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A levegőben is Dolly, a klónozott bárány bégetéseíszik, az újságokbana nukleáris energia
veszélyeiről értekeznekkicsitől a nagyig, arcunkat süti az üvegházhatás, a játékelméletmatematikai megalapozőjárő| sikerfi|metforgatnak az Egyesült Államokban, mt ez,ha nem a természettudományok modern reneszítnsza?Mi többet kívánhat egy vérbeli természettudós,mint egy
ilyen értő-érdeklődő közönséget? A látvány, mint mindig, becsapós: ha körülnézünk erdélyi
dombjaink között, akkor bizony béke és csend, túl nagy csend honol a természettudományok
háza táján. A kíváncsiskodónak az az étzésetámad, hogy az erdélyi magyar természettudós
kihalt, eltíint,vagy ta|án nem is volt. Hiszen már ahazai magyar újságok sem veszik a fáradságot maguknak, hogy a klónozás kapcsán esetleg egy értőhazai biológust megkeressenek,vagy a
nukleáris energia előnyeiről-veszélyeiről egy fizikust, netán kémikust kérdezzenek.Egyszóval:
a körkép e|képesaően sivár' Pedig a felszín alatt, s talán nem is kell annyira megkaparni, vala.
hol ott vannak a hús-vértermészettudósok,élnek, dolgoznak, kutatnak. Es Erdélyben. Erről
tanúskodik az Erdél'yi Múzeum.Egyesület Természettudományiés Matematikai Szakosztályának puszta léteis, de a kiadványok éskonferenciák is, melyeket akár az EME, akár más szervezetek szerveznek. Talán ideje számot vetnünk, ha röviden, néhánymondat erejéig is, hogy mi
volt, ésmi van. Mert így adhatunkcsak választ a mi lesz-eke,

Az Erdélyi Múzeum.Egyesületésa természettudományok
A múlt
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1859-es létrejcitteóta nagyon szorosan kötődik a természettudomiírnyokhoz,hiszen megalakulását követően olyan gyűjteményeketalapított, mint az ásványtani ésaz áI|attanigytijtemény,melyek léteésszínvonala döntő volt a későbbiekben a második magyar tudományegyetem Kolozsváron való megalakítása szempontjából. E gyűjtemények őreiként ésfejlesztőiként pedig olyan neves tudósok tevékenykedtekaz Egyesület kereté.
ben, mint Brassai Sámuel, a polihisztor, Yagy az ót fe|vá|tó, szintén polihisztorként ismert
Herman ottó. ok nem csupán a gyűjteménygazdagításánfáradoztak,de jelentős kutatásszervezői tevékenységetis kifejtettek, hiszen például Herman ottó neve fémjelzi a Mezőség-kutatás
kezdeteit. A XIx. század második felétől ily módon az erdé|yitermészettudományoséletroha.
mos fejlődésnek indu|t, |étezése
immár nem szporadikus, esetlegesvolt, hanem szervezett keretek biztosították fennmaradását. Ebhezjelentős mértékbenbozzájárdtak az Erdélyi MúzeumEgyesület által biztosítottkozlési lehetőségekis. Sajnos, ma már a valamikori nagy gyűjtemé.
A cikk a|apjátképező előadás a Magyar Tudomany NaBja Erdé|ybenrendezvényenhangzott el 2002 november
23-án Ko|ozsvárt.
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nyekbő| csak töredékek ismertek, egy részük a Babe;-Bolyai Tudományegyetem tulajdonában
van' más részük a Ferenc József Tudományegyetemből ,,egyeneságon'' létrejövő Szegedi Tudományegyetem gyűjteményébenmég fellelhető. Allapotuk azonban nem fejlődést, hanem
szomorúmódon folyamatosan leépüléstmutat.
A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem létrejötte a XIX. század végéna természetjelentette' hiszen olyan szakemberek kolozsvári letelepetudományos kutatások továbbívelését
(pl.
Apáthy István, Entz Géza vagy Gelei József), akik Európa országaiból
déséhezvezeteÍt
vonzották Kolozsvárra a tanulni-kutatni vágyókat. Ezek a szakemberek ugyanakkor jelentős
fejtettek ki az Egyesület keretébenis. Biár az e|ső világháború komoly kihatással
tevékenységet
is, a teljes leállást
volt a Múzeum-Egyesületkörül zajló természettudományos
tevékenységekre
a kommunizmus évei a|atttapasztalhattameg a szervezet. Sajésa gyűjtött anyagok leépülését
nos, a ,,hosszúcsend'' kihatása máig érződik, a szétzil'á|tszervezeti keretek újraalakításaa jelen
pillanatig is tart, ésa természettudomanyokterénvalószínűleg nem is sikerül már visszaállítani
a valamikori szervezóközpont szerepet. Ennek több oka van, de a fő ok egyértelműena tudomány robbanásszerű fejlődése és az Egyesület kényszeni és hosszú ,,nyugalmi állapotában''
tudott tartani az Egyesület a fejlődéskeresendő.Míg ugyanis aXX. század elejéigméglépést
sel, a század második felébenvégbemenőrobbanásszerű fejlődés ma már olyan szintre emelte a
természettudományoskutatások jó részénekköltségigényeit,hogy az EME már nem érhetiutol
belátható időn belül ertazigényszintet sem infrastruktúrájával,sem költségvetésihátterével.Ez
azErdé|yi Múzeum-Egyesület '89 utáni újraalakulásakoris érzékelhetővolt, hiszen a szervezet
- kétségtelen,a kommunizmus elnyomó retorikájríraellenreakcióként - sokkal hangsúlyosabban kezdett el foglalkozni a magyarság identitását közvetlenül érintő területekkel, mintsem a
természettudományosdoméniumokrairányuló fejlesztéssel.
A jelen
Minden nehézségellenéreaz E|víF',az újraalakulásaóta folyamatosan foglalkozik a természettudományokkal, nyilvánvaló módon elsősorban a második szakosztá|y, a Természettudokeresztül. Jelen körtilmények között azonban
mányi ésMatematikai SzakosztáIy tevékenységén
jellegű
EME
nem
rendelkezik
semmiféle
olyan
infrastrukturális vagy költségvetésiháttérrel'
az
lehetővé
bármelyik
természettudományi
területen
is
tennéa feIzárkózást a kutatásban.Ily
amely
és a tudományos
módon az EME az eImu|t időszakban inkább a tudománynépszenisítéssel
eredményeknekköz|ési lehetőségetbiztosító fórumok létrehozásávalésfenntartásával támogatta az erdé|yimagyar természettudományoséletet.Ezt szolgálják ma is a Szakosztiíly által havi
rendszerességgelrendezett tudományos felolvasóülések, a minden természettudományiterületet
.89
megcé|zőévi tudományos ülésszak, valamint a
után felélesztett,s azóta évi rendszerességgel magyar nyelven megjelenő Múzeumi Füzetek. A magyar nyelvű tudományműveléstéselso.
sorban a felsőoktatást segítik elő természettudományosdoméniumbanmegjelentett könyvei is,
mint például Kékedy László-Kékedy Nagy Lász|ő szerzőpáros Mííszeres analitikai kémia
című kötetei, vagy Gábos Zo|tán Termodinamika, Nagy-Tóth Ferenc Régi erdélyi almók és
Fodorpataki Lász|ó Mikroszkópos növényszeruezettancímű könyvei' Mindezek mellett a tudományos kutatás szervezésébenéstámogatásában is részt vesz az EME, elsősorban diákcsoportjai révén.A biológia profilúegyetemihallgatók Szervezeteaz Öko StúdiumTársasóg, a geológusokéa Geológus EgyetemistákKolozsvári Kutató osztálya (G.E.K.K.O.), a földrajz szakosoképedig a CholnolE Jenő Társaság, s mindegyik csoport elsősorban diákkutatások szerYezésével,támogatásával, illetve a hallgatók közlési lehetőségeinekbiÍosításával foglalkozik. Nekik köszönhetően az EME természettudományosközleményeinek palettája olyan időszakosan
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megielenő folyóiratokka| színesedett,mint a Collegium Biologicum, Collegium Geologicum és
Collegium Geographicum. Természetesenaz EME nemcsak diákcsoportjai révénvesz részt a
konkréttermészettudományoskutatásokban, hanem közvetlenül is: immár második éve működik a Mezőség vegetációját kutató kis műhely azEME keretében.
Riválisok éspartnerek
Az ErdéIyi Múzeum-Egyesület tevékenységeszinte minden terénpotenciális riválisokkal és
partnerekkel találkozik ma már, eltérőena XIX. századi állapotoktól. Ezhatványozottan igaz a
természettudományokra,aho| az előbbiekben már említett nehézségekmiatt is kifejezetten
szüksége van az együttműködésre. A legnagyobb partner és egyben rivális az állami szféra,
konkrétana kolozsvári Babeg-Bolyai Tudományegyetem, hiszen az EME keretébentevékenykedő szakemberekjelentős részea BBTE oktatója, alkalmazottja,hallgatója. Hasonlóan fontosak a különböző kutatóintézetekésmúzeumok,bár ezek keretei között az utóbbi évek tendenciózus visszafejlesztéseinyomán már csak nagyon kevés szakember tevékenykedik.A tudományszervezésbenés -népszerűsítésben
azonban az áIlami intézményekmellett egyre hangsúlyosabb szerepetjátszanak a különböző nem-kormányzatt szervezetek,melyek az EME céljaival összecsengően főleg a magyar nyelven való tudományművelésre
helyezik a hangsúlyt.lgy
ma már egyáLta|ánnem elhanyagolható partner a főleg műszaki, fizikai, kémiai, informatikai és
geológiai területen tevékenykedo Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT)' a
természettudományiirányultságú szakokat nemrég indító Sapientia _ Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE)' a matematikusokattömörítő Radó Ferenc Matematikai Társaság, a biológus oktatók szakmai szeÍvezete,az Apáthy István Egyesület, de akár a madarászokat összefogó marosvásárhelyiMilvus Madártani Egyesületet is említhetjük'valamint a többi' főleg környezet- éstermészetvédelem
teréntevékenykedőegyesületet.
A fentiek alapján ma már nehezen elképzelhető, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület egyedül magára tudná vállalni a magyar természettudományosé|etszervezését
Erdélyben. Ez csupán a többi szervezettel ésaz áI|ami szférávalegyüttműkridvekiviteleáető'

Erdélyi természettudományos
trendek
Az EME és a természettudományokviszonyának megértéséhez
sztikségünk yan az erdélyi
he|yzet megértéséhez.
Ha összehasonlítjuk a humán ésa reál tudományterületekhelyzetétErdélyben, akkor jelentos ktilönbségeketfogunk észlelni(l. ábra). Míg a természetfudományok
eredményeinek hatóköre elsősorban nemzetközi, éskevésbénemzeti, lokális, mint a humán tudományterületek többsége esetében,addigaz erdélyimagyar pénzügyitámogatási viszonyok fordítottképet
mutatnak:a kutatásaihoz lényegesentöbb péná igénylő reáliák szűkebb forrásokra támaszkodhat.
nak, mint a humán tudományterületek.Ennek persze több oka is van, de a legfőbb okok nyilvánvalóan a kommunizmus által okozott nemzeti trauma ,,keze1éséve1''
fuggenek össze.
osszevetve a reálriákatésa humán tudományokat kommunikációs jellemzőik szempontjából
(| ' táblázat) szembehinők a különbségek. Míg a humán tudományok Erdélyben elsősorban
anyanye|vűségetjelentenek,addig areáIiák már csak a kisebbségilétkövetkeztébenis sokkal
inkább idegen nye|vűséget képviselnek, a kommunikáció eszköze egyértelműen az angol
nyelv, érdekesmódon akár a magyar is sokszor előkelőbb pozíclőba keriilhet _ az anyaországi
tudóstársadalommalvaló intenzív kapcsolatok nyomán -, mint a román nyelv. Ezzel szoros
összefüggésben a humán tudományok teriiletén szervezett tudományos rendezvények,műhely-
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Eredmények elterjedésiköre

Támogatási tendenciák

szé|es

lokális

szűk

nemzetközi
1. ábra. Erdélyi trendek

ta|álkozók is sokkal inkább lokálisak' értve eza|att a Kárpát-medencét,mint a természettudományok esetében,ahol a konferenciák nenrzetközi színtérenzajlanak,helyszínük gyakorlatilag
a világ biármely sarka lehet. Természetesena humán tudományok eredményeisokkal közérthe.
tőbbek, hiszen az anyanyelvűséggelpárhuzamosan témáik is sok esetben lokalizálhatók, ismertek legalábbis hallomásból az érdek|ődőnek,s ráadásul a szaknyelv is sok esetbenkezelhetőbb,
közelebb áll az iskolában vagy olvasmányokból elsajátítottszókészlethez, mint a természettudományok' szűk kutatási területenkéntvá|toző, a doméniummalnem foglalkozónak akár lexikont is igénylő szaknyelve. A természettudományokeredményeiilyen körülmények kcizott eleve kódoltak a szélesebb rétegek számára, nem véletlen, hogy az ,,igazi,, természettudós
archetípusaa furcsa, érthetetlenés megszállott fizikus-vegyész-|epkészstb., akit senki sem ért,
vagyis a reáliák beszűkült kommués ő sem másokat. Va|ószínűleg mindezek eredményeként,
a természettudósoksokkal kevesebb hajlamot is
nikációs |ehetőségeinekvisszahatásaképpen
való
kommunikációra, a tudománynépszeriisítésnem erős
mutatnak a szélesebbrétegekkel
jóval
többször megszólaló, a közönséghez szokott humánosokkal.
oldaluk, ellentétbena
kisebbségi
közegben
értelmezvekönnyűszerrel előre jelezhető, hogy a humán
Mindezeket
tudományágaknak mindig is nagyobb tarsadalmi jelentőséget fognak tulajdonítani, mint a természettudományoknak,hiszen az előbbiekben |átják a kisebbségbenélők a nemzeti megmaradás biztosítékát.
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|. táb|ázat
A humán éstermészettudományok
egymástó|e|térőlegfontosabb
kommunikációs j ellemző i

idegen nye1vriség
Megnyi|vánu|ások helyszíne
Befogadhatóság

viszonylagos közérthetőség

''kódolt'' üzenetek

Kommunikációs hajlam

... ésRománia?
A romániai magyar természettudományhelyzetét azonban szélesebb, általános romániai
kontextusba helyezve lehetőségünkvan egy árnyaltabb helyzetképkialakítására is. Általánosan
ismert, hogy talán Albánia, Moldávia ésegy-kétvolt szovjet köztársaság kivételévelRomániában a legelhanyagoltabb a terméSzettudományoskutatás egész Európában olyannyira, hogy,
cinikusan megfogalmazva, már nem is mostoha., hanem inkább utcagyerek státussal büszkél.
kedhet a román természettudomiínyos
élet.Bár a kommunizmus köldöknéző bezártsága után a
kiilföldi kapcsolatok élénkülésenagy lendületet adott a kutatásoknak, a kutatóintézetekésmúzeumok folyamatos leépítése
mellett lassan felmerül a kérdés:ki profitálhat ma ebből már? Sajnos, a viírakozásokkal ellentétben,a romániai természettudományosköröket mégma is a ,,szerencsésen''átmenekítettköldöknézés jellemzi, vagyis: (1) csak itthon közölni, mert külfildön
úgysemlehet' (2) a külft'ldi eredményekrőlcsak kuriózum szinten vegyünk tudomást, (3) a külftldi kutatási lehetőségekkelne is próbálkozzunk, nem nekünk ta|á|tákki. Ezt a destruktívfelfogást a hazai könyvtárrendszer közhasználhatatlansága is jelentős mértékbentámogaIja,
lévén,hogy szinte semmilyen valamirevaló nemzetközi folyóirat sem jár az egyetemekre, s így
azt, aW e|zártan szeretne kutatni, semmilyen új információ sem foga zavarni, mégcsak véletlenül sem. Míg Magyarországon egy könyvet, folyóiratot könyvtárközi kölcsönzéssel akár külfr|dről is be lehet szeremi, addig nálunk mégKolozsváron vagy Bukaresten belül sem működnek ezek a máshol olajozottan mtíködő módszerek.
I|yen zárt körülmények között nem csoda, ha a reá|iákat fenyegető legveszé|yesebbkór a
kivándorlás. A kiilfrldi tudományos lehetőségekvonzásában a|igha elítélhetőaz a fiatal, aki
kivándorolva a tudomány műveléséneklehetőségétvá|asztja az itthoni teljes tudományos önmegÍaÍtőztatássalszemben. Sajnos, mindez a leghangsúlyosabbana modern, nagy anyag- és
felszerelés-igényűkutatási területek esetébenmerül fel' melyek teréna szakemberhiány eddig is
a legnagyobbvolt.
A lehangoló körképben mi, magyarok valamelyest denísebb foltot képviselünk. Magyarországon keresztül lényegesentöbb információ áramlik hozzánk, mint a román kollégákhoz, s a
'89 után újraéledt
kapcsolatok egyértelműenösáönzőleg hatottak ahazaj magyar természettu.
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jelentett ésjelent a számos magyarországi ösztöndíj.
dósokra. Ebben nagyon nagy Segítséget
'89
előtti leépítésepozitiv hozadékkal is rendelkezett: a
lehetőség.Paradox módon a BBTE
'93-ban újraalakuló magyar tagozat akut tanerőhiányát kénytelen volt |ratalok tömeges alkalmazásáva|, illetve magyarországi vendégtaniírokmeghívásával megoldani, s így ma a magyar
természettudományiaksokszor dinamikusabbak, nyitottabbak, mint román kollégáik.

A jövő árnyas oldala
Mi hát a jövő? Merre kellene fejlődni? Merre lehet fejlődni? A kivándorlás valószínrileg a
legnagyobb gondja apénzhtány mellett ahazai magyar természettudósoktársadalmának: a minl-o1n Magyarország' de fiatal végzettekettalálhatunk ui-.zÉ|andtó|Svédországig mindenfele
a nagyvilágban. Különbséget kell azonban tennünk a szakmai és a megélhetésikivándorlás kö.
zott:az e1óbbiaz, ami specifikusan a reáliák rákfenéje,éselsősorban a modern tudomanyágaké.
Ez ellen édeskevesetlehet tenni ajelen körülmények között, hiszen egy molekrrláris biológiával
foglalkozó fíata|végzeLtnek,aki tovább szeretne dolgozni ebben a doméniumban,aligha mondhaduk konnyű szíwel, hogy maradjon, amikor lehetőségekhiányában ez szítmáraa szakmai
öngyitkosságotjelenti. A gyógyír:felszerelés'felszerelésésmégtöbb felszerelés.No éslabora.
A kisebbségi léttelkapcsolatos prioritások sajátos felfogása sem segítkifejetóriumok építése.
zeÍten,sőt, megengedem,hátráltat. A fentiekben már említetthangsúlyeltolódás kclvetkeztében
a szélesközcinség azt vfuná el' hogy anyanyelven és lokális megközelítésse|végezze a természettudós a kutatásait, holott mindent' csak azt nem engedheti meg magának a magyar terméSzettudóS, hogy eredményeítaz anyanyelvííségelefántcsonttornyába zárja gőgösen, s ezáltal
gyakorlatilag halálra is ítéljeazt. Kétségtelen,vannak lokális érdekeltségukutatási lehetőségek
is elsősorban a klasszikus tudományágakba\ az iln. alapkutatási területeken, de ezek aránya
csekély a többi tudományághoz képest.Magyarán: a terméSzettudományokathangsúlyozottan
kisebbségi attittíddelnemcsak hogy nem lehet végezrri,de egyenesen a kisebbségtudományos
öngyilkoiságát eredményezi. Egy ilyen modell minden, csak nem működőképes. Fel kell ismernuil, hogy igy kisebbség sikerességénekfokmérője nem foltétlenül a közvetlenül önmagáról
szóló tudómányokban felmutatott eredményekbenrejlik, hanem abban, ha a kultúrájáról közvet_
lenül nem szó|ó tudományágakban lesz a többségi társadalomhoz és miért ne? az anyaoÍ.
szághoz viszonyítva versenyképes.Ilyen körülmények között várható csak a hazai magyar terméúettudományvalós feléledéseés nem napról napra való tulélése.Teendők vannak, lennének: kutatási feltételekmegteremtéseésa magyar nyelvű szakirodalmon jóval tulmutató idegen
nyelvű szakirodalom behozatalának elősegítése.Természetesenehhez azEME ishozzáadhatja
a maga építőköveit éstudását, de a természettudományokfejlesztésénekkérdésema már meszsze tulmutat egyetlen egyesiilet lehetőségein.

