem-opioid fájdalomcsillapítók gyakorlatilag is jelentõs kölcsönhatásait dopaminerg szerekkel (metoclopramid, lisurid), propranolollal, piracetámmal (Feszt et alii 1993, 1994; LupºaFeszt 1997; Feszt et
alii 1998). Több kísérletsorozatban írták le kalciumcsatorna-blokkoló
szerek (verapamil, nifedipin) szinergizmusát különbözõ típusú opioidokkal (morfin, petidin, pentazocin), gyulladásgátló fájdalomcsillapítókkal
(metamizol, diclofenac, piroxicam), antidepresszánsokkal (Feszt et alii
1992, 1995, 1996, 1998), általánosabb következtetést vonva le a kalciumcsatorna-blokkolás szerepérõl a fájdalomcsillapításban (Feszt 1996).
2.1.2. A neuroendokrin rendszer gyógyszertani vonatkozásait tanszékünkön számos kísérletsorozatban tanulmányozták. Kun Imre Zoltán és
munkatársai a monoaminerg neurotranszmissziót befolyásoló nagyszámú gyógyszer (neuroleptikumok, más adrenerg receptorblokkolók, noradrenalin-szinértekezést gátlók, dopaminerg-agonisták, dopamin receptorantagonista szerek, opioid antagonisták stb.) hatását vizsgálták a
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gonadotrop hormonok és a prolaktin szekréciójára, illetve a szexuális
(ösztrális) ciklus lefolyására és zavaraira. Megállapították, hogy adrenerg
mechanizmusok serkentik az LHRH szekrécióját a hypothalamusban,
míg a dopamin és a szerotonin gátolja mind ezt a folyamatot, mind a
hipofízis prolaktinszekrécióját (Kun I. Z. et alii 1977; Kun I. Z.Feszt
1986). Kísérleti eredményeik alapján egyes dopamin-antagonisták (pl. Ldopa, bromocriptin, lisurid) klinikai alkalmazást nyertek amenorrheák,
mastopathiák, potenciazavarok kezelésében. A petefészekhormonokkal
kapcsolatban kimutatták, hogy az ösztradiol, progeszteron, noretiszteron
egyaránt csökkenti a fájdalomérzést és növeli egyes fájdalomcsillapító
szerek hatását (Kun I. Z. et alii 1996). A szelektív szerotonin-rekaptációt
gátló antidepresszáns gyógyszerek közül a fluoxetint és a fluvoxamint alkalmasnak találták elhízott betegek fogyókúrájának az elõsegítésére (Kun
I. Z.Kun I. 1999). Két gombaellenes imidazolszármazék, a ketoconazol
és miconazol helyi alkalmazásakor azt észlelték, hogy antiandrogén hatásuknál fogva gátolják a szõrzet növekedését, de ugyanakkor reszorbtív
mellékhatásokat is elõidéznek (Kolcsár et alii 1996).
2.1.3. A simaizom-farmakológia két preferált objektuma a genitális
traktusban a vas deferens és a méh simaizomzata. Elõbbi az adrenerg és
az opioid neurotranszmitterek vizsgálatára alkalmas volta miatt, az utóbbi szülészeti-klinikai jelentõsége folytán. Tanszékünk munkatársai közül
Brassai Attila  oxfordi ösztöndíjasként  az adenozin-trifoszfátnak (ATP)
mint a noradranalin mellett jelentõs kotranszmitternek a szerepérõl közölt eredeti kísérleti adatokat (BrassaiCunnane 1992). Kun és munkatársai a méh összehúzódásait gátló béta-adrenerg agonista szerek fõbb képviselõit hasonlították össze in vitro kísérletben, kimutatva a fenoterol
hatékonyságát. Ifj. László József (1994, 1998) doktori értekezésében in
vivo, in situ módszerekkel tanulmányozta méhösszehúzó (oxitocin,
prosztaglandinok) és méhellazító anyagok (béta-adrenerg stimulánsok,
kalcium-antagonisták, magnézium) szimultán hatását az uterus dinamikájára és a szív mûködésére, a magzat és az anya élete szempontjából
egyaránt nagy fontosságú összefüggésekre mutatva rá.
2.1.4. A vérkeringésre vonatkozó korábbi kísérletes kutatások után,
tanszékünk 1992-tõl az alsóvégtagi idült elzáródásos arteriopátiák gyógyszeres kezelésével kapcsolatos klinikai farmakológiai vizsgálatokban vett
részt. Ezek a vizsgálatok igazolták azt a feltevést, hogy más értágító szerekkel szemben a kalcium-antagonisták (fõleg az amlodipin) és az angiotenzin
konvertáló enzimet (ACE) gátlók (fosinopril stb.) hemodinamikai és
reológiai hatásuk folytán bõvítik a farmakoterápia lehetõségeit: a sziszté-
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más vérnyomás csökkenése ellenére fokozzák a megbetegedett erekben a
perfúziós nyomást, növelik a Doppler-index értékét, csökkentik a vér viszkozitását és a vérplazma fibrinogénszintjét, ezáltal javítják az ischaemiás
végtag vérellátását (György et alii 1997; György 1997; Brassai et alii 1997,
1998). Hasonló hemodinamikai hatásúnak bizonyult két angiotenzin II receptorblokkoló gyógyszer is (Brassai et alii 1999; Makó et alii 1999).
2.1.5. Az atherosclerosis kutatása terén a kolozsvári, majd nagyváradi professzor B. Cuparencu és munkatársai, köztük elsõsorban Horák József docens és utóbb Horák Aliz fõorvosnõ, széles körû vizsgálatokat végeztek benzodiazepin szerkezetû (BZD) gyógyszerekkel. Kimutatták,
hogy számos BZD-származék (diazepam, klordiazepoxid, midazolam,
temazepam, oxazepam, tetrazepam, klorazepát, pirenzepin stb.) antiaterogén hatású: a mesterségesen hiperlipémiássá tett kísérleti állatokban
csökkentik a vérplazma összlipid-, koleszterin-, trigliceridszintjét, gátolják a koleszterin lerakódását az érfalban, mérséklik a vér fokozott
alvadékonyságát, anélkül, hogy a normál értékeket befolyásolnák. Tisztázták, hogy e hatások perifériás omega3 típusú BZD receptorok útján
jönnek létre, és hogy a molekulaszerkezet milyen jellegzetességeihez kötöttek (Horák J. et alii 1976; CuparencuHorák J. 1995; Horák A. M. 1998;
Horák J. et alii 2000, 2001). Kísérleti eredményeik jelentõségére utalnak
koszorúér-betegeken tett klinikai megfigyelések.
2.1.6. A fitofarmakológiai kutatásoknak több évtizedes hagyománya
van Marosvásárhelyen. Ebben a tárgykörben a MOGYE gyógyszerészeti
karán végzett korábbi kutatások folytatásaként számolt be Zágoni és Ambrus (1996) egy feketeribiszke-készítmény kedvezõ hatásáról hipertóniabetegség kezdeti stádiumaiban. A Román Orvostudományi Akadémia Marosvásárhelyi Kutatóállomásának egyik munkaegyüttese (Feszt Tibor,
Kerekes Medárd, Buksa Kálmán és Nemes István) az elmúlt 20 évben a
népgyógyászatban empirikusan használt több gyógynövény antihiperlipémiás hatását mutatta ki aterogén diétán tartott kísérleti állatokon. Megállapították, hogy egyebek közt az Allium sativum, Stipites cerasorum, Ribes
nigri folium, Leonuri herba, Crataegi fol. et flor. gátolják a vérplazma
összlipid-, koleszterin-, trigliceridszintjének emelkedését, az elektroforetikusan meghatározott lipoprotein- és glikoprotein-frakciók elváltozásait, csökkentik a koleszterin lerakódását a szövetekben, elõsegítik ennek
az eliminációját, valamint gátolják a hiperlipémiát kísérõ fokozott
véralvadékonyságot. Az utóbbi három drogból és Mentha fol.-ból a gyakorlatban jól bevált antiaterogén gyógyteát állítottak össze, Allium sativumkészítményük szabadalmi bejegyzést nyert (FesztKerekes 1985).
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Az utóbbi évek fitofarmakológiai kutatásai közül említést érdemel a
Hypericum perforatum-kivonatok Porsolt-tesztben mért antidepresszáns
hatásának megállapítása (Feszt et alii 1999), egyes Lamiacea-fajok fájdalomcsillapító hatásának és hatásmechanizmusának a pontosítása (Szõcs
et alii 1999), a Lysimachia nummularia-kivonatok analgéziás és gyulladáscsökkentõ hatásának a kimutatása (Csedõ et alii 2000), a Lupuli
strobuli-kivonatok antinociceptív hatásának és akut toxicitásának az értékelése (Csedõ et alii 1999).

2.2. A kutatások általánosabb céljai
Amint a fentiekbõl kitûnik, a farmakológiai kutatások általánosabb
céljai a következõk: szintetikus gyógyszerek és természetes gyógyanyagok gyakorlatilag hasznosítható hatásának a megállapítása és hatásmechanizmusuk elemzése a klasszikus farmakológiának biokémiai vizsgálatokkal kiegészített módszereivel.

2.3. A további fejlõdés irányára vonatkozó javaslatok
a) a hatásmechanizmusok elmélyült elemzéséhez szükséges modern
molekuláris farmakológiai módszerek bevezetése;
b) alkalmazott farmakológiai kutatásokkal elõmozdítani különbözõ
vérkeringési bántalmak gyógykezelését, a hatékonyság fokozása és a
nemkívánatos mellékhatások mérséklése érdekében;
c) tudományosan hozzájárulni a hazai gyógynövénykincs további
hasznosításához.
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ERDÉLYI MAGYAR KUTATÓK TUDOMÁNYOS
MEGVALÓSÍTÁSAI 19902001 KÖZÖTT
AZ ORVOSI MIKROBIOLÓGIA TERÜLETÉN
Az orvosi mikrobiológia (bakteriológia, vírustan, mikológia, parazitológia) elsõsorban az emberre patogén kórokozókkal foglalkozik. Tanulmányozza ezek tulajdonságait, hogy eredményesen küzdhessen ellenük.
Mivel bizonyos körülmények közt a nem patogén mikroorganizmusok
(opportunisták) is okozhatnak megbetegedéseket, és normális mikroflóraként jelen vannak testüregeinkben, kültakarónkon, valamint környezetünkben, az orvosi mikrobiológia figyelme rájuk is kiterjed.

1. Mikrobiológiai kutatások Erdélyben
A kezdeti lépések a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen Fodor József (18431901), Hõgyes Endre (18471906), Rózsahegyi Aladár
(18551896) és Riegler Gusztáv (18681930) nevéhez fûzõdnek. A marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézetben (MOGYI) a mikrobiológia
oktatása és kutatása Putnoky Gyula (19011985) irányítása mellett bontakozott ki. A kutatómunka csaknem kizárólag az egyetem keretein belül történt.
A továbbiak megértéséhez még fel kell hívni a figyelmet arra a tényre, hogy lehetetlen úgy beszámolni az utóbbi évtized kutatásairól, hogy
legalább érintõlegesen vissza ne nyúlnánk az elõzményekhez, mert különben torzított képet kapnánk a Mikrobiológiai Tanszéken folyó kutatásokról. A tanszékünk három professzora és egyedüli elõadó tanára e periódusban nyugdíjba ment, és négy pályakezdõ jött a helyükbe.
Egyeseknek tehát e szakasz a kutatómunka lezárását, másoknak a kezdetét jelentette. Sajnos, mint több más tanszéken, középkorosztály nincsen.
E többé-kevésbé helyi jellegû probléma mellett egy igen fontos, a szóban
forgó periódust döntõen befolyásoló, általános vonatkozású kérdést is fel
kell vetni. Nevezetesen azt, hogy a mikrobiológiai vizsgálatok céljaira
utóbb új, gyorsabb és pontosabb módszereket vezettek be, melyek azonban nagyon drágák, s így alkalmazásuk korlátozott volt.
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1.1. Virológiai kutatások
A Mikrobiológiai Tanszék leghosszabb ideig és legalaposabban kutatott témája a vírushepatitisek kóroktana, pontosabban a hepatitis infectiosa
esetekbõl izolált vírusok jellemzõinek tanulmányozása volt. E téma kutatása az 1960-as években kezdõdött és ma is tart, mindvégig László János vezetése mellett. A kutatásba a tanszék minden tagja bekapcsolódott (Péter
Mihály, Both Júlia, Ábrahám Sándor, Bálint Ernõ, Domokos Lajos, Sebe Béla, Monica Sabãu, Paál Györgyi, Sanda Piros, Bedõ Sándor), ezen kívül a
kutatásokban részt vett az Elektronmikroszkópos Laboratórium vezetõje
(Filep Gyõzõ), a Szövettani Tanszék (Almási Zsuzsa), valamint a Fertõzõ
Betegségek Klinikája (Kasza László, Palencsár Antal).
A szerzõk elektronmikroszkópos vizsgálatokkal a vörösvérsejtek felületén 1020 nm nagyságú részecskéket találtak. A betegek székletébõl
származó sejttenyészeten hasonló vírusokat észleltek, melyek a rekonvaleszcens savóval reakcióra léptek (László 1962). Igazolták a hepatitises
esetekbõl izolált vírusok tenyészthetõségét sejtkultúrákban, és kimutatták a vírusok szabályos elrendezõdését a fertõzött sejtek citoplazmájában
(László 1965). A továbbiakban a sejttenyészetekben nyert és formalinnal
inaktivált vírusok immunogén hatását hörcsögökön vizsgálták. Az eredmények megerõsítették a vakcina védõhatását az élõ hepatitis vírussal
szemben (László 1966). Ugyancsak hörcsögökön végzett kísérletek
alapján rámutattak arra, hogy az adenovírusok a hepatitis infectiosa esetekbõl izolált vírusokkal társítva, helper szerepet játszanak. A szerzõk,
vizsgálataik e szakaszának lezárásaként, beszámoltak arról, hogy a KBsejtvonalon számos vírustörzset izoláltak és igazolták a hepatitis-A-vírus
tenyészthetõségét. A vírus mérete 27 nm, RNS-t tartalmaz és, 0,4%-os
formalin inaktiválja.
Az 1990-es években az eredeti kutatócsoportból már csak hárman
(László János, Sanda Piros, Filep Gyõzõ) folytatták a hepatitis vírusok
vizsgálatát. Hét HBs pozitív szérumot HeLa és primer emberi sejtkultúrán tenyésztve megállapították, hogy a sejteken 14 nap múlva elváltozások jelentkeztek. Az elektronmikroszkópos vizsgálatok során a sejtek
magjában 3040 nm nagyságú részecskéket lehetett megfigyelni (László
1993). E vizsgálatokat folytatva 11 HBs pozitív savóból 3 esetben antidelta fluoreszcens savót felhasználva megállapították, hogy a fertõzött
sejtek magjában jelen voltak a vírusantigénre jellemzõ elváltozások. Az
elektronmikroszkópos vizsgálatok egyes sejtek magjában 3040 nm nagyságrendû részecskék jelenlétét igazolták (1994a).
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A tanszék fiatal tagjai közül Lõrinczi Lilla választotta kutatási területéül a vírustant. Kezdetben a vírusok elõfordulását követte humán daganatokban. E célra 17 májbiopsziát vizsgált immunhisztokémiai módszerrel a
HBx, HBs és a HBc antigének kimutatása végett. A minták 12 krónikus hepatitisben, négy cirrhosisban és egy hepatocellularis karcinómában szenvedõ betegtõl származtak. Megállapította, hogy a HBxAg nagyobb százalékban mutatható ki (p<0,05) a májszövetbõl, mint a HBs és a HBc
antigének. A HBx tartós jelenléte értékes prognosztikai marker, mert jelzi a
fertõzés krónikussá válását és a hepatocelluláris karcinóma esetleges kialakulását. Gyakran ez az egyetlen HBV fehérje, ami a májszövetbõl kimutatható, tehát jelen lehet HBsAg negatív egyéneknél is (Lõrinczi 1998a). Egy
további dolgozatban a szerzõ Székely Edittel beszámol arról, hogy tizenöt
májbiopsziás anyagból öt esetben sikerült a p53-as fehérjét kimutatni. Ennek kapcsán rávilágított az x- és a p53-as fehérjék kölcsönhatására a
hepatocellularis karcinóma patogenezisében (Lõrinczi 1998b).
A szerzõ további kutatásai szintén az emberi daganatokban elõforduló vírusok kimutatására irányultak. Ismeretes lévén, hogy a humán
papillomavírusok kóroki tényezõként szerepelnek a méhnyakrák kialakulásában, tíz normál citológiájú fiatal nõ endocervicalis váladékát dolgozták fel Hybrid Capture módszerrel a vírusok kimutatása céljából. A
pozitivitás aránya mind a magas, mind az alacsony kockázatú vírustípusoknál 2/10 volt. A szerzõ felhívja a figyelmet arra, hogy e módszer szûrõvizsgálatként való bevezetése csökkentené a méhnyakrák kialakulásának kockázatát (Lõrinczi 1999a).
Hasonló jellegû vizsgálatokat végzett munkatársaival Nagy Attila is
malignus lymphoproliferativ betegeknél. Mikro-ELISA módszerrel meghatározták az EBVVCA-, a CMV- és a HTLVI/II elleni IgM és IgG típusú
ellentestek titerét, betegeknél (n=49) és a kontrollcsoportot képezõ véradóknál (n=33). Eredményeik igazolták az EBV és CMV jelenlétét, illetve
a vírus aktivitását (friss fertõzés, feltételezett újrafertõzõdés, vírusreaktiválódás), mind a betegeknél, mind a véradóknál (IgM-pozitivitás, illetve
az IgG titerek szignifikánsan magasabb abszorbanciaértékei a cut-off értékekhez viszonyítva, valamint IgM+IgG duplapozitivitás). HTLVI/II
IgM/IgG-pozitivitást mindössze egy véradónál találtak (Nagy A. 2000).
Szintén a vírustan tárgykörébe sorolhatjuk azokat a kutatásokat, melyek a daganatokból származó szövetminták citosztatikumokkal szembeni érzékenységét in vitro vizsgálták. E módszert klinikusok kérésére helyi körülmények között László János vezette be, és munkatársaival (Both
Júlia, Sanda Piros, Filep Gyõzõ, Lõrinczi Lilla) végezte. A daganatos szö-
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vetek tripszinizálása után nyert sejteket citosztatikumok jelenlétében tenyésztették, majd meghatározták a sejtek viabilitását. 78 vizsgált esetben
a tumorsejtek 84%-a érzékenynek bizonyult Farmorubicinnel, 82%-ban a
Platidiammal, 77%-ban Vinblastinnal és 65%-ban Vincristinnel szemben
(László 1991). Lõrinczi folytatja László irányítása mellett e vizsgálatokat,
melyek során 44 petefészek-karcinómában szenvedõ betegtõl származó
36 daganatos szövetet és 26 ascites folyadékot dolgozott fel. Vizsgálataiból az alábbi következtetéseket vonta le: a daganatok citosztatikumokkal
szembeni érzékenysége egyénenként változó, tehát szükséges az érzékenységi fenotípus ismerete; a petefészekdaganatok jelentõs hányada az
elõzetesen nem kezelt betegeknél is rezisztens a Cisplatinnal szemben; a
kemoszenzitivitás meghatározása lehetõséget nyújt egy hatékony citosztatikum kiválasztására; az in vitro rezisztencia nagy valószínûséggel
tükrözi a klinikai rezisztenciát (Lõrinczi 1997, 1999b).
A beszámoló tárgyát képezõ periódusban László János konzultáns
professzor irányítása mellett két doktori disszertációt védtek meg a
MOGYE-n. Mindkettõ vírustani vonatkozású volt. 1998-ban Lõrinczi Lilla Vírusok elõfordulása humán daganatokban. A daganatokból származó
szövetminták citosztatikumokkal szembeni érzékenységének vizsgálata in
vitro körülmények között, 2000-ben pedig Nagy Attila Egyes vírusok elõfordulása malignus limfoproliferativ betegségekben címen. Jelenleg Lászlónál két magyar nyelvû doktorandus készíti az értekezését.
A bemutatott kutatásokon kívül alkalmilag még többen számoltak be
virológiai vizsgálatokról. Így a nagyváradi Ritli László (1996) a gyermekkori HBsAg hordozásról, Ábrám Zoltán (1996) az immunenzimológiai
festési módszerrel történõ hepatitis-C-vírus antigének kimutatásáról, míg
Módy Jenõ (1997) az idült alfa-herpeszvírus fertõzéseknek egyes autoimmun betegségek kórfejlõdésében játszott szerepérõl közölt adatokat. A vírusfertõzések járványtanával kapcsolatban számos dolgozata jelent meg
a kolozsvári Molnár B. Gézának (1995, 2001).

1.2. Bakteriológiai kutatások
Míg a virológiai kutatások igényesebb mûszerezettséget és speciális
felkészültséget igényeltek, a bakteriológiai vizsgálatok szerényebben felszerelt laboratóriumokban is bizonyos szinten elvégezhetõk voltak. Ez a
magyarázata a kutatott témakörök sokrétûségének.
Örökzöld kutatási terület volt az urethritisek, prostatitisek, vulvovaginitisek és cervicitisek etiológiája. Ebbõl a témából 19571990 között
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csak a mikrobiológiai tanszék részérõl 18 dolgozat jelent meg bel-, illetve
külföldön (Péter 1973). A kutatás a 90-es években is folytatódott több klinika kérésére. László és munkatársai e periódusban 4 dolgozatot közöltek,
melyek közül egyre térünk ki. A szerzõk ebben 96 urethroprostatitises eset
komplex mikrobiológiai vizsgálatairól számolnak be: 15,5%-ban Chlamydia
sp.-t, 4,1%-ban Trichomonas vaginalist, 39,5%-ban Entamoeba urogenitalist
és 5,2%-ban Candida albicanst mutattak ki. A baktériumok közül S. aureus,
E. coli, Acinetobacter sp. és S. faecalis volt jelen (László 1994).
A genitourethralis fertõzések számának rohamos növekedése miatt további laboratóriumok is bekapcsolódtak, illetve újra bekapcsolódtak e fertõzések kóroktanának vizsgálatába. Így Kristály Dóra és munkatársai több alkalommal közöltek ilyen irányú eredményeket. Utóbbi dolgozatukban
beszámoltak 110 genitourethralis fertõzésben szenvedõ terhes nõ cervicalis
váladékának mikrobiológiai vizsgálatáról, mely során 25,5%-ban mutattak
ki Chlamydiát, az 50 esetben végzett Mycoplasma vizsgálatból pedig 12%ban találtak M. hominist és 64%-ban Ureaplasma urealyticumot. Rámutattak továbbá arra, hogy az 56 császármetszés utáni esetben végzett anaerob
tenyésztés 40%-ban volt pozitív. Ebbõl 57,1%-ban Peptostreptococcus,
14,2%-ban Bacteriodes genusba tartozó fajokat izoláltak (Gliga 1999).
Nüszl László a szexuális úton terjedõ egyes betegségek gyakoriságának
alakulását követte nyomon 19801994 között. Megállapította, hogy helyi viszonylatban is nõtt e betegségek elõfordulása. A szifiliszes morbiditás az
utóbbi 5 évben az 1980-ashoz viszonyítva négyszeresére nõtt (Nüszl 1996).
Borsa István és Lajos Mária Csíkszeredából a treponemikus (TPHA) és nemtreponemikus (VDRL, cardiolipin-Ag RBW) szifilisztesztek diagnosztikai értékét tanulmányozva megállapította, hogy a TPHA-teszt mind fajlagosság,
mind érzékenység szempontjából felülmúlja utóbbiakat (Borsa 1996).
Egy másik, mintegy huszonöt évre kiterjedõ kutatás a csecsemõkori
hasmenések kóroktanának vizsgálata volt. E tárgykörrel kapcsolatos vizsgálati eredményeirõl Domokos Lajos és munkatársai (Monica Sabãu, Pap
Zoltán, Domokos Klára, Soós Márta) 88 dolgozatban számoltak be. A vizsgálatok célja a gyors bakteriológiai diagnózis felállítása, a kórokozók antibiotikumokkal szembeni érzékenységének meghatározása, a célzott kezelés
beállítása, a bélflóra mennyiségi és minõségi változásának nyomon követése a terápia folyamán, a Shigella-like törzsek és a Klebsiella pneumoniae
etiológiai szerepének tisztázása volt. E célra a szerzõk az évek folyamán
több ezer székletmintát dolgoztak fel (Domokos 1969, 1970, 1971, 1974). A
gyomor-bél traktus baktériumaival évtizedekig tartó foglalkozás után, a 90es években Domokos (1994) újabb munkatársaival a Helicobacter pylori elõ-
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fordulását és patogenezisét tanulmányozta. E kórokozó kimutatásának eljárásai közül szándékosan a legnehezebbet, a tenyésztési eljárást választották,
19 gyomor- és 22 nyombélfekély miatt mûtött beteg biopsziás anyagának
komplex mikrobiológiai vizsgálatát végezték el. A gyomorfekélyes betegek
mintáiból 78,54%-ban, míg a nyombélfekélyes esetekbõl származó biopsziákból 72,72%-ban sikerült a H. pylorit kitenyészteni, amibõl színtenyészetben csak tíz alkalommal. A társult flórában leggyakrabban a Peptostreptococcus, Pseudomonas, Staphylococcus, Fusobacterium és Candida speciesek
fordultak elõ (Domokos 1999).
Lajos Mária Csíkszeredából munkatárasaival beszámol arról, hogy
333 tünetmentes I. osztályos gyermek garatváladékában 110-nél (33%)
talált patogén Staphylococcus aureus törzset. A kezelés után 38 gyermek
(25%) hordozó maradt. A szerzõk felhívják a figyelmet a szûrések és a
pozitív esetek kezelésének fontosságára (Lajos 1991).
A Román Tudományos Akadémia marosvásárhelyi Kutató Központjában egy kutatócsoport (Péter Mihály, Domokos Lajos, Kiss Ervin, Monica Sabãu, Sanda Piros, Szöllõsi Árpád) 15 éven keresztül (19781993),
másodállásban, állami tervtémaként vizsgálta Maros megye felületi vizeinek mikrobás szennyezettségét, a szennyezés forrásait, illetve a különbözõ vizekkel öntözött zöldségek fertõzöttségét. Ez idõ alatt 15 dolgozatban közölték eredményeiket, melyek közül 2 jelent meg a 90-es években
(Péter 1990, 1991). E kutatásokat több tanszékrõl verbuvált nagy kollektíva végezte, melynek vezetõje Bedõ Károly volt. Nevezett az összesített
eredményeket idõnként közzétette. A marosvásárhelyi csorgók és a Maros menti falvak kútjainak baktérium- és gombaflóráját 19982000 között
Domokos tovább vizsgálta. Az eredmények még nem kerültek közlésre. A
felületi vizek mikrobás szennyezettségének tanulmányozása során felvetõdött a kérdés, hogy e körülmények közt a kórokozó mikroorganizmusok mennyi ideig életképesek. A vizsgálatok eredményei, melyek külföldön is visszhangra találtak (Péter 1988), 7 dolgozatban kerültek közlésre.
Közülük 4 a 90-es években. Utóbbiakból itt csak azt említjük meg, amely
fõleg a baktériumokkal foglalkozik (Péter 1998a).
Az atípusos Mycobacteriumok (NTM, MOTT, PPEM, EM) tulajdonságaival László János, Both Júlia és Sanda Piros foglalkozott. A 90-es évek
folyamán több külföldi tanulmányúton szerzett tapasztalat alapján Nemes Mária és munkatársai részletekbe menõen tanulmányozták e mikroorganizmusok jelentõségét, rámutatva azok egyre gyakoribb kórokozó
szerepére, magas gyógyszer-rezisztenciájukra és a klinikai, de fõleg a laboratóriumi diagnózis felállításának nehézségeire (Nemes 2000).
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1.3. Mikológiai kutatások
A marosvásárhelyi orvos- és gyógyszerészképzés hatókörében a rendszeres mikológiai kutatásokat Újváry Imre, Orlik József, Horváth Gábor és
Péter Mihály kezdeményezte. Eredményeik az Orvosi Szemlében és számos központi lapban jelentek meg. A 90-es években végzett vizsgálatok
változatos témákat öleltek fel. A penészgombák elõfordulását és túlélését
42 különbözõ élelmiszerben Péter Mihály és Kiss Enikõ (1994) vizsgálta.
Az esetek 59%-ában találtak mikotoxin-termelésre képes penészgombákat. Felhívták a figyelmet a penészspórák jelentõs ellenállóképességére. A
bakteriológiai kutatásoknál már említett túlélési vizsgálatokat Péter és
munkatársai (Péter Zoltán, Pozsonyi Ágnes, Heidenhoffer Beáta) egyes
sarjadzó gombafajokra is kiterjesztették, megfigyelték azok viselkedését
létfeltételeik alsó határán. Megállapították, hogy a Candida (C.), Geotrichum és Rhodotorula genusba tartozó egyes gombafajok desztillált vízben
hetekig, hónapokig életképesek maradnak a fajtól és a hõmérséklettõl függõen; a vizsgált gombatörzsek e körülmények között nemcsak túléltek, hanem kisebb-nagyobb mértékben szaporodtak is; a konyhasó jelenléte a C.
kruseit kivéve túlélésüket megrövidítette; a C. albicans törzsek nyulakon
vizsgált patogenitásukat még 1096 nap után is megõrizték (Péter 1995,
2000a). A túlélési kísérletek során tett megfigyelésekre alapozva a szerzõk
kidolgoztak egy egyszerû módszert az általános citotoxicitás in vitro vizsgálatára. Ennek az a lényege, hogy a citotoxicitás szempontjából vizsgálandó anyag kívánt koncentrációját bidesztillált vízben C. albicans törzszsel hozzuk össze, majd naponta meghatározzuk az élõ gombasejtek
számát és azt a kontrollhoz hasonlítjuk (Péter 1998b).
19951998 között Kristály Dóra és munkatársa (1999a) 189 császármetszésre jelölt terhes nõ hüvely- és cervix uteri váladékát vizsgálták
mikrobiológiai szempontból. Az esetek 26,6%-ában sikerült C. genusba
tartozó fajokat kimutatni (C. albicans 61,7%, C. glabrata 20,5%, C.
parapsylosis 11,7%, C. guilliermondii és C. krusei 11%). A szerzõk a társult flóra jelenlétére is utaltak.
A mikrobiológiai tanszéken visszatérõ kutatási téma volt a különbözõ
mikroorganizmusok kölcsönhatása. E tárgykörbõl öt dolgozat jelent meg
központi lapokban 1990 elõtt. A 90-es években végzett kutatások alkalmával részben megismételték, majd más mikroorganizmusokra is kiterjesztették a vizsgálatokat. Ezek során megállapították, hogy a B. subtilis erélyesen
gátolja C. albicanst; a C. genuson belüli fajok is gátolhatják egymást. Meg-

320

PÉTER MIHÁLY

figyelték, hogy az együtt-tenyésztés folyamán a morfológiai, a fejlõdésbeli
és a tenyésztési sajátságok módosulása jelentkezett (Péter 2000b).
Napjainkban egyre gyakrabban alkalmazzák a biotechnológiai eljárásokat, többek között a gyógyszeripar területén. Dudutz Gyöngyi és munkatársai (1997) a biokonverziós folyamatok gazdaságosabbá tétele érdekében a mikrobák szaporodását, illetve a termékképzõdés változását
tanulmányozták a sütõélesztõ (Öz maya) glükózoldatos tenyészetében,
különbözõ tényezõk hatására. Kimutatták, hogy a kapott szaporodási,
szubsztrátfogyási és termékképzõdési görbék jól használhatók a vizsgált
folyamatok szakaszainak mennyiségi jellemzésére, valamint a fermentáció változó körülményei által e folyamatok kinetikájára gyakorolt hatás
tanulmányozására. Varga Erzsébet doktorandus, Maráz Anna (Budapest)
segítségével, a Saccharomyces cerevisiaebõl mikroelemekkel dúsított, vitaminforrásként is szolgáló készítményt állított elõ, tanulmányozta ennek hatásait, és a terméket szabadalmaztatta (Varga 1998, 2000).

1.4. Parazitológiai kutatások
E tárgykör kutatásait a mikrobiológiai tanszéken 19471952 között
Putnoky Gyula, majd a biológiai tanszéken 1957-ig Székely Károly, ezt
követõen 1996-ig Fazakas Béla irányította. Ezután pedig konzultáns professzorként utódjával, Barabás H. Enikõvel együtt látja el e feladatot. Kutatásaikat nagymértékben elõsegítette az a tény, hogy bukaresti mintára
1959-ben Marosvásárhelyt is létrejött a Fertõzõ Betegségek Klinikájának
keretei közt a Klinikai Parazitológiai Osztály, melyet jelenleg is megalapítója, Fazakas Béla vezet. A parazitás fertõzések nagymértékû elterjedtsége miatt a kutatómunkába klinikusok, kórházi és körorvosok, valamint
állatorvosok is bekapcsolódtak, s eredményeiket több száz dolgozatban
tették közzé. 19521959 között 120 000 személy székletének parazitológiai vizsgálata alapján megállapították, hogy az iskolásoknak 2757%-a,
míg a felnõtt lakosságnak 1827%-a fertõzött. A Parazitológiai Osztály 40
éves mûködése alatt 201 640 konzultációt végeztek, ebbõl 179 630 beteg
ambuláns, míg 22 010 kórházi kezelésben részesült. Részletes adatok A
Marosvásárhelyi Klinikai Parazitológiai Osztály 40 éve címû dolgozatban
találhatók (Fazakas 2001).
A továbbiakban az elemzett periódusban végzett kutatómunkára szorítkozunk, amely szintén gazdag és szerteágazó. Barabás H. Enikõ a
giardiosis kóroktanát részletesen, modern eljárások segítségével vizsgálta.
Sikerült a Giardia lambliát tenyésztenie, a rezisztenciaformát excystálnia,
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ami lehetõvé tette, hogy kísérleti úton vizsgálja a parazita hatását a bélnyálkahártyát borító mucinra. Megállapította, hogy azt mechanikusan károsítja. Állatkísérletekben megfigyelte a Giardia által okozott bélelváltozásokat és anyagcsere-termékeinek távoli hatását. Klinikai körülmények
közt követte a giardiosisra legjellemzõbb bõrelváltozások jelentkezését és
evolúcióját. Eredményeit hat dolgozat formájában tette közzé bel- és külföldön (Barabás 1994), és részletesen leírta azokat doktori értekezésében.
A Székelyudvarhelyi Városi Kórház Gyermek Osztályán is többen foglalkoztak a giardiosis egyre gyakoribb elõfordulásával és kezelésével
(Jaklovszky A., Balla Á., Kovács M., Nagy L., Kertész B., Schwarzenberger
M.). Utóbb András Melinda számolt be arról, hogy a giardiosis elõfordulása ebben az egységben tovább is növekedõ tendenciát mutat. Részletes
áttekintést ad a kezelés idõszerû lehetõségeirõl (András 2001).
A trichomoniasis kutatásának idõszerûsége ma sem csökkent. Kristály Dóra és munkatársa (1999b) egy 131 betegbõl álló csoportnál, akik a
felsõ genitális traktus gyulladásos panaszaival jelentkeztek, a seminalis
folyadék vizsgálata során direkt és tenyésztéses eljárással két esetben találtak Trichomonas vaginalist. E kórokozó tenyészthetõségével és az így
nyert eredmények diagnosztikai értékével Barabás H. Enikõ foglalkozott
(1999b). Vidékünkön a protozoonok okozta fertõzések közül a toxoplazmózis a legsúlyosabb, fõleg magzatkárosító hatása miatt. Az e témakörbõl megjelent számos munka közül azt említjük meg, amelyik a helyi Parazitológiai Osztály 19812000 közötti megfigyeléseit közli 705 eset
kapcsán (Fazakas 2000). Egy másik, a Sporozoa osztályba tartozó genusnak, a Cryptosporidiumnak, fõleg a parvum speciese nálunk is elõfordul.
Fazakas 100 olyan csecsemõnél, akiket tisztázatlan eredetû hasmenés miatt utaltak be, 24%-ban tudta ezt kimutatni (Fazakas 1998).
A bélférgességnek mint gyûjtõfogalomnak a vizsgálata ma is idõszerû.
Barabás H. Enikõ 1999-ben a marosvécsi Fogyatékos Gyermek-rehabilitációs Központ 335 beutaltjának ez irányú fertõzöttségét vizsgálta és megállapította, hogy azok 41,79%-a fertõzött volt (Barabás 1999a). Továbbá a marosvásárhelyi Megyei Klinikai Kórház Központi Laboratóriumának 16 év
folyamán végzett hasonló vizsgálatairól számolt be (Barabás 1998). A bélben elõforduló Cestodák vidékünkön is egyre gyakoribb elõfordulására
Fazakas (1995) hívta fel a figyelmet a hymenolepidosis, illetve Barabás H.
Enikõ (2000) a dipylidiosis kapcsán. Huszár Gyula és munkatársai (1996)
Székelyudvarhelyrõl arról számoltak be, hogy 3500 külsõ epeutakon végzett mûtét alkalmával nyolc esetben az epeutakban szövõdményt okozó
férgeket találtak (4 Ascaris lumbricoidest, 4 Dicrocoelium dendriticumot).
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A trichinellosis, a megelõzésére vonatkozó minden erõfeszítés ellenére,
napjainkban is problémát jelent. Fülöp Angela (1997) beszámolt arról, hogy
19771996 között a helybeli Klinikai Parazitológiai Osztályon 229 trichinellosisban szenvedõ beteget kezeltek. Továbbá ismertette a patogenezis tisztázása céljából végzett állatkísérletek során tett megfigyeléseit.
Az Achillea crithmifolia antihelmintikus, valamint több, a népgyógyászatban használt növény Giardia-ellenes hatásával Solyom Ferenc
foglalkozott (1997), folytatva a tanszéken régebb megkezdett kutatásokat.
19902001 között Fazakas konzultáns professzor irányítása mellett a
MOGYE-n ketten védték meg doktori disszertációjukat. 1998-ban Barabás H. Enikõ Giardiosis kóroktanának kísérleti és klinikai tanulmányozása és 2000-ben Solyom Ferenc Az ascaridiosisban és a giardiosisban
használt népgyógyászati szerek vizsgálata címen. Fazakasnál jelenleg három magyar anyanyelvû doktorandus készíti értekezését.
A mikrobiológiai kutatásoknak mind a négy ágában számos kollaborációs téma is szerepelt. Leggyakrabban a gyógyszerészeti kar tanszékei
(magasabb rendû növények antimikrobiális hatása, gyógyszerkészítmények mikrobiológiai szennyezettségének vizsgálata stb.), a Bõr- és
Nemigyógyászati, a Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika (urethritisek,
prostatitisek, vulvovaginitisek etiopatogenezise), a Gyermekgyógyászati
Klinika (diarrhoeák kóroktana), a fogorvostudományi kar (a caries és a
parodontopathiák mikroflórája) vette igénybe a mikrobiológiai laboratóriumok segítségét. Az eredményeket szokás szerint mindig az ötletgazda
közölte, nem egyszer kifelejtve a mikrobiológust a társszerzõk közül.
Az igényesebb mûszerezettséget és technológiát igénylõ kutatásokhoz (HBxAg, p53, HPV kimutatás, Giardia kemotaxis) a szerzõk a szegedi és a pécsi orvostudományi kar, illetve a londoni St. Bartholomew's
Hospital Dept. of Gastroenterology segítségét vették igénybe, amiért ez
úton is köszönetet mondunk.

2. Kutatási tendenciák
A mikrobiológiai kutatások mindenkor a fertõzõ patológia igényeihez
igazodtak. Eredményeiknek tehát az a rendeltetése, hogy a fertõzõ betegségek kór- és gyógytanát, illetve a megbetegedéseknek a járvány- és a közegészségügy által történõ megelõzését szolgálja. A kutatási tendenciák
19902001 között is ezeknek az ésszerû feladatoknak tettek eleget a lehetõségek határain belül.
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3. Probléma-katalógus
Az elért eredmények alapján megállapítható, hogy a jövõbeli kutatásokat is az anyagi feltételek fogják meghatározni. Ebbõl az következik,
hogy olyan témákat kellene választani, amelyek a helyi körülmények között is kutathatók. Sajnos ezek egyelõre igen szerények. Mindezek ellenére a gyakorlati követelményeknek megfelelõ, fõleg helyi vonatkozású kérdések tanulmányozását lehetne tervbe venni: 1. A hepatitisvírusok okozta
megbetegedések kóroktana és laboratóriumi kórjelzése. 2. Vírusok elõfordulása az emberi daganatokban. 3. A normálflórát képezõ mikroorganizmusok kölcsönhatása. 4. Gyermekkori légúti fertõzések kóroktana. 5. Felületi vizek mikrobás szennyezettsége. 6. A vidékünkön leggyakrabban
elõforduló parazitás fertõzések kóroktana és megelõzése.

4. Kutatásfejlesztési javaslatok
A nemzetközi igényeknek megfelelõ mikrobiológiai kutatások rendkívül költségesek. A klasszikus eljárásokkal végzett munka napjainkban
aligha nevezhetõ kutatásnak. Ebbõl következik az elsõdleges kívánalom:
korszerû mûszerek beszerzése és új eljárások bevezetése (ATB/Plus
System, anaerob tenyésztési rendszer, Bact/Alert-, ELISA-rendszer, nukleinsav szekvenálási és hibridizációs módszer, PCR eljárás, specifikus
antigének és ellenanyagok stb.). Amíg ez megvalósul, jól felszerelt társintézetekkel közös kutatási programokban való részvétel. A fiatal és a középgeneráció nyelvismereteinek fejlesztése, valamint a pályázati eljárásokkal és lehetõségekkel való megismertetése. Külföldi tanulmányutak
lehetõségének megteremtése. Az ott szerzett tapasztalatok itthoni felhasználásának szorgalmazása. A kórházi laboratóriumokban dolgozó
kollégákat érdekeltté tenni a kutatómunka végzésében. Támogatni kell a
laboratóriumok akkreditálásának lehetõségét.
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BELGYÓGYÁSZATI KUTATÁSOK ERDÉLYBEN.
19902001.

Az ezredfordulót megelõzõ évtizedek kutatási eredményei gyökeres
változást hoztak az orvostudományban. Az ismeretanyag rohamos bõvülése mellett jelentõs szemléletváltás is bekövetkezett a patológiában, diagnosztikában és a terápiában egyaránt. Az információrobbanás mértékére jellemzõ, hogy ma az Index Medicus évente mintegy 250 000 cikkrõl
számol be, mintegy 2500 orvosi folyóiratot követve. (Csak a címek jegyzéke 8 kötetet tesz ki!) A publish or perish (közölsz, vagy elveszel) szellemiség nyomására megjelenõ publikációk természetesen nem nyújtanak
mindig új információt. Viszont kétségtelenül megnehezítik az adott szakterület áttekintését. Ugyanakkor lényegesen megváltozott az orvosi nyelv
szókincse és szerkezete is, elsõsorban az angolszász irodalom hatására.
Ezek a változások a nemzeti nyelvet fenntartó népességek intellektuális
alkalmazkodási képességét drámai módon próbára teszik. A magyar orvosi szaknyelv továbbfejlesztése  az MTA megítélése szerint  napjaink
egyik legidõszerûbb feladata (Brassai Z. 2001).
A klinikai orvostudomány legnagyobb ágazatát, a belgyógyászatot és
határterületeit (klinikai biokémia, immunológia, endokrinológia, balneofizikoterápia stb.) érzékenyen érintették ezek a változások. Számos kis
diszciplína igyekezett önállóságot szerezni (pl. a gasztroenterológián belül a hepatológia, az angiológiában a flebológia stb.), külön szakmai testületek, konferenciák, folyóiratok révén törekedve az önmegvalósításra.
Bevallott céljuk: begyûjteni a naprakész ismereteket az egyre szûkülõ területeken. A nagymérvû szakosodásnak, a kétségtelen elõnyök mellett,
nem elhanyagolható hátrányai is vannak. Visszaszorítja az összefoglaló
szemléletet a belgyógyászatban, és kutatási szempontból is nehézségeket
támaszthat, mert csökken az áttekinthetõség horizontja, szûkül a határterületek beláthatósága. Ennek következménye az interdiszciplináris üres
zónák kialakulása a kutatásokban.
Az információáramlás hatványozott volta és a szerkezeti átalakulások mellett további gond az ezredfordulón a magyar belgyógyászati
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nyelvhasználat  a fonetika, a kifejezésmód és a szakszókincs vonatkozásában egyaránt (Brassai Z. 2000a, 2001).
A magyar nyelvû orvostársadalom nem kis hányadát alkotó erdélyi
orvosközösség is érintettje és közvetítõje ezeknek a kihívásoknak. Mindezek mellett Erdélyben még néhány sajátos tényezõt is figyelembe kell
vennünk: egyrészt a kísérletes vizsgálatok olyan országban folynak,
melynek bruttó nemzeti összterméke viszonylag szerény, ami behatárolja a mûszerpark összetételét és a vizsgálati lehetõségeket, másrészt a kutatási központok szinte kizárólag az egyetemi tanszékekre szorítkoznak
és alapoznak. A romániai magyar belgyógyászati vizsgálódások további
sajátossága, hogy a kutatók munkájukat szoros együttmûködésben végzik
 igen gyakran közös kutatási programok keretében  a román kollégákkal, illetve más hazai intézményekkel (Bukarest, Iaºi, Kolozsvár). Ugyanakkor igen szorosak a kapcsolataik a magyarországi és tengerentúli (USA,
Kanada) tudományos központokkal is.
A romániai magyar nyelvû orvosképzés és kutatás központja és egyben az Erdélyi-Múzeum Egyesület Orvostudományi Szakosztályának a
székhelye is Marosvásárhely. A marosvásárhelyi Orvostudományi és
Gyógyszerészeti Egyetem intézetei és klinikai tanszékei adnak otthont
annak a több tucatnyi kutatónak (orvosok, biológusok, gyógyszerészek),
akik ezeket a vizsgálatokat végzik, és eredményeik révén nemcsak a hazai román és magyar, hanem az egyetemes magyar tudományos életet is
gazdagítják és színesítik.
Az utóbbi évtizedek belgyógyászati kutatásaiban kiemelt szerephez
jutott a szív- és érrendszeri betegségek vizsgálata. Ennek oka nemcsak a
kardiovaszkuláris betegségek túlsúlyában és egyre növekvõ térnyerésében keresendõ, hanem a kivételesen kedvezõ személyi adottságokban
(külföldön képzett marosvásárhelyi kutatók) és az anyagi (mûszerezettségi) feltételekben is, amelyeket egyes belgyógyászati és velük együttmûködõ szív- és érsebészeti klinikák mondhatnak magukénak.
Az angiológiai munkacsoport (vezetõ professzor: Brassai Zoltán akadémikus) úttörõ munkálatokat végzett az érbetegségek ún. funkcionális
diagnosztikája területén, így az érreaktivitás vizsgálatában (tisztázták a
pletizmogram harmadlagos hullámainak jelentõségét Buerger-kór és
atherosclerosis obliterans esetén), valamint az ún. keringési tartalék
(blood flow reserve) feltárásában (Brassai Z. et alii 1996b; Brassai Z.
2000a, 2000b; Fülöp Eugen 1999, 2001; BancuBrassai Z.Ureche 1999;
Bancu 1996; PuskásBrassai Z. 1999).
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A jelenben is folyó vizsgálatok, amelyeknek témája az érendothel
funkció lézerdoppleres vizsgálata, valamint a mikrocirkuláció fizikális és
gyógyszeres tényezõkkel való befolyásolhatósága, új fejezetet nyithatnak
az érelmeszesedés patogenezisének és kezelésének számos vonatkozásában (Brassai Z. 1991; Makó 2001; PuskásBrassai Z. 1999; Puskás 2000).
A vénás betegségek területén elsõsorban a tromboflebitiszek korai kórismézésének és a tüdõembólia megelõzésének kérdéskörében (Di-dimer,
echodoppler, flebográfia, viszkozimetria) érték el figyelemre méltó eredményeket, amelyek országos viszonylatban is viszonyítási alapként szolgálnak (Brassai Z.Brassai A.Domjánschitz 1999; Brassai Z. et alii 2001).
A terápia vonatkozásában elsõsorban a haemorrheologiai módszerek
bevezetésében volt úttörõ jellegû a marosvásárhelyi kutatók munkássága.
Az idült obliteratív verõérbetegségek kezelésében alkalmazott módszereik,
melyeknek célja az ún. fiziológiás by-pass kialakítása, ma már országszerte polgárjogot nyertek, és széles körben alkalmazzák õket (Brassai Z. 1991;
Brassai Z.Brassai A. 1992; Brassai Z. et alii 1996a; Brassai Z. 2000b).
Az angiológiai munkacsoport nevéhez fûzõdik a kovásznai természetes szénsavas vizek és mofetták hatásmechanizmusának modern eszközökkel (izotóptechnika, digitális elektronikus pletizmográfia, infravörös
termográfia, lézerdoppler eljárás stb.) történõ vizsgálata és a kérdés nemzetközi viszonylatban is úttörõ tisztázása. Mindezek a kutatási eredmények az elsõség erkölcsi becse mellett gyakorlati, terápiás tekintetben is
fontosak, és kedvezõ pénzügyi kilátásokkal is kecsegtetnek (gyógyturizmus). Az adat, hogy az obliteratív verõérbetegségben és hipertóniában
(ún. népbetegségekben) szenvedõk száma igen nagy, valamint az a tény,
hogy Európa nemcsak leggazdagabb, hanem egyben legtelítettebb és jelentõs radontartalommal is bíró szénsavas vizei és mofettái Erdélyben találhatók, megmagyarázza a fenti vizsgálatok jelentõségét (Brassai Z.
1994, 1999, 2000b; Brassai Z. et alii 1994).
Az obliteratív verõérbántalmak belgyógyászati kezelésében a repermeabilizációs eljárások (szelektív thrombolysis, ballonkatéteres angiplasztika) mellett jelentõs szerepük van a már említett ún. haemorrheologiai módszereknek (pentoxifillin-dextran analógokkal való kezelés).
Ezek bõvítési lehetõségeit tanulmányozva jutott az angiológiai munkacsoport a marosvásárhelyi Farmakológiai Intézettel együttmûködve arra
az irodalomban eddig még nem közölt felfedezésre, hogy a Caantagonista szerek és ACE-inhibitorok a felsõ végtagon vérnyomáscsökkenést okoznak, de ugyanakkor az ischaemiás végtag vérátáramlását növelik, a Doppler-indexet javítják és a vér viszkozitását csökkentik. Az
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elõnyös haemorrheologiai hatás ennek a  hipertónia kezelésében egyébként széles körben ismert és elismert  gyógyszercsoportnak egyben új
alkalmazási területet is nyújt (Brassai A. et alii 1998, 1999, 2000; György
1997; György et alii 1998; MakóBrassai A.Brassai Z. 1998).
Mindezek eredményeként ma az érbetegségek területén Marosvásárhelyt nemcsak Romániában, hanem Kárpát-medencei vonatkozásban is
referenciaközpontnak tekintik.
A marosvásárhelyi belgyógyászati kutatások természetszerûen nem
korlátozódnak csupán a vaszkuláris patológiára.
A Ferencz László professzor vezette munkaközösség epidemiológiai
vizsgálatokat végzett a városi és falusi lakosság körében annak felmérésére, hogy milyen magas a hipertónia elõfordulási aránya a különbözõ
környezetben élõ és dolgozó felnõttek között. Külön kutatási témájuk
volt a magas vérnyomás gyakorisága idõs korban, ennek diagnosztikai vetületei, a kórismei tesztek érzékenysége és célirányultsága, valamint az
antihipertenzív kezelés lehetõségei (Ferencz 1996, 2000).
Legújabb vizsgálataikban a hipertenzív kardiopátia korai diagnózisával, annak echokardiográfiás módszerû kimutatásával, valamint a kezelési
módozatokkal foglalkoznak (Ferencz 2000; Germán Salló 2001a, 2001b).
Az Incze Sándor docens vezette kutatócsoport érdeklõdési területe a
szív-elektrofiziológia. Ebben az ágazatban számos úttörõ jellegû munkát
végeztek: egy találmányként elfogadott intrakavitáris elektródával sikerült
regisztrálniuk emberen in vivo a jobb kamrából és jobb pitvarból a nonakciós potenciált. Ezzel a módszerrel egyben új kezelési lehetõségek is
születtek. Ugyanez a munkacsoport tanulmányozta a szív-mikropotenciáloknak (kamrai utópotenciál, His-potenciál) a testfelületrõl való, vagyis
neminvazív kimutatását. Idevágó vizsgálataik a szívritmus-variabilitás
komputerizált analízisének a kidolgozását és alkalmazási területének meghatározását célozzák (FrigyInczeBrânzãniucCotoi 1996; InczeCotoiCarasca 1992).
Benedek Imre docens munkacsoportja az elsõdleges és másodlagos
cardiomyopathia okozta szerkezeti módosulások következményeit tanulmányozta az intrakavitáris trombusképzõdésre, valamint a csúcsi
hemodinamikára. További vizsgálataikban elemezték a bal kamra funkciózavarait dilatatív cardiomyopathiában, ischaemiás szívbetegségekben, valamint mitrális billentyû-prolapszus eseteiben (szövettani,
kontraszt-echográfiás és farmakológiai vizsgálatok).
Tanulmányozták a pulmonalis transvascularis biopszia lehetõségeit
az egyes tüdõbetegségek kimutatásában, illetve a jobb kamra funkciójá-
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nak meghatározását angiográfia és intrakavitáris Doppler segítségével.
További vizsgálataik: az aortadiszekció klinikai jellemzõinek és kórlefolyásának tanulmányozása TE echomódszerrel, valamint a 24 órás EKG
Holter-felvételen észlelt módosulások és az intrakavitáris elektrofiziológiai történések összehasonlítása szinuszcsomó-betegségben (Benedek
Imre 1999; Benedek Imre et alii 2000, 2001a, 2001b).
A szívbetegek rehabilitációjának kérdéskörével már több évtizede a
Kikeli Pál professzor vezette munkacsoport foglalkozik. Romániában elsõként végezték szívinfarktuson átesett betegek rehabilitációját. Módszerük komplex: a gyógyszeres kezelés mellett a kineto- és pszichoterápiát,
valamint a szociális rehabilitációt is magában foglalja. Eredményeik országos viszonylatban is figyelemre méltóak (Kikeli et alii 2000a, 2000b).
A szívérrendszeri betegségekre vonatkozó lipidológiai és diabetológiai
vizsgálatok (Brassai Z., Kelemen P., Puskás A., Makó K., Szabó M.) kapcsán igazolódott, hogy a hipolipemizáló gyógyszerek hatása nemcsak szelektív, hanem huzamos is. Már a kezelés elsõ napjaiban kialakul a zsírcsökkentõ hatás, amely további gyógyszerezés nélkül is kb. 2030 napig
biztosítja a normolipemiás állapotot. Ez az úttörõ jellegû megfigyelés felveti a zsírcsökkentõ gyógyszerek alkalmazási idõtartamának újraértékelését, és egyben lehetõséget teremt a mellékhatások csökkentésére (Brassai
Z.Makó 2001; MakóSuciuBrassai Z. 1999; MakóBrassai Z. 2000).
Ugyanez a munkacsoport vizsgálta  az ország legnagyobb ilyen jellegû beteganyagán  a diabéteszes láb okait és mikrocirkulációs vonatkozásait (lézerdoppler), illetve az új kezelési lehetõségeket (Brassai Z.
1996; Kelemen 2000; Kelemen et alii 2001).
A Benedek István adjunktus vezette hematológiai munkaegyüttes a
csontvelõ hypoplasia (aplasia) kóreredetének és kezelésének a kérdéseit
tanulmányozta. A myeloma multiplex (plasmocytoma) modern kemoterápiáját új lehetõségekkel gazdagította. Vizsgálataik hazai viszonylatban
úttörõ jellegûek voltak (Benedek István et alii 1993, 1999; Benedek IstvánBenedek Erzsébet 1999).
Ennek a kutatócsoportnak a nevéhez fûzõdik a felnõttön végzett elsõ
sikeres csontvelõ-transzplantáció Romániában (2001). A marosvásárhelyi
központot ma az ország egyik vezetõ intézményeként tartják számon.
A gasztroenterológiában elsõsorban Török Imola fõorvosnõ és munkatársai kutatásai figyelemre méltóak. Nagy anyagon (10 662 betegen) követték az epekõbetegség elhatalmasodását hasi ultrahangvizsgálat segítségével, tanulmányozták a hajlamosító tényezõk és a társbetegségek
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szerepét ebben a világviszonylatban is rohamosan terjedõ betegségben
(TörökBratu 1994; InczeCotoiCarasca 1992).
Egy multicentrikus tanulmány keretében (19982000) vizsgálták a
chr. hepatitis és a májcirrózis etiológiai profilját Romániában. Ez a hepatitisek döntõ többségében vírusos (elsõsorban C és B vírusos) volt. A májzsugor eseteiben a vírusos kóreredet mellett jelentõs szerepet játszott az
alkoholos májkárosodás is (Török et alii 1997a, 1997b).
A néhai Módy Jenõ professzor és utóda, Nagy Elõd fõorvos elsõsorban az immunológia tárgykörében végzett alapvetõ kutatásokat. Így vizsgálták a hõsokkfehérje- és koleszterinellenes antitestek kóroki szerepét a
különbözõ vasculitisekben. Kísérleti eredményeik alátámasztják a gyulladásos folyamatok fontosságát az atherosclerosis, illetve a vérzsíranyagcsere vonatkozásában, ugyanakkor új terápiás lehetõségeket is felvillantanak (Nagy 2000; Nagy et alii 2001).
A Kun Imre Zoltán professzor vezette endokrinológiai kutatások kimutatták, hogy az opioid antagonisták képesek megszüntetni a nõsténypatkányok cikluszavarait az LH-szekréció serkentése révén, ami megmagyarázhatja ezen anyagok kedvezõ hatását a férfiak nemi mûködési
zavaraira (Kun et alii 1977, 1985).
A hypothyreosis kapcsolatát vizsgálva a hyperprolactinémiás állapotokkal, bebizonyították, hogy a pajzsmirigy-elégtelenség ilyen úton okozza a cikluszavarokat és az anovulációt, illetve sok esetben a mindkét
nemnél fellépõ terméketlenséget. Ugyanakkor a hypothyreosis benignus
mastopathiák kialakulásában is szerepet játszhat, amelyek jobban reagálnak a bromcriptin és pajzsmirigyhormon kezelésre, mint az utóbbiak
egyedüli alkalmazására (KunSzalmaRáduly 2000; Kun 2000).
A fenti beszámoló természetesen nem lép fel a teljesség igényével,
hisz különbözõ kisebb-nagyobb városokban még számos magyar orvos él
és dolgozik, akik megfigyeléseikkel, vizsgálataikkal gazdagítják az orvostudományt. Eredményeikrõl évente beszámolnak az Edélyi MúzeumEgyesület Orvostudományi Szakosztályának Tudományos Ülésszakán.
Munkáikat az EME nyomtatásban is megjelenteti (Orvostudományi Értesítõ). A belgyógyászat területén elért legjelentõsebb erdélyi kutatási eredményeket ismertetõ beszámolok a hazai szaklapok mellett neves külföldi folyóiratokban is helyet kaptak. Összefoglalásaikat számos szakkönyv
teszi hozzáférhetõvé. Az utóbbi 10 évre nézve csupán a belgyógyászat területén a cikkek száma több százra, a szakkönyveké, monográfiáké tucatokra tehetõ. Ez a tény erõt és reményt ad a jövõre nézve is.
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NAGY ÖRS

SEBÉSZETI, ORTOPÉDIAI ÉS UROLÓGIAI
KUTATÁSOK ERDÉLYBEN. 19902001.

Az utóbbi évtizedek, de fõleg az utolsó tíz-tizenöt év kutatási eredményei forradalmasították az orvostudomány számos ágazatának szakmai
szemléletét, diagnosztikai és kezelési lehetõségeit. Így történt ez a sebészeti szakágazatokban is. Számos új készülék és orvosi mûszer megalkotásának és használatának bevezetése nagymértékben megkönnyítette, leegyszerûsítette és eredményesebbé tette a mûtéti beavatkozásokat.
A szakterület áttekintése, ami a valóban értékes könyvészeti anyagot
illeti, számos akadályba ütközik, és ennek okát nemcsak az információszerzés nehézségeire vezetném vissza. Feltûnõ az is, hogy napjainkban
számtalan értéktelen, semmitmondó vagy más közleményeket majmoló
tanulmány jelenik meg a közölsz, vagy elveszel szellem eluralkodása
következtében. A ténnyel számolni kell, annál inkább, mert az e téren érvényesítendõ erkölcsi normák még váratnak magukra.
Az orvostudomány egyik legjelentõsebb részét a sebészet, illetve a
sebészeti szakágazatok képezik (ortopédia, traumatológia, urológia stb.).
Az utóbbi években a felsorolt fõbb szakágazaton belül is számos kisebb,
jól-rosszul körülhatárolt szakterület jelent meg (kézsebészet, gerincsebészet, laparoszkópos sebészet, mellkassebészet stb.). E kis diszciplínák
önállóságot is szereztek maguknak, külön szakmai testületeket hoztak
létre, alátámasztván mindezt megfelelõ szakfolyóirattal és tudományos
összejövetelek megszervezésével. Ennek a szuperspecializálódásnak
megvannak az elõnyei és hátrányai is. Itt elsõsorban nemcsak bizonyos
szemléletváltási gondokra hívnám fel a figyelmet, hanem a helyes magyar orvosi nyelv és a szakzsargon használatára is.
Romániában magyar nyelvû orvosképzés a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) tanszékein folyik. A
kutatási tevékenység természetesen intézetünk egyik fõ feladata, orvosok, biológusok, diákok vesznek részt a kutatómunkában. Az elért eredmények nemcsak hazai, hanem nemzetközi téren is figyelemre méltóak.
A marosvásárhelyi sebészet, eredményeivel és kutatási célkitûzéseivel, romániai, erdélyi és nemzetközi szinten egyaránt mindig is a legna-
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gyobb elismerésnek örvendett. A sebészeti munkacsoport az 1990-es
évek elején a gyomor és a patkóbél megbetegedéseit tanulmányozta, a
megaduodenum sebészi kezelésének új módszereit alkalmazva. Eredményeikrõl több tudományos értekezleten és szakfolyóiratban számoltak be
(Bancu, V. E.BaraBancu, ª. 1992, 1996).
A dr. Bara Tivadar docens által vezetett munkacsoport kidolgozta és
bevezette a proximális szelektív vagotomiát és ennek az eljárásnak egy
újabb változatát, a másodlagos Taylor-mûtétet (hátsó tronkuláris vagotomia és elülsõ seromyotomia). Állatkísérleteken tanulmányozták a proximális vagotomia hatásait elektromos vagostimulálás segítségével. Számos tudományos dolgozat tükrözi az elért eredményeket (Bara et alii
1993, 1994, 1995, 1996b, 1996c, 1998b, 2000a). A proximális szelektív
vagotómiával elért eredmények dr. Bara Tivadar docens doktorátusi dolgozatában összegezõdtek (1996).
A gyomor- és nyombélfekély sebészi kezelésének eredményességét
interdiszciplináris tanulmányokban is fellelhetjük (Domokos et alii 1999).
A sebészi kutatócsoport klinikai-kísérletes munkát végzett a lép megbetegedéseinek sebészi kezelése terén is. Az eredményeket tudományos
dolgozatok megjelenése bizonyítja (Bara et alii 1997, 1999).
A hasnyálmirigy sebészetében végzett tudományos kutatások eredményeit (kísérletes sebészeti és klinikai tanulmányok) a jelen pillanatban is eredményesen alkalmazzák a mindennapi gyakorlatban. Mindezekrõl tudományos összejöveteleken és szakfolyóiratokban számoltak
be (BaraButilcãGyörgy Fazakas 2001a, 2001b; Bara et alii 1998a,
2000d; ButilcãSeres SturmBara 1998; Frandeº et alii 2000).
A máj echinococcus ciszta sebészi kezelésének új lehetõségeit is tanulmányozta a sebészi munkacsoport. A kísérletes sebészeti munka
eredményeit felhasználva lehetõvé vált a mûtéti technika javítása, illetve
új mûtéti eljárás kidolgozása (BaraButilcã 1999).
A szív- és érsebészet terén nemzetközi sebészcsoporttal közösen elért kutatási eredményeket az Amerikai Egyesült Államokban közölték
(Galajda Z. et alii 1994).
Az emlõrák terén végzett klinikai tanulmányokat is számos dolgozatban tették közzé (Copotoiu et alii 1992; Bara et alii 1996a).
Az 1. és 3. számú Sebészeti Klinikák munkacsoportjai (dr. Bara Tivadar, dr. Bancu ªerban, dr. Száva Dániel) új mûtéti technikát vezettek be a
lágyéksérvek mûtéti orvoslásában. A hasfali sérvek sebészetében szerzett
tapasztalataikat modern sebészi eljárások alkalmazása során gazdagították
(Bara et alii 2000b, 2000c; BaraButilcãGyörgy Fazakas 2001c).
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Az ortopédtraumatológus munkacsoportot a marosvásárhelyi 2.
számú Ortopédiai és Traumatológiai Klinika vezetõje, dr. Nagy Örs tanszékvezetõ egyetemi tanár irányítja. A szakcsoport folytatja a nagy elõdök (dr. Száva János, dr. Cornel Ciugudean egyetemi tanárok) által elkezdett tanulmányokat, az utolsó 510 évben azonban azokat új kutatási
eredményekkel egészítette ki. Az ortopéd kutatócsoport immár hagyományosan a csípõízületi és más nagyízületi pótlás lehetõségeit vizsgálja. Úttörõ munkát végeztek e tekintetben és az eredmények nemcsak tudományos dolgozatok közlésében mutatkoztak meg, hanem azon fontos cél
elérésében is, hogy a marosvásárhelyi Ortopédiai Klinika endoprotetikai
központtá vált. Új mûtéti eljárások, illetve különbözõ típusú ízületprotézisek alkalmazásának lehetõségeit tanulmányozta a munkacsoport (dr.
Nagy Örs egyetemi tanár, dr. Bálint Andor adjunktus, dr. Pop Sorin adjunktus, dr. László Ilona fõorvosnõ). Eredményeiket számos tudományos
dolgozatban értékelték (Bãþagã et alii 1998; Nagy et alii 1995, 1997,
1998a, 1998b, 1998d, 1999b; PopNagyRussu 2000).
Az endoprotetizálás szövõdményeinek tanulmányozása számos kísérletes és klinikai vizsgálódás témája volt. A fertõzött ízületi endoprotézisek kezelésére igen nagy súlyt helyezett a munkacsoport (dr. Bod Péter,
dr. Soós Zsuzsa). A tudományos ülésszakokon bemutatott és szakfolyóiratokban közölt adatok is ezt mutatják (Bod et alii 1997; Nagy et alii
1998c; Kovács et alii 2000; SoósNagyBod 2000).
A csontdaganatok korai felismerése és sebészi kezelése a kutató ortopédszakcsoport számára régi, de mai napig is rendkívül fontos téma. A
kutatások interdiszciplináris (kórszövettan, onkológia, radiológia, ortopédia) keretek között zajlanak. A kísérletes és klinikai tanulmányok eredményeit alkalmazva sikeresen használták a végtagmegtartó tumorprotéziseket mûtéteikben. A csonttumorok sebészetében és az idevágó kísérletes
kutatásokban elért eredmények dr. Nagy Örs egyetemi tanár doktori dolgozatában összegezõdtek (1994). További eredményeit hazai és belföldi
konferenciákon és tudományos dolgozatokban hozta nyilvánosságra a kutatócsoport (Nagy et alii 1996a, 1999a, 2000; Pop et alii 2000a, 2000b).
Az asepticus csontnecrozisok patológiájában is számos kísérletes kutatási közlemény jelent meg. E területen nagyon szép eredményeket ért
el a dr. Sorin Pop adjunktus és dr. László Ilona vezette munkacsoport. Az
1999-ben megjelent monográfia (PopNagyBálint 1999) összefoglalja a
kutatások eredményeit és azok alkalmazási lehetõségeit a mindennapi
gyakorlatban. A szaklapokban megjelent dolgozatok is ezt bizonyítják
(Pop et alii 1996; Seres Sturm et alii 1996; László et alii 1997).
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A patológiás csonton elõforduló törések kezelésében elért eredményeket is számos tudományos dolgozatban közölte dr. László Ilona fõorvosnõ és munkacsoportja (Nagy et alii 1996b; László et alii 2000).
A csontritkulás (osteoporosis) és annak ortopédiai, sebészeti vonatkozásai az utóbbi évek fõ kutatási témája. Kísérletek és klinikai tanulmányok folynak e téren. Az eredmények máris nagyon jónak minõsíthetõk,
de további kutatásokra és tanulmányokra van szükség. A dr. Seres Sturm
Lajos és dr. Nagy Örs egyetemi tanárok, illetve dr. Tiberiu Bãþagã adjunktus alkotta munkacsoport kongresszusokon és szaklapokban ismertette
kutatásait (Seres Sturm et alii 1995, 1997, 1998, 2000). Az 1999-ben megjelent monográfia (BãþagãNagySeres Sturm 1999) összegezi az elért
eredményeket, és lehetõséget kínál azok klinikai alkalmazására.
A marosvásárhelyi Urológiai Klinika Erdély és Románia egyik legnevesebb urológiai központja. A kísérletes és klinikai kutatások eredményeként számos új, úttörõnek tekinthetõ beavatkozás történt  a maguk
nemében elsõk voltak az országban. dr. Dorin Nicolescu egyetemi tanár
és munkacsoportja (dr. Radu Boja, dr. Bakos János, dr. Mártha Orsolya
adjunktus) kiemelkedõ eredményeket ért el.
Az elsõ transurethralis prosztatarezekciót (dr. Dorin Niculescu egyetemi tanár) és az elsõ percután vesemûtétet (dr. Radu Boja docens) a marosvásárhelyi Urológiai Klinikán végezték. Az utóbbi években különleges
hangsúlyt kapott a felsõ és alsó húgyutak endoszkópos megközelítésének
tanulmányozása és klinikai alkalmazása. 1991-tõl végzik az extracorporalis kõzúzást (dr. Oºan Virgil adjunktus), és vizsgálják annak rövid és
hosszú távú eredményeit. Újabb elõrelépést jelentettek az urodinamikai
vizsgálatok és az e téren történõ klinikai és kísérletes kutatások (dr.
Mártha Orsolya adjunktus). 1999 óta végzik ezeket a vizsgálatokat, bevezetvén az uroflowmetriát, cystometriát, illetve nyomásáramlás-meghatározást. dr. Mártha Orsolya adjunktus doktorátusi értekezése e kutatások
eredményeit fogja összegezni. Az urológiai szakcsoport kutatási eredményeit hazai és nemzetközi konferenciákon, illetve neves szaklapokban ismertették (BakosMártha et alii 1994; Niculescu et alii 1996; Boja et alii
1996, 1999, 2000; MárthaOºan 1997; NiculescuBojaMártha 1997;
Mártha et alii 1999, 2000).
Jelen beszámoló nem tudja kimeríteni az erdélyi tudományos sebészeti tevékenység teljes egészét. Erdély sok más nagy- és kisvárosában is
számos magyar orvos él és dolgozik. A helyi körülményekhez képest, illetve a kutatási lehetõségek függvényében õk is nagymértékben hozzájárulnak megfigyeléseikkel az orvostudomány fejlõdéséhez.
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Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának tudományos ülésszakain az erdélyi magyar orvostársadalom nagy számban
képviselteti magát évente. A kutatási eredményeket az EME nyomtatásban is közzéteszi az Orvostudományi Értesítõ hasábjain.
A sebészeti profilú tudományos kutatómunka eredményessége érdekében szükség lenne a MOGYE kísérleti bázisának jobb ellátására és folyamatos fejlesztésére. Modern kísérletes sebészeti mûtõ és megfelelõ segédeszközök nélkül a kutatómunka szinte lehetetlenné válik.
Az utóbbi tíz év eredményei mégis jelentõsek, minden buktató és nehézség ellenére. Reméljük, hogy a jövõben a jobb és civilizáltabb lehetõségek kutatómunkánkat eredményesebbé fogják tenni.
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PAP ZOLTÁN

AZ ERDÉLYI MAGYAR GYERMEKGYÓGYÁSZATI
KUTATÁSOK. 19902001.

A Marosvásárhelyi Gyermekklinika orvosai dr. Szentkirályi István és
dr. Puskás György egyetemi tanárok, valamint dr. Csidey József és dr.
Heinrich Mihály vezetésével 1955-tõl részt vettek különbözõ kutatócsoportok munkájában. Tanulmányoztuk a csecsemõk sorvadásának okait, a
reumás betegségek járványtani vonatkozásait, a diabetes mellitus kezelését és szövõdményeinek megelõzését, az idült hasmenéses állapotok okait, a szív veleszületett rendellenességeit.

1. A marosvásárhelyi Gyermekklinika kutatásai
Az utóbbi évtizedben a kórház három legjelentõsebb kutatási témája
a gyermekkori cukorbetegség, a gyermekkori túlérzékenység, valamint a
gyermekkori vesekárosodás volt.

1.1. Diabetes mellitus
Az 1965-ban elkezdett kutatásainkat továbbfejlesztve, a diabetes
mellitus patogenezisét, diagnosztikáját, kezelését és a szövõdmények
megelõzését kutattuk. Összesen 250 Maros, Hargita, Kovászna és Beszterce-Naszód megyei cukorbeteg gyermeket szûrtünk ki, kezeltünk, illetve
követtünk 16. életévük betöltéséig.
Ezeket a gyermekeket évente legalább kétszer ellenõriztük, és
amennyiben szükséges volt, be is utaltuk õket a klinikára. Minden betegünknek biztosítottuk otthonában a vércukorszintet vizeletbõl kimutató
vegyszeres csíkokat, 54-nek sikerült egyéni vércukorszintmérõ készüléket is juttatnunk a Gyermek diabetes-társaság és különbözõ cégek támogatásával.
Sajnos a gyerekkori cukorbetegséget csak inzulininjekció adásával
lehet kezelni, az orális kezelés eredménytelen. Az inzulininjekció, ame-
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lyet ezeknél a gyerekeknél alkalmaztunk, az Actrapid, a Semilente és a
Lente. Ezek adagolását kizárólag orvos írhatja elõ.
A Marosvásárhelyi Gyermekgyógyászati Klinikáról távozó cukorbeteg gyermekek anyanyelvükön részletes tájékoztatót kapnak táplálkozásukat illetõen, grammra meghatározva az engedélyezett élelmiszereket.
A gyermekek és a szülõk egészségügyi nevelésének eredményeként a
12 éves követés során egyetlen diabeteses kómás esetünk sem volt. A gyermekek megtanultak betegségüknek megfelelõ módon táplálkozni, valamint tudják maguknak adagolni a szükséges inzulinmennyiséget.
A kezelés mellett a betegség pszichoszociális vonatkozásaira is súlyt
fektettünk, tudatosítva a cukorbeteg gyermekekben, hogy õk is teljes értékû felnõttek lesznek, hogy képességeiknek és végzettségüknek megfelelõ foglalkozást ûzhetnek majd.
A bécsi Diabetes-központtal együttmûködve, bevezettük a glikozidált
hemoglobin meghatározását, amely lehetõvé teszi a szükséges inzulinmennyiség gyors kiszámítását és így elõsegíti a gyógyszer helyes adagolását.
Ebbõl a tárgykörbõl számos közleményünk jelent meg, de képviseltettük magunkat a Bukarestben, Temesváron, Besztercén, Iaºi-ban, Nyíregyházán, Budapesten, valamint Bécsben tartott nemzetközi kongresszusokon, értekezleteken is (Dunca Júlia, Pap Zoltán, Balint Eugen).

1.2. Allergiás betegségek gyermekkorban
Igen jelentõs eredményeket értünk el az allergiák kiszûrésében és kezelésében. Az asztmás betegeknél ma már kötelezõ módon elvégezzük a
túlérzékenységi bõrpróbákat, ezek során kiderül, hogy mely anyagokra
érzékeny a beteg.
Ami az emésztõcsatornával kapcsolatos allergiákat illeti, a kutatás
érintette a túlérzékenységet a tehéntej-fehérjével, a tejcukorral és a gyümölcscukorral szemben. Kutatás tárgya volt a gabonák sikértartalma által
okozott allergia, de vizsgáltuk még a fehérjék, fûszerek, zsírok stb. által
okozott túlérzékenységet is.
Ezeket az allergiákat csak meglehetõsen bonyolult vizsgálatokkal lehet
kimutatni, és sajnos alig 56 olyan laboratórium létezik az egész ország területén (általában egyetemi központokban), ahol ezeket el tudják végezni.
Az allergiákkal kapcsolatban még ma is tudományos viták folynak
szakmai körökben. A vásárhelyi orvosok egy része, sok külföldi orvossal
együtt, azt gyanítja, hogy az egy éven aluli gyermekeknek adott tehéntej
és apró magvú gyümölcs lehet okozója a kisdedek túlérzékenységének. A
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tehéntej és az apró magvú gyümölcsök még 45 éves gyerekeknél is okozhatnak néha túlérzékenységet.
Ezzel szemben a másik tábor a tehéntej és a felsorolt déligyümölcsök
kalória- és vitamintartalmára hivatkozik.
Kétségtelen, hogy amióta a déligyümölcsök megjelentek a piacokon
(1990), megduplázódott az allergiás gyermekek száma. Ezen kívül, minthogy a tej olcsóbb, mint a tápszerkészítmények, a szülõk egyre inkább
azt használják (fõleg falun), noha a tápszerkészítmények gyártási folyamatában denaturálódnak és elpusztulnak az allergén faktorok, és így
ezek sokkal egészségesebbek.
A marosvásárhelyi Gyermekklinika orvosi kollektívája (Pap Zoltán,
Todea B. Csilla, Horváth Adrienne) az allergiás megbetegedések okait is
tanulmányozta. Megállapították, hogy a gyermekek körülbelül 60%-a
szenved allergiás (túlérzékenységi) betegségben.
Az allergiás megbetegedéseknek 5080%-a gyomor-bél traktusi tünetekben, 2030%-a bõrtünetekben, 1025%-a légúti tünetekben nyilvánul meg.

1.2.1. Asthma bronchiale
Az asthma bronchiale a légzés hörgõi akadályozottsága miatt rohamokban jelentkezõ nehézlégzés, amelyet megnyúlt, nyögõ kilégzés
(wheezing) és köhögés jellemez.
Elõsegítõ tényezõ az örökletes allergiás hajlam: a hörgõk hiperreaktivitása különbözõ kiváltó tényezõkre. Ezen folyamat sejtbiokémiai alapja
az adenil-cikláz enzim aktivitásának hiánya a hörgõ simaizomsejt B2
receptorainak szintjén.
Kiváltó tényezõk: allergének (pneumoallergének, házi por, állatok
szõre, tollpihe, virágpor, penészgombák, algák); fertõzések, fizikai megerõltetés, pszichés faktorok, kémiai-fizikai tényezõk, aszpirin és más
gyógyszerek, fõleg antibiotikumok.
Az allergiás faktorok az I. típusú allergiás reakció, az atópiás reakció
(szokatlan immunológiai válasz megszokott antigénre) révén érvényesítik a B2 receptor elégtelen mûködését a hörgõk szintjén.
A szervezetbe bejutott allergének szenzibilizálják a plazmocitákat,
amelyek válaszképpen antitesteket (IgE) termelnek. Az atópiás egyének
IgE-szintje magas. A tüdõ masztocitáin megtapadt IgE újabb allergénnel
való találkozás során reakcióba lép vele. Az allergén antitestreakció aktiválja a masztocita membrán felületén levõ enzimeket, melyek a
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masztocita degranulálását váltják ki, és kiszabadulnak a sejt lizozim
zsákjában levõ mediátorok.
Az irritatív anyagok: CO2, cigarettafüst, friss festék, lakk, aceton, hideg, párás levegõ, hirtelen hõmérséklet-változás a vagustúlsúlyt érvényesítik a hörgõ szintjén.
A gyógyszerek (aszpirin és egyéb, nem kortikoid típusú gyulladáscsökkentõk) prosztaglandin-felszaporodást váltanak ki, mely bronchusgörcsöt okoz. A kiváltó tényezõk alapján az asztma 4 etiológiai típusát
különböztethetjük meg: allergiás vagy exogén asztma, kiváltó oka a
pneumoallergének; intrinsec asztma, a kiváltó ok ismeretlen; fertõzõ
asztma, az ismételt fertõzések szenzibilizálják a hörgõket; vegyes típusú
asztma, az esetek többségében eredetileg intrinsec jellegû, majd a hörgõszenzibilizálódás az exogén allergénekre is kifejlõdik.
A kórkép patológiai alapja a hörgõ-nyálkahártya idült gyulladása. A
bronchusfal simaizomzatának ellenreagálása (a nyálkahártya-ödéma és
mirigy-hiperszekréció miatti bõséges, tapadós váladék) hörgõobstrukciót
okoz. Erre még rátevõdik a hörgõcsillószõrök csökkent tevékenysége. Elõször a kilégzés válik nehézzé (súlyos krízisben a belégzés is), a tüdõ térfogata megnõ, globális alveolaris hipoventilatio alakul ki. A vérben
hipoxia, hipercapnia és vegyes acidózis jön létre.
A hipoxiára legérzékenyebb szerv, a központi idegrendszer zavara
miatt a beteg kómába eshet. A nagyon súlyos hipoxia, hypercapnia,
acidózis a tüdõarteriolák kontrakciójához vezet, növeli a kisvérköri nyomást és heveny cor pulmonale alakulhat ki.
Az intradermális próbák elvégzése, az allergén kiiktatása, a levegõváltozás, a megelõzõ kezelés, azaz a hiposzenzibilizálás, a masztocita
membránstabilizáló gyógyszerek használata (Intal, Ketotifen vagy
Zaditen), valamint az inhalatív kortizon adása (Beclomethason spray
vagy aerosol formájában) nagyon fontos lehet.
Marosvásárhelyen az asztmás betegségekkel a dr. Todea Bereczki
Csilla vezette kollektíva foglalkozik.

1.2.2. A gasztroenterális allergiák
Kimutattuk, hogy a csecsemõk 34%-ánál tejcukor-, gyümölcscukorés tehéntejfehérje-intolerancia jelentkezik.
A tejcukorral szembeni, átmeneti jellegû allergia perorálisan adagolt
antibiotikum-kezelés után jelentkezik, és 23 hónapi tejmentes diéta
után teljesen gyógyul.
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Ezzel szemben a gyümölcscukor-túlérzékenység rendszerint veleszületett megbetegedés, a gyümölcsök és a gyökeres növények fogyasztásának életre szóló eltiltásával jár.
A tehéntej-fehérjével szembeni túlérzékenység 68 hónapi diétás kezelés után rendszerint megszûnik.
Valószínûnek tartjuk (irodalmi adatokat is figyelembe véve), hogy az
említett túlérzékenységek annak tudhatók be, hogy a csecsemõknek (1
éven aluli gyerekeknek) már 45 hónapos koruktól kezdve apró magvú
gyümölcsöket (banán, kivi, eper, szamóca, málna, szeder, paradicsom),
vagy ezekkel ízesített joghurtkészítményeket adnak.
Egy éven aluli gyerekeknek nem volna szabad tejet, csak tejpor-készítményeket (Lactovit, Morinaga, NAN, Bé-ba, Milupa stb.) fogyasztaniuk. A tejporban levõ fehérjék a gyártás folyamatában (felhevítés következtében) denaturálódnak, ezért nem idézhetnek elõ túlérzékenységet.
Az allergia egy különleges formája a lisztérzékenység, amellyel már
35 éve foglalkozunk. A kalászos gabonák (búza, rozs, árpa, zab) sikérje
glutént tartalmaz.
Az erre érzékeny gyermekek szervezetében gluténellenes anyagok
keletkeznek, amelyek a vékonybél-nyálkahártya elsorvadását, szinte eltûnését okozzák, akadályozva a tápanyagok, vitaminok és az ásványi sók
felszívódását. Az ilyen betegségben szenvedõk nagyon lefogynak, gyakrabban betegednek meg.
Gyakorlatilag csak a diétás kezelés hoz javulást, valamint a szervezetbõl hiányzó vas és vitamin pótlása. Diétás kezelés után, 23 hónap alatt a
bélnyálkahártya regenerálódik, a betegek meghíznak, egészséges embernek
látszanak, de ha újból gabonanemûeket fogyasztanak, a betegség kiújul.
A betegség kimutatására a bélbiopsziát használják leggyakrabban, amelyet legelõször Romániában dr. Pap Zoltán vezetett be gyerekeknél (1965).
A bélbiopszia helyett a sikérkivonat bõrbe való befecskendezését (dr.
Czimbalmos Ferenc), a Glia Stick intradermális adását (dr. Horváth
Adrienne), a Xylose-tesztet (dr. Pap Zoltán), valamint a széklet fehérjetartalmának kimutatását is (dr. Wolf Anna) alkalmazták.
A Gyermekgyógyászati Gasztroenterológiai Világkongresszus csak a
vékonybél-nyálkahártya szövettani vizsgálatát fogadja el a lisztérzékenység bizonyítására.
A lisztérzékeny gyerekek kiszûrése céljából Maros, Hargita, Kovászna, részben Szeben és Beszterce megye gyermekeit kórismézzük, szükség
szerint beutaljuk, kezeljük és 810 éven át követjük õket.
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Eredményeinket évente közöltük az EME Orvostudományi Értesítõjében, magyar nyelven, tudományos dolgozatok formájában. Ezek közül
említeném: Hystomorphológiai tanulmányok idült hasmenéses betegségekben (1970); Glutenmentes liszt (1991); Herediter fructose intolerancia
diagnózisa és kezelése (1991); Fibrocystás betegek követése (1991); Gluten
sensitiv enteropathia vizsgálati módszerek, tapasztalatok és eredmények
(1993); Fructose intolerantiában szenvedõk táplálása gyümölccsel és gyökeresekkel (1995).

1.3. Vesebetegségek gyermekeknél
A 2-es számú Gyermekgyógyászati Klinika keretében egy 40 ágyas
nefrológiai osztályt létesítettünk dr. Kiss Éva egyetemi elõadó tanár vezetésével, aki a klinika vezetõje is egyben.
A kutatásban dr. Kiss Éva irányításával dr. Barabás Annamária, dr.
Iolanda Muntean és dr. Szõcs Teréz vesz részt.
Kutatómunkájuk kiterjedt több mint 130 vesebeteg kivizsgálására, kezelésére és követésére. A kutatócsoport a vesék heveny és idült gyulladásos
megbetegedéseire, a húgyutak fejlõdési rendellenességeire, a hólyagvese
refluxra (visszafolyás) és a nephrosis tünetcsoportra keresett magyarázatot.
Ezek a betegségek igen gyakran fordulnak elõ gyermekkorban is. A
kórismében nagy segítségünkre volt a vesék és húgyutak röntgenvizsgálata, a tomográf és a vesebiopszia, szükség esetén mûvese alkalmazása
kezelésként.
Az elért eredményeket a fõszerzõ, dr. Kiss Éva a 143 oldalas doktori
értekezésében közölte, amelyet 1997-ben védett meg. Az EME Orvostudományi Értesítõjében 19922000 között több dolgozat is megjelent ebbõl a
témakörbõl.

1.4. Veleszületett szívhibák
A marosvásárhelyi gyermekklinika egy másik kutatása a veleszületett szívhibákkal foglalkozik. Romániában, Bukarest mellett, csak Marosvásárhelyen létezik egy 50 ágyas, kimondottan gyermek-szívgyógyászati
klinika, ahol dr. Rodica Togãnel adjunktus vezetésével folyik a gyermekek megvizsgálása és kezelése.
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2. Parazitológia
A MOGYE parazitológiai tanszéken dr. Fazakas Béla tanár és követõje, dr. Barabás Hajdú Enikõ, valamint a kutatómunkába bevont 810 orvostanhallgató jelentõs eredményeket ért el a bélparazitózisok és a
toxoplazmózis terén. Ezen a területen az alábbi kutatások folytak:
bélparazitózisok elõfordulása a 2-es számú Kisegítõ Iskola 610 éves korcsoportú gyerekeinél; parazitás fertõzések gyakorisága a Marosvécsi
Elmegyógyintézet beutaltjai között; a gernyeszegi TBC-preventórium
bentlakóinak bélparazitás fertõzése; összehasonlító tanulmány az intézményekben lakó gyerekek bélparazitózisairól, kezelés elõtt és után; a
hymenolepidosis klinikai és járványtani vonatkozásai; a Marosvécsi Elmegyógyintézet beutaltjainak bélparazitás fertõzõdései.

3. Magnéziumhiány-kutatás
A marosvásárhelyi klinikákon kívül kutatócsoport dolgozik Székelyudvarhelyen is, amelynek dr. Balla Árpád osztályvezetõ fõorvos a vezetõje. Ez a kutatócsoport fõleg a magnézium szerepét kutatta az anyagcserében. A magnézium-munkacsoport tagjai: dr. Bedõ Károly professzor, dr.
Brassay P. Ildikó, dr. Hecser Ferenc, dr. Hecser László, Serfõzõ Pál és
Balla Melinda.
A kísérletes magnéziumhiány-kutatásban (alapkutatásnak számít) ez
a munkacsoport írta le elsõként Romániában a magnéziumhiány által
okozott csökkentett alkalikus foszfatázaktivitást, a hematokritszám csökkenését, a kísérleti állatok belsõ szerveinek és heréjének sorvadását és a
spermiogenesis csökkenését, valamint az uterus sorvadását, idült magnéziumhiányban szenvedõ fehérpatkányokon (Wistar).
Észleltek fogzománc-elváltozást is (fissurákat), és nem utolsósorban
a csövescsontok rachitis-szerû elváltozását (ezt már mások is jelezték).
Klinikai megfigyeléseikbõl és terápiás eredményeikbõl említésre
méltók a következõk: leírták a magnéziumhiány okozta csecsemõkori rachitist, melyet alacsony magnéziumszint, kissé csökkent kalciumszint és
igen csökkent alkalikus foszfatázaktivitás, valamint a D-vitamin-kezeléssel szembeni részleges ellenállás jellemez. Szintén jellemzõ, hogy 46
hetes magnéziumterápiával jól gyógyul; tanulmányozták a magnéziumhiány szerepét a vashiányos anémiákban és a magnéziumterápia
adjuváns szerepét a vashiányos anémiák kezelésében, csecsemõkön és
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kisdedeknél; kimutatták a magnéziumhiány szerepét a tetániában: az
1047 latens tetániás gyermek közül 23 (2,19%) volt hipocalcaemiásnormomagnesiaemiás, 253 (24,16%) volt hipocalcaemiás-hipomagnesieamiás, 771 eset (71,63%) volt normocalcaemiás és csak hipomagnesiaemiás. Mindez bizonyítja a magnéziumhiány szerepét a gyermekkori
latens tetániákban; az epilepsziás gyermekeknél kimutatták, hogy több
mint 71%-uk szenved hipomagnesiaemiában, tünetmentes idõszakban.
A magnéziumterápia mellett csökkenteni lehetett az antiepileptikumok
adagolását, és ez igen fontos eredmény; az antesystoliás gyermekek
(LownGanongLevine) esetében 49%-ban észlelték a hipomagnesiaemia
által okozott PQ-távolság megrövidülését. Magnéziumpótlásra normalizálódott a PQ-távolság, és kimaradtak a tachicardiás rohamok. Megfigyeléseik alapján LGL-szindrómában kötelezõ a magnéziumszint meghatározása, mert csak ez vezethet biztos kórismézéshez; 4 esetben észleltek
magnéziumhiány okozta hosszú QT-szindrómát, amely magnéziumpótlással igen jól javult (természetesen a nem kongenitális formáknál); az
esszenciális HT-ben szenvedõ gyerekek 39,6%-ánál észleltek magnéziumhiányt. Adjuváns kezelésként magnéziumpótlást alkalmaztak; a
rhinitis allergicában szenvedõ gyermekeknél szinte mindig tapasztalható
magnéziumhiány. Magnéziumszulfátos orrspray-vel kezelték ezeket a
betegeket; laringitis spasticában elsõként mutatták ki, hogy a betegség kialakulásában szerepe van a magnéziumhiánynak, az ilyen esetek 79,8%ban észleltek magnéziumhiányt. Pótlásával lerövidül a kezelés idõtartama, a tartós pótlással pedig megelõzhetõk a visszaesések; obstruktív
bronchitisben is szerepe van a magnéziumhiánynak, ezt az esetek
11,64%-ában észlelték. Adjuváns kezeléskor, magnéziumpótlás hatására
a kórházi kezelés idõtartama lerövidül. A tartós pótlás hatására csökken
a visszaesések száma, amely 65%-os volt; tanulmányozták még a magnéziumhiány szerepét giardiasisban, diabetes mellitusban (I. típusnál),
saturnismusban, kalciumoxalát-vesekõ képzõdésében és kezelésében.
A magnéziumkutatás eredményeit monográfiában foglalták össze.
Említésre méltó még két epidemiológiai tanulmányuk: Iskolás gyermekek
normál vérnyomásának tanulmányozása Hargita megyében és Növekedésvizsgálatok 16 éves gyermekeken Hargita megyében.
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4. Egyéb kutatások
A marosvásárhelyi Közegészségtani Központ munkacsoportja is értékes kutatásokat végzett. Ezek közül jelentõs Az ivóvíz által okozott
nitrátmérgezések Maros megyében, Domahidi János és munkatársai vezetésével. A kimutatások szerint már csecsemõkorban jelentkezik az úgynevezett methemoglobinaemiás megbetegedés, amely a csecsemõk általános szederjességében (cyanosis) és nehézlégzésben nyilvánul meg.
A betegséget az ivóvíz vegyi szennyezése okozza, emezt pedig az ivóvízhez (kút, forrás, vezeték) közel fekvõ trágyadomb, disznóól, istálló, árnyékszék vagy mûtrágya-lerakodóhely. Ez a szennyezõdés a forralás után
is benne marad a vízben és belekerül a csecsemõk táplálékába. A
nitrátmérgezés, ha idõben kezelik, és kiiktatják a betegség forrását, nem
veszélyes, de ha elhanyagolják, akár halálos kimenetelû is lehet.
Ugyanez a munkacsoport tanulmányozta a levegõ szennyezõdését
mint a gyerekek légúti megbetegedéseinek okát.
Külön említeném meg partiumi kollégáink igen dicséretes kutatómunkáját.
A szociálpediátria terén fontosak a gyermekkori pneumocystis
carinii fertõzéseket és az elkerülhetõ gyermekhalandóságot vizsgáló kutatások. Eredményeiket a következõ dolgozatokban foglalták össze: Az
anyát és gyermekét érintõ veszélyeztetettségi tényezõk cigányközösségben
(dr. Ritli László és dr. Bereki Enikõ); Csavar alakú baktériumok a gyomor
és béltraktus megbetegedéseiben (dr. Domokos Lajos).
Ezeken kívül igen lényeges a partiumi kollégák hozzájárulása a
gyermekkardiológia, gasztroenterológia és neonatológia kutatásában.
Örvendetes tényként említhetem meg, hogy a vidéki kollégák (fõleg
Kovászna megyébõl) is nekifogtak, napi teendõik mellett, néhány megbetegedés tanulmányozásának.
Súlyos kór gyermekkorban is a máj idült gyulladása. Fõleg a B-típusú
vírus okozta májgyulladások után fordul elõ. dr. Terza Livia, a kézdivásárhelyi gyermekkórház vezetõje 590 heveny májgyulladásos betegbõl 70-et
választott ki. Közülük egynek sem volt C-, D-, E-, F-, G- vagy H-típusú hepatitise (ennek halálozási arányszáma nagyon magas, irodalmi adatok
szerint). A betegeket több mint 10 éven át követte, együttmûködve marosvásárhelyi, kolozsvári, bukaresti, szegedi és budapesti kollégákkal, akik a laboratóriumi, májszövettani, ultraszonográfiás vizsgálatokkal, vírusmarkerek meghatározásában stb. segítettek a kór megállapításában. A betegek
67%-a meglehetõsen rossz társadalmi viszonyok között él (elvált szülõk,
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rossz anyagi viszonyok), ezért a betegeket alultápláltság, fehérje- és vitaminhiány jellemezte. A vizsgálatok kimutatták a betegek immunrendszerének
fokozatos leromlását; ez kedvezõ táptalajt nyújt a betegség kifejlõdéséhez. A
doktornõ már 1998-ban javasolta az újszülöttek hepatitis B elleni védõoltását, ezt 2000-ben be is vezették.
Kovászna megye gyermekorvosai más szakterületeket is mûveltek,
ennek nyomán számos doktori értekezést írtak és védtek meg. A dolgozatok közül említésre méltók: Vashiányos anémiák gyakorisága gyermekeknél; Az intézetekben gondozott gyermekek beilleszkedése a társadalmi
életbe; Az asztma megelõzése és kezelése.
Szerencsés helyzetben vagyunk azáltal is, hogy Kovásznán mûködik
a szívmûtött gyermekek utókezelését biztosító 200 ágyas szanatórium,
immár több mint 20 éve, dr. Szántó András vezetésével. Az egész országból utalnak oda szívvel mûtött gyermekeket, és ott a gyógyszeres kezelés
mellett (amelyhez még kénfürdõ és mofetta járul) a gyógytorna segítségével jelentõs eredményeket érnek el.

5. A tudományos kutatások fejlesztése
A tudományos kutatások fejlesztésére vonatkozó javaslatom az, hogy
minden 35 éven aluli orvos, kötelezõ módon, kétévenként vegyen részt
egy legalább egyhónapos továbbképzõ tanfolyamon, akár itthon, akár
külföldön, olyan szakterületen, amelyhez kötõdik.
Ha erre lehetõség van, akkor a továbbképzés akár többhónapos is lehetne, hogy az orvos elsajátíthassa a szakterületén belül a legújabb vizsgálati és kezelési módszereket. A késõbbiek során ezeket a továbbképzéseket 23 évenként kellene megismételni.
A szakirodalom áttekintése végett ajánlott, hogy minden orvos ismerjen legalább egy-két idegen nyelvet, ezek közül az egyik az angol legyen.
Egészségügyi intézményeinkben tanácsos lenne legalább 510 évenként kicserélni minden készüléket, amelyre napi tevékenységünkben
szükség van: röntgenkészülékek, echográf, endoszkópos készülékek,
mikroszkópok, precíziós mérlegek, számítógépek, xerox, fax stb.
Minden egészségügyi egységnek legyen külön költségvetése, amelybõl az egység vezetõtanácsa gazdálkodik saját belátása szerint, az egység
szükségleteinek megfelelõen.
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ERDÉLYI MAGYAR SZEMÉSZETI KUTATÁSOK.
19902001.

A Sapientia Alapítvány felkérésére megírt összefoglaló tanulmányunk az erdélyi magyar szemésztársadalom tudományos tevékenységét
szeretné bemutatni az elmúlt tizenkét évben. Az elvárásokkal kapcsolatban, amelyek az alapkutatások számbavételére, az elért eredményekre, illetve a folyamatban levõ munkákra vonatkoznak, elõre kell bocsátanunk
néhány megjegyzést. A jelenlegi körülmények között alapkutatásról beszélni erdélyi szinten, akár a szemészet, akár a medicina más, fõleg gyakorlati (klinikai) területein, nem célszerû. Az alapkutatás ugyanis ma az
orvostudományban leginkább paraklinikai mikrostrukturális-molekuláris szinten zajlik, amely mellett a klinikum esetleges kiindulási vagy
megérkezési pont lehet, fõleg ami az elért eredmények gyakorlati diagnosztikai és terápiás alkalmazását illeti. A szemészet mint gyakorlati,
egyszerre belgyógyászati és sebészeti szakág ilyenformán kiindulóés/vagy végpontja az esetleges alapkutatásoknak. A bemutatásra kerülõ
anyag a szemorvosok egyéni tevékenységét, eredményeit foglalja össze,
és így az említett periódusban megszületett doktori értekezések, a szakmai fórumokon elhangzott és megjelent tudományos dolgozatok, az itt
zajlott viták ismertetése lesz a tanulmány magva.
A Marosvásárhelyi Szemklinika, a MOGYE Szemészeti Tanszéke központi szerepet tölt be az erdélyi magyar szemészeti tudományos kutatásban. Amikor az utóbbi évtized tudományosságáról esik szó az erdélyi magyar szemészetben, elengedhetetlen megemlékezni a körünkbõl tragikus
hirtelenséggel eltávozott Fodor Ferenc egyetemi tanárról, aki mindannyiunk szellemi mentora volt. 1992-ig klinika- és tanszékvezetõ egyetemi
tanárként, majd haláláig (2000) konzultáns professzorként mûködött a Marosvásárhelyi Szemklinikán. Tevékenységét mindvégig a szellemi frissesség jegyében zajló tenni-alkotni akarás jellemezte. Életének eme utolsó periódusában számos publikációja, szakmai és egyéb témájú könyve látott
napvilágot. Szakmai érdekû könyvei közül meg kell említenünk azt a hazai szemészeti diagnosztikában úttörõ jelentõségû publikációt, amely a
külsõ szemizmok elektrofiziológiájával, ennek elektromiográfiás vizsgála-
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tával foglalkozik (FodorBerdjDraºoveanu 1993); továbbá a glaukóma modern diagnosztikájának gyakorlati fogalmazású kézikönyvét (FodorDenislam 1999) és a szakma történetében alapos jártasságot tanúsító könyvet
(Fodor 2000). A felsoroltak korántsem merítik ki tudományos munkásságát. Mint az erdélyi szemésztársadalom kiválósága, aktívan részt vett minden jeles hazai rendezvényen, és meghívott elõadóként számos külföldi
összejövetelen is méltóképpen képviselte szûkebb pátriánkat a szemészeti
tudományosság terén. A Marosvásárhelyi Szemklinikán folytatott tudományos tevékenységébe rendszeresen bevonta fiatal kollegáit, így indítva el
sokakat közülük a tudományos érdeklõdés útján, aminek eredményeként
nem egy doktori disszertáció is született e periódusban.
Csiszár Anna Adrienne egyetemi elõadótanár 1993-tól a szemészeti
diszciplína magyar nyelvû elõadója a MOGYE-n. A szemészeti tudományos élet központi szereplõje lévén tudományos érdeklõdése és tevékenysége igen sokrétû, amit a tárgyalt idõszakban bemutatott-publikált tanulmányok, didaktikus és tudományos nyomtatványok sokasága igazol. A
három könyv (Csiszár 1991, 1996, 1997), 43 bemutatott és 38 kiadott dolgozat tárgykörébõl megemlítjük az elektromiográfiás észleléseket
Kestenbaum-szindrómában. Ritka szindrómáról van szó, elõfordulási aránya általában 1/10 000. Kialakulásában olyan sérülések játszanak közre,
amelyek a diencephalo-mesencephalicus határterületen (pedunculus teteje  tectum, lamina quadrigemina) hatnak. Megjelenése tehát lokalizációs
jelentõségû. A külsõ szemizom elektromiográfiás képe a tünetegyüttesre
jellemzõ képet ad, amirõl a szakirodalom mindeddig nem tett említést.
Egy másik kutatási területe: a szemfenéki érhálózat egyes morfofunkcionális károsodásai általános érbetegségekben. Csiszár tanárnõ és
munkatársai szemléletesen elemzik a szemfenéki érhálózat élettani állapotát, valamint annak bizonyos általános betegségekben elõforduló kóros
elváltozásait. Irodalmi adatok és személyes megfigyelések alapján tárgyalják az arteriovenosus keresztezõdéseknek, az erek lefutásának, kaliberingadozásának, elágazásának, behüvelyezettségének jelentõséget a
hipertóniában, diabetes mellitusban és arterioszklerózisban. Hisztomorfológiai kísérletekre alapozva jutnak el a következtetésre, miszerint a
keresztezõdési tünet valójában optikai jelenség, amelynek morfológiai
alapja a szemfenéki erek adventiciájában felszaporodó fibroglia. Hasonlóképpen az érpatológia egy másik aspektusával, a kétoldali vena
centralis retinae elzáródásával is foglalkozik Csiszár. Három eset bemutatása kapcsán tárgyalja a kórforma etiológiáját, patomechanizmusát, kezelését és prognózisát, hangsúlyozva a jelentõs anatómiai és prognoszti-
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kai különbséget az (arteriovenosus keresztezõdés szintjén bekövetkezõ)
ágtrombózis és a centrális (a lamina cribrosa szintjén ható) vénaelzáródás között. Igen fontosnak látszik az orális antikoncipiensek befolyása is.
A szembántalmak interdiszciplináris vonatkozásait is tanulmányozta. A fej- és a szemfájásnak belsõ szervi és pszichés okai lehetnek, ezért
minden ilyen panaszt gondosan és célratörõen kell kivizsgálni. A kezelõ
szakorvosnak figyelembe kell vennie minden olyan tényezõt, amely a fejfájós betegnél kimutatható vagy akár csak feltehetõ.
Neurooftalmológiai témájú munkái a sclerosis multiplex szemészeti
vonatkozásaival, az echo-Doppler vizsgálat szemészeti jelentõségével
(CsiszárªipoºElekesKántor 1994), az atípusos chiasma szindrómával
és a szemmozgató idegek traumatológiájával foglalkoznak.
Tanulmányozta a Marfan-szindróma családi hátterét (CsiszárElekesKántor 1994), a HurlerScheie I mucopolizacharidózist, az orbita
daganatos megbetegedéseit (tyreopátiás beteg orbita meningeomája,
paranazális sinusok orbitát érintõ malignomái, opticus glioma) (CsiszárDarócziOrbán 1999; ElekesCsiszárDarócziÁcs 1998), valamint
az olyan gyakorlati sebészi jellegû megoldást, mint a heterotranszplantátum kötõhártyazsák-plasztika esetében.
Mártha Papp Ilona szemész fõorvos 1991-ben közli szárazszemûséggel kapcsolatos összefoglaló tanulmányát (19781991) (Mártha Papp
1991a). Megállapítja, miszerint igen gyakori a kórforma társulása különbözõ autoimmun, degeneratív megbetegedésekkel (rheumatoid arthritis,
xerostomia, pulmonáris fibrózis, sclerodermia, Raynaud-kór, tyreoiditis,
LED, rosacea). Foglalkozik a hatékony kezelési módszerekkel is, amilyen
a mûkönnyel történõ szubsztitúciós, valamint a mofettás kezelés.
Munkássága a gyerekszemészet és sztrabológia területén igen jelentõs hiányt pótol. 1991-ben számolt be a koracsecsemõ kori kancsalság
klinikai megjelenési formáiról (Mártha Papp 1991b). Behatóan foglalkozott a kórforma etiopatogenézisével, a klinikai megjelenési formákkal,
néhány különleges esettel (Cüppers-szindróma, disszociált magassági eltérés, vertikális inkomitancia, kóros fejtartás), valamint a klinikai megfigyeléseken alapuló terápiás lehetõségekkel. Egy másik tanulmány
(Mártha PappElekes 1995) saját mûtéti esetanyagot dolgoz fel: a kevésbé hagyományosnak számító, ferde szemizmokon végzett mûtéteket és az
ezek révén elért igen jó eredményeket (94,7%-os binokuláris látás). Hasonlóképpen közli a fonalmûtéttel kapcsolatos tapasztalatait (Mártha
PappElekes 1995). Egyéb tanulmányai részletesen taglalják a kongenitális kancsalsággal kapcsolatos diagnosztikai tévedéseket, a bénulásos kan-
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csalság terápiáját, a ferde szemizmokra javallott mûtéteket és eredményeiket. Ugyancsak 1991-ben foglalkozott a kongenitális retrakciós
szindróma tünettanával és kezelésével, a klinikai formák (típusos és
atípusos Brown-formák, Malbran IV.) tüneteinek (ortoptika, elektromiográfia), valamint 12 saját esetének bemutatásával (ortoptikai és mûtéti eredmények) (Mártha Papp 1991c). Egy másik tanulmány tárgya a
kongenitális retrakciós szindróma családi elõfordulása három generációban. 1995-ben közli az 19811994-es idõszakra kiterjedõ mûtéti tevékenységének mérlegét az ortoptikai és a sebészi eredmények tükrében
(Mártha PappElekes 1995). Külön kiemelendõ a vertikális inkomitanciát
mutató esetek megoldása (beavatkozások a ferde szemizmokon). 1998ban jelent meg a koraszülött gyermekek refrakciójával, ezek gondozásával kapcsolatos tanulmánya (Mártha Papp 1998). Összefüggést talált az
anizometropia és a koraszülöttség között, valamint az anizometropia és a
féloldali (fõleg bal oldali) nagyfokú miópia, amblyopia és kancsalság között. A tanulmány foglalkozik az ikerterhességbõl származó koraszülöttekkel, az egyes fejlõdési rendellenességek gyakoriságával, a kezelési lehetõségekkel és az elért eredményekkel is.
Horvát Karin egyetemi tanársegéd 2000-ben védi meg doktori értekezését, amelyben behatóan tanulmányozza a rhinosinusalis eredetû
szemészeti megbetegedéseket (Horváth 2000). Az interdiszciplináris patológia keretében történt vizsgálódás célja a gyulladásos-fertõzéses, rhinosinusalis eredetû szemészeti kóresetek egyes kevésbé ismert válfajainak a
bemutatása. A tanulmány saját topográfiai modell alapján tárgyalja az
egyes kórformák jellegzetességeit. A sokféle tünet rendszerezésébõl két
sinoorbitális szindróma körvonalazódik, az elülsõnek és a hátulsónak
mondott. Az érintettek fõképp 520 év közötti férfiak, akikre az etmoidális
folyamatok a legjellemzõbbek. A 2245 éves korcsoportban a sinus maxillaris és sinus frontalis uralkodik el. A modern vizsgálati lehetõségek, mint
a komputertomográfia, a mágneses magrezonancia és a melléküregek endoszkópiás vizsgálata, megkönnyítik az elülsõ és fõleg a hátsó rostasejtek,
valamint a folyamatban esetlegesen résztvevõ sinus sphenoidalis vizsgálatát. Az aberráns rhinosinusalis anatomo-funkcionális kapcsolatok nagymértékben módosítják a klinikai képet. A szemészeti szövõdmények fõleg
a szubakut krónikus melléküregi folyamatok következményei. Terjedni
látszik a sinus sphenoidalis (akut és krónikus gyulladások, dilatáló pneumosinus), amely két szemészeti tünetegyüttesben (HorváthWagner 1999)
nyilvánulhat meg: orbitacsúcsi gyulladásban és orbitacsúcsi kompresszióban. Tekintve az esetek 4,5%-os gyakoriságát, igazoltnak látszik a fordí-
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tott irányú kutakodás, azaz az opticus neuritisek rhinosinusális eredetének vizsgálata. A kórokozó kimutatása direkt próbavétellel volt lehetséges
(sinusból, orbitából), és a Staphilococcus és Streptococcus mellett sikerült
olyan ritka patogén ágenst is kimutatni, mint az Aspergilus fumigans,
Candida albcans és a Koch-bacilus. 4,3%-ban fordultak elõ intrakraniális
szövõdmények, leginkább a 2245 éves korcsoportban A legérintettebb
korcsoport a 021 éves, itt a relatív benignus gyakori, szövõdménymentes
lefolyással. A gyógyszeres-antibiotikus kezelés az esetek többségében sebészi beavatkozással társul (az érintett melléküreg drénezése FESS módszer szerint, amely az esetleges egyidejû orbitadrénezést, dekompressziót
is lehetõvé teszi). A tanulmány foglalkozik a gyulladásos eredetû orbita
pszeudotumorok problémájával is. A pszeudotumor általában idiopatiás
gyulladás következménye, de nem kizárt a gyulladás másodlagos,
rhinosinusális eredete sem.
Jelenlegi kutatási témái: a rhinosinusális eredetû szemészeti patológia,
az endoszkópiás orbitasebészet és a hátsó pólus sebészete (vitrectomia,
kombinált beavatkozások). Számos értékes tanulmány, dolgozat szerzõjeként vált ismertté (HorváthWagner 1999; HorváthStolnicuSireteanu
2000; StolnicuHorváthMühlfayMocan; StolnicuFodorJungSireteanuOrbánMocanHorváth).
Elekes Ella Mária szemész szakorvos 1997-tõl doktorandusként vizsgálja az endokrin oftalmopátia etiopatogenetikai, diagnosztikai és terápiás
(Elekes 1999b, 2000, 2001) vonatkozásait. Az érintettek klinikai követése
és kezelése hiányosságokat mutat. Tanulmányaiban e hiányosságokkal, az
etiológiai kapcsolatokkal, a korai események kimutatásával, a klinikai aktivitás fogalmának bevezetésével, a könnytermelés mennyiségi és minõségi
elváltozásaival és ezek kezelésével foglalkozik (Elekes 1999a; ElekesKun
1996, 1998, 1999; ElekesCsiszárDarócziÁcs 1998). E megfigyelések az
optimális kezelési elvek, a prevenció és a prognózis gyakorlati meghatározásában rendkívül fontosak. Nem utolsósorban említésre érdemes az is,
hogy bár Romániában sokan foglalkoznak orbita patológiával, csak kevesen
részesítik figyelemben interdiszciplináris jellegét, valamint a kezelés egységes, protokolláris megalapozását (ElekesKun 1996).
A különbözõ szakmai fórumokon fõ- vagy társszerzõként bemutatott
dolgozatok közül kiemelendõk azok, amelyek a doktori értekezés témájához
kapcsolódnak. Egyéb kutatási területei: sztrabológia, gyerekszemészet, a
Marfan-szindróma családi vonatkozásai (CsiszárElekesKántor 1994),
ezotrópiák, inkomitanciák mûtéti kezelése (Mártha PappElekes 1995),
neurooftalmológia, az echo-Doppler vizsgálat szemészeti jelentõsége
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(CsiszárªipoºElekesKántor 1994), általános szemészeti kérdések, mint a
szárazszemûség különbözõ formái, a glaukóma egyes aspektusai (pszeudoexfoliatív szindróma), egyes belgyógyászati betegségek szemészeti vonatkozásai (akut pancreatitis, hipertónia) (FodorKántorElekes 1996).
Daróczi János szemész rezidens orvos 1997-tõl doktorandusként tanulmányozza az orbita térfoglalásának klinikai és morfopatológiai jellemzõit. A témával kapcsolatos tudományos munkásságáról különbözõ
dolgozatokban számolt be. Foglalkozott a jelzett patológia differenciál-diagnosztikai problémáival (CsiszárDarócziOrbán 1999; DarócziFodor
2000; ElekesCsiszárDarócziÁcs 1998), a képalkotó eljárások diagnosztikai hatékonyságával (DarócziFodorAxente 1998), valamint egyes sajátos formák beható vizsgálatával (pszeudotumorok, retinoblastoma, orbita
melanoma, szekunder orbitadaganatok).
A kolozsvári Iuliu Haþieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem szemészeti klinikájáról dr. Kaucsár Emese szemész fõorvos tudományos
munkássága emelendõ ki. 1998-ban védte meg doktori disszertációját,
melynek témája a számítógépes látótérvizsgálat (Kaucsár 1998). A tanulmány útmutatóként szolgál egy közepes teljesítményû PERS-LED
periméter gyakorlati klinikai alkalmazásához, szem elõtt tartva a modern
tridimenzionális látótér-koncepciót, ugyanakkor a módszer korlátait is. A
módszer az egyes vizsgálatok standardizálását hivatott biztosítani, és alkalmas a retina egyes behatárolt területeinek a kvantifikált vizsgálatára.
Az eredmények variabilitása az élettani alkalmazhatóságon túl igen jelentõs egyes kóros folyamatok esetében: a módszer kellõképpen érzékeny. Ezt fokozzák a kidolgozott mérési stratégiák, amelyek azonban
egyéni mérlegelésre szorulnak. A matematikai-statisztikai feldolgozás, a
grafikai ábrázolás nagymértékben megkönnyíti az eredmények kiértékelését és összehasonlítását. Ez a PERS-LED esetében csak csatolt programok révén lehetséges, mint amilyen a saját fejlesztésû T06-os és
T30-as elnevezésû, térben ábrázoló grafikai program. Az általános számítógépes kiértékelésen túl a konkrét diagnosztikai kiértékelés a specialista feladata marad, aki tekintettel kell hogy legyen az esetleges hibaforrásokra is. Mindezek ellenére a módszer hatékonyságát az idõ igazolta. A
leghasználhatóbb  ami a korai kórismét és a kezelés hatékonyságát illeti  a glaukóma esetében, a retina és a chorioidea megbetegedéseinél a direkt vizualizációs módszerek mellett másodlagos (követõ és prognosztikai) a szerepe. A módszer nem alkalmazható a szimulációs kórismében.
A maculopatiák kis területre való lokalizációja miatt nagy felbontóképességû tesztek szükségesek, ahol a perimetria kiegészítõként jöhet számí-
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tásba (a centrális scotoma mélységének a meghatározásában). Itt a korai
kórisme a folyamat reverzibilis szakában teszi lehetõvé a megfelelõ kezelés alkalmazását. A módszer mindenképpen elõsegíti a vizsgálat objektiválását, standardizálását és ismételhetõségét, valamint az adatok tárolását, könnyû hozzáférhetõségét, matematikai-statisztikai feldolgozását,
továbbá az eredmények számszerûsítését és grafikus ábrázolását. Az
esetleges hátrányt a felszerelés drágasága, az egyes mûszerek teljesítménybeli különbsége, a standardizálás behatároltsága, a vizsgálat idõigényessége, valamint a továbbra is fennálló pszichofizikai tényezõ jelenteti. Mindezen túl a módszer a szemorvosi gyakorlat komoly, hatékony
eszköze, amelynek széles körû elterjedése igen kívánatos lenne.
Kaucsár jelenlegi kutatási területe az angiofluorográfia és a komputerperimetria. Ugyanakkor több nemzetközi kutatási program  Caldiret
Study, SYNTELABO, Sandostatin LAR, NOVARTIS, Retipon Study, AG.
PHARMA  munkatársa.
Prohászka Rád Ibolya a Csíkszeredai Megyei Kórház szemészeti részlegének vezetõ fõorvosa. Számos tudományos társaság tevékeny tagja.
Szakmai érdeklõdése fõképp a szemészeti mikrosebészet, illetve ennek
keretében a mûlencse-implantáció felé irányul. Szemészként aktívan
kapcsolódik az interdiszciplináris és az általános egészségvédelmi kezdeményezésekhez is. (A hipertónia, 1998; Szemészet a háziorvosi gyakorlatban, 2000; Curs intensiv de alergologie practicã, 2000; Actualitãþi în tratamentul cu inhibitori ºi enzime de conversie, 2000; Alcoolismul: viziune
socio-medicalã, 2001; Patologia bolii varicoase, 2001; Bolile tiroidei,
2001; Mica chirurgie, asepsie, antisepsie, 2001.)
Igen sokrétû érdeklõdése eredményeként több tudományos dolgozat,
közlemény, poszter szerzõjeként is ismertté vált (Prohászka Rád 1998,
2000). Tanulmányaiban foglalkozott olyan ritka szindrómákkal is, mint a
De ToniDebreFanconi, Laurance, Mauriac, Wolfram, BassenKornzveig, valamint egyes kongenitális elváltozásokkal (aniridialencsecolobomaglaucoma).
A Brassóban mûködõ Sisak István szemész fõorvos tudományos tevékenységét fémjelzi a hazai Oftalmologiában megjelent 5 dolgozat, valamint a számos (Sisak 1996) hazai és külföldi fórumon bemutatott egyéb
tanulmány. Doktori címét 1996-ban Marosvásárhelyen szerezte meg a retina finomabb szerkezetérõl (membrana limitans externa), illetve ennek
patológiai jelentõségérõl szóló tanulmányával (Sisak 1996). Egy funkcionális és patológiai szempontból új, kétrekeszes gliacentrikus és avascularis retinamodellt javasol, és ezzel kapcsolatban foglalkozik a membrana
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limitans externának a chorioretinalis hegesedési folyamataiban játszott
szerepével. A modellnek fõleg a lézerkezeléstõl elõidézett hegesedés gyógyításában van fontos szerepe.
Jelenleg a RETIPON multicentrikus, multinacionális, dupla-vak, placebokontrollált kutatási program munkatársa, amely az alfa-lipoin savnak a diabeteses retinopatiára kifejtett hatását vizsgálja.
A sepsiszentgyörgyi Albert Ildikó szemész fõorvos doktori dolgozatában
(Marosvásárhely, 1998) behatóan tanulmányozta a hyperlipoproteinaemiák
okozta szemfenéki klinikai és laboratóriumi érelváltozásokat (1998).
Tudományos érdeklõdése a belgyógyászati-szemészeti vascularis patológia határterületeit célozza. Témái közül megemlítjük a diabeteses
retinopatiát; más anyagcsere-betegségek (hyper- és dyslipidaemiák)
okozta szemfenék-elváltozásokat; a dyslipidaemia, hipertónia és diabetes
mellitus összefüggéseit a szemfenékkel; a dyslipoproteinaemiák okozta
arteriális kórszövettani elváltozásokat; az aterosclerosisnak mint rizikóés prognosztikai tényezõnek a komplex értelmezését. E tárgykörben 13
publikált tanulmány fõ- vagy társszerzõje (Albert IldikóHalmágyi 1996;
Albert IldikóAlbert István 1997; Albert IldikóAlbert IstvánGriffith
1999; Albert IldikóFodorStolnicu 1998). Jelenlegi tudományos érdeklõdése a szemi érelmeszesedésre is irányul.
A Székelyudvarhelyen dolgozó Vajna Imre szemész fõorvos behatóan
foglalkozik a számítógépes szemészeti differenciáldiagnózis témakörével.
Ennek keretében közli 1991-ben Bevezetés az orvosi informatikába, valamint A piros szem differenciál-diagnózisa és kezelése címû tanulmányait.
További munkái  Differenciál-diagnózis a számítógép segítségével; Számítógépes látótérvizsgálat; Ultrahangos biometria a lencsebeültetésben; Home
made IOL implant wit home made instruments  a modern eszközökkel
ûzött diagnosztika és terápia területére kalauzolnak. Tudományos ismeretterjesztõ tevékenységét újságcikkekben, rádió- és tv-adásokban fejti ki.
A besztercei Kántor Mária Erzsébet szemész fõorvos tudományos érdeklõdése sokrétû, fõleg gyakorlati irányultságú. Társkutatóként foglalkozik a szemészeti patológia örökletes kórformáival, a Marfan-szindróma
családi vonatkozásaival (CsiszárElekesKántor 1994), a szemészeti
ultrahang-Doppler vizsgálat jelentõségével a szemészeti érpatológiában
(CsiszárªipoºElekesKántor 1994) és az olyan határterületi kórfolyamatokkal, mint az akut pancreatitis szemfenéki kihatásai (FodorKántorElekes 1996).
Végszó gyanánt szeretnénk röviden áttekinteni mindazt a szerteágazó
tudományos és gyakorlati jelentõségû tevékenységet, amelyrõl az eddigi-

ORVOSTUDOMÁNY

369

ekben beszéltünk. Általában elmondhatjuk, hogy az egyébként országosan is kis létszámú szemésztársadalomban az erdélyi magyar szemészek
igencsak szépen képviseltek, és a jelen tanulmány ilyen értelemben korántsem kimerítõ. Ez az 1990 utáni új lehetõségeknek, a jobb szakmai tájékozottságnak (szakirodalom, új, modern technikák hazai bevezetése),
valamint a felzárkózási szándéknak köszönhetõ. Nagy szolgálatokat tett a
MOGYE mint részben magyar nyelvû, doktorátusi lehetõséget biztosító
felsõfokú oktatási intézmény, az EME (Erdélyi Múzeum-Egyesület), valamint több rendszeres szakmai fórum (Erdélyi Orvosi Napok), amely
hozzájárult az erdélyi tudományos élet fellendüléséhez. Végül, de nem
utolsósorban meg kell említenünk a számos anyaországi és egyéb tanulmányutat, ösztöndíjat, szakmai fórumot, amely elõsegítette az aktív tapasztalatcserét, a nemzetközi szakmai keringésbe való bekapcsolódást.
Ami a tudományt illeti, fõleg a gyakorlati jelentõségû témák kerülnek
elõtérbe. Itthon  Erdélyben  is érvényesül a modern diagnosztikához és
terápiához való felzárkózás szándéka. Jelentõs teret kap a szemészeti
mikrosebészet (a mûlencse-beültetés, az üvegtest és a retina sebészete), a
diagnosztikai és terápiás jelentõségû interdiszciplináris ágazatoknak, valamint a technika vívmányainak orvosi alkalmazása (képalkotó eljárások;
utrahangos mûlencsetervezés; automata refraktometria, perimetria,
corneatopográfia; lézerek szemészeti alkalmazása stb.). A hagyományos
gyógymódokat kiegészítik azok a már kialakult vagy épp kialakulóban levõ diagnosztikai és kezelési protokollok, amelyek a betegségek (glaukóma,
diabetes mellitus, rhinosinusalis, autoimmun és daganatos eredetû szemészeti megbetegedések stb.) patomechanizmusának jobb megismerésén
(citológia, immunológia, immunhisztokémia), valamint ennek eredményeként az újabb gyógyszeres és/vagy sebészeti beavatkozási lehetõségeken alapulnak. A kétes eredményû retrospektív tanulmányokat mindinkább felváltják a célzottan végzett prospektív vizsgálódások, és ezeken
belül teret nyernek a multicentrikus módszerek. Az eredmények hitelességét alátámasztja a számítógépes kvantifikálás és adatfeldolgozás.
Mindezek alapján reméljük, hogy a továbbiakban sikerül elõrelépnünk a tudománymûvelésben, erõsödni fog a szervezettség (a csapatmunka), bõvülni a kutatásnak az anyagi és  a tehetséges fiatal szakemberek bevonásával  a humán háttere is.
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BOCSKAY ISTVÁNSZÉKELY MELINDA

ERDÉLYI MAGYAR FOGORVOSTUDOMÁNYI
KUTATÁSOK. 19902001.

Az 1990 elõtti években a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) a magyar nyelvû fogorvosi oktatás meglehetõsen szûk körû volt, amit azzal magyarázhatunk, hogy a hatalom fokozatosan csökkentette a magyar diákság létszámát, és ez nagymérvû elvándorláshoz vezetett. A rendszerváltás utáni elsõ év még természetesen nem hozhatott azonnali változást, sõt egy ideig még a helyzet további súlyosbodását
észlelhettük. Volt olyan évfolyam is, amelyen mindössze négy magyar hallgató volt, majd közülük is csak egy fejezte be tanulmányait. Szerencsére ez
az áldatlan állapot megszûnt, és a következõ években nõtt a hallgatók száma.
Felmerül a kérdés, hogy a fent említett válságos helyzet mennyiben befolyásolta a fogorvoslás terén végzett tudományos kutatást. Erre habozás
nélkül válaszolhatunk: a hallgatóság megfogyatkozása miatt ugyancsak
megcsappant tanári kar nem érzett késztetést arra, hogy elmélyüljön szaktárgyának kutatásában, újabb eljárások kidolgozásában, nem volt kedve ahhoz, hogy egyáltalán belevesse magát az alapkutatás bonyolult, és valljuk be
õszintén, a hozzávaló eszközök hiányában szinte reménytelen munkájába.
A növekvõ hallgatói és oktatói létszámmal együtt fokozatosan emelkedett az államvizsga-dolgozatok száma is, és a MOGYE fogorvostudományi karán egy magyar tanszékvezetõ tanár számára megnyílt a lehetõség
doktorandusok fogadására is. Lehetõség támadt továbbá kapcsolatteremtésre a határon túli tudományos szervezetekkel, kongresszusokon való
részvételre és a tudományos információk beáramlására.
Természetes, hogy a tudományos kutatás az egyetem keretein belül
kezdõdött újra, mert itt voltak meg a feltételek arra, hogy az elméleti intézetekkel való együttmûködés révén a magyar szakemberek mind az
alapkutatás, mind a klinikai gyakorlat igényeit kielégíthessék.
A fogorvostudományi kutatómunka figyelemre méltó területe volt a fogszövettan. A marosvásárhelyi állagõrzõ fogászati klinika elsõ vezetõje,
Csõgör Lajos professzor felismerte annak szükségszerûségét, hogy a klinikán létrehozzon egy kórszövettani laboratóriumot. Ebben a laboratóriumban éveken keresztül neves morfológusok vezették a fogszövettani kutatáso-
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kat. Ez a tevékenység a 90-es években is folytatódott, a sok évtizedes tapasztalatok alapján Bocskay István professzor az országban egyedülálló fogszövettani kutatólaboratóriumban végezhetett érdemleges megfigyeléseket. E
köré a kutatóközpont köré felzárkóztak fiatal doktorandusok, akiknek az országban szintén egyedülálló lehetõségük nyílt fogszövettani kutatásokra. A
cariológiai kutatások olyan szintre emelkedtek, hogy kiállták a nemzetközi
megmérettetés próbáját is. A szövettani kutatások a megelõzést is szolgálták,
olyan in vitro kísérletek révén, ahol a mészsók kioldása után újra remineralizációt lehetett kimutatni fluoridionokat tartalmazó készítményekkel.
Cariológiai vonatkozásban jelentõs monográfiának számít Bocskay
professzor és Matekovits György egyetemi elõadótanár Fog- és szájbetegségek megelõzése címû könyve (Bocskay I.Matekovits 1999). A szerzõk
nemcsak a téma irodalmi áttekintését nyújtották, hanem több évtizedes
saját klinikai tapasztalatuk közzétételével gazdagították a szakirodalmat.
Említésre méltó az a tény, hogy ez a kiadvány volt a rendszerváltás utáni idõszak elsõ magyar nyelvû hazai fogorvostudományi szakkönyve.
A fogbélterápia a gyakorlati fogorvoslás mindennapi feladata. Mint a
medicina bármely fejlõdõ ágában, a fogorvoslás területén is folyamatosan
újulnak az anyagok, a módszerek és az eszközök. Eligazodni ezek között:
elengedhetetlen követelmény a gyakorló fogorvos számára. Ez irányban
útmutatással szolgáltak az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) fogorvosi
szakcsoportja számára tartott továbbképzõk és az évi tudományos összejöveteleken e témában elhangzott elõadások (Matekovits 1994, 1999a;
Bocskay I.Bocskay É. 1995, 2000).
Figyelemre méltók a periapikális krónikus folyamatok vizsgálata terén
elért eredmények, melyek a MOGYE konzerválófogászati, kórszövettani és
mikrobiológiai tanszékei közös munkájának gyümölcsei. A szövettani kutatásokban fontos szerepet játszottak azok a doktori értekezések, amelyek
Bocskay István professzor irányításával készültek. A krónikus gyökérhártya-gyulladások mikrobiológiai flórájának és a mikroorganizmusok jelenlétének a kérdése a szakirodalomban is vitatott. Péter Mihály professzornak
és Kovács Dezsõ akkori adjunktusnak sikerült bebizonyítania a Candida flóra és bizonyos mikroorganizmusok jelenlétét a foggyökér körüli idült gyulladásos szövetekben (KovácsPéter M. 1999; Kovács 1999). Igazolták, hogy
a mikroorganizmusok kórokozói lehetnek általános megbetegedéseknek is
(KovácsMódy 1999). A periapikális tér patológiájához kapcsolódó megfigyelések során fény derült a szájüregben jelenlevõ Candida gombafajta szerepére. A Candidától függenek a fertõzött gyökércsatornákban a periapikális
kórszövettani elváltozások típusai (Bocskay I.Péter M.Kovács 1999). A
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gyökércsúcs körüli sarjszövet immunhisztológiai vizsgálata kimutatta ennek a szövetnek az immunkompetenciáját (KovácsJung 1999).
A fogbélbiológia területén szövettani megfigyelés tárgya volt a fogbélre ható különbözõ anyagok tulajdonságainak vizsgálata is (Bocskay
I.Bocskay É. 1996; SzékelyBocskay I. 1999b). Az utóbbi évtizedekben
a páciensek részérõl megnõtt az igény a fogkoronának fogszínû tömõanyagokkal való helyreállítására. A fogászati tömõanyagokat gyártó cégek
elárasztották termékeikkel a piacot, és a bõség zavarában nem mindig tud
eligazodni közöttük a gyakorló fogorvos. Ezért szükség van rátermett
szakemberektõl származó felmérõ és eligazító tanulmányokra (SzékelyBocskay I. 1996, 1997; Székely 1998). Meg kell említenünk azok
munkásságát, akik összehasonlították az úgynevezett mûgyantáknak és a
hagyományos ezüst amalgámnak a fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait (SzékelyBocskay I. 1998, 1999a; SzékelyFülöp 1999). A kutatók
nemcsak kiértékelték longitudinális megfigyelésekkel a fent nevezett tömõanyagok klinikai alkalmasságát, hanem alapkutatásokat is végeztek e
téren (SzékelyFülöpBocskay I. 1998, 1999; SzékelyBocskay I. 1999c).
Különös figyelmet érdemelnek a fogbél keringésére vonatkozó alapkutatások. Vizsgálták a kompozit fogkorona-restaurációk során alkalmazott fogászati anyagok hatását a fogbél keringésére. Az állatmodellen
alkalmazott in vivo módszer egyedülállónak mondható országos viszonylatban, de még európai szinten is jelentõs, élvonalbeli kutatásnak számít
(Iványi et alii 2000; Székely et alii 2000).
Az alapkutatások másik területe a mikrobiológiai megfigyeléseké. Itt valósult meg a klinikum és a mikrobiológiai kutatások összekapcsolása, mely
egyfelõl a szájüreg mikrobiológiai megismerését szolgálta, másfelõl a klinikai gyakorlat számára nyújtott alapot az antimikrobiális kezelés sikeréhez.
A marosvásárhelyi állagõrzõ fogászati klinika és a MOGYE mikrobiológiai
tanszékének több évtizedes megfigyelései tisztázták bizonyos tömõanyagok
antimikrobiális hatását, különös tekintettel a gombaflóra patológiai szerepére (Bocskay I.Péter M.Dutkon 1999). A mikrobiológiai tanszék jelentõs segítséget nyújtott a gyakorló fogorvosok számára azzal, hogy megvizsgálta a
gyökértömõ anyagok antimikotikus hatását. A klinikai fogorvoslás értékes
felvilágosítást kapott a fogbélkezelésben használható gyökértömõ anyagokról (Bocskay I.Bocskay É. 2000). Nemzetközi kongresszuson is beszámoltak a gyökércsatornai gombaflóra kórtani szerepére vonatkozó marosvásárhelyi kutatásokról, és ezek egyöntetû elismerésben részesültek.
A szövettani kutatások másik válfaja volt a fogágy-megbetegedések
szövetroncsoló hatásának a megfigyelése (Bocskay I.Bocskay É. 1994;
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BocskayWaldhofer 2001). A szövetkémiai és az immun hisztokémiai kutatások hozzájárultak a fogágybetegség kóroktanának jobb megértéséhez
(KovácsJung 1999).
A fogpótlástani megfigyelések elõterében a protetikai rehabilitáció esztétikai minõségének javítása, valamint a gnatológiai kutatások álltak, amelyek az okkluzális diszfunkciók megelõzését, illetve kezelését szolgálták
(PongráczBuksa 1997; RomînuMatekovitsBratu 1999; FoktHorga
2000b). Ma már országunkban is a fogászati kerámia felhasználásával készülnek esztétikus fogpótlások, de a klinikusok nemcsak a természetes fogakéhoz hasonló szín elõállítására törekednek, hanem a morfológia és a
funkcionális okklúzió helyreállításával biztosítani kívánják a fogazat tartós
élettani mûködését is (PongráczAmbrus 1999; PongráczVitos 2000). A
gnatológia ma már egyik legfontosabb szakterülete a fogorvostudománynak,
ahol találkoznak a fogorvoslás különbözõ ágazatai, mert a modern terápia
interdiszciplináris megoldásokat követel (Székely 1999; FoktHorga 2000a).
A gyermekfogászat területén a fogszuvasodás megelõzése (Bocskay I.
1992; MatekovitsIovãnaº 1996; Bocskay I.Bocskay É. 1997; MatekovitsIovãnaºGoguþã 1998) és a fogszabályozás jelenti ma a legnagyobb kihívást a szakemberek számára, mivel ezek hozzásegítik a fogsoríveket
élettani funkcióik betöltéséhez (Boros Roth 1998). Említésre méltók a fogszabályozó készülékek kuratív és preventív jellegére vonatkozó megfigyelések (Tóth I.Tóth E.Török 1997; Egyed-ZsigmondTóth I.Boroi 1998).
Az arctáji patológia alkalmazása olyan sebészeti felkészültséget igényel, mely magában foglalja nemcsak a szájüreg különbözõ kóros elváltozásainak, hanem az arc és nyaktájékra kiterjedõ rendellenességeknek az ismeretét is. A szájsebészet mûveléséhez komoly általános orvosi tudás,
speciális sebészi szakképzettség és a régiónak megfelelõ morfológiai és
funkcionális ismeretanyag szükséges. Meg kell említenünk azt, hogy a
nagyszámú klinikai eset alkalmat adott a tumorális megbetegedések, a
plasztikai mûtétek, valamint a gyulladásos patológia longitudinális vizsgálatára. A sikeres, idõben elvégzett mûtéti beavatkozások a rákos megbetegedések esetében tartós gyógyulással kecsegtetnek (Kovács 1995). Bizonyos periódusokban a rákos megbetegedések tömeges elõfordulását
észlelték szakembereink (KovácsPapp 1997). Az idejében végzett kórmeghatározás megelõzheti a rákos elfajulást, ahogy azt több közleményben is
bemutatták (Matekovits 1992, 1997, 1999b). A rákmegelõzõ intézkedésekrõl és a betegek helyes magatartásáról szóló szakkönyv útmutatásul szolgált a jövendõ fogorvosok, szájsebészek számára és elõsegítette az e területen dolgozók továbbképzését is (MatekovitsIovãnaº 1994).
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A plasztikai mûtétek a szájsebészet külön szakterületét alkotják. Az
ajak- és szájpad-hasadékok mûtéti megszüntetése  mely kisgyerekkorban történik  hozzáértést, bravúros mûtéti tudást követel a szájsebésztõl (Kovács 1994). A marosvásárhelyi Szájsebészeti Klinika e tekintetben
értékes hagyományokra támaszkodva, új mûtéti megoldások alkalmazásával országos hírnévre tett szert (Kovács 1996).
A felsorolt témák mellett az erdélyi fogorvoslás történetére is kiterjedt a kutatók figyelme. Pápai Páriz Ferenc Pax corporis címû munkájának, az elsõ nyomtatásban megjelent magyar orvosi könyvnek (Kolozsvár, 1690) fogorvosi vonatkozásairól készült tanulmány (Matekovits
2000). 16 erdélyi származású, illetve Erdélyben tevékenykedett neves
fogorvos (17981973) életútját és tevékenységét (Péter M. 2000), a bikafalvi Máthé fogorvos-dinasztia mûködését (Péter T.Péter M. 2000), valamint az erdélyi magyar fogorvosképzés történetét (18721945) ismertették az EME Orvostudományi Szakosztályának X., illetve XI. tudományos
ülésszakán. Bocskay István professzor megírta a MOGYE fogorvostudományi karának 19451995 közötti történetét (Bocskay I. 1995). Ezek a
fogorvostörténeti tanulmányok, amelyek az erdélyi fogorvoslás nagyjainak az életpályáját mutatták be, felbecsülhetetlen értékûek, mert megõrzik e kiválóságok emlékét, és példaképül állítják õket az utókor elé. A fogorvoslás erdélyi történetének tanulmányozása folytatódik.
Szólnunk kell végezetül azon kutatási ágazatokról, amelyek a megelõzést, a gyógyítást, a szájüregi rehabilitációt szolgálják. Az ezredfordulón a
fogorvostudományban paradigmaváltás következett be, így a költséges terápiás eljárások helyett a megelõzõ, egészségõrzõ módszerekre került a nagyobb hangsúly. Világviszonylatban, a fejlett államokban a fogszuvasodás
visszahúzódóban van, ez a szájüregi higiénia oktatása mellett a fluorid prevenciós módszerek alkalmazásának tulajdonítható. Nem elégséges csupán a
tessék-lássék végzett fogmosás, hanem átfogó program alapján országos
megelõzõ védekezéshez kell látni. Ennek elsõ lépéseként a marosvásárhelyi
szakemberek bekapcsolódtak egy nemzetközi caries-prevenciós programba.
Nagyobb mértékben kell majd élnünk a kutatást támogató pályázatok
lehetõségeivel, hiszen jól felkészült szakembereink vannak a fogorvoslás
minden területén, akik a nemzetközi kutatócsoportokban tevékenykedve
részt vehetnek a fogorvostudomány aktuális kutatási programjaiban. Klinikusaink számára szükséges a nemzetközi összejöveteleken való megmérettetés, ahol személyesen igazolhatják felkészültségüket, és megismerve a
külföldi tapasztalatokat, késõbb ezek itthoni hasznosítását is elõsegíthetik.
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ERDÉLYI MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI
KUTATÁSOK. 19902001.

Az erdélyi magyar gyógyszerészeti vizsgálódások az erdélyi magyar
szakemberek  gyógyszerészek, egyetemi oktatók, tudományos kutatók 
saját kutatómunkájaként értékelhetõk. E kutatási munka egyrészt a szakterület új irányzatait és kihívásait tükrözi (a gyógyszerfejlesztés, a gyógyszerminõség-biztosítás egyes nemzetközi elvei, az ún. helyes gyakorlatok
elõírásai, az Európai Gyógyszerkönyv térhódítása), másrészt az egyes intézmények hagyományait.
Az erdélyi magyar gyógyszerészeti kutatások vonatkozásában alapvetõ intézménynek tekinthetjük az 1948-ban megalakult marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kart, illetve az itt megalapozott tudományos mûhelyeket. Ezek az intézmények a kutatás és a továbbképzés területén
hagyományokat teremtettek.
Ebbõl a meggondolásból csoportosítottuk az elmúlt évtized kutatási
témáit és eredményeit a gyógyszerészeti kar fõbb intézményei köré: fizikai kémia, gyógyszerészeti kémia, gyógyszer-technológia, farmakognózia-fitoterápia, gyógyszeripar és biotechnológia, toxikológia, biofarmakia
és farmako-kinetika, gyógyszerészet-történet. Ezen a karon jelenleg négy
doktori iskola mûködik: a fizikai kémia, a gyógyszer-technológia, a farmakognózia és a gyógyszerészeti kémiai tanszékeken.
Az erdélyi magyar orvosi és gyógyszerészeti szaktudományok tekintetében igen fontos szerepkört tölt be az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvosi és
Gyógyszerészeti Szakosztálya, amely éves nagyszabású tudományos ülésszakai és tudományos kiadványsorozata (Orvostudományi Értesítõ) által külön fórumot biztosít a különbözõ témakörökben kutató szakembereknek.

1. Gyógyszerészeti kémia1
A gyógyszerészszakemberek gyógyszervegyületekkel, gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos kutatásai az elmúlt évtizedben mindenekelõtt
1 Írta és a könyvészetet összeállította: Gyéresi Árpád.
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a MOGYE Gyógyszerészeti Kémia Tanszékéhez kapcsolódnak, melyet
Gyéresi Árpád professzor vezet. Ez a tanszék sok évtizedes kutatási hagyományainak (alapítás éve: 1949) folytatásaképpen az elmúlt évtizedben
megújulva, fiatal oktatókkal-kutatókkal is bõvülve  elsõsorban modern
gyógyszervizsgálati módszerek kidolgozására összpontosította kutatásait.
Alapvetõen a modern szétválasztás-technikák körében nagy jelentõséggel bíró kromatográfiás (rétegkromatográfiás, nagy hatékonyságú folyadék-kromatográfiás) módszerek különbözõ célokra való kifejlesztése
és alkalmazása jellemezte a kutatások egy részét. Ennek keretében több
éven át széles körû kutatásokat végeztek az ún. kalciumcsatorna-gátlók,
az 1,4-dihidropiridin-származékok stabilitására vonatkozóan (Gyéresi et
alii 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998). A kutatások interdiszciplináris jelleggel folytak (dr. Tõkés Béla) a Szegedi Egyetem számos intézetével és szakemberével együttmûködve (dr. Hohmann Judit, dr. Kata
Mihály, dr. Dombi György, dr. Nagy Gábor, dr. Regdon Géza).
A vegyületek fényérzékenységének vizsgálatát a stabilitás és az oldékonyság növelésének kutatása követte, ciklodextrinek, valamint színezékek
segítségével. A gyógyszervegyületek rétegkromatográfiás minõségvizsgálatáról két gyûjtemény is megjelent (Gyéresi 1997; GyéresiKata 2000).
Új kutatási terület az optikailag aktív gyógyszervegyületek izomerjeinek szétválasztása (Gyéresi 1997).
A 2000. és 2001. év folyamán a MTA Domus Hungarica kutatási ösztöndíja révén lehetõség nyílt a beta-blokkoló gyógyszercsoport vonatkozásában
enantioszelektív módszerek kidolgozására a Szegedi Egyetem Gyógyszerkémiai és a Budapesti Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézetében (Gyéresi et alii 2000; GagyiGyéresi 2000; Péter et alii 2001).
A tanszék munkatársai számos kromatográfiás, spektrofotometriás
módszert dolgoztak ki a gyógyszervegyületeknek, valamint azok kölcsönhatásának vizsgálatára (Gyéresi et alii 1994, 1998; Hancu 1999; Kakasy 1998).
Külön hangsúlyt kapott a 90-es évek gyógyszerészeti törekvéseiben a
gyógyszerminõség szavatolásának egységes nemzetközi rendszere, az ún.
helyes gyakorlatok, valamint az Európai Gyógyszerkönyv. A tanszék számos tanulmányában értékelte az új követelményrendszert (Gyéresi et alii
1994, 1995, 1996, 1997, 2001).
Folyamatos foglalatosság volt az új gyógyszercsoportok feldolgozása
(Gyéresi et alii 2000, 2001; Kelemen et alii 1996, 1998, 2000).
Anxiolitikus hatású gyógyszervegyületek rektális adagolású készítményeinek megtervezéséhez modern biofarmakiai kutatásokra került sor
az 1,4-benzodiazepinek csoportjában (Kelemen et alii 1999, 2000, 2001).
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Alapanyaggyógyszervegyület kölcsönhatások derivatográfiás vizsgálatára, a gyógyszerleadás követésére készült kutatási modell.
2001-ben doktori iskola létesült a tanszéken, melynek keretében a
gyógyszerstabilitási és a királis szétválasztás-technikák képezték az elsõ
kutatási témákat.

2. Gyógyszer-technológia2
A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar Gyógyszer-technológia Tanszéke egyike karunk legrégebbi tanszékeinek. Emellett egyike azon tanszékeknek, amelyek szinte folyamatos mûködéssel büszkélkedhetnek,
ugyanis 1989-ben még az utolsó évfolyam hallgatói elõadásokra és gyakorlatokra jártak, 1990 januárjában pedig újraindult Marosvásárhelyen a
gyógyszerészképzés, és ebbe a tanszék személyzete is bekapcsolódott. Az
újrainduló tanszék fiatal kollégákkal bõvült, akik különbözõ kutatási területeken kezdtek dolgozni. Az oktatás mellett a hallgatók szakköri tevékenységének irányítása, az elõadás- és gyakorlati jegyzetek felújítása, valamint számos hazai és nemzetközi tudományos rendezvényen való
részvétel is mind a munkakörükbe tartozott. A kutatások jelenlegi vezetõje Sipos Emese egyetemi adjunktus.
A Gyógyszer-technológia Tanszéken az utóbbi években végzett fõbb
kutatási vonalak a következõk voltak: összetett emulziók elõállítása és
vizsgálata; gyermekgyógyászatban alkalmazott szuszpenziók formulálása
és vizsgálata; antibakteriális tulajdonságú szájvizek elõállítása; illóolaj
tartalmú hintõporok készítése és vizsgálata; antibiotikum tartalmú viszkózus szemcseppek formulálása és vizsgálata; Carpobol típusú hidrogélek elõállítása; hidrogélek reológiai vizsgálata; diklofenák tartalmú
hidrogélek mikrobiológiai, termikus és reológiai vizsgálata; ciklodextrin
zárványkomplexek elõállítása és vizsgálata; zárványkomplexek gyógyszerformákban való felhasználása; különbözõ gyári gyógyszeres gélek
összehasonlító vizsgálata; hatóanyagok oldékonyságának növelése szilárd diszperziók segítségével; gyógyszeres granulátumok elõállítása és
vizsgálata; nyújtott hatású mátrix tabletták elõállítása, hatóanyagok kioldódásának értékelése matematikai modellek segítségével.
A Gyógyszer-technológia Tanszék az alapkutatásokból kiindulva a
következõ általánosabb tudományos kérdésekkel foglalkozik: félfolyé2 Írta és a könyvészetet összeállította: Sipos Emese.
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kony gyógyszerformák (emulziók, szuszpenziók, kenõcsök, gélek)
formulálása és vizsgálata; nyújtott hatású szilárd gyógyszerformák (tabletták, mikroszférák) elõállítása modern segédanyagok (pl. Eudragit) felhasználásával; új, modern segédanyagok bevezetése a gyógyszer-technológiai mûveletekbe; zárványkomplexek felhasználása gyógyszerformák
optimizálására; különbözõ gyógyszerformák elõállítása természetes
anyagok (illóolajok, növényi kivonatok) felhasználásával.

3. Gyógyszeripar és biotechnológia. Toxikológia,
biofarmakia, farmakokinetika3
A Gyógyszeripar és Biotechnológia Tanszéken a gyógyszerészetben
használatos anyagok fizikai-kémiai interakcióinak vizsgálata, tekintettel a
hatóanyag farmako-kinetikájára és bio-diszponibilitására gyakorolt hatására több évtizedes múltra visszatekintõ kutatási téma, amelynek aktualitását az igazolja, hogy a gyógyszerkutatásban egyre nagyobb jelentõségre
tesz szert a gyógyszerek és a gyógyszerformák hatásmechanizmusának az
ismerete molekuláris szinten. A gyógyszerhatás nagy biztonsággal történõ
elõrelátása nem nélkülözheti mindazon tényezõknek a felderítését és
számbavételét, amelyek közvetlenül vagy közvetve szerepet játszhatnak a
farmako-kinetikának a módosulásában. Vizsgáltuk a farmakonfarmakon,
segédanyaghatóanyag kölcsönhatásokat, amelyek befolyásolják a kombinált gyógyszerek és a különbözõ gyógyszerformák stabilitását, a hatóanyag bio-diszponibilitását. A kölcsönhatás erõsségének az ismeretében
eldönthetõ, hogy a befolyásolás kívánt vagy nem kívánt, jelentõs vagy elhanyagolható a biodiszponibilitást meghatározó más feltételek mellett.
Némely esetben a kölcsönhatások felhasználásával ellenõrzött leadású
vagy célba juttatott gyógyszerformák állíthatók elõ. A farmakon és a mikroelemek, illetve egyes biomolekulák kölcsönhatása szerepet játszik a
gyógyszerhatás kialakulásában vagy annak a módosulásában, illetve egyes
mellékhatások jelentkezésében, mikroelemek hiányában.
A modern gyógyszerarzenál napról napra bõvül biológiai és biokémiai úton nyert termékekkel, ami a modern gyógyszerészetben a biotechnológia térhódítását jelzi. A gyógyszerészek alapképzésüknek megfelelõen
kiválóan alkalmasak a biotechnológia tudományának mûvelésére,
ugyanakkor a tanulmányaik és a gyógyszerészmesterség gyakorlása során
3 Írta és a könyvészetet összeállította: Dudutz Gyöngyi és Kincses Ajtay Mária.
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kialakított erkölcsi tartásuk eredményeként felelõsségteljesen nyilvánulnak meg a modern bio-technológia felvetette etikai kérdésekben is. A
sejttömegképzõdés és termékképzõdés kinetikája aerob és anaerob fermentáció folyamán, mikroelemekben gazdag biomassza nyerése élesztõbõl, valamint a termékképzõdés kinetikájának változása különbözõ, felületi feszültséget módosító gyógyszerészeti segédanyagok jelenlétében 
olyan témák, amelyeknek vizsgálata során jól gyümölcsöztethetõk a tanszéken folyó eddigi gyógyszerkutatási tapasztalatok.
Felismerve azt a tényt, hogy a kölcsönhatások ismerete az adekvát 
a kívánalmaknak megfelelõ  gyógyszerforma tervezése szempontjából
nélkülözhetetlen, ebben a témában a tanszék már tíz év óta a Toxikológia
és Biofarmakia Tanszékkel közösen dolgozik, amelynek vezetõje Kincses
Ajtay Mária egyetemi tanár.
Napjainkban ugrásszerûen megnõtt a potenciális toxikológiai veszéllyel járó kémiai anyagok száma, melyek tanulmányozására a modern
toxikológiának ma már számos, jól definiált problémakörrel rendelkezõ
új ága jelent meg. A tanszék tudományos kutatási tervei fõleg ezekre a
tárgykörökre összpontosítottak. Egyik ilyen témánk volt az új, modern,
szintetikus gyógyszer- és növényvédõszer-csoportok (fenotiazin származékok, amfetamin, atrazin, 2,4 D stb.) biológiai anyagon történõ toxikológiai vizsgálatára alkalmas analitikai kémiai módszerek kidolgozása. Kutatásaink másik fõ irányvonala gyógyszerek és nem gyógyszerek
farmako-kinetikájának kísérletes tanulmányozása.
Régiónk egyik fontos környezetvédelmi problémája a Maros-víz
szennyezettségi fokának a vizsgálata és rendszeres követése. Széles körû
interdiszciplináris akadémiai kutatóprogram keretében tanszékeink részt
vettek bizonyos, egészségre ártalmas szennyezõ anyagok (fluor, klór,
detergensek, fenol) periodikus vizsgálatában.
Az elmúlt tíz év fontosabb kutatási témái a következõk voltak: analitikai vizsgáló módszerek kidolgozása; gyógyszerek, peszticidek és ipari
mérgek kimutatása biológiai anyagban; a Maros-víz szennyezõdéseinek
vizsgálata a SzászrégenMarosludas szakaszon (19901994); a sejttömegképzõdés és termékképzõdés kinetikájának vizsgálata aerob és anaerob
fermentáció során mikroelemekben gazdag biomassza nyerése végett
élesztõbõl, illetve a termékképzõdés kinetikájának változása különbözõ,
felületi feszültséget módosító gyógyszerészeti segédanyagok jelenlétében; a gyógyszerészetben használatos anyagok fizikai-kémiai interakcióinak vizsgálata, tekintettel a hatóanyag farmako-kinetikájára és biodiszponibilitására
gyakorolt
hatásukra;
bio-diszponibilitás
és
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membrántranszport-folyamatok in vitro modellezése; toxiko-kinetikai
vizsgálatok állatkísérletes heveny mérgezésekben.

4. Fizikai kémia4
A magyar gyógyszerészeti kutatás eredményei szorosan kapcsolódnak a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Fakultás létrejöttéhez és történetéhez. Az utolsó tíz év alatt a Fizikai Kémia Tanszék tagjai számos interdiszciplináris, illetve szerzõdéses kutatási téma megoldásában vettek
részt. Ezek közül kiemeljük az ötvözetanalízisekre irányuló munkákat és
eredményeket (TõkésFerencz 1992), a polarográfiás vizsgálatok igen
szétágazó kérdéscsoportjait, fõleg a szerves vegyületek körébõl, mint például a tenzidek (TõkésSuciu 1992), a karbonilvegyületek (TõkésSuciu
1994), a szerves peroxidok (Tõkés 1995, 1996, 1998), a nitonok
(TõkésSuciu 1999, 2000) vizsgálatait. Figyelemre méltóak a gyógyszerek és gyógyszerkészítmények kutatása területén elért eredmények (Tõkés 1998; TõkésFerencz 1998; TõkésSipos 1998; MicuTõkésSuciu
1998; Sebestyén et alii 2001). Számos kutatási kérdés tanulmányozása
összetett módszerek alkalmazásával történt, mint például gyógyszerek és
gyógyszerkészítmények elektrokémiai, optikai és termikus úton történõ
elemzése, illetve vizsgálata (TõkésFerencz 1999; Sebestyén et alii 2001).
Az utóbbi években új kutatási irány körvonalazódott, amely a gyógyszertervezés retrometabolizmusra alapozott lehetõségeit vizsgálja (Tõkés 1998,
1999; TõkésFerencz 1998; Tõkés et alii 2000; TõkésSuciuNagy 2000).
Különösen sokat ígérõ lehetõségek körvonalazódnak az oszcillációs
reakciók kutatása területén, fõleg a biológiai rendszerekben fellépõ formáikat illetõen (Nagy et alii 1996; Kurin-CsörgeiNagyKõrös 1997;
NagyKõrösLamprecht 1999).
A kutatócsoport legfontosabb eredményei kül- és belföldi kongreszszusokon, illetve konferenciákon is nyilvánosságot kaptak, mint például
a precíziós öntés sajátságos feladatainak termikus analízissel történõ követése és megoldása (IstvánTõkés 1990, 1991), zárványkomplexek kémiai és gyógyszerészeti szempontból történt tanulmányozása (Tõkés és
munkatársai 19971998).

4 Írta és a könyvészetet összeállította: Tõkés Béla.
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A tanszék saját, illetve interdiszciplináris munkásságának tapasztalatait és eredményeit több szakkönyv megjelentetése is tükrözi (Tõkés
1998, 2001).
A tanszék egyik tagja, Nagy Gabriella ebben az idõszakban védte meg
doktori disszertációját a budapesti ELTE Természettudományi Karának
Analitikai Kémia Tanszékén dr. Kõrös Endre professzor tudományos irányítása alatt.
2001 óta a marosvásárhelyi Fizikai Kémia Tanszéken is mûködik
Doktori Iskola.
Dr. Tõkés Béla egyetemi tanár tagja a Retrometabolizmusra alapozott
gyógyszertervezés és -célbajuttatás témájú Konferenciák Nemzetközi Tanácskozó Testületének (Florida, USA).

5. Farmakognózia5
A farmakognóziai kutatások terén célunk a gyógynövénykutatás elméleti és gyakorlati fejlesztése a gyógynövénytartalmú készítmények optimalizálása érdekében, amint alább következik.
1. A gyógynövények hatóanyagainak fitokémiai vizsgálata a következõ specieseknél: Grindelia robusta (Csedõ Károly, Eºianu Sigrid), Corylus
avellana (Csedõ Károly, Neugebauer Michael), Filipendula ulmaria
(Csedõ Károly), Lysimachia speciesek (Péter Hajnalka, Csedõ Károly),
Linaria speciesek (Kelemen László, Csedõ Károly), Morus alba et nigra
(Csedõ Károly, Muntean Daniela), Trigonella foenum graecum (Szõcs Dóra, Csedõ Károly), Salix speciesek (Csedõ Károly, Eºianu Sigrid).
2. A gyógynövények ásványianyag-tartalmának meghatározása: Calendula officinalis (Fekete Tünde, Csedõ Károly), Rheum rhaponticum (Fekete
Tünde, Csedõ Károly), Betula pendula (Then Mária, Szentmihályi Klára,
Csedõ Károly), Equiseti arvense (Then Mária, Szentmihályi Klára, Csedõ
Károly), Salvia officinalis (Then Mária, Szentmihályi Klára, Csedõ Károly),
Silybum marianum (Then Mária, Szentmihályi Klára, Csedõ Károly, Fekete
Tünde), Salvia pratensis (Then Mária, Szentmihályi Klára, Csedõ Károly),
Saccharomyces cerevisiae (Varga Erzsébet, Maráz Anna, Csedõ Károly).
3. Illóolaj-tartalom meghatározása gyógynövényekben: Mentha piperita (Máthé Imre, Csedõ Károly), Rosmarinus officinalis (Csedõ Károly, Ádám
Melinda, Lemberkovics Éva), Melissa officinalis (Csedõ Károly, Ádám Me5 Írta és a könyvészetet összeállította: Csedõ Károly.
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linda, Lemberkovics Éva), Origanum vulgare (Csedõ Károly, Ádám Melinda, Lemberkovics Éva), Salvia officinalis (Csedõ Károly, Ádám Melinda,
Lemberkovics Éva).
Elõrelépés történt a magyarországi kutatókkal való együttmûködés
területén. 1991-ben Máthé Imre professzor, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Intézetének akkori vácrátóti vezetõje közös
kutatási programot kezdeményezett a Román Tudományos Akadémiával,
amely azóta is mûködik. A Román Akadémia részérõl a közös kutatási
programot dr. Csedõ Károly professzor irányítja. Fõ téma: Chemotaxonomy of the family Lamiaceae, amelyet évente altémákra bontunk. Eddigi
közös kutatásaink: 1993: a Földváron (Brassó megye) szelektált Mentha
piperita, superpiperita fitokémiai vizsgálata; 1994: Stachys-fajok fitokémiai vizsgálata; 1995: Salvia-speciesek elterjedése az erdélyi Mezõségen;
1996: Salvia-fajok ökológiai és fitokémiai vizsgálata; 1997: Rosmarinus
officinalis termesztési lehetõségei az erdélyi Mezõségen; 1998: vadon
termõ Salvia-fajok az erdélyi Mezõségen; 1999: Salvia-fajok ökológiai és
fitokémiai vizsgálata a Nyárád völgyében; 2000: Növényökológiai és
fitokémiai vizsgálatok a Maros felsõ folyásának vidékén a vadon termõ
Salvia-fajoknál (2000-tõl ebben a kutatásban a Magyar Tudományos Akadémia és a Román Tudományos Akadémia mellett dr. Máthé Imre professzor vezetésével részt vettek a Bolgár Tudományos Akadémia és a Jugoszláv Tudományos Akadémia munkatársai is); 2001: Növényökológiai
és fitokémiai vizsgálatok az Olt felsõ folyásának a vidékén a vadon termõ
Salvia-fajoknál
Ezenfelül közös kutatásokban veszünk részt az MTA Kémiai Kutató
Központjával (a diuretikus hatású gyógynövények ásványianyag-tartalmának vizsgálata, 19982000 között), a budakalászi Gyógynövénykutató
Intézet Rt-vel (Corylus avellana és Trigonella foenum graecum fitokémiai
vizsgálata), a SOTE Farmakognózia Intézettel (az Alnus glutinosa kérgének és Salix speciesek kérgének fitokémiai vizsgálata), a budapesti Szent
István Egyetem Élelmiszertudományi Karának Mikrobiológia Tanszékével (a Saccharomyces cerevisiae nyomelemeinek vizsgálata), a Szegedi
Orvostudományi Egyetem Farmakognózia Intézetével (az Aconitum fajok
fitokémiai vizsgálata).
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6. A gyógyszerészet története6
A 90-es évek elejétõl számos szerzõ foglalkozott az erdélyi gyógyszerészet és orvoslás történetével. Idevágó levéltári dokumentumok feldolgozása nyomán számos szakmunka látott napvilágot. E területen különösen jelentõsek dr. Péter H. Mária átfogó szaktörténeti kutatásai.
A szakmai múlt feldolgozásával foglalkozó munkák az alábbi témakörökbe sorolhatók: az erdélyi gyógyszertárak története (Gyéresi 1994;
Hajdú 1996; Péter M., H. 2000, 2001; Színi 1997, 1999; Zágoni 1998); a
hírneves, Erdélyben mûködõ magyar gyógyszerészek  Rozsnyay Mátyás,
Dávid Lajos, Orient Gyula  tevékenysége (Budaházy 1995; Gyéresi 1997;
Hajdú 1996; Péter M., H. 1992, 1994, 1998, 2001; Színi 1997, 1999; Zágoni 1998); az erdélyi magyar szakmai és tudományos szervezetek (Péter
M., H. 1992, 1993, 1999); az erdélyi magyar szakmai kiadványok
(Budaházyné Borsi M. 1991; Péter M., H. 1995, 1996, 1997); a magyar
nyelvû gyógyszerészképzés Erdélyben, és annak neves tanárai (Péter M.,
H. 1992, 1995, 1997; Gyéresi 1999, 2001); az 1948-ban alapított és 1962ig magyar nyelven mûködõ Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar története (Gyéresi 1991, 1999; Péter M., H. 1995, 1997, 1998). Péter H. Mária
kutatómunkája keretében megkezdte Erdély és a Bánság gyógyszertárainak feltérképezését a kezdetektõl az 1949-ben történt államosításukig,
feltárta az 1848-as szabadságharc erdélyi csatáiban részt vevõ gyógyszerészek adatait (1998), felhívta a figyelmet az erdélyi gyógyszerész-instrukciók egyes tételeinek idõszerûségére (1999), ezenkívül orvostörténeti
adatokat is gyûjtött (1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1999). További
kutatásainak célja az erdélyi gyógyszerészet egyéb magyar vonatkozásainak a feltárása, a neves erdélyi magyar gyógyszerészek életpályájának bemutatása. Erdély és a Bánság valamennyi tájegységérõl adatokat kíván
gyûjteni a gyógyszertári hálózat kiteljesedésében szerepet vállaló magyar
gyógyszerészek munkásságáról.

6 Írta és a könyvészetet összeállította: Gyéresi Árpád és Péter H. Mária.
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Benedek József, geográfus: 1969-ben született Baróton. A kolozsvári
BabeºBolyai Tudományegyetem BiológiaFöldrajzGeológia Karán földrajz-germanisztika szakon végzett 1993-ban. Ugyanitt doktori diplomát
szerzett 1999-ben. Jelenleg a BabeºBolyai Tudományegyetem Földrajz
Karának docense, dékánhelyettes. Kutatási területe: társadalomföldrajz,
földrajzi térszervezés, területfejlesztés. Több tanulmánya jelent meg romániai és külföldi tanulmánykötetekben és szakfolyóiratokban. Kötetei:
Organizarea spaþiului rural în zona de influenþã apropiatã a oraºului
Bistriþa (2000), A társadalom térbelisége és térszervezése (2000).
Bocskay István, fogorvos: 1929-ben született Máramarosszigeten.
Egyetemi tanulmányait a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemen kezdte, majd a kolozsvári Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet
Fogorvosi Karán fejezte be 1954-ben. 1971-ben doktori címet szerzett.
1978-tól egyetemi tanár és az OdontológiaiParodontológiai Klinika vezetõje. 1999-tõl nyugdíjas. Fõbb kutatási területe a szájüregi patológia, valamint a fog és fogágy kórszövettani kutatása, melynek eredményeit több
nemzetközi kongresszuson mutatta be. Kötetei: Fogbetegségek, fogápolás
(1983), Fog- és szájbetegségek megelõzése (1999).
Brassai Zoltán, belgyógyász: 1935-ben született Marosvásárhelyen.
A marosvásárhelyi, illetve a budapesti Orvostudományi Egyetemen végezte tanulmányait 1958-ban. 19731979 között a párizsi Broussais Klinikán szerzett szakképesítést a szív- és érrendszeri betegségek területén.
1979-ben nyerte el az orvostudományok doktora címet. 1963-tól oktat a
MOGYE-n tanársegédként, adjunktusként, docensként, majd profeszszorként. Jelenleg a belgyógyászati klinikák tanszékcsoport-vezetõje. Kutatási területe a belgyógyászat és ezen belül elsõsorban az érrendszeri
megbetegedések. A Kárpát-medencében egyedüli angiológiai profilú belgyógyászati klinika vezetõjeként úttörõ eredményeket ért el a mikrocirkulációs zavarok és a keringési tartalék feltárásában, az úgynevezett
haemorrheologiás kezelési módszerek kialakításában, illetve a mofettaterápia hatásmechanizmusának tisztázásában. Ezekrõl az eredményekrõl
számos nemzetközi kongresszuson számolt be. Több száz tudományos
közlemény és 13 könyv szerzõje.
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Bucur Horváth Ildikó, építõmérnök: 1942-ben született Temesváron.
A kolozsvári Mûszaki Egyetem Építõmérnöki Karán végzett 1966-ban.
Ugyanitt szerzett doktori diplomát 1977-ben. Jelenleg a Kolozsvári Mûszaki Egyetem Építõmérnöki Karának professzora. Szakterülete: a vasbeton szerkezetek (ezen belül a héjszerkezetek), épületek rehabilitációja,
történeti szerkezetek, az építészet és építõtechnika története. Kötetei:
Építészet mérnökszemmel. Az építészet és építõtechnika rövid története
(1995), Technikatörténeti kronológia (1997, társszerzõ).
Csedõ Károly, gyógyszerész: 1930-ban született Csíkszeredában. A
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen végzett 1953-ban.
Ugyanitt 1963-ban doktori címet szerzett. 1991-tõl a MOGYE doktorátusvezetõ professzora. Kutatási területe: gyógynövényismeret, fitoterápia,
fitokémia, népi gyógyászat. A gyógynövények kozmetológiai értékesítésével kapcsolatos nyolc találmány és két újítás szerzõje. Kötetei: Farmakognózia (1957, 1958, 1967, 1970, 1976, 1994), Hargita megye gyógy- és fûszernövényei (1980, szerk.), Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás
(1974, 1978), Formulae Magistrales (1982, társszerzõ).
Csibi Vencel-József, gépészmérnök: 1945-ben született Kolozsváron.
A kolozsvári Mûszaki Egyetem Mechanika Karának gépgyártás-technológia szakán végzett. Ugyanitt 1990-ben doktori címet szerzett. Jelenleg a
kolozsvári Mûszaki Egyetem Mechanizmusok, Finommechanika és Mechatronika Tanszékének professzora. Szakterülete: mechanizmusok, fogaskerékhajtások, csavarkompresszorok, finommechanika. Több könyv,
egyetemi jegyzet szerzõje. Kötetei: Különös profilú csavarhajtások (1999),
Fogazott alkatrészek tervezése, szerszámai, gyártása (1999, társszerzõ),
Mechanikai aktuátorok (2000, társszerzõ), Finommechanikai megmunkáló gépek és berendezések (2000, társszerzõ).
Csiszár Anna Adrienne, orvos: 1941-ben Marosvásárhelyen született. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet Általános Orvosi Karán szerzett diplomát 1969-ben, majd ugyanitt doktorált 1978ban. 1997-tõl egyetemi elõadótanár a MOGYE Szemészet Tanszékén.
Szemész fõorvosként a Marosvásárhelyi Szemészeti Klinika munkatársa.
Kutatási területe: neuroophthalmologia, implantológia, strabológia. Több
dolgozatot közölt romániai és külföldi tanulmánykötetekben és szakfolyóiratokban.
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Dudutz Gyöngyi, gyógyszerész: 1943-ban született Marosvásárhelyen. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán végzett 1966-ban. A kolozsvári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Karán doktori címet szerzett 1978-ban.
Jelenleg a MOGYE Gyógyszeripar és Biotechnológia Tanszékének profeszszora, tanszékvezetõ. Szakterülete a gyógyszerkölcsönhatások fizikai-kémiai vizsgálata. Számos tanulmánya jelent meg romániai és külföldi szakfolyóiratokban. Kötetei: Gyógyszeripari biotechnológia és génterápia az
ezredfordulón (1999), A gyógyszertervezés alapjai (1999, társszerzõ).
Elekes Ella Mária, orvos: 1968-ban született Marosvásárhelyen. A marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Általános Orvosi Karán
végzett 1992-ben. Jelenleg szemész szakorvosként a Szovátai Egészségügyi
Központ munkatársa, a Kolozsvári Iuliu Haþieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem doktorandusza. Kutatási területe: orbitapathológia,
neuroophthalmologia, a könnyelválasztás elváltozásai. Több írása jelent
meg bel- és külföldi tanulmánykötetekben, szakfolyóiratokban.
Feszt György, orvos: 1925-ben Kolozsváron született. A Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemen általános orvosi
szakot végzett 1950-ben. Az orvostudományok doktora. Jelenleg konzultáns professzor a MOGYE-n. Szakterülete a kísérletes gyógyszerhatástan
és a klinikai farmakológia. Számos dolgozatot közölt romániai és külföldi tanulmánykötetekben és szakfolyóiratokban.
Fodorpataki László, biológus: 1967-ben született Kolozsváron. A
BabeºBolyai Tudományegyetem Biológia Karán végzett 1991-ben.
Ugyanitt 1998-ban doktori címet szerzett. Jelenleg a Növénybiológia Tanszék adjunktusa. 20002002 között a BiológiaFöldtan Kar dékánhelyettese, 2000 óta a kar magyar részlegének felelõse. Fõ kutatási területe a
mikroszkopikus zöldalgák stresszélettana. Tudományos írásai romániai
és külföldi szakfolyóiratokban jelentek meg. Legújabb szakkönyve: Mikroszkópos növényszervezettan (2001).
Gyenge Csaba, gépészmérnök: 1940-ben született Székelykocsárdon.
Egyetemi tanulmányait a Kolozsvári Mûszaki Egyetem Gépészmérnöki
Karán végezte 1961-ben. 1979-tõl a mûszaki tudományok doktora. 1970tõl a Kolozsvári Mûszaki Egyetem Gépgyártástechnológia Tanszékének
oktatója, 1996-tól professzor, tanszékvezetõ. Több mint 200 tudományos
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dolgozata jelent meg romániai és külföldi folyóiratokban, konferenciakiadványokban, 4 találmánya és 7 újítása van. Kötetei: Funkcionális és
technológiai méretezés (1975), Technológiai tervezés automata esztergákra (1979), Gépgyártástechnológia (1981), Szerszámgépek gyártástechnológiája (1990), Forgácsoló megmunkálások optimálása (1995), Tervezés a
DFA-val (1995).
Gyéresi Árpád, gyógyszerész: 1941-ben született Marosvásárhelyen.
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti
Karán végzett 1964-ben. Ugyanitt 1975-ben doktori címet szerzett. A
MOGYE Gyógyszerészi Kémiai Tanszékének tanszékvezetõ tanára. Szakterülete: gyógyszeranalitika, kromatográfia. Kötetei: Vademecum cromatografic (1997), Gyógyszervegyületek vékonyréteg-kromatográfiás minõségvizsgálata (2000, társszerzõ).
Jung János, orvos: 1940-ben született Nagycsanádon. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen végzett 1964-ben. Ugyanitt
doktori címet szerzett 1976-ban. Jelenleg a MOGYE Patológia Tanszékének docense, tanszékvezetõ. Kutatási területe: magzatvíz-embólia, alvadási zavarok, zsírembólia, szívizombántalmak, daganatpatológia. Számos tanulmánya jelent meg romániai és külföldi szakfolyóiratokban. Kötetei:
Részletes kórbonctan. III. (1978, 1981), Általános pathologia (1998).
Kása Zoltán, informatikus: 1948-ban született Szilágyborzáson. A
kolozsvári BabeºBolyai Tudományegyetemen számítógépszakot végzett
1971-ben. Ugyanitt doktori címet szerzett 1985-ben. Jelenleg a kolozsvári
BabeºBolyai Tudományegyetem professzora, 2000 januárjától az egyetem rektorhelyettese. Kutatási területe: kombinatorika. Számos tanulmányt közölt romániai és külföldi szakfolyóiratokban. Több szakkönyv
szerzõje.
Kékedy Nagy László, vegyész: 1948-ban született Kolozsváron. A kolozsvári BabeºBolyai Tudományegyetem Kémia Karán végzett 1971-ben.
Ugyanitt doktori címet szerzett 1984-ben. Jelenleg a BabeºBolyai Tudományegyetem Kémia és Ipari Kémia Kara Analitikai Kémia Tanszékének
docense. Szakterülete: analitikai kémia. Számos tanulmánya jelent meg
romániai és külföldi szakfolyóiratokban. Kötete: Mûszeres analitikai
kémia. Válogatott fejezetek (1998, társszerzõ).
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Kincses-Ajtay Mária, gyógyszerész: 1940-ben született Marosvásárhelyen. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen végzett
1963-ban. A Bukaresti Egyetemen doktorált 1978-ban. Jelenleg a MOGYE
Biofarmakológiai és Farmakokinetikai Tanszékének vezetõje. Kutatási területe: peszticidek toxikológiai vizsgálata. Számos szakdolgozat szerzõje, társszerzõje. Kötetei: Toxicologie (1991, társszerzõ), Mérgezõ növények (1993).
Kolumbán József, matematikus: 1935-ben született Gyergyószentmiklóson. A kolozsvári Bolyai Egyetem matematika-fizika szakát végezte
1957-ben, majd a Victor Babeº Tudományegyetem kutató matematikus
szakát 1958-ban. Azóta a kolozsvári egyetemen tanít, jelenleg doktorátusvezetõ egyetemi tanár. 1968-ban doktori címet szerzett. Kutatási területe
a nemlineáris analízis. Számos tanulmányt közölt romániai és külföldi
szakfolyóiratokban. Kötete: Matematikai analízis (1978, társszerzõ).
László József, orvos: 1932-ben született Kutyfalván. A moszkvai Orvostudományi Egyetemen végzett 1955-ben. 1957-tõl a Marosvásárhelyi
Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem Élettan Tanszékén dolgozik. A Bukaresti Egyetemen doktori címet szerzett 1973-ban. Kutatási területe: szív- és érrendszer, idegrendszer, kutatási módszertan. Bel- és külföldi tudományos szakfolyóiratokban több mint kétszáz szakdolgozata
jelent meg, tíz újítás szerzõje. Jelentõsebb munkái: Az életmûködések szabályozása az emberi szervezetben (1981, társszerzõ), Az emberi szervezet
anyagcseréje és energetikája (1985, társszerzõ).
Majdik Kornélia, vegyész: 1952-ben született Zilahon. A kolozsvári
BabeºBolyai Tudományegyetem Kémia Karán végzett 1975-ben. Ugyanitt doktori címet szerzett 1988-ban. Jelenleg a kolozsvári BabeºBolyai
Tudományegyetem Kémia Kara Biokémia és Biomérnöki Tanszékének
adjunktusa. Szakterülete a szerves kémia és a biokatalízis. Számos szaktanulmány szerzõje és társszerzõje, melyek romániai és külföldi szakfolyóiratokban jelentek meg. Kötete: Dicþionar de termeni chimici (1998,
társszerzõ).
Mócsy Ildikó, fizikus: 1943-ben született Kolozsváron. A kolozsvári
BabeºBolyai Tudományegyetem Fizika Karán végzett 1967-ben. A Bukaresti Atomkutató Intézetben doktorált 1994-ben. 1967-tõl a Kolozsvári
Közegészségügyi Intézet Sugáregészségügy Laboratóriumának tudományos munkatársa. Jelenleg a BabeºBolyai Tudományegyetem Fizika Ka-
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rának meghívott docense. Kutatási területe: környezeti, természetes és
mesterséges radioaktivitás, dózisbecslés, az ionizáló sugarak hatása.
Több mint 70 cikke jelent meg belföldi és külföldi szaklapokban. Kötete:
Az ionizáló sugarak a környezetünkben (2001).
Nagy László, fizikus: 1961-ben született Kolozsváron. A BabeºBolyai
Tudományegyetem Fizika Karán végzett 1985-ben. Doktori címet a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett 1992-ben. Jelenleg a
BabeºBolyai Tudományegyetem Fizika Karának professzora, dékánhelyettes. Fõ kutatási területe az atomi ütközések elméleti tanulmányozása. Új
szempontokat vezetett be a gyors töltött részecskék okozta kételektronátmenetek vizsgálatában, könnyû atom vagy molekula céltárgy esetén.
Legfontosab tanulmányait a Physical Review A, Journal of Physics B, Nuclear
Instruments and Methods B és a Physics Letters A szakfolyóiratokban közölte. Kötete: Numerikus és közelítõ módszerek az atomfizikában (2002).
Nagy Örs, ortopéd sebész: 1952-ben született Marosvásárhelyen. A
Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemen végzett
1977-ben. Ugyanitt doktori címet szerzett 1994-ben. Jelenleg a MOGYE
professzora, az Ortopédiai és Traumatológiai Tanszék vezetõje, rektorhelyettes. Fõbb kutatási területei: az ízületi arthroplasztika és protetizálás,
a csontdaganatok sebészete, a csontritkulás és annak sebészeti ortopédiai vonatkozásai. Megjelent monográfiái: Necroza avascularã a capului
femural (1998), Factura de ºold în osteoporozã (1998), A csípõízületi
arthrosis és a csípõprotézis (2002).
Nagy-Tóth Ferenc, biológus: 1929-ben született Monón. A kolozsvári BabeºBolyai Tudományegyetem Természetrajz Karán végzett 1954ben. Ugyanitt doktori címet szerzett 1972-ben. Kutatási területei: növényélettan, algológia, környezettan. Kilenc könyve és több mint 200
tanulmánya, cikke jelent meg. Jelentõsebb kötetei: Régi erdélyi almák
(1998), Egysejtû zöldmoszatok határozója (1998), Fényhatásvizsgálatok
egysejtû zöldmoszatokon (2000).
Pap Zoltán, gyermekgyógyász: 1928-ban született Gidófalván. A Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemen 1953-ban
végzett. Ugyanitt doktori címet szerzett 1971-ben. Jelenleg a MOGYE
Gyermekklinikai Tanszékén doktorátusvezetõ professzor. Kutatási területe: gyermekgyógyászati táplálástan és felszívódási zavarok. Számos szak-
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tanulmány szerzõje, melyek romániai és külföldi szakfolyóiratokban
jelentek meg. Kötetei: Kismamák tudnivalója (1983), Csecsemõ és gyermekgondozás (1998), Csecsemõ és gyermekgondozás. Hasznos tudnivalók szülõknek (2002).
Péter H. Mária, gyógyszerész: 1936-ban született Temesváron. A Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerész
Karán végzett 1958-ban. Ugyanitt 1973-ban doktori címet szerzett.
19841988 között megbízott egyetemi adjunktus, 19881994 között tudományos kutató. 1994-tõl nyugdíjas, óraadó tanár a budapesti Szent István
Egyetem Nyárádszeredára kihelyezett távoktatási tagozatán. Kutatási szakterülete: gyógynövények farmako-botanikai, fitokémiai és antibiotikus hatása, az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásainak feltárása. Számos
tanulmánya jelent meg romániai és külföldi szakfolyóiratokban.
Péter Mihály, orvos: 1929-ben született Sóváradon. A Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemen végzett 1954-ben. A
jászvásári Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemen doktori címet
szerzett 1971-ben. 1956-tól a MOGYE Mikrobiológiai Tanszékének munkatársa, 1991-tõl tanszékvezetõ egyetemi tanár, 1999-tõl nyugdíjas. Kutatási területei: nem-gonorrhoeás urethritisek kóroktana, az emberi
szervezet normál mikroflórája, a száj mikroflórájának biocönozisa, mikroorganizmusok kölcsönhatása, kórokozók túlélése, orvostörténet. Kötete: Kórokozó mikroorganizmusok (1988, társszerzõ).
Sebestyén György, számítástechnikai mérnök: 1960-ban született
Sármáson. A kolozsvári Mûszaki Egyetem Automatika és Számítástechnika Karán végzett 1985-ben. 19851996 között a Számítástechnika Kutató Intézetben dolgozott mint fõkutató és projektvezetõ. 1996 óta a Kolozsvári Mûszaki Egyetem Automatika és Számítástechnika Karának
adjunktusa. Kutatási területei: mikroprocesszoros rendszerek, számítógépes ipari alkalmazások, ipari kommunikációs hálózatok és képfeldolgozás. Számos szaktanulmány szerzõje és társszerzõje, melyek romániai és
külföldi szakfolyóiratokban jelentek meg.
Sipos Emese, gyógyszerész: 1966-ben született Marosvásárhelyen. A
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Karán végzett 1989-ben. Ugyanitt 2001-ben doktori címet szerzett. Jelenleg
a MOGYE Gyógyszerészeti Kara Gyógyszertechnológia Tanszékének ad-
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junktusa. Kutatási területe a gyógyszerészet és ezen belül a félszilárd
rendszerek reológiája, zárványkomplexek, retard készítmények elõállítása és vizsgálata. Számos tanulmányt közölt romániai és külföldi szakfolyóiratokban.
Székely Melinda, fogorvos: 1962-ben született Marosvásárhelyen. A
Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet Fogorvostudományi Karán végzett 1987-ben. Ugyanitt 1996-tól doktorandusz, egyetemi adjunktus. A Fogászati Propedeutika és Anyagtan Tanszék vezetõje. Kutatási témája a kompozittömésekkel és -betétekkel végzett esztétikus
fogkorona-restaurációk fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak vizsgálata, melynek eredményeit több romániai, valamint külföldi kongresszuson is bemutatta. Az utóbbi években érdeklõdése a fluoridprevencióra
mint a fogszuvasodás megelõzésének módszerére irányult. Több szaktanulmány szerzõje. 1999-ben jelent meg A fogak morfológiája és gnatológiai
alapfogalmak címû tankönyve.
Tõkés Béla, vegyész: 1936-ban született Marosvásárhelyen. A kolozsvári BabeºBolyai Tudományegyetem Kémia Karán végzett 1959-ben.
Ugyanitt doktori címet szerzett 1971-ben. Jelenleg a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara
Fizikai Kémia Tanszékének egyetemi tanára. Szakterülete: szerves vegyületek elektrokémiája (polarográfia), ötvözetanalízis, gyógyszertervezés.
Közleményei külföldi és belföldi szakfolyóiratokban jelentek meg. Több
szakkönyv szerzõje, illetve társszerzõje. Számos tanulmányt közölt romániai és külföldi szakfolyóiratokban.
Wanek Ferenc Vilmos, geológus: 1944-ben született Nagydisznódon.
A kolozsvári BabeºBolyai Tudományegyetem földtan szakán végzett
1973-ban. Jelenleg a Román Földtani Intézet kolozsvári fiókjának II. fokozatú fõkutatója, a BabeºBolyai Tudományegyetem külsõ munkatársa.
Szakterülete a parányõslénytan, ezen belül a harmadkori fosszilis
kagylósrákok, azok rétegtani jelentõsége. Több szaktanulmányt közölt romániai és külföldi szakfolyóiratokban.
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