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Apáthy |stvánró| és a Kolozsvári A|lattani Intézetrö|

Nagy Nándor

,,Ti fiatalok csak csináljátok tovább"
- mondotta halála előtt Apáthy lstván,
aki a mikroszkópos technikának mind-
máig utolérhetetlen mestere,,,magister
mundi'|ja volt. Kózel három évtizedes
kolozsvári tudományx és közéleti
tevékenységének köszönhetöen világ.
hÍr[Í rangra emelte az általa épÍttetett
kolozsvári Zoológiai lntézetet,
Forradalmilag hatottak azok a vizsgá-
latai amelyeket a gerinctelenek ideg-
szövetein végzett, Ugyanakkor, kit(Ínö
oktató és korának társadalmi problé-
máira élénken reagáIó ember volt
Apáthy lstván.

Apáthy |stván 135 éwe| eze|ött, 1863 január 4-én szü|etett Budapesten. Apja id.
Apáthy István egyetemi tanár híres jogász vo|t, a Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja, országgyű|ési képvise|ö. Gimnáziumi tanuImányait 1873-ban kezdte meg a Magyar
Kirá|yi Tanárképzö |ntézet Gyakor|ó Gimnáziumában, aho| o|yan hÍres professzorok mint
Margó Tivadar, a fizikus báró Eötvös Lóránd, a vegyész Than Káro|y, a természetrajzot
oktató Staub Móricz egyengették az ifj. Apáthy útjait. Gimnázium után a
Tudományegyetem orvosi karára iratkozott be. A tárgyak e|öadói közÚ| az e|öbb em|ített
neves szakemberek me||ett még fontos megem|íteni az anatómiát oktató Lenhossék
József és a be|gyógyász báró Korányi Frigyes tanárokat. Legnagyobb hatássa| Apáthyra
viszont Margó Tivadar az á||attan tanára vo|t. így érthetö, hogy tudományos munkáját
Margó zoo|ógiai |ntézetében kezdi e|. ltt végzeft munkája eredményeként, 1883-ban
megnyeri az A||attan Intézet pályadtját a ..Tanu|mányok a Najádeák szövettanáró|.' című,
száz o|da|nál nagyobb terjede|mű munkájáva|. Diákévei a|att számos népszerűsÍtö
dolgozata je|enik meg, kiválóan beszé|i a német és az ango| nye|vet. Huszonkét évesep,
1885-ben megszerzi az orvosi ok|eve|et, majd tanársegéd |esz az tsszehason|ító
Bonctani és Zoo|ógiai Intézetben, továbbra is Margó irányítása a|att. Margi
profeszorná| tanulta meg az összehason|ító szem|é|etet és a szervek mi-
kroszkópos vizsgá|atához szÜkséges anyagelőkészítést: a mikrotechnikát. Kutatási té-



mája a piócák perifériás idegrendszerének szövettana, de ezenkívÜ| vizsgá|atokat
fo|ytatott a piócák rendszertanára, öko|ógiájára és fej|ődésére vonatkozó|ag is' 1886-
ban, a .'Magyarországi pióczák faunája,. cÍmme|, tr|ey Lász|ó tanulmányához Írt egy
e|éggé kritikus hangvéte|ű esszét.

NápoIy

1886 őszén' Apáthy már Nápo|yban, a Via Caracciolón |évő, híres akváriumokka|
rende|kező Statione Zoo|ogica nevŰ hidrobio|ogiai intézetben tanu|, aho| Anton Dohrn
igazgató' a piócafé|ék alaktani és rendszertani fe|do|gozását bizza rá. Rövid meg-
szakításokka| három évet tö|tött a nápo|yi intézetben, miközben a svájc|, német, ho||and
és francia egyetemeket, tudományos intézeteket is fe|kereste. Ezek az évek
meghatározó je|entőségűek vo|tak Apáthy szakmai fej|ődésében. |tt vá|t soko|da|Ú érett
szakemberé, zoo|ógussá. Köze| 17 do|gozatot jelentetett meg. Kutatásai a szövettanra
és ezen be|Ü| az idegszövetre irányu|tak' mely a későbbiekben is a |egfontosabb témája
volt.

Egyik do|gozatát Margó Tivadar tanárának dediká|ja, ame|yben az iránta való
tisztelete je|éü| egy Újonnan |eírt fajt is ró|a nevez e| (Pseudobranchelion margoií),
Időközben' 1888-ban, értékes tudományos munkássága e|ismeréseként, a budapesti
egyetemen magántanári képesítést kapott.

Egy másik do|gozata magáro| az intézetrő| szó|, annak fe|szereltségérő| és a benne
zajló munkáró|. A nápo|yi á||omást a természettudományok szabad akadémiájának
nevezi, sze||emi élete mintaszerű - á||apítja meg Apáthy. Annyira megtetszik neki ez az
intézet, akváriumaiva|, könyvtáráva|, |aboratóriumaival együtt, hogy tervrajzát megszezi
és magáva| viszi Ko|ozsvárra, ugyanis 1890 január 28-án kinevezik a Ferenc József
Tudományegyetem A||attani lntézetének tanárává.

KoIozsvár

A kinevezés óriási e|ismerés a 27 éves fiatal kutató számára, de munkájának
fo|ytatása a ko|ozsvári intézet hiányos felszere|tsége miatt szinte lehetet|en. Nem ta|á|t
ott jóformán semmit annak a tudományos munkának a fo|ytatására, ame||yel addig
fogIaIkozott, és ame|ynek egyetemi tanárságát, ko|ozsvári kinevezését köszönhette.

Amikor Apáthy professzor |ett, az Á||attani es tsszehason|Ító.Anatómiai Intézet a
hÍdvégi gróf Mikó |mre á|ta| adományozott, Múzeum-kertben elhelyezkedő, görög
stí|usban épü|t Mikó-fé|e kis nyara|óban működött, amit 1872-beli mega|apítása óta
1890-ig dr. Entz Géza egyetemi tanár vezetett. Az a|apításkor, Entz Gézának egy
bogár- és egy madárgyűjteményt, továbbá 2.000 forintott adtak egyszer s mindenkorra'
Ebbő| a pénzbő| ke|let vo|na beszereznie azintézel bÚtorait, fe|szere|éseit. Ugyanígy az
egyetem többi intézete is, az állattanihoz hason|óan, hasonló cseké|y anyagi
támogatásban részesÜ|t a magyar á||am részérő|, Egyetemet alapítoftak Kolozsvárt,
intézetenként egy darab spongyával és 2 darab krétával. jegyezte meg irónikusan
Apáthy István.

Az Intézet átvéte|ekor következőképp számo| be: .,az Erdé|yi Múzeum Egylet á|ta|
bérbe adott Áttattár, ame|y egy szerény madár-, bogár. és.csigagyűjtemény vo|t,
oktatásra haszná|hatat|ani az á||am húsz év a|att kevesebb mint 5.000 koronát juttatott
az|ntézet számára, így nem csoda, hogy nincs egyet|en Abbé.fé|e vi|ágítókészÜ|ékes
mikroszkóp' immerziós |encserendszer' mikrotom.,; továbbá' a vÍz bevezetését és a
gázvilágítást sem o|dották meg. Az intézetnek összessen négy db. mikroszkópja vo|t,
ame|yek már akkor is muzeá|is értékke| bírtak.



93

Apáthy vá|aszÚt e|é kerÜ|t: Vagy megmarad az á||am á|ta| nyÚjtott évi .1.600 koronás
támogatásná,l de |emond a már akkor nemzetközi|eg e|ismert tudományos munkájának
fo|ytatásáról, Vagy nem mond |e és beszezi a szükséges eszközöket a kÜ|fö|di gyárak
és hazai cégek be|átására és tÜre|mére támaszkodva. Az utóbbi me||ett döntött, és hogy
he|yesen tette-e, azt a következő években e|ért eredményei igazo|ják' Természetesen
kö|tsegvetése hiánnya| záru|t' ezért a minisztérium írásbe|i dorgá|ásban részesítette.

Professzorsága harmadik évében engedé|yezték a gáz és a víz bevezetését,
ezután 189íben kapott 9.000 koronát a fe|szere|ések pót|ására, de 1900-ig semmi
többet.

Az Áttattani |ntézethez 1893-ban a szövet- és fej|ődéstant is hozzácsato|ják,
me|ynek évi 1.000 koronás támogatási kiegészítése a konzervá|ó reagensekre is alig
vo|t e|egendő.

Ko|ozsvári munkásságának e|ső tíz éve tÚ|nyomó részben az anyagiakka| va|ó
kÜzde|embő| á||t. Növelte a kÜzde|em nehézsegeit az is' hogy csaknem á||andóan
hí|áva| volt az a|ka|mas és e|egendő tudományos és egyéb segédszemélyzetnek. A kis
intézet sztÍkösnek bizonyu|t, he|yhiánnya| kÜszködött jó||ehet, intézetében már ekkor 60-
ná|többen fog|a|koztak ' 'mikroszkópiumos búvár|atokkal'. és ezenkívÜ| a vi|ág kÜ|önböző
országaibó| (Németország, Argentína, Egyesü|t Á|lamok, Ho||andia stb.) érkeztek
Apáthy tudását e|lesni vágyó búvárok, magántanárok. Számos neves anatómus és
hiszto|ógus professzor, kutató érkezik Ko|ozsvárra, mive| i|yen finom, kifej|ődött
e|járásokat, ame|yeket ő a|kalmazott, |eírásokbó| csakis nagy technikai nehézségek
|eküzdése után |ehetne megva|ósÍtani'

He|yszŰke miatt a padlástó| a pincéig mindent, a folyósót és a do|gozószobáját is
mind áta|akítja munkahelyisegekké. A pincébe akváriumokat, terráriumokat he|yezett,
így egész télen friss, é|ő anyag á||t rende|kezésére. Ugyancsak itt vo|t a boncolóterem
is. Az e|őadótermet Úgy a|akítja át, hogy egyben anatómiai és szövettani gyakor|atok
megtartására is a|ka|mas legyen. 1902-ben írt je|entésében megjegyzi, hogy a vezetése
a|att ál|ó intézet fe|szere|ése az utóbbi 10 évben megdup|ázódott, 18 db.
vi|ágÍtókészÜlékes mikroszkóppaI rende|kezett, á|lattára a kezdeti 17.000.rő| közel
100.000-re eme|kedett. 1890-ben az intézetnek 400 db. mikroszkópos metszete vo|t,
melyek nagyrésze vásáro|t, míg 1902-ig főképp dr. Bá|int Sándor tanársegédéve| együtt
(aki a magzatburkok és a placenta finom szerkezetének kiderítéséve| fog|a|kozott) köze|
15.000 darabot tudtak előá||ítani. ||yen metszetál|omány seho| nem volt akkor a vi|ágon.
Hogy fo|yamatosan, minden forrást fe|haszná|va gyarapították ezt az á||ományt,
bizonyítja az a tény is, hogy a Ko|ozsváron 1902-ben fe|akasztott Fridrich nevű
rab|ógyiIkosn ak minden szervét fe|dolgozták.

Esős időszakokban az Intézethez vezető fö|dÚt sártengerré vá|t és i|yenkor
megközelítése az Ún. járódeszkákon történt' a sár megszűnte után pedig, az |ntézet
fa|ához támasztották. A fokozódó he|yszűke miatt a |épcsőházat is átalakÍtja' berendezi
a ,'búvárok..részére. Mivel az e|eggé magas vo|t, középen vasgerendákka| e|vá|asztatta
és deszkákat fektetve azokon keresztÜ|, már két szinten Ío|yhatott a munka. |tt kezdett a
müncheni egyetemi tanár, Mo|lier Siegfrid idegtani bÚvár|atokat végezni, majd dr.
Goed|ewski Emi| krakkói és Boeke Jan amszterdami tanárok is. |de zarándoko|tak
Rimotti párizsi és Wa|deyer ber|ini anatómus professzorok is.

Azálta|, hogy az épÜ|et tetőzetét fe|eme|tette, a pad|áson három do|gozószobát
sikerÜ|t kia|akítania. Nyáron a tetőn fe|á||ított ketrecekben helyezték e| a szabad |evegőn
tartandó kisebb á||atokat (bebáboztatandó hernyók, bogarak stb.). Ezeket egy erre a
cé|ra kiépített |épcsőn |ehetett megköze|íteni. A |épcsőknek té|en az vo|t a hasznuk,
hogy nagyobb havazás idején |esperhették a háztető bádogfede|ét, megmentve így a
pad|áson kia|akított do|gozóhe|ységeket a beázzástó|. A szobák fa|ai mindenütt te|e
vo|tak polcokka|. mindenhova, ahová csak fért aszta|t és szekrényt á||ítottak, a
gyŰjteményitárgyax cedig az előszobába, a pincébe, a |épcső a|á kerÜltek'
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Mikrotechnika és a kontinultás e|mélet

Tu.dományos munkáját a mikrotechnikai módSzerek töké|etesítése és azidegszövettani vizsgá|atok képviselték. Ezekben vo|t Apáthy |stván a |eghÍresebb.
Mikrotechnikai kutatásait 1896 és 1900.ban. mágje|ent A; állatmorfologia

mikrotechnikája című könYveiben fog|a|ja össze. Másot es já1at munkáit összegezte?s
kritikai|ag fe|do|gozta' ' Leírja a sajat- maga tervezte műs2ereket, Új módézereket
do|go.zott.. ki, .amelyek pontosan, bármikor minden rész|etben réproduká|hatók;
megá||apÍtott9' hosy g s.z9ve!9! fizio|ogiai á||apotuk szerint kü|önboző módon rciEztirnei,kido|g.o.zott-Új rögzítő fo|yadékokat (ézub|imát-ozmiumos rogzítő)' és azok hatásaitvizsgá|ta. Továbbá szerinte a szövetek metszé-sének |ehetőiegé függ 'a ueagyázJstechnikájátó|' Létrehozta a- ce||oidin-paraffin kettős beágyazási jryarasii Új köszőrÜ|ési
e|járást fej|esztett ki; késeit sajátkezű|eg é|ezte üveg|apóÁ vasoioiioda|, bécsi messiet,diatom áva|, soh a n em h aszn á|va köszörrjkövet, fenőlzíjat.

Mindez-: a rögzÍtés' a beágyazás, a fenési szfu, a kés megfe|e|ő ál|ása biztosÍtottáka.-rendkívü| vglony metszetek készítését. Kettőéen beágyjzott anyagból a vi|ágone|őször neki sikerült 1 sőt 1t4 mikronos metszetek hiárry*talan, to(elétes soroza-taite|őá||ítani. Ugyanakkor más intézetekben 15-2o mikronos metszetekkel is aIigbo|dogu|tak. Intézetének fe|szere|tsége már ekkor fe|Ü|mÚ|ja a többi európai egyeteri
intézeteit. Ezt hŰen tükrozi, tanÍtványának, Ge|ei Józsáfnek' 1904-ben, G}áz-ból(Ausztria) írt |eve|e: '''nics egyetlei thermostatium se, cs'upán egy kis napoliikemencze és mellette egy két literes üst a paraffinos fagyasztásra,' Halloő hogy a niecs,is.e áll elöbb és tudva, hogy a pesÍi se valami fényes|-mondhatom, vallja siárencsés
órában születettenek magát, aki a profeszor úrnáltánúthat zootógiát.'
-.. Festési eljárásai közÜ| |eghíresebbek a hármasfestés, arányozás, utóaranyozás.Piócákon végzett vizsgá|atai során, tanu|mányozta azok 6rárogia,iat, tisztázübarázdá|ódásukat, a szervek fej|ődését, az embrió táp|á|kozását, szeIvonyezettsegéi,
kimutatta a véra|vadást gát|ó vá|adékot'

1896-ban a mi||éniumi, 1990.ben a párizsivi|ágkiá||ításon vesznek részt, aho| 1.000db. metszetet (100 a méhek fej|ődésévei, 1oo a fogúejlődést Íog|a|ta össze, a többi pedig
idegszövetbő| készÜlt metszet), beágyazókészü|ékeÍ, mikroto-mot és más mriszerekei
tarta|mazó aszta|t, va|amint esy Új, korszertj intézet tervét mutatják be. Két mi||éniumi
nagyérmet, 99 "gy 

párizsi.ezÜstérmet nyernek. Az utibbit, Apáthi visszautasítja a zsűriszakemberhiányára hivatkozva, va|amint azért, mert szerinle metszetei messzefe|ü|mÚ|ták az aranyérmes franciák á|ta| bemutatottakat.
Vi|ághírűek vo|tak idegszövettani kutatásai is, ame|yek forrada|masították ezt atudományterü|etet és évtizedeken át tartó vitát eredménye)ter. Aranyozási e|járásával avilágon e|sőként festette m9s . 9 bé| idegrendszerét. Kisér|eteit ioxeppeÁ piócákon

Végezte, mert szerinte ezek idegrendszére egyszerűbb és áttekinthetőbb mint agerinceseké. V9!ony metszeteinek és aranyí<ol|oid impregnációs technikájának
köszönhetően, e|őször mutatta ki tisztán és |áthátóan a neurofilri||umokat (ma túo1u|1'hogy a mikrotubu|usok és mikrofi||amentumok összetapadásábó| 

.ke|etke2eti
neurofi|amenlum), melyekrő| azt á||ítja, hogy megszakításox iretrrit az egész testetbehá|ózzák és szerepük van az idegingerü|e1-veze[ésében. Más szavakka|,izerinte az
!9ész idegrendszer mind szerkezeÍileg, mind é|ettaniIag egységes összefüggő(kontinuus) rendszer' Ez vo|t a kontinuitásllmé|et.

A kontinuitássa| szemben egy másik e|mé|et, a kontiguitás elmé|et is |étezett me|yetRamon Y Caja| spanyo|.kutató a|kotott meg. Ezen etm?tet szerint, az ioegse;t öná|banatómiai. eg.ység, Apáthy e|képze|éseivei szemben, az idegsejtek nem alkotnakegymássa| összefüggő morfo|ógiai rendszert, határolóhárty'áju.k csak érintkezikegymássa|, és a szomszédos sejttestek nem o|vadnak egybe. A.két e||entábor közti vitaés újabb kísér|etek alapján Caja|nak |ett igaza, aki1906-b=án ezért Nobe|-díjat is kapott
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... korszerűbb Intézetet

A köz|eményei' e|mé|ete miatt ért rágalmak, az e|ismerés hiánya, annyira letörték
Apáthyt, hogy végkép Íe|hagyott az idegsejtek kutatásával. Minden energiáját ettó1
kezdve az oktatásra, a közé|eti tevékenységekre fordította' Megvá|asáották tobb ízben
is dekánnak, majd rektornak is. Régi á|ma vo|t, hogy egy nápo|yi á||omáshoz hasonló,
korszerű intézetet |étesítsen Ko|ozsvárott. Ennek tervét, a milléniumi és pár|zsi
világkiá||ításon is bemutatta, majd 1906-ban engedé|yt kapott a megvalósításához.
1907-ben kezdték meg és 1909-re készÜ|t e| Európa akkor |egkorszerűbb állattani
intézete, ame|ynek Íe|építése annyira szívÜgye vo|t Apáthynak, hogy még a Vízcsapok
helyét is ő maga je|o|te ki.

Ezazintézet kÚlsejében is e|tért a többiintézettő|, habár bizonyos Íokig hasbnlított a
nápo|yi Zoo|ógiai Á||omáshoz. A hata|mas kéteme|etes épÜ|etet |oggiákka| és kísér|eti
ÍöldkádakkaI vo|t e||átva. Minden eme|eten erké|yek hÚzódtak és tavasáó| őszig
virágokkal vo|tak megrakva a tető, a fa|ak és az erkélyek. Egyik részében állandó
hőfokÚ, mé|y pince vo|t kia|akÍtva és nagy a|agsor berendezve a kísér|eti á||atok
számára. EzenkívÜ| terráriumok, édesvízi és tengeri akváriumok. A tengeri
akváriumokba eIhelyezett halak, medúzák, virágá||atok stb. számára kéthetente
szá||ították vasÚti tartá|ykocsikban a friss tengervizet Fiumébó|. A vízet tarta|mazó nagy
tartá|yokat ökros szekerek döcögtették a vasÚtá||omástó|, a Mikó-kert macskaköves
utcáján az intézetig. Az épÜ|et Íöldszintjén az Erdélyi MÚzeum Egy|et Á||attára és a
tanterem vo|t. Az e|só eme|eten vo|tak a ha||gatók és a segédek do|gozószobái, va|amint
a könyvtár és az adminisztrációs he|yiségek' A második eme|eten négy |aboratórium
vo|t azok számára, ak|k már a saját tudományos vizsgálataikat végeáék. Ezen az
eme|eten vo|t Apáthy |akosáálya is.

A szép á||attani intézet me||ett arra is gondja vo|t, hogy szegénysorsÚ tanÍtványai
számára o|csó menzát, majd mások segítségével modern kol|égiumot |étesítsen.

Zoo|ógia, anatómia, szöVettan és Íej|odéstan me||ett örök|éstanna| is Íoglalkozott'
ugyanakkor 1912-tő| már az öko|ógia oktatását is bevezette, ame|yet egykori tanítványa
dr Szi|ády Zo|tán adott e|ő. Számos ismeretterjesáő cikket, könyvet írt. Szerinte: a
tudománynak hem szabad a közélet etől a laboratóriumba zárkóznia.

A Magyar Tudományos Akadémia |evelező tagjává, a Belga Kirá|yi orvostudományi
Akadémia kü|fö|di tagjává vá|asáotta.
- Az e|ső világháborÚ végén a Káro|yi-kormány is fe|Íigye| munkásságára, s bár az
á|tala fe|kíná|t közoktatásügyi minisáeri tárcát nem vá||alja e| - Nem vátlatom et.'.
különösen, mert nehéz helyzetében nem akartam az erdéIyi magyarságot, melynek
reám még szüksége lehet, elhagyni -, de e|fogadja az erdé|yi főkormánybi2tosi
kinevezést Apáthy Nagyszebenbe tart, hogy tárgyalásokat fo|ytasson a romaÁ kiratyl
csapatok parancsnokáva| Erdé|y sorsáró|. Erre azonban nem kerü| sor; |etartiáatják,
hazaáru|ás vádjávaI ha|álra íté|ik, amit é|etfogytig|ani börtönre vá|toztatnak. Másfé|évi
rabság után a nemzetközi tudományos vi|ág Franciaországra gyakoro|t nyomásának
eredményeként szabadon, engedik, és kiutasítják az országbó|. A Szegedre menekÜlt
egyetemen megkezdi az A|lattani Intézet szervezését, majd néhány hónap mÚlva, 1922
szeptember 29-én, ötvenkiIenc éves korában megha|t' Sírja a szegedi BeIvárosi
temetőben van.

oktató munká'1a során jó| fe|készü|t és eredményesen do|gozó gimnáziumi, hazai,
i l letve kt]lfÓldi egyetemi tanárokat, köaÜk akadémikust is, valamint különböző
kutatóintézetek 1e|es kutatóinak sorát neve|te íe|. A Ko|ozsvári Egyetem Á|attani és
tsszehason|ító Arratómiai lntézete nemzetközi kutatóközponi- vo|t, és isko|a
mindazoknak, akk hosszabb-rövidebb ideig Apáthy Istvántó| tanu|tak. Gyakran ő is
hangoáatta. Az tlcln F-sz ba';. sóÍ szerencse a tudományra nézve, ha idővet egy-egy
tanszék az ő nagyü s-;r.- :udományos szeméIyzetéve! egész kis tudis társásággá
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vá|ik, mert az o|yan tanszék isko|át fog teremteni a tudományban, az isko|a pedig
foIyamatosságot és eredményeket a tudomány mtivelésében.

Abstract

lstván Apáthy and the Zoological lnstitute oÍ Ctuj/Kotozsvár

lstván Apáthy was one of the greatest hungaian ólblogbfs' who lived and worked in
ClujtKolozsvár. He was bom in Budapest, Hungary on the f of January 1863. He studied in Budapest
untill 1885. ln 1886 he went to study to the famous Zoological Institute of Neaple, ltaly, where he spent
four years, After his return, in 1890 he was appointed protessor at the Ferenc József University in
ClujtKolozsvár, which is now the Babeg.Bolyai UnÍversity. Here he established the Zoological lnstitute oÍ
which building houses nowadays the Departments of Zoology, Animal Physiology. Ecology and
Genetics. Apáthy discovered the hirudin, and he was wofld-famous for his microscopy technics and for
his research in the freld oÍ histology. Duing his activity the Zoological lnstitute became one of the most
famous institutes of Europe. Apáthy was appointed for Nobel-pize for his results and scientific theoies
especially in the field of neurohistology, but the great scientifical debate on the contiguig vs. continuity
of neuronal communication was "won, by Ramon y Cajal and not by Apáthy, He was three times dean,
and once rector of the University. ln 1918, at the end of the war he was named gorvernor of
Transylvania by the hungaian administration. ln 1919 he was enpisoned by the romanian
administration because of his former position, but after one year he was released He died in Szeged,
Hungary on 22th September 1922.

Rezumat

lstván Apáthy 9i lnstitutul de Zoologie din Cluj

lsfuán Apáthy a tost unul dintre cei mai renumi|i biologi maghiai, care a tráit $ a lucrat Ín Cluj. s.a
náscut pe 4 ianuaie 1863 la Budapesta, Atenninat studiile supeioare ln 1885 la Budapesta. Din 1886
pená In 1889 a studiat gi fácut cercetái la renumitul lnstitut zoologic din Napoli' ltalÍa' Dupá Íntoarcere
este numit profesor la Universitatea "Francisc losif din Cluj, azi Universitatea "Babeg-Bolyai". Aici el
Ínfiin|eazá lnstitutul Zoologic, aI cárui cládire azi gázduiegte Catedrele de Zoologte. FÍziologie Animalá'
Ecologje gi Geneticá, precum $ lnstitutul de Speologie' Apáthy a descopeit hirudina. 9l a fosÍ renumit Ín
toatá lume pentru noile sale technici de microscopie gi de preparare aplicate Ín domeniul histologiei' In
timpul activitátii sale lns(ttutul Zoolo$c din Cluj a devenit una dintre cele mai vestite din Europa. El este
propus gt pentru premiul Nobel pentru descopeiile gi teoiile sale gtiinfifice, fácute mai ales Ín domeniul
neurohistologiei, dar discu(iile legate de contiguitate sau continuitate pivind comunicarea neuronalá
sunt "cágtigate" páná la urmá de Ramon y Cajal gi nu de Apáthy, Cajal este cel care pimegte premiul
Nobel, Apáthy^pe timpul gedeii sale la Cluj a fost ales de trei oi decan gi a fosf gi rector al Universitátii
pentru un an. ln anul 1918' la sfárgitul rázboiului a fost numit guvemator al Transilvaniei de administratia
ungará, iar In 1919 a Íost arestat de administra(ia románá, drept urmare a pozi(iei sale de|inute' A
decedat pe 22 septembie 1922. la Szeged, Ungaia.
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