
Főtitkári jelentés  
az erdélyi MúzeuM-egyesület  

2017. évi Munkájáról

„Az Erdélyi Múzeum-Egyesület az elmúlt évek során, mind vertiká-
lisan, mind horizontálisan bekapcsolta s összefogta a tudományos 

élet szereplőit. Vertikális alatt a különböző korosztályokat értem, 
ez sajátos jelenség Intézményünkben, hiszen fellelhetők a tapasz-

talt, nyugalmazott egyetemi oktatók, az aktív tanárok, a fiatal 
kutatók s az egyetemi hallgatók is. A horizontális vonal által 

a különböző szakterületek (szakosztályok) együtt gondolkodá-
sát, a közös kutatásba való bekapcsolását értem, jó példái ennek 
az EME-ben több éve eredményesen működő interdiszciplináris 
csoportos kutatások. Ezt a sajátos kapcsolati hálót vétek lenne 

megbontani, ez nem csupán közösségi kapcsolat, hanem komoly 
szakmai többlet-tudásbázis. Ez teszi az EME-t egyedivé s erőssé, 

a különböző tudományágaknak s tudományos tevékenységeknek 
otthont adó keretintézményként.”
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Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
2017. évi munkájáról

az erdélyi Múzeum-egyesület az erdélyi magyar tudományosság hagyományosan 
meghatározó keretintézménye. alapításától fogva felvállalta a magas színvonalú tudo-
mányművelést, közgyűjteményi feladatokat lát el, intézményes keretet és infrastruktu-
rális hátteret nyújt az elmélyült kutatómunkának. ezen célok szolgálatában saját kuta-
tóintézetet, szolgáltató jellegű tudományos könyvtárat, tudományos szakosztályokat, 
fiókegyesületeket, ifjúsági szakcsoportokat, illetve könyvkiadót működtet.

a korábbi évekhez hasonlóan az elmúlt évben is befogadta és támogatta azokat az 
ifjú kutatókat, szakmai műhelyeket, tudományos rendezvényeket, amelyek tevékeny-
ségüket ebben a szakmai környezetben képzelték el.

a magyar és ezenbelül az erdélyi magyar tudományos élet szervezőjeként és fenn-
tartójaként átfogó kutatásokat ösztönzött, tudomány-népszerűsítő feladatokat látott 
el, tudományos partnerségi kapcsolatokat ápolt és együttműködött hasonló célokat 
követő társintézményekkel. tagjai között a tudóstársadalom teljes keresztmetszetét 
megtaláljuk, az egyetemi oktatókon és az akadémiai szféra jeles képviselőin kezdve, 
a fiatal kutatókon, a doktori iskolák hallgatóin, a mesterképzős és az egyetemi hallga-
tókon át egészen a tudományművelés laikus támogatóiig.

Céljai megvalósításában folyamatosan együttműködik nemcsak a honi, hanem 
a határon túli tudományos műhelyekkel: akadémiai intézetekkel, felsőoktatási és köz-
művelődési intézményekkel. ezen együttműködések eredményeként az elmúlt évben 
is számos kutatási programot bonyolított, szakmai rendezvényeket szervezett, tudo-
mányos kiadványokat rendezett sajtó alá és jelentetett meg.

szakosztályain és fiókegyesületein keresztül különböző helyszíneken összefogta 
a  szakmai közösségeket, fórumot biztosított az azokban zajló tudományos munka 
eredményeinek a bemutatásához.

az eMe által fenntartott és működtetett kutatóintézet tevékenysége az abban fo-
lyó kutatómunka az előzetesen rögzített céloknak és terveknek megfelelően haladt. 
a lehetőségekhez mérten külső munkatársak bevonásával időszakos kutatómunkát is 
támogatott, ebbe a munkába fiatal kutatókat, egyetemi hallgatókat vont be, és lehető-
séget biztosított számukra, hogy eredményeiket bemutathassák.

az egyesület kiadója 2017-ben is kiterjedt tevékenységet folytatott, a tudományos 
periodikák és konferenciakiadványok megjelentetése mellett számos önálló kötetet 
gondozott és jelentetett meg, ahogy kitüntetett figyelmet fordított és jelentős erőfe-
szítéseket tett ezek népszerűsítésére és terjesztésére is.

a mögöttünk álló évben is tovább bővítettük az erdélyi digitális adattárat (eda), 
az egyesület szabad hozzáférésű repozitóriumát, tudományos adattárát, amelyben 
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az interneten keresztül digitális formában is hozzáférhetők az eMe kiadványai, gyűjte-
ményei, kutatási eredményei, az egyesületi rendezvények dokumentumai.

a 2017-es év részletes tevékenységéről, eredményeiről az alábbiakban tájé  koztatunk.

A 2017. év eredményei számokban

az elmúlt évben az eMe összesen 93 rendezvénynek (melyből 13 könyvbemutató, 
19 konferencia és egyéb rendezvények) volt a házigazdája. A Magyar Tudomány Napja 
Erdélyben központi fórumát 16 szakosztályi és fiókegyesületi rendezvény egészítette 
ki, gazdagította. a rendezvényeken 406 szerző 304 előadása hangzott el összesen 
mintegy 800 fő részvételével.

Kiadványaink mérlege 31 kötet: 16 könyv, 10 folyóirat (négy erdélyi Múzeum, 
három Acta Scientiarum Transylvanica, három Orvostudományi Értesítő) és 5 más ki-
adókkal közösen megjelentetett kötet. A digitális adattár állománya az elmúlt év 
végére 22 000 tételre gyarapodott.

az eMe tavaly összesen 31 kutatási programot működtetett 13 főállású és 22 
külső munkatárs révén.

a 2017-es évben 13 könyvbemutatónak adott otthont intézményünk, ahol saját 
kiadványainkat és más kiadók köteteit ismertették a nagyközönséggel. újonnan meg-
jelent könyveinket más helyszínen is bemutattuk.

nyilvántartásunk szerint a 2008–2018 közötti időszakban tagjaink létszáma 
2825 fő, melyből 1093 tagunk egyetemi hallgató. 2017-ben 170 új tag lépett be 
Egyesületünkbe.

Rendezvényeink, tudományterjesztés,  
fontosabb események

intézményi életünket 2017-ben is konferenciák, tudományos tanácskozások gazda-
gították, melyekről a szakosztályok beszámolói is tanúskodnak.

központi rendezvény

November 24-én immár tizenhatodik alkalommal rendeztük meg A Magyar 
Tudomány Napja Erdélyben fórumot. rendezvényünk fővédnöke hagyományo-
san a Magyar tudományos akadémia (Mta) elnöke, Lovász László akadémikus volt. 
a plenáris ülésszakot Sipos Gábor, az eMe elnöke nyitotta meg, ezt követően Kocsis 
Károly, az  Mta Magyar tudományosság külföldön elnöki Bizottságának (Mta–Mt-
keB) elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. a köszöntések sorában Albert Edina Ma-
gyarország kolozsvári konzulja következett, majd Csoma Botond képviselő Kelemen 
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Hunor, az rMdsz elnökének levelét olvasta fel, Dávid László rektor, a sapientia eMte, 
míg Markó Bálint rektorhelyettes a Babeș–Bolyai tudományegyetem nevében kö-
szöntötte a jelenlévőket. ezt követően Tarnóczy Mariann a Mta–MtkeB leköszönő 
osztályvezetője mutatta be utódát, Morvai Tündét. a továbbiakban Bitay enikő főtit-
kár, a fórum programfelelőse bemutatta a rendezvénysorozat tizenhat ülésszakának 
témáit, jelentőségét. ezt követően kezdődtek el a központi fórum plenáris előadásai.

Mara Gyöngyvér (egyetemi docens, sapientia eMte, Csíkszeredai kar, Biomérnöki 
tanszék) a mikrobiológiai kutatások területére nyújtott betekintést, Szacsvai Kinga 
(tudományos kutató, BBte környezettudományi kar, kolozsvár) a beltéri radonkutatás 
jelenlegi romániai helyzetét mutatta be, Balog Adalbert (professzor, sapientia eMte, 
Marosvásárhelyi kar, kertészmérnöki tanszék) a mezőgazdasági kultúrák védelméről 
és kártevőiről tartott előadást. rosszindulatú daganatok korszerű diagnózisáról és 
kezeléséről értekezett Mezei Tibor-László (patológus kutatóorvos, egyetemi adjunk-
tus, Marosvásárhelyi Orvosi és gyógyszerészeti egyetem), Nagy Bálint Zsolt (egye-
temi docens, a BBte, közgazdaság- és gazdálkodástudományi Magyar intézete) pe-
dig a pénzügyi viselkedéstan nyitott kérdéseiről szólt. a matematikaoktatás modern 
elméleteit és a hazai helyzetet tekintette át előadásában András Szilárd (matema-
tikus, egyetemi docens, BBte, Matematika és informatika kar, Magyar Matematika és 
informatika intézet). Márton Lőrinc (egyetemi docens, sapientia eMte, Marosvásár-
helyi kar, villamosmérnöki tanszék) a robotirányitási rendszerekről értekezett, Varga 
P. Ildikó (egyetemi adjunktus, BBte, Magyar irodalomtudományi intézet) pedig vikár 
Bélának a magyar–finn kapcsolatokban betöltött szerepéről tartott előadást. Vremir 
Mátyás (tudományos kutató, erdélyi Múzeum-egyesület) a dinoszauruszok korának 
utolsó időszakát mutatta be a legújabb erdélyi kutatások fényében. Szász Anikó (tu-
dományos kutató, erdélyi Múzeum-egyesület) a kolozsvári református egyházközség 
17. századi gazdálkodásáról értekezett.

a központi rendezvény ünnepi hangulatához egy kiskoncert is hozzájárult, 
az Echo by Visszhang oktett lépett fel Molnár Botond karnagy vezetésével. a ren-
dezvény az eMe székházában folytatódott állófogadással, kötetlen beszélgetéssel. 
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a  rendezvénynek nagy sajtóvisszhangja volt, ugyanakkor beharangozása is érzékel-
tette a fórum jelentőségét.1

2017-ben A Magyar Tudomány Napja Erdélyben központi fórumát 16 szakosztályi 
és fiókegyesületi rendezvény egészítette ki, gazdagította. a rendezvények téma, 
nagyságrend, helyszín és célközönség tekintetében egyaránt változatos képet mu-
tattak, volt közöttük öt nemzetközi tudományos konferencia, tudomány-népszerűsí-
tő rendezvény, illetve emlékkonferencia is. tíz rendezvény kolozsváron, hat vidéken 
zajlott (Csíkszereda, gyergyószentmiklós, érmindszent, Marosvásárhely, sepsiszent-
györgy). a rendezvényeken 406 szerző 304 előadása hangzott el összesen mintegy 
800 fő részvételével.

Fontosabb események időrendi sorrendben

Január 25-én az Magyar tudományos akadémia könyvtár és informáci-
ós központja (Mta-kik) az agora-program keretében, immár hagyományosan 
könyvbemutatót szervezett intézményünk számára, Az EME legújabb kiadvá-
nyai címmel (a 2016-ban megjelent kiadványok bemutatása). a  köteteket Biró 
annamária felelős kiadó, Péntek jános alelnök, sipos gábor elnök és Bitay enikő 
főtitkár mutatta be. Házigazda Monok istván, az Mta-kik főigazgatója volt. 

1 a rendezvény sajtóelőzetese:
Tizenegy fiatal kutató a tudomány emberközpontúságáért (újvári ildikó) kolozsvári szabad ság napi  lap, 

közzétéve 2017. november 22.-én http://szabadsag.ro/-/tizenegy-fiatal-kutato-a-tudomany-
emberkozpontusagaert 

Seregszemlén az erdélyi magyar kutatók és kutatások (újvári ildikó) kolozsvári sza bad ság napilap, köz-
zétéve 2017. november 22-én: http://szabadsag.ro/-/sereg szemlen-az-erdelyi-magyar-kutatok-
es-kutatasok

EME beharangozó (Pákai enikő) erdélyi Figyelő, közzétéve 2017. november 23-án: https://www.face-
book.com/534716723271172/videos/1526487967427371/?hc_ref=arspyozCryls-nsj9Wo0nr-
bOvy7q4hCgWzniyjsmlQqygafbo1iWgFM3q7ihxQtvbjw

Erdélyben is ünnepel a magyar tudomány. Természetesen erdélyi magyar ku tatók és kuta tások seregszemlé-
jével. (szabó tünde) http://foter.ro/cikk/20171120_erdelyben_is_unnepel_a_magyar_tudomany

a központi fórum sajtóvisszhangja: 
Emberközpontúság a mai magyar tudományosság célkeresztjében (Ördög Béla) kolozsvári 

szabadság napilap, november 25-én: http://szabadsag.ro/-/emberkozpontusag-a-mai- 
magyar-tudomanyossag-celkeresztjeben 

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben tizenhatodik fóruma. A kétnapos rendezvénysoroza-
tot konferenciák és tudománynépszerűsítő előadások előzték meg Erdély-szerte. (ripor-
ter: lászló tibor) kolozsvári rádió, közzétéve november 26-án: http://kolozsvariradio.
ro/2017/11/26/a-magyar-tudomany-napja-erdelyben-tizenhatodik-foruma/ 

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben kolozsvári rtv, erdélyi figyelő, közzétéve november 28-án: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wns6-lqf1Pw 

http://szabadsag.ro/-/tizenegy-fiatal-kutato-a-tudomany-emberkozpontusagaert
http://szabadsag.ro/-/tizenegy-fiatal-kutato-a-tudomany-emberkozpontusagaert
http://szabadsag.ro/-/seregszemlen-az-erdelyi-magyar-kutatok-es-kutatasok
http://szabadsag.ro/-/seregszemlen-az-erdelyi-magyar-kutatok-es-kutatasok
https://www.facebook.com/534716723271172/videos/1526487967427371/?hc_ref=ARSpyoZCryLs-NSj9Wo0nrbOVy7q4hCgWZnIYjSmlQqygAfbo1IWGFM3q7IhxQTvbjw
https://www.facebook.com/534716723271172/videos/1526487967427371/?hc_ref=ARSpyoZCryLs-NSj9Wo0nrbOVy7q4hCgWZnIYjSmlQqygAfbo1IWGFM3q7IhxQTvbjw
https://www.facebook.com/534716723271172/videos/1526487967427371/?hc_ref=ARSpyoZCryLs-NSj9Wo0nrbOVy7q4hCgWZnIYjSmlQqygAfbo1IWGFM3q7IhxQTvbjw
http://foter.ro/cikk/20171120_erdelyben_is_unnepel_a_magyar_tudomany
http://szabadsag.ro/-/emberkozpontusag-a-mai-magyar-tudomanyossag-celkeresztjeben
http://szabadsag.ro/-/emberkozpontusag-a-mai-magyar-tudomanyossag-celkeresztjeben
http://kolozsvariradio.ro/2017/11/26/a-magyar-tudomany-napja-erdelyben-tizenhatodik-foruma/
http://kolozsvariradio.ro/2017/11/26/a-magyar-tudomany-napja-erdelyben-tizenhatodik-foruma/
https://www.youtube.com/watch?v=WNS6-lqf1Pw
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az esemény megtekinthető a nemzeti információs infrastruktúra Fejleszté-
si Program (niiF) videotoriumban: https://videotorium.hu/hu/recordings/14897/
konyvbemutato-az-erdelyi-muzeum-egyesulet-legujabb-kiadvanyaibol.

Február 25-én intézményünk emlékülést tartott a 175 éve született dr. genersich 
antal emlékére, a kolozsvár társasággal és a genersich antal alapítvánnyal közösen 
szervezve. a dr. Genersich Antal-emléknappal az 1872-ben alakult kolozsvári tu-
dományegyetem egyik intézményalapító tanárára, későbbi rektorra, a korabeli Ma-
gyarország nemzetközi hírű tudósára emlékeztünk. a rendezvényen három szervező 
intézmény képviselői tartottak megemlékező beszédet: Sipos Gábor (eMe elnöke), 
Kántor Lajos (kolozsvár társaság elnöke) és Tankó Atilla (dr. genersich antal alapít-
vány titkára).

Április 1-jén tartotta az EME évi rendes közgyűlését központi székházában. 
köszöntőt mondtak: Kocsis Károly, a Magyar tudományos akadémia Magyar tu-
dományosság külföldön elnöki Bizottság elnöke, Polonyi Géza, Magyarország ko-
lozsvári Főkonzulátusának konzulja; illetve Hegedüs Csilla, az rMdsz kultúráért 
felelős ügyvezető alelnöke. Hagyományainkhoz híven az előző év (2016) tevékeny-
ségének áttekintése, mérlegelése, majd a 2017. év célkitűzései, munkatervei voltak a 
közgyűlés jelentősebb programpontjai. díjak átadására és új választmányi tagok vá-
lasztására is sor került. külön köszöntötték a nyugdíjba vonulás előtt álló Tarnóczy 
Mariannt, a Határon túli Magyarok Hivatala titkárságának osztályvezetőjét. az ese-
ményről Ördög Béla tudósított Hivatalos: jogutóda az EME gr. Mikó Imre tudóstársa-
ságának címmel (Szabadság, XXiX. évf. 77. sz., 2017. április 3.) http://szabadsag.ro/-/
hivatalos-jogutoda-az-eme-gr-miko-imre-tudostarsasaganak 

Gulyás Gergely a Magyar Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke 2017. 
április 28-án látogatta meg az erdélyi Múzeum-egyesületet, a látogatás alkalmából 
megbeszélést folytatott egyesületünk elnökével, sipos gáborral és főtitkárával, Bitay 
enikővel.

a Magyar tudományos akadémia 188. közgyűlésén a külső tagok fórumán 2017. 
május 10-én arany jános-díjjal és -éremmel tüntették ki öt tagtársunkat. Arany Já-
nos-díj kiemelkedő tudományos teljesítmény kategóriában Egyed Emese irodalmár, 
az eMe Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztályának elnöke, valamint Fi-
atal kutatói kategóriában Papp Kinga irodalmár, az eMe kutatóintézet főmunkatársa 
részesült. arany jános-éremmel Gyenge Csaba gépészmérnök, az Mta külső tagja és 
Gyéresi Árpád gyógyszerész professzorok, az eMe alelnökeit, valamint Dávid László 
villamosmérnök, tagtársunkat, a sapientia eMte rektorát tüntették ki. a díjakat/kitün-
tetéseket Lovász László akadémikus, az Mta elnöke adta át.2

2 tarnóczy Mariann – kövér alexandra (szerk.): Tudomány és magyarság 8. Arany János-díj és 
-érem 2017. Magyar tudományos akadémia Magyar tudományosság külföldön elnöki Bizott-
ság, Budapest, 2017. http://mta.hu/data/dokumentumok/magyar_tudomanyossag_kulfol-
don/tud_magy_2017_Press.pdf

https://videotorium.hu/hu/recordings/14897/konyvbemutato-az-erdelyi-muzeum-egyesulet-legujabb-kiadvanyaibol
https://videotorium.hu/hu/recordings/14897/konyvbemutato-az-erdelyi-muzeum-egyesulet-legujabb-kiadvanyaibol
http://szabadsag.ro/-/hivatalos-jogutoda-az-eme-gr-miko-imre-tudostarsasaganak
http://szabadsag.ro/-/hivatalos-jogutoda-az-eme-gr-miko-imre-tudostarsasaganak
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Május 19–20. között az erdélyi Múzeum-egyesület, a BBte Magyar irodalomtu-
dományi intézete, a Michael Benedikt közép- és kelet-európai Felvilágosodáskutató 
társaság és az interkulturali-tHé egyesület közös szervezésében Aranka György-év-
fordulós tanácskozásra került sor.

Május 25-én a kecskeméti neumann jános egyetem gaMF Műszaki és informa-
tikai karáról Kovács Lóránt dékán és Johanyák Zsolt Csaba dékánhelyettes láto-
gatták meg intézményünket együttműködési lehetőségek feltárása és kapcsolatépítés 
érdekében. a vendégeket Bitay enikő főtitkár fogadta.

az immár nyolcadik alkalommal megtartott Kolozsvári Magyar Napokon au-
gusztus 14–19. között intézményünk több rendezvénnyel vett részt.

Augusztus 14-én „Az erdélyi Társaság nem neveztetik Tudós Társaságnak, tsak 
Magyar Nyelv mívelőnek” címmel az eMe Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi 
szakosztálya a kolozsvári akadémiai könyvtárral közösen szervezett rendezvényt a 
könyvtárban. ugyancsak augusztus 14-én Isten dicsőségére – a szilágysági refor-
mátus egyházmegye kegytárgyai és úrasztali textíliái képekben (XVI–XVIII. sz.) 
címmel kiállítást szervezett a zilahi fiókegyesületünk közösen Magyarország Főkonzu-
látusával, a szilágysági református egyházmegyével és a szilágysági eMke-vel.

a természettudományi és agrártudományi szakosztály immár hagyományosan 
tartott közösen előadás-sorozatot az eMe előadótermében, melyen a következő előa-
dások hangzottak el: kékedy-nagy lászló: Víz a környezetünkben, Mócsy ildikó: A vizek 
természetes radioaktivitása (augusztus 15.); szigyártó lídia: Vízminőség algológus szem-
mel, lázár lászló: Víz és a mezőgazdaság (augusztus 17.).

augusztus 18-án az eMe természettudományi szakosztálya a kriterion könyvki-
adóval közösen szervezett könyvbemutatót az eMe előadótermében, ahol al. Manoliu, 
n. Barabaş, Bartók k.: Hétnyelvű gombafogalomtár kötetét mutatták be.

a Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztály két kerekasztal-beszélge-
tést szervezett, augusztus 15-én Színésznők: színpad és társadalom egykor és ma 
és augusztus 17-én A fordítás mint megismerés – kerekasztal-megbeszélés a költé-
szet fordíthatóságáról címmel, majd augusztus 19-én egy közös rendezvényt tartott 
Nyelvészet-, irodalom- és néprajzórák a Marianumban címmel a BBte Bölcsészettu-
dományi karával.

a Műszaki tudományok szakosztálya a kolozsvár 20. századi ipartörténetének em-
lékei előadás-sorozat 9. és 10. rendezvényét szervezte meg augusztus 15-én és 16-án. 
Kerekes Sándor és Szőcs Katalin a kolozsvári nehézgépgyártó kombinát (Cug) törté-
netét mutatták be, valamint Balla György, Bujáki Sándor és Kismihály János az „ar-
matura” vállalat történetéről tartottak előadást, melyeket hozzászólások egészítettek 
ki. a rendezvény hagyományosan teret adott az egykori alkalmazottak találkozójára, 
adatgyűjtésre s kötetlen beszélgetésre. további részletek a szakosztályi beszámoló-
ban találhatók.

a kolozsvári Magyar napok alatt augusztus 14–19. között az eMe a BBte Föld-
rajzi intézetével, illetve a szent Mihály-plébániával közösen szervezte meg a szent 
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Mihály-templom tornyának a látogatását Talpas János vezetésével és 6 turizmussza-
kos egyetemi hallgatóval. az öt nap alatt mintegy 2000 személy látogatta meg 
a tornyot.

Október 3-án Robert Offner (universität regensburg, universitätsklinikum) 
az erdélyi Múzeum-egyesület meghívására könyvbemutatóval egybekötött előa-
dást tartott A világleírás alapjai (Johannes Honterus: Rudimenta cosmographica, 
Brassó 1542), avagy a modern természettudományi oktatás kezdetei az újkori Erdély-
ben és Európában címmel. az eseményről szabó tünde (szabot) tudósítását a Fő-
tér portálon olvashatjuk online Ezt magolta 150 évig Európa címmel http://foter.ro/
cikk/20171007_ezt_magolta_150_evig_europa.

Október 6-án a Debreczeni Márton öröksége című rendezvény keretében deb-
reczeni-droppán Béla, a Magyar nemzeti Múzeum történész-főmuzeológusa tartott 
könyvbemutatóval egybekötött előadást Debreczeni Márton kultusza gróf Mikó Imre 
Debreczeni-életrajzától Bitay Enikő kötetéig címmel az eMe székházában.

Október 20-án a Magyar tudományos akadémia Bölcsészettudományi kutató-
központ történettudományi intézete és az erdélyi Múzeum-egyesület közös szervezé-
sében a 2016-os esztendő történelmi tárgyú eMe kiadványait mutatták be az Mta Btk 
Humán tudományok kutatóházában.

December 9-én egyesületünk Abt Antal (1828–1902) – Gaál István (1877–1956) 
Emlékkonferenciát szervezett közösen a sapientia erdélyi Magyar tudomány-
egyetemmel, a Magyar Műszaki tudományos társasággal a sapientia eMte, óváry 
termében.

2018. január 24-én az Magyar tudományos akadémia könyvtár és információs 
központja (Mta-kik) agora-programja keretében, immár hagyományosan könyv-
bemutatót szerveztek intézményünk számára Az EME legújabb kiadványai címmel 
(a  2017-ben megjelent kiadványok bemutatása). a köteteket Biró annamária felelős 
kiadó, sipos gábor elnök és Bitay enikő főtitkár mutatta be. Házigazda Monok istván, 
az Mta-kik főigazgatója volt. az esemény megtekinthető a nemzeti információs inf-
rastruktúra Fejlesztési Program (niiF) videotoriumban: http://videotorium.hu/hu/
recordings/18668.

2018. január 16-án szentes város önkormányzata kezdeményezésére Purjesz 
Zsigmond-emléknapot szervezett Magyarország kolozsvári Főkonzulátusa, az er-
délyi Múzeum–egyesület, a Házsongárd alapítvány és a református kollégium dr. 
Purjesz zsigmond, az eMe Orvos- és gyógyszerésztudományi szakosztály volt elnö-
ke tiszteletére, halálának 100 éves évfordulója alkalmából. sírjánál, a Házsongárdi 
temetőben a koszorúzásokat megelőzően emlékbeszédet tartottak: Gergely István-
né Tőkés Erzsébet, a Házsongárd alapítvány elnöke, Gaal György helytörténész, 
az eMe választmányi tagja és Szirbik Imre, szentes város polgármestere. ezt követte 
az emlékülés az eMe székházában, melyet Sipos Gábor, az eMe elnöke és Mile La-
jos, Magyarország kolozsvári főkonzulja nyitott meg. a rendezvényt köszöntötték: 
Oláh Emese, kolozsvár alpolgármestere; Szirbik Imre, szentes város polgármestere, 
Hegedűs Csilla, az rMdsz ügyvezető alelnöke és Bódizs György, az eMe Orvos-és 

http://foter.ro/cikk/20171007_ezt_magolta_150_evig_europa
http://foter.ro/cikk/20171007_ezt_magolta_150_evig_europa
http://videotorium.hu/hu/recordings/18668
http://videotorium.hu/hu/recordings/18668
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gyógyszerésztudományi szakosztályának alelnöke. Majd két előadás hangzott el: Gaal 
György irodalomtörténész, helytörténész: Purjesz Zsigmond, az iskolateremtő kolozs-
vári belgyógyász professzor címmel és Péter H. Mária ny. egyetemi adjunktus, gyógy-
szerésztörténész; Péter Mihály ny. egyetemi tanár, az Mta külső tagja közös munkáját: 
Purjesz Zsigmond és az Erdélyi Múzeum-Egyesület címmel Péter H. Mária mutatta be. 
a rendezvényen Az Örökségünk őrei program győztes csapata, a református kollégium 
diákjai, a Purjesz–Óváry-ház őrei is bemutatkoztak. az emlékülés ünnepi hangulatát 
a Kolozsvári Református Kollégium kórusa biztosította, karnagy: Székely Árpád. 

az eseményről a kolozsvári rtv, erdélyi Figyelő műsora tett közzé összefog-
lalót január 29-én, mely itt tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?-
v=a_fgnrznWCM. a rendezvényről a kolozsvári rádióban lászló tibor tudósított és 
készített interjút, mely itt hallgatható meg: http://kolozsvariradio.ro/2018/02/28/
purjesz-zsigmondra-a-korszeru-betegellatas-egyik-kolozsvari-uttorojere-emlekeztek/

2018. február 13-án dr. Visy Zsolt régész, a Pécsi tudományegyetem emeritus 
professzora látogatta meg egyesületünket, a vendéget sipos gábor elnök, Péntek já-
nos alelnök és Bitay enikő főtitkár fogadta.

2018. február 19-én az Eszterházy Károly Egyetem (eger) vezetősége látogatta 
meg intézményünket: dr. liptai kálmán rektor, dr. Pajtókné dr. tari ilona rektorhelyet-
tes, dr. juhász tibor rektorhelyettes és dr. verók attila tanszékvezető, a vendégeket 
sipos gábor elnök és Bitay enikő főtitkár fogadta.

Díjak

a Fiatal Műszakiak XXii. tudományos ülésszak ünnepi megnyitóján 2017. március 
23-án intézményünk gróf Mikó imre-emléklapot adományozott Roósz András pro-
fesszornak, az Mta rendes tagjának az erdélyi magyar műszaki tudományosság szíves 
és kitartó támogatásának elismeréséül.

a 2017. április 1-jén tartott közgyűlésen egyesületünk Mikó imre-emléklapot ado-
mányozott három tagtársának: Vincze Mária közgazdásznak az eMe jog-, közgazda-
ság- és társadalomtudományi szakosztályában kifejtett munkássága és a közgazda-
ság-tudományok területén végzett egyetemi oktatói tevékenysége és kutatómunkája 
elismeréséül; Egyed Emese irodalmárnak az eMe Bölcsészet-, nyelv- és történettudo-
mányi szakosztályában kifejtett munkássága és az irodalomtudomány területén vég-
zett egyetemi oktatói tevékenysége és kutatómunkája elismeréséül; valamint Garda 
Dezső történésznek az eMe gyergyószentmiklósi Fiókegyesületében kifejtett mun-
kássága és a történettudomány területén végzett kutatómunkája és egyetemi oktatói 
tevékenysége elismeréséül.

ugyanekkor az erdélyi Múzeum-egyesület és a gróf Mikó imre alapítvány Apá-
thy István-díjat adományozott Kolumbán Józsefnek a matematikai tudomá-
nyágak területén végzett kiemelkedően eredményes kutatómunkájáért, nemzedé-
keket nevelő egyetemi oktatói tevékenységéért, az eMe Matematikai és informatikai 

https://www.youtube.com/watch?v=a_fGNrznWCM
https://www.youtube.com/watch?v=a_fGNrznWCM
http://kolozsvariradio.ro/2018/02/28/purjesz-zsigmondra-a-korszeru-betegellatas-egyik-kolozsvari-uttorojere-emlekeztek/
http://kolozsvariradio.ro/2018/02/28/purjesz-zsigmondra-a-korszeru-betegellatas-egyik-kolozsvari-uttorojere-emlekeztek/
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szakosztályának létrehozásáért és fáradhatatlan tudomány-népszerűsítő munkássá-
gáért valamint Sipos Emesének a gyógyszerészeti tudományágak területén végzett 
alkotó kutatómunkájáért, gyógyszerész-nemzedékeket nevelő egyetemi oktatói tevé-
kenységéért, az eMe Orvos- és gyógyszerésztudományi szakosztályában végzett ön-
zetlen és kitartó munkásságáért.

a Magyar Tudomány Napja Erdélyben központi rendezvényén november 24-én a gr. 
Mikó imre-emléklapok átadására is sor került, melyet egyesületünk a jelentős oktatói és 
kutatói tevékenységek, illetve a tudományos szakosztályok és azok kiadványaiban vál-
lalt szakmai tevékenységek elismeréseként ad át. a 2017-es évben Szacsvai Kingának 
az eMe természettudományi szakosztályában kifejtett munkásságát és a fizikatudo-
mányok területén végzett egyetemi oktatói tevékenységét és kutatómunkáját díjazta 
egyesületünk gr. Mikó imre-emléklappal. Mezei Tibor László az eMe Orvostudomá-
nyi szakosztályában kifejtett munkássága és az orvostudományok területén végzett 
egyetemi oktatói tevékenysége és kutatómunkája elismeréseként kapott gr. Mikó im-
re-emléklapot. Gobesz F. Zsongornak az eMe Műszaki tudományok szakosztályában 
kifejtett munkássága és az építészet területén végzett egyetemi oktatói tevékenysége 
és kutatómunkája elismeréséül adományozott az egyesület gr. Mikó imre-emléklapot.

Kapcsolatok, együttműködések ápolása

a tudományművelő közösség egyetemes értékrend szerint szervezi önmagát, és 
folytatja a megismerésre és a tudományos igazságok népszerűsítésére irányuló tevé-
kenységét szerte a világon. ugyanakkor egy bizonyos nemzeti kultúrába való beágya-
zottsága, nyelvhez kötöttsége sajátos feladatokat is ró rá. ennek szellemében egyesü-
letünk kiterjedt együttműködést folytat egyfelől a hazai és határon túli felsőoktatási 
és akadémiai intézményekkel/intézetekkel, másfelől az erdélyi közművelődési intéz-
ményekkel. ezen együttműködések természetétől függően az elmúlt évben is számos 
közös program került lebonyolításra: közös kutatási projektek futtatása, konferenciák 
és tudományos tanácskozások szervezése, közös kiadványok szerkesztése, gondozása 
és megjelentetése. 

a tudományos eszmecsere elengedhetetlen kereteként ezeknek az együttműkö-
déseknek továbbra is kitüntetett figyelmet szentelünk, és folyamatosan ápolni, bő-
víteni és gyarapítani törekszünk kapcsolatainkat régi és új partnerintézményeinkkel. 
ennek jegyében központi székházunkban továbbra is örömmel biztosítunk (helyet)
teret a régészeknek, a Pósta Béla egyesületnek és a radó Ferenc Matematikaművelő 
társaságnak.

gyakoriak a más intézményekkel közösen szervezett rendezvények, ezeket a szak-
osztályi beszámolókban láthatjuk, ugyanakkor partnerei vagyunk sok olyan tudomá-
nyos rendezvénynek is, melyeknek otthont biztosítottunk a sikeres lebonyolításhoz 
(pl. a Korunk Akadémia előadás-sorozat, melyet a korunk Baráti társaság szervez az 
eMe előadótermében).
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Tagságunk

nyilvántartásunk szerint a 2008–2018 közötti időszakban egyesületünk taglétszá-
ma 2825 fő, melyből 1732 fő rendes tag (aktív és nyugdíjas), 1093 tagunk pedig egyete-
mi hallgató. egyesületünknek 85 alapító és 48 tiszteleti tagja van. 2017-ben 170 új tag 
lépett be egyesületünkbe. 2017-ben összesen 619 rendes tag és 223 egyetemi hallga-
tó fizette ki a tagdíjat. a 2013–2017 közötti időszakban 1868 személy fizetett tagdíjat, 
a többi hátralékban van. 

a hátralékban levőket alapszabályzatunk szerint nem tekinthetjük rendes tagok-
nak, azonban nem töröltük őket nyilvántartásunkból, mivel gyakran előfordul, hogy 
utólag törlesztik többévi adósságukat, ilyen utólagos fizetés szórványosan 2017-ben is 
előfordult. az egyetemi hallgatók a tagdíjfizetést néhány év után felfüggesztik, mivel 
csupán könyvtáraink használata végett léptek be egyesületünkbe, és az egyetem el-
végzése után többnyire nem tartják fenn a kapcsolatot intézményünkkel.

Szakosztályok, ifjúsági szakcsoportok, fiókegyesületek

szakosztályok

az eMe szervezeti felépítésében a kezdetektől kiemelt szerepe volt a szakosztá-
lyoknak. ezek tömörítik tudományáganként és tudományterületenként a tagságunkat, 
ismeretterjesztő, tudomány-népszerűsítő rendezvényeket, szakosztályi üléseket tarta-
nak, könyvbemutatókat szerveznek, aktív részt vállalnak a kutatómunka támogatásá-
ban. tevékenységükkel hozzájárulnak az eMe könyvkiadási programjaihoz, valamint 
a  tudományos publikációk számának növeléséhez, vállalják a tudományos rendez-
vényszervezéssel járó fáradságos feladatokat, az eMe vezetősége és központi admi-
nisztrációja mellett fontos tartóoszlopai az egyesületi munkának. Mindemellett aktí-
van ápolják az intézményközi kapcsolatokat, és folyamatosan erősítik az egyetemeken 
folyó oktatói, kutatói tevékenységeket. 

1. a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály 2017-ben is tu-
dományos előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket és évfordulós rendezvényeket 
tartott. Február 16-án sárándi tamás Levezényelt visszacsatolás. A magyar katonai köz-
igazgatás Észak-Erdélyben, 1940 című könyvbemutatójára került sor, a szerzővel Both 
noémi zsuzsanna beszélgetett. 

Február 18-án a Möller istván alapítvánnyal (dunakeszi) közösen szervezett mű-
helytalálkozót Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése cím-
mel. Március 2-án Arany János kérdez címmel tartottak kerekasztal-beszélgetést arany 
jános 200. születésnapján, meghívottak: Olosz katalin, kozma dezső, jancsó Miklós, 
iszlai enikő, zsirka klein katalin, Boér Máté. a beszélgetést egyed emese szakosztályi 
elnök vezette, közreműködtek a tordai jósika Miklós elméleti líceum diákjai (szakmai 
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irányító: lukács jános magyartanár). Március 9-én vekov károly tartott előadást az eMe 
székházában A Szoboszlai-per kettős olvasata címmel. Március 14-én a kolozsvári aka-
démiai Bizottság irodalom szakcsoportjával közös, Filmvetítés és beszélgetés az élmény-
központú irodalomoktatásról című rendezvény meghívottja Fűzfa Balázs (szombathelyi 
Főiskola). Május 17-én kontler lászló (Ceu Budapest) Maximilian Hell mint  jezsuita és 
„hungarus” tudós mozgása a részint a felvilágosodás által létrehozott helyi, regionális, bi-
rodalmi  és globális „terekben” című előadása hangzott el a BBte magyar nyelvészeti és 
irodalomtudományi Mesterképzőjével közösen tartott rendezvényen. Május 19–20-án 
a szakosztály a BBte Magyar irodalomtudományi intézetével, a Michael Benedikt kö-
zép- és kelet-európai Felvilágosodás-kutató társasággal és az interkulturali-tHé egye-
sülettel közösen szervezte A magyarországi és erdélyi tudományosság alakzatai a 18–19. 
század fordulóján. Aranka György-évfordulós tanácskozást. a Bálint tibor Baráti társa-
sággal közösen tartották Az író irodalomtörténete. Tanácskozás az olvasó Bálint Tiborról 
című rendezvényt június 12-én, ahol a meghívottak Péter izabella egyetemi hallgató, 
valamint Bálint júlia, az író özvegye voltak.

június 20-án takács ádám (atelier európai társadalomtudományok és Historio-
gráfiai tanszék, elte Btk Budapest) tartott előadást A „szocialista tudat”. Ideológia, 
mentalitás és magatartás a Kádár-kori Magyarországon címmel. Október 20-án került 
sor a néprajzi kutatástörténeti örökség erdélyben konferenciára, melynek társszerve-
zői a Babeș–Bolyai tudományegyetem Magyar néprajz és antropológia intézete, a kri-
za jános néprajzi társaság, a kolozsvári akadémiai Bizottság néprajzi és antropológiai 
szakbizottsága.

a szakosztály a kolozsvári Magyar napokon is aktívan részt vett. augusztus 14-én 
kiállítást szerveztek az aranka györgy-évfordulón a kolozsvári akadémiai könyvtár-
ban Az erdélyi Társaság nem neveztetik Tudós Társaságnak, tsak Magyar Nyelv mívelőnek 
címmel, a rendezvény kurátora egyed emese és Másody ildikó, közreműködött a tHé-
trupp egyetemi irodalmi színpad (kokoly zsolt, Moritz kinga). augusztus 16-án beszél-
getést tartottak Színésznők: színpad és társadalom egykor és ma címmel, a rendezvény 
meghívottai györgyjakab enikő, imre éva, kali andrea, Csutak réka, udvari tímea, mo-
derátorok Bartha katalin ágnes, tar gabriella nóra. augusztus 17-én kerekasztal be-
szélgetést szerveztek A fordítás mint megismerés címmel a költészet fordíthatóságáról, 
ahol domokos johanna (Bielefeld), jánk károly (szatmárnémeti), lövétei lázár lászló 
(Csíkszereda), székely Melinda (kolozsvár) voltak a meghívottak. a BBte-vel közösen 
augusztus 19-én Magyar néprajz-, nyelvészet- és irodalomórákat tartottak a Maria-
numban, melyeknek keretében a következő előadások hangzottak el: keszeg vilmos: 
Folklór, média, médiafolklór, Fazakas emese: változó nyelvünk a változó világban, t. 
szabó levente arany jános paródiái, Balázs imre józsef: dalszöveg és vers arany já-
nostól Bob dylanig, Málnási Ferenc: toldi. társasjáték.

a Magyar tudomány napja erdélyben 16. fórumán a szakosztályi rendezvények 
három szekcióban zajlottak. a nyelvészet, irodalom, néprajz szekciót november 25-én 
tartották Nyelvészeti, irodalom-, színház- és zenetudományi kutatások a jövő emberéért 
címmel, melynek 2017-es újdonsága a szekcióülés második felében szervezett László 

http://www.eme.ro/servlet/eme/template/EMETudNap2017_1sznyelv.vm/action/PMenuAction/clickedmenuid/EMETudNap2017_1sznyelv/eventsubmit_doclick/null
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Ferenc – 80 emlékkonferencia, ahol zenetudományi előadásokkal emlékeztek lászló 
Ferencre.

a történelem szekcióra szintén november 25-án került sor, az előadásokat két te-
matikus tömbbe osztották a szervezők, egyrészt a reformáció 500 éves évfordulójára 
emlékeztek, másrészt az 1867-es kiegyezésre Osztrák−magyar kiegyezés a szimbolikus 
politika tükrében címmel. a művészettörténeti szekciót december 9-én tartották.

a szakosztály augusztus 28–31-én csoportos kutatóutat szervezett nagyszebenbe 
az interkulturali-tHé egyesülettel közösen, a Communitas alapítvány Művelődési Bi-
zottsága támogatásával, résztvevők: Biró annamária, Csata adél, egyed emese, kerti 
józsef, Papp kinga, szabó emília.

Május 8-án adták át a debüt-díjat, melyet ezúttal sárándi tamásnak (Levezényelt 
visszacsatolás. A magyar katonai közigazgatás Észak-Edélyben, 1940. Pro-Print 2016) és 
Bordás Beátának (Erdélyi kastélyépítészet a historizmus korában (1840–1914) ítélt a bírá-
lóbizottság (keszeg vilmos, Pál judit, gábor Csilla). 

tisztségviselők: egyed emese elnök, Bartha katalin ágnes titkár.

2. a Természettudományi Szakosztály 2017-es tevékenységének alapját a havi 
tudományos előadások megtartása képezte, melyek témája változatos volt, és jelentős 
érdeklődést váltottak ki a résztvevőkből.a munkaterv, valamint utólagos kiegészítések 
szerint az alább felsorolt előadások hangzottak el: január 26-án Falus andrás: Génje-
inkben az egészség (DVD-vetítés), február 23-án az agrártudományi szakosztállyal kö-
zösen szervezett könyvbemutatón Bartók katalin mint a kötet szerkesztője ismertette 
a Nyárády Erazmus Gyula emlékezete című kiadványt (kriterion könyvkiadó). a kötetet 
az Octavian goga Megyei könyvtár a megyében 2016-ban kiadott legjobb könyvek 
között díjazta.

Március 30-án Barina zoltán A Magyar Természettudományi Múzeum herbáriuma-
inak története (1802–2016) című előadása hangzott el. április 27-én az agrártudomá-
nyi szakosztállyal közösen újabb könyvbemutatóra került sor. az Eke és toll. Dr. Nagy 
Miklós emlékezete című kötetet Biró annamária, az eMe felelős kiadója, Farkas zoltán 
és a kötet szerkesztője Cseke Péter ismertette. Május 25-én karácsonyi jános Lehoz-
zák-e a fizikusok a Napot a Földre? (A szabályozott magfúziós kutatások jelene és jövője), 
június 29-én pedig t. veress éva Biotermék táplálkozás élettani szerepe előadása hang-
zott el. az őszi szakosztályi rendezvényeket Wanek Ferenc Jegenye-fürdő múltja, jelene, 
jövője című előadása nyitotta. Október 26-án került megrendezésre a Haynald Lajos 
Emlékkonferencia, melyen számos magyarországi és erdélyi kutató méltatta a híres 
püspök természettudományos munkásságát. előadást tartott Bauer norbert (Buda-
pest), kovács sándor főesperes, Bartók katalin (kolozsvár) és Bakó irén (gyulafehérvár). 
a szakosztály az év utolsó tudományos rendezvényét a sapientia erdélyi Magyar tu-
dományegyetemmel és az erdélyi Magyar Műszaki tudományos társasággal közösen 
szervezte. az Abt Antal (1828–1902) - Gaál István (1877–1956) Emlékkonferencia prog-
ramfelelőse lengyel Hunor volt.

http://www.eme.ro/servlet/eme/template/EMETudNap2017_1szoTorten.vm/action/PMenuAction/clickedmenuid/EMETudNap2017_1szoTorten/eventsubmit_doclick/null
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a szakosztály 2017-ben tudomány-népszerűsítő előadássorozattal is bemutatko-
zott. az igen nagy sikernek örvendő Kék aranyunk – a víz (az agrártudományi szakosz-
tállyal közösen szervezett) előadássorozat a kolozsvári Magyar napok keretein belül 
zajlott. az augusztus 15–17. között zajló rendezvényen előadást tartott a programfe-
lelős kékedy-nagy lászló, Mócsy ildikó, szigyártó lídia, lázár lászló. a szakosztályi 
programot könyvbemutató zárta: al. Manoliu – n. Barabaş – Bartók k. Dicționar mico-
logic în şapte limbi. Lexicon mycologicum in septem linguis (román, latin, francia, angol, 
német, orosz, magyar) gombafogalomtárát Bartók katalin ismertette augusztus 18-án. 
ugyancsak itt említenénk meg, hogy augusztus 17-én került sor a kaB Biológiai szak-
osztályával szervezett közös rendezvényre. a szakosztály és szakbizottság uray zoltán 
vezetésével A lángot, nem a hamut. Centenáriumi megemlékezés ifj. dr. Xántus Jánosról 
című filmvetítéssel emlékezett meg ifj. dr. Xántus jánosról.

a szakosztály tagjai előadásokat tartottak, tudományos dolgozatokat mutattak 
be felkérésre más rendezvényeken is, meghívásos alapon, különböző rendezvényeket 
szerveztek. tudományos munkásságuk tükre a szaklapokban, konferenciakötetekben 
megjelent dolgozatok, hazai és külföldi szakkönyvekben megírt fejezetek.

ami a szakosztály kiadói tevékenységét illeti, 2017 elején többévi lemaradását 
pótolva megjelent az acta scientiarum transylvanica, Chimica, 21–22/3 (2013–2014). 
a 23–24/3 (2015–2016), a 25/3 (2017) kötetek pedig szeptemberben láttak nyom-
dafestéket. ugyancsak 2017-ben jelent meg a már említett fogalomtár (al. Manoliu, 
n. Barabaş, Bartók k.: Dictionar micologic in sapte limbi. Lexicon mycologicum in septum 
linguis. Hétnyelvű elektronikus gombafogalomtár), melynek szerkesztésében Bartók ka-
talin is részt vállalt. szintén társszerzőként jelentetett meg kötetet Csadvári alexand-
ra. a  degruyter jeles nemzetközi kiadónál megjelent Advanced Process Engineering 
Control című kötetet agachi Paul Șerban, Cristea Mircea vasile, Csavdari alexandra 
ana és szi lágyi Botond szerkesztették. a szakosztály további tagjai, mint karácsonyi 
jános, veress erzsébet, vallasek istván, szőcs katalin, kis Boglárka Mercédesz, valamint 
Wanek Ferenc előadásokkal, szakcikkekkel, népszerűsítő munkákkal járultak hozzá a 
tudományterjesztéshez. kiemelnénk itt veress erzsébetnek az eMe kutatóintézetében 
betöltött projektvezetői szerepét. (a Műszaki szakosztállyal közösen indított többéves 
program címe Műszaki és kulturális örökségvédelem Erdélyben.)

a Magyar Tudomány Napja Erdélyben 16. fóruma keretében november 24–25-én 
megtartották az erdélyi természettudományi konferenciát (etk 16.). az Emberközpon-
tú tudomány mottóját viselő előadássorozat plenáris ülésszakán szacsvai kinga kép-
viselte a szakosztályt. a konferenciát a természettudományi szakosztály elnöksége 
szervezte és bonyolította le a kolozsvári Babeș–Bolyai tudományegyetem, kémia és 
vegyészmérnöki karának épületében. a rendezvényen 26 dolgozat hangzott el (37 
résztvevővel). az elnöki megnyitót követően Hevesi attila Kialudt, szunnyadó és műkö-
dő tűzhányók az észak-amerikai Cascades-hegységben, illetve Bartók katalin és Okos-ri-
gó ilona 100 éve született Brugovitzky Edit növényélettanos plenáris előadásai hangzot-
tak el. ezt követően öt szekcióban folytatódott a rendezvény, ahol 21 előadás hangzott 
el (biológia, földtudományok, kémia és környezettudományok 5-5, illetőleg egy fizika). 
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egy különálló szekcióban a poszterek kaptak helyet, ahová összesen öt poszterrel 
jelentkeztek, mindenik a biológia tárgyköréből. az előadások eredeti, saját tudomá-
nyos kutatási eredményeken alapulnak, döntő többségük interdiszciplináris kutatások 
eredménye, egy részük elméleti jellegű, konkrét gyakorlati alkalmazási lehetőségek-
kel, mások gyakorlati jellegűek voltak, illetve esettanulmányok. a szerzők túlnyomó 
része az erdélyi Múzeum-egyesületet képviselte, de jelen voltak a kolozsvári Babeş–
Bolyai tudománygyetemet, a sapientia eMte-t, képviselő előadók is. a  résztvevők 
között 9 magyarországi kutató is jelen volt, a szegedi tudományegyetem, debreceni 
egyetem és Mta atOMki intézet, veszprémi Pannon egyetem, budapesti Magyar ter-
mészettudományi Múzeum, semmelweis egyetem, Mta-elte, szent istván egyetem, 
Műszaki és gazdaságtudományi egyetem, Mta energiatudományi kutatóközpont stb. 
Phd hallgatói és kutatói. négy dolgozatot és öt posztert mutattak be.

a szakosztály több tagját tudományos tevékenysége elismeréséül jeles külföldi és 
belföldi díjakkal tüntették ki: lingvay józsef vegyészmérnök (gábor dénes-díj), szacs-
vai kinga (Mikó imre-emlékérem), Bartók katalin (Borbás vince-díj), Csadvári alexandra 
(Oktatói kiválóság-díj), kis Boglára Mercédesz (solti gizella-díj).

a szakosztály 2017-es évi közgyűlésén tisztújításra is sor került, Wanek Ferencet 
a választmányi tagságban kis Boglárka Mercédesz geológus váltotta fel. a szakosztály 
gördülékeny működését továbbra is kékedy-nagy lászló elnök, karácsony jános titkár, 
Bartók katalin, veress erzsébet és kis Boglárka Mercédesz választmányi tagok munkája 
biztosítja. a 2018. január 25-i szakosztályi tisztújító közgyűlés új titkárt választott, s vá-
lasztmányi tagot jelölt.

tisztségviselők: kékedy-nagy lászló elnök, szacsvai kinga titkár.

3. az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály az eMe egyik legnépe-
sebb, ezáltal talán a legaktívabb szakosztálya, melynek 900 fős tagsága 65 új sze-
méllyel bővült az elmúlt évben. a választmány 2017-ben három alkalommal ült össze 
a felmerülő kérdések megbeszélése és megoldása végett. a tagtársakkal a kapcsolat-
tartás egyrészt az Orbán-kis károly választmányi tag által karbantartott szakosztályi 
honlapon (www.emeogysz.ro), másrészt hírlevelek formájában valósul meg. a népes 
tagságnak köszönhetően a szakosztály több területi csoportban fejt ki tevékenységet, 
s több hasonló érdekeltségű intézménnyel közösen szervezi rendezvényeit. Partne-
rei közül kiemelnénk a kolozsvári területi Bizottság Orvostudományi szakbizottságát 
(szilágyi tibor), a gyógyszerésztudományi szakbizottságát (gyéresi árpád), a Magyar 
gyógyszerésztudományi társaságot (sipos emese), a Magyar egészségügyi társaságot 
(Met, széman Péter), a magyarországi Országos alapellátási intézetet, a magyarorszá-
gi Országos gyógyintézeti központot, a studium alapítványt, valamint a Marosvásár-
helyi Magyar diákszövetséget. a felsorolt, országos és nemzetközi szervezeteken kívül 
a szakosztály kapcsolatban áll olyan helyi alapítványokkal és társaságokkal, mint pél-
dául a keresztény Orvosok szövetsége (keOsz), a szilágysomlyói Báthory istván alapít-
vány, az erdélyi Magyar közművelődési egyesület Marosvásárhelyi szervezete, a széke-
lyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc alapítvány, a szatmári szent-györgyi albert társaság. 
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a szakosztály fő tevékenysége a tudományos összejövetelek szervezése. ezeknek 
egy része a szakosztályon belül működő szakcsoportok és területi csoportok szerve-
zésében zajlik, szakmai-tudományos továbbképzők keretében. a szakosztály 2017-ben 
is megszerezte az országos Orvosi és Fogorvosi kamara akkreditációját, mely ebben 
az évben is elismerte az általuk szervezett továbbképzőket és tudományos rendezvé-
nyeket (XXvii. tudományos ülésszak, a XXi. erdélyi Orvosnapok, a XXv. Báthory-napok 
XXiv. orvostovábbképzője).

Március 24–25. között került megrendezésre a Pápai Páriz Ferenc alapítvány és 
a Hargita Megye Orvosi kollégiumával közös szervezésben székelyudvarhelyen a XXiv. 
Családorvosi továbbképző konferencia. a Balla árpád főorvos által szervezett akkredi-
tált rendezvényen 16 előadás hangzott el, melyeket 527 külföldi és hazai előadó hall-
gatott meg.

április 6–8. között kovásznán került sor a XXvii. tudományos ülésszakra, melyen 
596 résztvevőt regisztráltak. a népes hazai előadókhoz 35 külföldi, főleg magyarországi 
– budapesti, szegedi, debreceni, pécsi – orvos, gyógyszerész és fogorvos társult. 
a tudományos ülésszak első felében továbbképző és plenáris előadások hangzottak 
el. Péntek délutántól szombat délig 15 szekcióban 131 előadás hangzott el, amelyek az 
orvostudomány szinte minden ágát felölelték. a tudományos ülésszak keretén belül 
két díjat is kiosztottak. a Csőgör lajos-díjat a kuratórium dr. Balla árpád főorvosnak 
ítélte oda, a „lencsés györgy – ars Medica”-díjat pedig dr. süveges ildikó budapesti 
egyetemi tanár vehette át. ugyancsak ekkor került sor a dr. kopp elemér-pályadíj 
átadására is. a díjazottak Maxim Orsolya gyógyszerész, komlósi andrea és Csatári 
tamás gyógyszerészhallgatók. 2017-ben a díjak sora egy újabb kitüntetéssel bővült, 
tamás sándor, a kovászna Megyei tanács elnöke dr. szabó Béla egyetemi tanárt a ma-
gyar nyelvű oktatásért kifejtett tevékenységéért elismerő oklevéllel tüntette ki. a sike-
res ülésszak megszervezéséért külön köszönet illeti dr. albert istvánt.

Május 10-én a Magyar tudományos akadémia közgyűlés külső tagok fórumán 
arany jános-éremmel tüntették ki gyéresi árpád gyógyszerészt, az eMe alelnökét, 
az erdélyi gyógyszerészeti oktatás és kutatás meghatározó személyiségét. 

szeptember elején (1–3.) zajlott szatmárnémetiben a XXiv. orvostovábbkép-
ző, a Báthory-napok keretén belül megrendezésre került nemzetközi orvoskonfe-
rencia, Egészséges életmód – Krónikus Obstruktív Tüdőbetegségek témakörben. a  119 
résztvevő részben külföldről (Magyarország, szlovákia, németország), részben 
erdélyből érkezett. a széman Péter által szervezett továbbképzőn 6 előadás hangzott 
el. a konferencia a Báthory istván alapítvány, a Magyar egészségügyi társaság (Met), 
illetve az eMe szilágysomlyói Fiókegyesületének égisze alatt zajlott, és a román Orvosi 
kamara által 7 kreditponttal elismert rendezvény volt. 

a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozathoz kapcsolódott a no-
vember 10–12. között tartott XiX. erdélyi Orvosnapok (216 résztvevő). a Csíkszere-
dában zajló ülésezést a szakosztály a kolozsvári akadémiai Bizottsággal, a Hargita 
megyei Orvosi kollégiummal és a csíkszeredai Megyei sürgősségi kórházzal karöltve 
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szervezte. a sikeres konferenciáért dr. Bíró lászlót, dr. szakács Oszkár-Balázst, dr. Pelok 
Benedek györgyöt és dr. lőkös Barna-Csabát illeti köszönet.

a Magyar Tudomány Napja Erdélyben központi rendezvényén, 2017. november 24-
én dr. Mezei tibor plenáris előadást tartott A rosszindulatú tüdődaganatok korszerű di-
agnózisa, a személyre szabott kezelés irányába tett első lépések címmel.

a szakosztály minden évben pályázatot ír ki orvosok, fogorvosok és gyógyszeré-
szek kutatói tevékenységének és szakmai érvényesülésének segítésére. a 2017-es ku-
tatási ösztöndíjra azonban nem érkezett be pályázat.

a szakosztály a semmelweis egyetem gyógyszerésztudományi karával közösen 
két pályázatot hirdetett meg a gyógyszerész/orvos kutatók/kutatócsoportok részére 
az erdélyi és a budapesti régió közti tudományos együttműködés fellendítése cél-
jából, valamint egyetemi hallgatók részére a gyógyszerkutatásba, illetve a nagymű-
szeres gyógyszertudományi technikákba való bekapcsolódás céljából. a két pályáza-
ton összesen öt kutató/kutatócsoport pályázata részesült 60 000 rOn értékű anyagi 
támogatásban.

2017-ben a tudományos üléseken való ingyenes részvétel igénylésére 15 dolgozat 
érkezett be, melyek közül a szaklektorok pozitív elbírálásában részesülőket az Orvos-
tudományi értesítő közölte.

2006-ban hozta létre a szakosztály a legjobb tanulmányi eredményt elért végzős 
egyetemi hallgatóknak a Csőgör lajos-díjat és -oklevelet, melynek kiosztására 2017-
ben is az egyetemi évet záró ballagáson került sor a vártemplomban. a díj pénzju-
talmat foglalt magában, melyet a 4 díjazott diáknak (Benedek ildikó annabella, kész 
Blanka, toth imola ida, sztojka alexandra) szabó Béla szakosztályi elnök adott át. ez al-
kalommal került sor az első dr. Formanek gyula-emlékdíj átadására is, a pályázat nyer-
tese koncz szabolcs gyógyszerészhallgató.

2017-ben vajda sándor nyugalmazott főorvos (Borosjenő) és szatmári szabolcs 
egyetemi előadótanár (Marosvásárhely) a Pápai Páriz Ferenc alapítvány életműdíjá-
ban, szántó annamária adjunktus a Pápai Páriz Ferenc alapítvány fiatal kutatói díjában 
részesült.

a szakosztály elnöke 2017-ben együttműködési szerződést írt alá dr. réthelyi Mik-
lós akadémikussal, a kárpát-medencei tehetség kutató alapítvány elnökével, amely-
nek célja az itteni tehetséges fiatal kutatók felderítése és támogatása. szintén együtt-
működési szerződés született a magyarországi Háziorvosok Országos egyesületével, 
amelyben a szakosztály vállalta, hogy bekapcsolódik és népszerűsíti „az év praxisa 
a kárpát-medencében” pályázatot. az együttműködést követően, amelyet a szakosz-
tály elnöke és prof. dr. Balogh sándor írták alá, az itteni családorvosok is bekapcsolód-
tak a pályázatba. ennek keretében sztojka tamás kászonaltízi családorvos életműdíjat 
vehetett át azon az ünnepségen, amelyet az Mta nagytermében tartottak meg.

a szakosztály szakmai eredményeit ismertető kiadványa, az Orvostudományi érte-
sítő 90. kötetének két rendes számát, illetve két különszámot is sikerült megjelentetni, 
melyek a XXvii. tudományos ülésszakon és a XXiv. tudományos diákköri konferen-
cián elhangzott előadásokat tartalmazzák. a 90. kötet számainak nyomdaköltségét 
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a gedeon richter románia rt. fedezte. a lap korszerűsítése, illetve szakmai színvona-
lának emelése érdekében üzembe helyezték az „editorial Manager”-programot, mely 
lehetővé fogja tenni a beérkezett cikkek gyorsabb véleményezését és az egész szer-
kesztőségi munka gyorsabb, áttekinthetőbb bonyolítását. 2017 júliusától a kéziratokat 
kizárólag ezen a felületen fogadták. köszönet illeti Mezei tibor felelős szerkesztő, vala-
mint a szaklektorok és korrektorok gyors és igényes munkáját, mely által a lap szakmai 
színvonalát emelik. a szerkesztőbizottság kiemelt feladatának tartja a lap nemzetközi 
adatbázisokba történő bejegyzését, ennek értelmében 2017 végén szerződést kötött 
a degruyter céggel, mely vállalta az Orvostudományi értesítő nemzetközi adatbázi-
sokban való jegyzését s az ezzel járó adminisztratív folyamatok intézését. a kiadót 
sikerült hosszas tárgyalások után meggyőzni arról, hogy a lap továbbra is magyar 
nyelven közölhesse a szakmai publikációkat – természetesen angol nyelvű címmel és 
kivonattal ellátva.

tisztségviselők: szilágyi tibor elnök, sipos emese titkár, szabó Béla, szatmári sza-
bolcs és Bódizs györgy alelnökök, Mezei tibor jegyző. Munkájukat vitályos zita titkár-
nő segíti.

4. a Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi szakosztály 2017-ben is alap-
vető tevékenységének tekintette a rendszeres szakmai előadások tartásának megszer-
vezését. az elmúlt évben tizenhárom előadásra került sor, öt magyarországi és hét 
kolozsvári előadóval, valamint két alkalommal a gtk szakkollégium diákjaival. az előa-
dások látogatottsága 7-90 személy között ingadozott, nagyobb létszámú hallgatóság 
a magyarországi szakemberek előadásain jelent meg. ezenkívül az év folyamán három 
konferenciát szervezett a szakosztály. 

Március 1-jén Bálint teodóra alexandra, Horváth adrienn, Pádár zsuzsa és szász 
karina (a BBte közgazdaság- és gazdálkodástudományi Magyar intézetének keretében 
működő gazdasági tanácsadó klub hallgatói) A turizmus iparág bemutatása címmel 
tartottak előadást. Március 2-án Péter lászló (egyetemi adjunktus, BBte, szociológia 
és szociális Munka kar) volt a szakosztály meghívottja, előadásának címe: A romániai 
privát sportszektor a szocializmus és a vadkapitalizmus fogságában. Március 14-én alt 
Mónika-anetta és săplăcan zsuzsa (BBte, közgazdaság- és gazdálkodástudományi 
Magyar intézet) értelem és érzelem. Reklámstratégiák a bankszektorban címmel tartot-
tak előadást. Március 20-án Bokros lajos (egyetemi tanár BBte kgtk és Ceu, Budapest) 
tartott előadást, melynek címe Itt van-e végre a paradicsom? Románia európai felzárkó-
zásának esélyei. 

április 4-én Poór józsef, dsc (egyetemi tanár, szent istván egyetem, gödöllő, a Hu-
mán szakemberek Országos szövetségének elnöke) Az etikai attitűdök hatása a vállala-
tok emberi erőforrás gazdálkodására, majd április 5-én Megyesi Boldizsár (Magyar tudo-
mányos akadémia, társadalomtudományi kutatóközpont) A hagyományok felélesztése 
vagy divatkövetés: az ökológiai gazdálkodás intézményesülése és helyzete Romániában 
című előadására került sor. az április 5-i előadást követően kiss dénes (egyetemi ad-
junktus, BBte, szociológia és szociális Munka kar) mutatta be az erdélyi társadalom 
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folyóirat 2016/1-es, „vidéki társadalom, vidéki gazdaság” című tematikus számát. áp-
rilis 12-én lakatos artúr (történész, közgazdász, a nemzetközi kapcsolatok elemzője) 
A múlt öröksége, a jelen befagyasztott konfliktusai. a jövő háborúi? a közeljövő geo-
politikai kockázatai című előadása hangzott el. április 24-én a szakosztály és a kaB 
közös rendezvényén demeter krisztina (egyetemi tanár, Budapesti Corvinus egyetem) 
tartott előadást Egy kutatás margójára: A lean tudás átadása multinacionális vállalatok-
ban – az ötlet megjelenésétől az eredményekig címmel. 

Május 24-én somai józsef (közgazdasági szakíró, Wekerle-életműdíjas közgazdász) 
mutatta be Brassai Sámuel hozzájárulása az erdélyi közgazdasági gondolkodás kialaku-
lásához c. előadását. 

június 8-án szervezte meg a szakosztály a Babes–Bolyai tudományegyetem Föld-
rajz intézetével együtt a iv. erdélyi Magyar vendéglátás és turizmus konferenciát, 
amely negyedik alkalommal kínált lehetőséget a vendéglátás és turisztikai kutatómű-
helyek számára eredményeik bemutatására. a június 6-i Adózunk, de hogyan? A jöve-
delemadóra vonatkozó jogszabályváltozások hatásai című előadást Fekete szilveszter 
(BBte, kgtk) tartotta. június 9–11. között a szakosztály a sapientia eMte, erdélyi Ma-
gyar jogászok társasága (eMjt), lupán ernő alapítvány, Forum iuris egyesület közösen 
szervezte meg Borospatakon a iii. jogászgyűlést.

Október 27-én a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozata kereté-
ben szervezte meg a szakosztály, a Babeș–Bolyai tudományegyetem közgazdaság- és 
gazdálkodástudományi karának közgazdaság- és gazdálkodástudományi Magyar in-
tézete, a kolozsvári akadémiai Bizottság, a Magyar tudományos akadémia, a kolozs-
vári Magyar egyetemi intézet és a Pro Oeconomica egyesület közösen az iCeBM 2017 
nemzetközi közgazdaságtudományi konferenciát. a rendezvényen 77-en vettek részt, 
18 egyetem és kutatóintézet képviseletében. ausztriából, németországból, Magyar-
országról, valamint romániából, a három plenáris előadás után, öt szekcióban ösz-
szesen 49 előadás hangzott el angol nyelven. ugyancsak október 27-én, a sapientia 
eMte tordai úti épületében került sor az Erdély mint jogtörténeti tér nemzetközi kon-
ferenciára, amely a Magyar Tudomány Napja Erdélyben 2017 rendezvénysorozat jogtu-
dományi szekcióját képezte. a romániai és magyarországi szakemberek részvételével 
sorra kerülő konferencia fókuszában erdély jogtörténete állt, az előadások az ókortól 
a kommunista diktatúra végéig követték a térség jogalkotásának, -alkalmazásának és 
gyakorlásának különböző aspektusait. a rendezvényt a szakosztály a sapientia eMte 
jogtudományi intézetével közösen szervezte, a magyar igazságügyi Minisztérium, il-
letve a Forum iuris egyesület támogatásával.

november 7-én krajnik-nagy károly (közíró, lapszerkesztő) A tervutasításos gazda-
ság száz esztendeje címmel tartott előadást. november 23-án Horváth istván (habilitált 
egyetemi docens, elte, állam- és jogtudományi kar, Munkajogi és szociális jogi tan-
szék, tanszékvezető) Versenyképesség és/vagy munkavállaló-barátság? A román és a ma-
gyar munka törvénykönyve összehasonlítása – egyetemistáknak és gyakorló jogászoknak 
c. előadása hangzott el a szakosztályi rendezvényen.
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december 13-án Vendéglátóipar a nagyvilágban és Kolozsváron a Gazdasági Tanács-
adó Klub szemszögéből címmel tartottak előadást Bálint alexandra teodóra, éltes rita 
és géger gyopár, a BBte közgazdaság- és gazdálkodástudományi Magyar intézetének 
keretében működő gazdasági tanácsadó klub hallgatói.

a szakosztály közgyűlésére 2017. február 8-án került sor. az eMe 2017. április 1-jén 
vincze Máriának, a szakosztály volt elnökének, gr. Mikó imre-emléklapot adományo-
zott az intézmény keretében kifejtett munkássága és a közgazdaságtudományok terü-
letén végzett egyetemi oktatói tevékenysége és kutatómunkája elismeréséül. a szak-
osztály a tisztújító közgyűlését 2018. február 19-én tartotta.

a szakosztály vezetősége: kerekes kinga elnök, alelnökök: kokoly zsolt és Balla 
emese.

5. a Műszaki Tudományok Szakosztálya küldetéséhez híven 2017-ben is fenn-
tartotta hagyományos tevékenységeit (a magyar műszaki nyelv ápolása, művelése, 
a  szakember-utánpótlás, -nevelés, a fiatal kutatók szakmai előrehaladásának a tá-
mogatása, valamint a műszaki értelmiség összefogása). ennek jegyében nemzetközi 
tudományos üléseket és tudomány-népszerűsítő előadásokat, szakmai tábort szerve-
zett, s tudományos tevékenységek, kutatások működését ösztönözte, segítette. Mun-
kássága eredményeit kiadványsorozataiban tette közzé, s az eda-ban terjesztette.

a szakosztály január 14-én kettős eseménnyel indította az évet. az évi rendes köz-
gyűléssel, melynek keretében az előző év sokrétű tevékenységét tekinteték át, végle-
gesítették az évi munkatervet, s köszöntötték a 75. életévét betöltő kerekes sándor 
választmányi tagot, megköszönve a műszaki szakosztálynak nyújtott közel negyed-
évszázados támogatását. ugyanaznap a szakosztály könyvbemutatót tartott. Máté 
Márton gépészmérnök, a sapientia eMte docense Hengeres fogaskerekek gyártószer-
számai című kötetét Hollanda dénes professzor emeritus méltatta, kiemelve egykori 
tanítványa egyedi nézeteit a csigamarókról, legnagyobb újítását a fogaskerekek v-tí-
pusú fogainak, ívekre váltásával, nagy elismeréssel nyugtázta a többévi kutatás ered-
ményének színvonalas kötetben való közzétételét, olyan tanítványként nevezve meg 
a szerzőt, „aki túlhaladta mesterét”. az eseményről Ördög i. Béla a szabadság hasábjain 
számolt be Évet értékeltek az EME műszaki szakosztályánál címmel (Szabadság, XXiX. 
évf. 12. sz., 2017. január 17.).

a magyarországi doktoranduszok Országos szövetsége Műszaki tudományok 
Osztálya a smart City konferencia (óbudai egyetem, Budapest) plenáris előadásra 
kérte fel a szakosztály elnökét, aki január 27-én a Technikatörténeti kutatások és mű-
szaki örökségvédelem Erdélyben címmel szakosztályunk sokrétű kutatási tevékenységét 
s eredményeit mutatta be. ugyancsak a szakosztály elnöke február 20-án tartotta szék-
foglaló előadását az Magyar tudományos akadémián, az Mta Műszaki Osztály szerve-
zésében Anyagtudományi kutatások és a műszaki tudományok művelése Erdélyben cím-
mel. előadása második részében ismertette az eMe Műszaki tudományok szakosztálya 
által működtetett interdiszciplináris program jelentőségét, a kutatás főbb témaköreit 

http://www.eme.ro/servlet/eme/template/news%2CPNewsScreen.vm/news_id/2670
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s az  elért eredményeket. az eseményen az eMe Műszaki tudományok szakosztálya 
képviselői is jelen voltak.

2017. március 23–24. között immár huszonkettedik alkalommal rendezte meg 
az eMe Műszaki tudományok szakosztálya a Fiatal műszakiak tudományos ülésszakát 
a sapientia erdélyi Magyar tudományegyetemmel közösen. a konferencia fővédnö-
ke lovász lászló, a Magyar tudományos akadémia elnöke, védnöke gyulai józsef, 
a novofer alapítvány kuratóriumának elnöke volt. a megnyitó és plenáris előadások 
a jános zsigmond unitárius kollégium dávid Ferenc dísztermében zajlottak. a meg-
nyitón Bitay enikő, sipos gábor elnök és dávid lászló rektor szólaltak fel a szervező 
intézmények nevében, majd a meghívott intézmények képviselői: gyulai józsef, roósz 
andrás, Csizmadia Béla, rajnai zoltán és danyi józsef. a rendezvényen Magyarország 
kolozsvári konzulátusát albertné simon edina konzul képviselte.

az ünnepi megnyitón az erdélyi Múzeum-egyesület roósz andrás akadémikus 
részére gr. Mikó imre-emléklapot adományozott az erdélyi magyar műszaki tudo-
mányosság szíves és kitartó támogatásának elismeréséül. ezt követően négy plenáris 
előadás hangzott el, négy intézmény képviseletében, neves kutatók, tapasztalt oktatók 
meghívásával: roósz andrás akadémikus, professzor emeritus, Miskolci egyetem, Mű-
szaki anyagtudományi kar, Fémtani, képlékenyalakítási és nanotechnológiai intézet: 
áttekintés a Magyar tudományos akadémia-Miskolci egyetem közös anyagtudomá-
nyi kutatócsoportjának kutatásairól; rajnai zoltán egyetemi tanár, az óbudai egyetem, 
Bánki donát gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki kar dékánja: Információbiztonság, 
tudatosság; dezső gergely egyetemi adjunktus, nyíregyházi egyetem, Műszaki és 
agrártudományi intézet, Műszaki alapozó, Fizika és gépgyártástechnológia intézeti 
tanszék: Kutatási és alkalmazási tapasztalatok az additív gyártásban; Forgó zoltán egye-
temi adjunktus, a sapientia erdélyi Magyar tudományegyetem, Marosvásárhelyi kar, 
gépészmérnöki tanszék vezetője: A virtuális és a kiterjesztett valóság mint segédeszköz 
a modern iparban.

Hatodik alkalommal adták át a Maros dezső-díjat, melynek célja a romániai magyar 
ifjú műszaki szakemberek kutatómunkájának támogatása, elismerése, további kuta-
tásra való ösztönzése. ezúttal Máriás nimród mérnökkutató vehette át a díjat (laudálta 
Máté Márton szakosztályi alelnök) eddigi kiemelkedő kutatási tevékenysége elismeré-
séül, a fiatal műszakiak tudományos ülésszakokon való sikeres előadásaiért, valamint 
a további kutatásra való ösztönzésként.

az ünnepi megnyitót a jános zsigmond unitárius kollégium ajándékműsora zárta, 
melyen az iskola diákjai léptek fel: Fekete tekla szólóhegedű, dimény kristóf szavalt, 
és gorzó Boglárka népdalt énekelt.

délután kilencvenegy előadás hangzott el nyolc szekcióban. az előadásokat tar-
talmazó programfüzet itt olvasható: http://eda.eme.ro/handle/10598/29843. Örven-
detes, hogy a kárpát-medencét megjelenítő fórum továbbra is nagy érdeklődésre 
tartott számot. a magyarországi, a felvidéki és az erdélyi fiatalok mellett Budapes-
ten és debrecenben tanuló brazíliai, vietnámi, egyiptomi, olasz egyetemi hallgatót 
is köszönthetünk körünkben. a rendezvény megnyitásával egy időben jelent meg 
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a konferenciakötet, a Műszaki Tudományos Közlemények sorozat 7. száma. a konferenci-
akötet társkiadója az óbudai egyetem, ezzel is tükrözni kívánták azt a határon átnyúló, 
többéves szakmai együttműködést, mely a közös kutatásokban és közlésekben már 
eddig is érzékelhető volt. a közös kiadás nem titkolt célja a közreműködés megerősí-
tése, látathatóvá tétele. a kiadvány összesen 148 szerző 95 írását tartalmazza, felöleli 
valamennyi műszaki szakterületet (anyagtudományok, biztonságtudomány, gépészet, 
informatikai alkalmazások, környezetvédelem, építészet, mechatronika, mezőgépé-
szet, vegyészet, villamosságtan stb.), a műszaki oktatást, tudomány- és technikatör-
ténetet, az interdiszciplináris kutatás eredményeivel is kiegészülve. a tanulmányok 
szerzői 13 egyetemet, 6 kutatóintézetet, haton pedig az ipart képviselik. a kötet és a 
tanulmányok külön-külön is elérhetők online módon az erdélyi digitális adattárban: 
http://eda.eme.ro/handle/10598/29833. a rendezvény első napjáról Ördög Béla tu-
dósított a szabadság című kolozsvári napilapban Fiatal műszakiak nemzetközi fóruma 
Kolozsváron címmel (XXiX. évf. 69. sz., 2017. március 24.). Online itt érhető el: http://
szabadsag.ro/-/fiatal-muszakiak-nemzetkozi-foruma-kolozsvaron.

a konferencia másodnapján, március 24-én az erdélyi barangolás program kere-
tében a résztvevők szakmai kiránduláson vettek részt, melynek fontosabb állomásai: 
Parajd (sóbánya), koronka, Marosvásárhely (teleki téka, Bolyai-múzeum), Marosugra 
(Haller-kastély). Programfelelős és egyben túravezető talpas jános tagtársunk volt.

az eMe Műszaki tudományok szakosztálya 2017. május 4-én 19 személlyel a ko-
lozsvári ipari park (tetarom i–iii.) meglátogatásán és szakmai bemutatóján vett részt 
kerekes sándor választmányi tag, a kolozs megyei tanács volt alelnökének szervezésé-
ben. a három helyszínen kiépült ipari egységek közül egy előre egyeztetett program 
(útvonal) szerint öt céget látogathattak meg, s ismerhették meg termékeit, gyártási 
folyamatait, s fejlesztési törekvéseit: energOBit, agressiOne, eMersOn, delOngHi, 
BOsCH. a házigazdák vetítettképes bemutatóval s az üzemi egységek megmutatásá-
val gazdagították az értékes szakmai élményeket. a szakmai napot a válaszúti kallós 
alapítványnál zárták, kötetlen beszélgetéssel egybekötött ebéddel.

a Magyar tudományos akadémia 188. közgyűlésén a külső tagok fórumán 2017. 
május 10-én arany jános-éremmel tüntették ki gyenge Csaba akadémikust, az Mta 
külső tagját, az eMe alelnökét, szakosztályunk oszlopos tagját, akinek „nemzetközileg 
jegyzett szakmai munkája és odaadó közéleti tevékenysége eredményesen építette a ma-
gyar–magyar kapcsolatokat, gyarapította az egyetemes tudományt, valamint szolgálta a 
romániai magyar közösséget”; továbbá dávid lászló tagtársunkat, a sapienta erdélyi 
Magyar tudományegyetem rektorát „kiemelkedő intézmény- és tudományszervezési je-
lentős szerepvállalásáért”.

június 13-án ötödik alkalommal került sor a Magyar műszakis ballagásra kolozsvá-
ron a kolozsvári Műszakis klub (kMdsz-kMk) és az eMe Műszaki tudományok szak-
osztálya szervezésében. a frissen végzett kolozsvári műszakis kollégákat Bitay enikő 
szakosztályi elnök, lőrincz istván, a kolozsvári Magyar diákszövetség (kMdsz) elnöke, 
gobesz zsongor-Ferdinánd, a kolozsvári Műszaki egyetem (kMe) docense, kiss ádám, 
a kMdsz-kMk volt elnöke, valamint Cserei nándor, a kMdsz-kMk elnöke üdvözölte. 
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a  ballagó diákoknak emléklapot, könyvet s virágot adtak át a szervezők, az ünnepi 
hangulathoz szőcs tamás gitárelőadása járult hozzá.

augusztus 5-én a gyerőmonostori 8. Madárleány napon Bitay enikő debreczeni 
Márton (a falu szülöttje) örökségéről tartott előadást, s mutatta be a róla szóló leg-
újabb kötetet.

a Műszaki tudományok szakosztálya augusztus 15-én és 16-án, a kolozsvári Ma-
gyar napok keretében folytatta a Kolozsvár ipartörténete című, a már említett előa-
dás-sorozatot. a két rendezvény, melyeknek jeligéje: „Hozz magaddal egy emléktár-
gyat!”, egyben találkozó az egykori alkalmazottakkal, s emléktárgyak gyűjtésére is 
lehetőséget nyújt. a 20. század ipartörténetének emlékei előadás-sorozat 9. láncsze-
meként augusztus 15-én kerekes sándor és szőcs katalin a kolozsvári nehézgép-gyár-
tó kombinát (Cug) történetét mutatták be, a 10. rendezvény augusztus 16-án volt, me-
lyen Balla györgy, Bujáki sándor és kismihály jános mérnökök az „armatura” vállalat 
történetéről tartottak előadást. Mindkét rendezvényen az előadásokat hozzászólások 
egészítették ki, hagyományosan teret adva az egykori alkalmazottak találkozójának, 
adatgyűjtésnek, s a kötetlen beszélgetésnek. az eseményekről a Főtér portálon Volt 
egyszer egy Kolozsvári Nehézgépgyár. A CUG történetéről meséltek egykori alkalmazot-
tak az Erdélyi Múzeum-Egyesületnél, a Kolozsvári Magyar Napokon címmel Fall sándor 
beszámolóját olvashatjuk: http://foter.ro/cikk/20170816_volt_egyszer_egy_kolozs-
vari_nehezgepgyar. a rendezvénysorozatról a kolozsvári rádió sugározta augusztus 
16-án lászló tibor beszélgetését a szervezővel, Ismét Kolozsvár 20. századi ipartörtének 
emlékei a magyar napokon címmel: http://kolozsvariradio.ro/2017/08/16/ismet-kolozs-
var-20-ik-szazadi-ipartortenek-emlekei-a-magyar-napokon/). a két eseményről ké-
szült riportot 2018. január 17-én tették közzé: Két gyár, egy sors – a szocialista iparosítás 
nehéz öröksége címmel (riporter lászló tibor), mely itt hallgatható meg: http://kolozs-
variradio.ro/2018/01/17/ket-gyar-egy-sors-a-szocialista-iparositas-nehez-oroksege/. 
a nagy érdeklődésnek örvendő rendezvényről a kolozsvári szabadság hasábján Ördög 
i. Béla Kolozsvári ipartörténeti nosztalgiázás, értékmentéssel címmel tudósított (XXiX. 
évf. 192. sz., 2017. augusztus 22.).

a szakosztály augusztus 24–27. között tizenhatodik alkalommal szervezte meg 
a technikatörténeti alkotótábort. ez alkalommal Parajd és környéke volt a terepmun-
kák helyszíne. a 8 fős csapat első ízben végzett helyszíni terepszemléjén a felmérni 
kívánt objektumokat vette számba, s dolgozta ki az elkövetkező időszak célirányos 
munkálatait: a parajdi sóbánya, a munkástelep és sómalom helyének megtekintése, 
a  sószoros bejárása, a régi telephelyek és bányahivatalok felkutatása. ugyanakkor 
a környéket is bejártuk, korondon fazekasműhelyeket látogattunk meg, és megvizs-
gáltuk az unitárius templom toronyóráját; énlakán az unitárius templomtorony állapo-
tát és harangjait mértük fel. a tábor szakemberei között a kolozsvári Műszaki egyetem, 
a Babeş–Bolyai tudományegyetem, a sapientia eMte és széchenyi istván egyetem 
oktatói voltak. az interdiszciplináris kutatáshoz szükséges szakmai tudás érdekében 
a résztvevőket különböző szakterületekről szólítottuk meg, így volt köztük gépész, 
anyagtechnológus, geológus, turisztikai szakértő, építész, közgazdász. a táborban 
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megkezdett munkálatok az eMe Műszaki tudományok szakosztálya keretei között to-
vábbfolytatódnak, időközben elkezdődött a forrásdokumentumok gyűjtése. a továb-
biakban kisebb (szak)csoportokban, diákok bevonásával folyatatódnak a felmérések 
konkrét munkálatai. ezúton köszönjük a Communitas alapítvány anyagi támogatását, 
mely hozzájárult a tábor sikeréhez.

Október 6-án Debreczeni Márton öröksége című rendezvény keretében deb-
reczeni-droppán Béla, a Magyar nemzeti Múzeum történész-főmuzeológusa tartott 
könyvbemutatóval egybekötött előadást Debreczeni Márton kultusza gróf Mikó Imre 
Debreczeni-életrajzától Bitay Enikő kötetéig címmel az eMe meghívására. a rendezvény-
nek hármas célja volt. debreczeni Márton kultuszának fenntartását, példaértékű tevé-
kenységének felelevenítését kívánta láthatóvá tenni. a könyvbemutató kapcsán (Bitay 
enikő Debreczeni Márton, az „egyetlen” erdélyi bányász műszaki öröksége c. kötet) az eMe 
keretében zajló hagyatékok digitalizálása, örökségvédelmi tevékenységek és eredmé-
nyeik bemutatása. valamint az október 6-i emlékezés napja jegyében azok emlékét is 
megtisztelni, akik közvetve voltak mártírjai (vértanúi) az 1848/49-ben lezajlott forra-
dalomnak és szabadságharcnak, mint debreceni Márton is. a rendezvény házigazdája 
sipos gábor elnök volt, a könyvbemutató felkért hozzászólói: Péntek jános nyelvész, 
az eMe alelnök, Máté Márton gépészmérnök, a sapientia eMte docense. a rendez-
vény záróbeszédét egyed ákos történész, az Mta külső tagja tartotta az október 6-i 
megemlékezés jegyében. a szabadság napilap Örökzöld debreczeni Márton örök-
sége címmel számolt be az eseményről: http://szabadsag.ro/-/orokzold-debrecze-
ni-marton-oroksege (Szabadság, XXiX. évf. 234. sz., 2017. október 10. ). a  kolozsvá-
ri rádió október 28-án tette közzé online lászló tibor riportját Debreczeni Márton 
– méltatlanul elfeledett nagyságunk címmel: http://kolozsvariradio.ro/2017/10/28/
debreczeni-marton-egy-meltatlanul-elfeledett-nagysagunk/. 

Október 18-án Márton lászló alelnök tagtársunk a Bajai vízügyi Főiskolán tartott 
előadást Kós Károly a művészi kovácsolás formatervezője címmel. november 2-án az Idő 
és az Ember konferencián (XIX. Simpozion Național timpul și Omul) a ploiești-i óramú-
zeumban Márton lászló immár tizedik alkalommal tartott előadást román nyelven 
Orologii contemporane címmel, ezáltal is népszerűsítve az eMe Mtsz technikatörténeti 
kutatásainak eredményeit.

november 18-án a Magyar tudomány ünnepe rendezvénysorozat keretében 
a kecskeméti neumann jános egyetem az agtedu 2017-es konferenciát a kihelyezett 
gazdálkodási karán szervezte szolnokon, melyen Bitay enikő felkért előadóként plená-
ris előadást tartott Anyagtudomány művelése az erdélyi interdiszciplináris kutatásokban 
címmel.

a Magyar Tudomány Napja Erdélyben ünnepi megnyitóján, november 24-én gobesz 
zsongor-Ferdinánd tagtársunkat, a kMe docensét gr. Mikó imre-emléklappal tüntették 
ki az eMe Műszaki szakosztályában kifejtett munkássága és az építészet területén vég-
zett egyetemi oktatói tevékenysége és kutatómunkája elismeréséül.

a szakosztály a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében 
tartotta meg a XVIII. Műszaki Tudományos Ülésszakot a sapientia eMte Marosvásárhelyi 

http://szabadsag.ro/-/orokzold-debreczeni-marton-oroksege
http://szabadsag.ro/-/orokzold-debreczeni-marton-oroksege
http://kolozsvariradio.ro/2017/10/28/debreczeni-marton-egy-meltatlanul-elfeledett-nagysagunk/
http://kolozsvariradio.ro/2017/10/28/debreczeni-marton-egy-meltatlanul-elfeledett-nagysagunk/


26

karral közös szervezésben november 25-én. a konferencián jelentős intézményközi 
projektek, együttműködések eredményeit ismerhettük meg. ugyanakkor betekintést 
nyerhettünk az eMe Műszaki szakosztály tudomány- és technikatörténeti szakcso-
portjának, illetve a társszervező sapientia erdélyi Magyar tudományegyetem Maros-
vásárhelyi kar gépész- és villamosmérnöki tanszékek munkálataiba is. a rendezvényen 
nyolc egyetemről, négy kutatóintézetből összesen negyvenkét szerző huszonkét főleg 
csoportos kutatási munkáját ismerhettük meg. a változatos, sokszínű előadások tech-
nikatörténeti, anyagtudományi, anyagtechnológiai, biztonságtudományi, gépészeti, 
automatizálási, építészeti, geotechnikai, biomechanikai, fogászati implantátumok 
fejlesztési témákat érintettek. a konferencia előadásainak programfüzete itt olvas-
ható: http://eda.eme.ro/handle/10598/30174. az előadások írott változatai a Műszaki 
Tudományos Közlemények sorozat 8. számában jelennek meg, illetve online módon is 
elérhetők lesznek az eda-ban. újdonságként az elhangzott előadások angol nyelvű 
cikkeit digitális kiadványban is közzétesszük a Papers on Technical Science sorozatban, 
a kutatási eredményeket ily módon igyekszünk széles körben terjeszteni, a nemzetközi 
vérkeringésbe is eljuttatni. a rendezvényen adták át ünnepélyesen a szakosztály kitün-
tetését, a jenei dezső-emléklapot, melyet ezúttal Máté Márton gépészmérnök, a sapi-
entia eMte egyetemi docense vehette át az erdélyi magyar műszaki tudományosság 
fejlesztésében és ápolásában kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréséül (laudálta 
kelemen andrás, a sapientia eMte Marosvásárhelyi karának dékánja).

december 13-án a szakosztály elnöke a Budapesti Műszaki és gazdaságtudományi 
egyetem gépész karán Czigány tibor akadémikus professzorral, dékánnal tanácsko-
zott a szakosztály új folyóirata (Acta Materialia Transylvanica. Anyagtudományi Közle-
mények) ügyében, másnap gyulai józsef akadémikus professzorral is, akik szakmai 
támogatásukat ajánlották fel. a degruyter céggel kötöttünk szerződést, mely vállalta 
2018-tól az adminisztratív munkát az újonnan beinduló Acta Materialia Transylvania. 
Anyagtudományi Közlemények folyóirat és a Műszaki Tudományos Közlemények sorozat 
nemzetközi adatbázisokban való jegyzéséért s terjesztéséért.

a 2017-es évben három új kötet jelent meg a szakosztály gondozásában s támoga-
tásával. a Műszaki Tudományos Közlemények sorozatban: Mtk 6. XVII. Műszaki Tudomá-
nyos Ülésszak. The XVI-th International Conference of Technical Sciences. konferenciakötet 
(szerk. Bitay enikő, Máté Márton); Mtk 7. XXII. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka. 
Proceedings of the XXII-th International Scientific Conference of Young Engineers. kon-
ferenciakötet (szerk. Bitay enikő), valamint a Tudomány- és Technikatörténeti Füzetek 
sorozat 11. jancsó árpád Az Osztrák–Magyar Monarchia első vicinálisa. A Valkány–Per-
jámos–Varjas-vasútvonal története kötete (lektor: nagy-györgy tamás). a kötetek szak-
maiságában nagy szerepük volt a lektoroknak és kerekes györgy olvasószerkesztőnek.

a szakosztály a 2017. évben is együttműködött más intézményekkel, folytatódtak 
a közös kutatások a sapientia erdélyi Magyar tudományegyetemmel, a Babeş–Bolyai 
tudományegyetemmel, a Budapesti Műszaki és gazdaságtudományi egyetemmel, va-
lamint az óbudai egyetemmel, melyek eredményei különböző fórumokon hangzottak 
el, és jelentek meg társszerzőségben, kiadványokban.
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tovább folytatódtak a szakosztály keretei között zajló műszaki és interdiszciplináris 
archeometallurgiai, tudomány- és technikatörténeti kutatások, valamint az ipartörté-
neti emlékek gyűjtése is, interjúk készítése. jelentősebb kutatási témák 2017-ben, me-
lyek eredményeiről előadásokban, közleményekben számoltak be a kutatók: A mikházi 
vicus (Maros megye) területén legújabban feltárt vassalakok archeometriai vizsgálata; 
Székelyföld technikatörténete; A balánbányai rézérc (kalkopirit) felhasználhatóságának 
tanulmányozása a bronzkori eszközök előállításában; Martin Lajos (1827–1897) műszaki 
hagyatékának kutatása, digitalizálása.

a szakosztály tisztújító közgyűlése 2018. január 12-én volt. a Műszaki tudományok 
szakosztály kiadványainak műszaki szerkesztője, valamint a szakosztály digitális prog-
ramok felelőse szilágyi júlia mérnök, az ipartörténeti gyűjtemények katalogizálója Or-
bán katalin önkéntes. 

a szakosztály vezetősége: Bitay enikő elnök, Márton lászló és Máté Márton alelnö-
kök, kisfaludi-Bak zsombor titkár.

6. a Matematikai és Informatikai Szakosztály tagjai a 2017-es év folyamán kü-
lönböző tudományos ülésszakok, előadások, konferenciák, szakmai versenyek és to-
vábbképzők szervezéséhez járultak hozzá. az előző években sikerült szoros együtt-
működést kialakítani a BBte és a sapientia eMte oktatóival, a Farkas gyula és a Mitis 
egyesületekkel, a Matlap közösségével, a radó Ferenc Matematikaművelő társasággal, 
valamint a kaB matematikai, informatikai és csillagászati szakbizottságával. ennek az 
együttműködésnek a folytatását jól szemlélteti az, hogy közösen szervezték meg 2017. 
november 3–5. között a 8. Matematika és Informatika Alkalmazásokkal Konferenciát. 
a konferenciaszervezésben az eMe-nek elsősorban azért volt kulcsfontosságú szere-
pe, mert egyedül a mi szakosztályunk képes az akadémiai szféra különböző rétegeit, 
egyetemi oktatókat, kutatókat és hallgatókat, illetve a középiskolákban matematikát 
és informatikát oktató pedagógusokat egyaránt szervezeti tagként megszólítani. 
a rendezvényen adták át a Farkas gyula emlékérmet, melyet 2006 óta ennek a konfe-
renciának a keretében szoktak átadni. az emlékérmet olyan általános iskolában vagy 
középiskolában oktató matematika vagy informatika szakos tanár kaphatja, aki tevé-
kenységével jelentősen hozzájárult a matematikai vagy informatikai ismeretek terjesz-
téséhez, és a tehetséggondozásban kiemelkedő eredményeket ért el. az idén egyed 
géza kézdivásárhelyi matematikatanár, szabó zoltán szászrégeni informatikatanár és 
székely éva medgyesi matematikatanárnő részesült az elismerésben. a laudációkat 
soós anna, darvay zsolt és kolumbán józsef állította össze, és adorjáni Csilla olvasta 
fel. a díjakat andrás szilárd, a Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért 
elnöke adta át. a konferencia három, a matematika körébe tartozó, plenáris előadással 
folytatódott. Balogh zoltán egyetemi tanár (universität Bern, Mathematisches insti-
tut, svájc) tartott előadást Optimális anyagszállítás és az új világok geometriája címmel. 
ezután némethi andrás egyetemi tanár (Mta rényi alfréd Matematikai kutatóintézet, 
elte Budapest, Matematikai intézet, geometriai tanszék) Algebrai egyenletek geometri-
ája című előadása következett. végül tóth Bálint egyetemi tanár (az academia europea 
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tagja, Mta rényi alfréd Matematikai kutatóintézet, university of Bristol, egyesült ki-
rályság) Brownian Motion and „Brownian Motion” című plenáris előadása zárta a sort. 
Másnap ugyancsak plenáris előadásokkal folytatódott a konferencia. Munkácsy kata-
lin főiskolai docens (elte ttk Matematikatörténeti és Módszertani központ) Alkalma-
zott matematikatörténet címmel tartott előadást. végül informatika témakörben gaskó 
noémi egyetemi adjunktus (BBte Magyar Matematikai és informatikai intézet) Közös-
ségek keresése sajátos hálózatokban című előadása következett. a plenáris előadások 
után párhuzamos szekciókban folytatódott a rendezvény matematika, informatika és 
didaktika előadásokkal. Összesen 25 előadás hangzott el, és több mint 60 személy vett 
részt a rendezvényen. a konferencia zárónapján Kása Zoltán vezetésével kolozsvári 
matematikatörténeti emlékhelyek meglátogatására került sor, melynek különös aktu-
alitást kölcsönzött az a tény, hogy a rendezvény november 3-án kezdődött, pontosan 
azon a napon, amikor Bolyai jános 1823-ban megírta híres levelét apjának: „a semmi-
ből egy új, más világot teremtettem”. 

a 2017-es év egyik jelentős eseménye az volt, hogy Kása Zoltán rendezésében el-
készült a Matematika a Bolyain. Adalékok a matematika történetéhez a Bolyai Tudomány-
egyetemen 1945–1959 című 105 perces dokumentumfilm. a filmben kolumbán józsef, 
németh sándor, szilágyi Pál, néda árpád, Bitay lászló, lászlófy Pál, néda ágnes, vizi 
imre, Hamburg Péter és Orbán Béla osztja meg a nézőkkel az egykori Bolyai tudo-
mányegyetemmel kapcsolatos gondolatait. a 8. Matematika és informatika alkalma-
zásokkal konferencia keretében első alkalommal került nyilvános bemutatásra ez az 
igen fontos matematikatörténeti dokumentumfilm.

tisztségviselők: robu judit elnök, Makó zoltán alelnök, darvay zsolt titkár.

7. az Agrártudományi Szakosztály a 2017-es immár hagyományossá vált újévi 
borkóstolóval és sajtbemutatóval kezdte a tevékenységét január 21-én. Február 23-
án a természettudományi szakosztállyal közösen tartottak könyvbemutatót, ahol 
Bartók katalin szerkesztő ismertette a Nyárády Erazmus Gyula emlékezete c. kötetet. 
Március első szombatján a Nyárádszeredai kertésznapok és magbörze került ismét 
megrendezésre. 

a sapientia erdélyi Magyar tudományegyetem sepsiszentgyörgyi tanulmányi köz-
pontjában április 4-én Macalik ernő biológus telt házas közönség előtt tartott előadást 
Gyógynövényekkel egészségünkért címmel. az előadást követően sor került a Cseke Pé-
ter által szerkesztett Eke és toll. Dr. Nagy Miklós emlékezete című könyv bemutatójára, 
Biró annamária, Cseke Péter és Farkas zoltán méltatták a nagy előd munkásságát. két 
héttel később a könyvet a családtagok jelenlétében újra ismertették, méltatták, em-
lékeztek kolozsváron az eMe székházban. a könyvet harmadszor a Marosvásárhelyi 
kertész konferencián is bemutatták május 6-án. 

Május 5–7. között negyedik alkalommal szervezi meg a sapientia eMte kertészmér-
nöki tanszéke a szakosztállyal közösen az erdélyi kertész és tájépítész konferenciát a 
sapientia eMte Marosvásárhelyi kampuszában. június 6-án Csapó jános a sapientia 
eMte és a debreceni egyetem professzora Mennyire higgyünk a reklámoknak, internetes 
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információknak, kósza híreknek címmel tartott előadást a sapientia eMte sepsiszent-
györgyi tanulmányi központjában.

a kolozsvári Magyar napokon a természettudományi szakosztállyal közösen szer-
vezett tematikus előadásorozat keretében lázár lászló a Víz a mezőgazdaságban cím-
mel tartott előadást.

a sapientia eMte kertészmérnöki tanszéke az eMe agrártudományi szakosztálya, 
illetve a támogató cégek (alcedo, Caussade semences, duPont Pioneer, kWs, Maisa-
dur semences és Marton genetics) közreműködésével szeptember 28-án került sor ku-
koricahibridek bemutatására egy szakmai rendezvény keretében. a szakmai bemutató 
során, az általános termőhelyi és technológiai adatok felvázolását követően, a nemesí-
tő cégek képviselői a kukoricahibridek fontosabb értékmérő tulajdonságait ismertet-
ték a résztvevőkkel. a kertészmérnöki tanszék kísérleti és tangazdasága keretén belül 
hatodik éve folyik a kukoricahibridek vizsgálata. 2017-ben hat nemesítő cég részéről 
összesen 30 kukoricahibridet tartalmaz a kísérleti és bemutató parcella.

a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvény keretében a szakosztály Az em-
berközpontú elméleti és alkalmazott agrártudomány címmel szervezett szakmai fóru-
mot hazai és külföldi, a pályakezdő és a tapasztalt szakemberek számára, melynek 
keretében az agrártudomány aktuális kérdéseiről, jövőbeni kihívásairól értekeztek. 
tizenegy előadás hangzott el, két meghívott előadó a Mosonmagyaróvári széchenyi 
istván egyetem Mezőgazdaság és élelmiszertudományi karáról érkezett, s bemutatták 
intézményük múltját és fejlődését, külön hangsúlyozva a gyakorlati oktatás szerepét. 
az előadások színes tematikát öleltek fel: tudománytörténeti, mezőgazdasági, nö-
vénytermesztési, agrárgépészeti előadások hangzottak el, s ugyanakkor neves szak-
mai elődökről is megemlékeztek, munkásságukat kiemelve.

tisztségviselők: nyárádi imre istván elnök, Fazakas Csaba alelnök, lázár lászló 
titkár.

ifjúsági szakcsoportjaink

egyesületünk 2017-ben is felkarolta, támogatta és ösztönözte a tudományos után-
pótlást biztosító szakmai műhelyeket és az azok által tömörített, kutatómunkára vál-
lalkozó diákságot.

a Kolozsvári Magyar Történészhallgatók Egyesülete (KoMaTE) az elmúlt egy 
évben két tisztújítást tartott. az első ilyen közgyűlésre 2017 márciusában került sor, 
amikor az addigi elnök, Belényesi Hunor leköszönt. a vezetőségben helyét telegdi 
imre vette át, valamint alelnökök Orbán tamás és Balog apollónia lettek. ebben az 
időszakban több közösségépítő rendezvényt tartottak a tanárok együttműködésé-
vel, valamint a kolozsvári Műszaki klubbal. április végén szervezték meg a már ha-
gyományos tavaszi tábort, melynek ezúttal szindet választották helyszínéül, a ren-
dezvényen több résztvevő tartott előadást a jelenlevőknek. Május végén egy sikeres 
pályázatnak köszönhetően egy napra ellátogattak válaszútra, ahol meglátogatták a 
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Bánffy-kastélyt. a nyár folyamán elkészültek a gólya Füzetek, amelyeket októberben 
a tanévnyitó után adtak át az elsőéveseknek, valamint a hivatalos tanévnyitó után al-
kalmat teremtettek arra, hogy a diákok és a tanárok informális körülmények között ta-
lálkozzanak, beszélgessenek. a történelem karra beiratkozott elsőéveseknek október 
végén szervezték meg a már hagyományos gólyatábort árokalján, amelyen 30 lelkes 
elsőéves vett részt. novemberben tanévindító közgyűlésre került sor, ahol tisztújítást 
tartottak. elnöknek Balog apollóniát, alelnököknek gotsman annabellát és kénesi já-
nost választották meg. e hónapban került megszervezésre a szokásos töri-Földi gólya-
bál is, amit a tradíciókhoz híven a földrajz karral közösen szervezek meg az elsőévesek 
számára. az év végéhez közeledve még egy nagy program volt, amit sikerült kivitelez-
ni, ez pedig a koMate napok, amely egy egész hétvégés rendezvénysorozat a diákok 
és a tanárok részére. 

a GEKKO (Geológus Egyetemisták Kolozsvári Kutató Osztálya) 2017-ben is 
egy közösségi és szakmai tevékenységekkel gazdag évet zárt. ebben az évben immár 
tizedik alkalommal került megrendezésre a hagyományos nyári gekkO tábor, amely 
idén négynapos sátoros jellegű volt, helyszíne Felsőbánya és környéke. a résztvevők 
a tábor alatt megismerhették a térség földtanát, a már bezárt külszíni bányákat, va-
lamint ásványgyűjteményüket is bővíthették a bányák meddőhányóiról, mesterséges 
feltárásokból a túrák alatt. szeptember közepén Wanek Ferenc vezetésével egy geoló-
gus egyetemistákból álló öttagú csoport vett részt sztánának és környékének földtani 
feltérképezésében, amelynek feldolgozása még folyamatban van. az ősz folyamán 
a frissen felvételizett geológus gólyák számára gólyabált és gólyatábort is szerveztek. 
a gólyatábort szinden tartottuk, ahol a tordai-hasadékhoz túráztak, eközben a gólyák 
ismerkedhettek a térség földtanával. az év folyamán a gekkO tagjai számos konfe-
rencián képviseltették magukat dolgozatokkal, poszterekkel vagy résztvevőkként: XX. 
erdélyi tudományos diákköri konferencia (etdk), XiX. székelyföldi geológus találkozó 
(szgt), a XiX. Bányász-, kohász-, Földtani konferencia (BkF) és abt antal–gaál istván 
emlékkonferencia. a konferenciai részvétel mellett a szgt szervezésében és lebonyo-
lításában is részt vettek, valamint önkéntesként a BkF lebonyolításában. 

a gekkO-val kapcsolatos információk, programok elérhetők a geológusképzés 
magyar nyelven, BBte, kolozsvár Facebook-oldalon (facebook.com/foldtan). a gekkO 
vezetőségi tagjai: jakab anna elnök, Barabás emese alelnök, szigyártó Ottilia titkár.

Fiókegyesületeink

a fiókegyesületek fontos pillérei az eMe-nek, hiszen tudományos tevékenységük 
kiterjed olyan vidékekre is, ahol nagy szükség van a tudományos élet fellendítésére, 
fenntartására, népszerűsítésére. együttműködnek a helyi civil szervezetekkel, önkor-
mányzatokkal, így rendezvényeik a helyi igényeket is szem előtt tartva, ezek anyagi 
hátterét is igyekeznek közösen megteremteni. akárcsak a szakosztályok esetében 
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vezetőik önzetlen közösségi munkát végeznek a tudományos élet fellendítéséért, a vi-
déki tagság összefogásáért, mely feladat azért is értékelendő, hiszen különböző tudo-
mányterület szereplőit szólítja meg.

A gyergyószentmiklósi fiókegyesület számos tudományos előadást, könyvbe-
mutatót szervezett a 2017-es esztendőben. rendezvényeik közül kiemelkedett a Ma-
gyar tudomány napja rendezvénysorozat alkalmából szervezett nemzetközi törté-
nészkonferencia, melyet a szent lászló-emlékév alkalmából szerveztek, történészek és 
művészettörténészek beszéltek a szent király uralkodásáról és kultuszának továbbélé-
séről, a székelységhez fűződő kapcsolatáról. a konferenciának 11 előadója volt (Csu-
kovits enikő, tringli istván az Mta kutatóintézetének történészei, szakálos éva, az esz-
tergomi Balassa Bálint Múzeum művészettörténésze, tüdős kinga sepsiszentgyörgyi 
történész, jánó Mihály sepsiszentgyörgyi művészettörténész, garda dezső a Babeș–
Bolyai tudományegyetem előadótanára, Balázs lajos a csíkszeredai sapientia eMte 
előadótanára, vetési lászló az erdélyi református Püspökség részéről, kissné Portik 
irén gyergyószentmiklósi néprajzos), illetve 80 személy vett részt a rendezvényen.

Fiókegyesületi elnök: garda dezső.

a Zilah és Vidéke Fiókegyesület az erdélyi Múzeum-egyesületnek kevés taggal 
működő része, a szórványban dolgozik, ahol több más (főleg helyi) kulturális szervezet 
is működik. ezekkel sikerült jó partneri kapcsolatot teremteni, hiszen közös a cél: az 
erdélyi (a mi szempontunkból itt és most: szórvány-) magyarság önazonosságtuda-
tának erősítése. az összefonódást az is jól tükrözi, hogy több fiókegyesületi tag más 
egyesületen belül is dolgozik, vagy akár vezetőségi tag (pl. a zilahi eMke – lakóné He-
gyi éva, Bajusz istván; tövishát kulturális társaság – szilágycseh – vida katalin, stb.). 
Így együttműködtek a zilahi eMke-vel, a Pro zilah egyesülettel, a szilágy társasággal, 
a szilágysomlyói eMe-fiókegyesülettel és a Báthory istván alapítvánnyal, a szilágycsehi 
tövishát kulturális társasággal, a zilahi Megyei Múzeummal, a szilágy Megyei Művelő-
dési és Művészeti központtal, a Hepehupa művelődési folyóirattal stb. 

Mivel önálló anyagi alappal nem rendelkeznek, főként más szervezetek munkáját 
segítették, és jelen voltak a főleg ősszel tartott különböző falunapokon (ezek mindig jó 
alkalmak voltak az amúgy is nagyon szétszórt tagsággal való találkozásokra, beszélge-
tésekre), de képviselték a fiókszervezetet (esetenként hozzájárulva a szervezéshez is) 
például a Magyar kultúra napján, március 15-én a magyar nemzeti ünnepen, a törté-
nelmi évfordulók megemlékezésein, a szilágysomlyói Báthory-napokon, a szilágycsehi 
tövishát-napokon, a zilahi szüreti napokon, a Megyei Múzeum és a szilágy Megyei Mű-
velődési és Művészeti központ rendezvényein, a költészet tavaszán, a városnapokon 
stb.

a fiókegyesület évi nagy rendezvénye a szilágyság-kutatás napja, a rendezvény-
nek minden évben külön témája van, amely a magyar kultúrához és a szilágysághoz 
kapcsolódik. 2017-ben a Xiv. szilágyság-kutatás napjának témája: Művészetek a Szilágy-
ságban. In memoriam Szabó Vilmos. a kétnapos rendezvényt május 19-én szabó vilmos 
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retrospektív kiállítással nyitották meg a szilágy Megyei Művelődési és Művészeti köz-
pontban, majd ugyanitt folytatódott a tudományos ülésszak, ahol a következő előa-
dások hangzottak el: Balog lucian: Szimbólumok hermeneutikai elemzése Szabó Vilmos 
művészetében, Oláh Mihály: Hévézi Endre művészete és zilahi vonatkozásai, Bajusz ist-
ván: Egy zilahi úrasztali kehely és ami mögötte van, lakó éva: Szimbólumok a református 
egyház textiliáin (XVII–XVIII. sz.). az előadások után lászló lászló mutatta be a Magyari 
Hunor – lászló lászló – gyöngyössy jános: Ahogy az Egy Isten látja. 40 erdélyi unitárius 
templom c. könyvet. az ülésszak végén a fiókszervezet átadta a Petri Mór-díjat, amely-
lyel olyan személyek munkáját szeretné elismerni, megköszönni, akik a szilágyság-ku-
tatásban, a térség kultúrájának előmozdításában jeleskedtek, illetve támogatták azt. 
az első napot a dobai citerások játéka zárta. a rendezvény másnap, május 20-án szi-
lágylompértban folytatódott, ahol Bogya árpád lelkész mutatta be a templom festett 
kazettás mennyezetét. ezek után szilágynagyfaluban tekintették meg Posta rozália 
néprajzi gyűjteményét, és bekapcsolódtak a helyi Bánffy napok eseményeibe.

a szilágyság-kutatás napján elhangzott előadásokból a Hepehupa szilágysági mű-
velődési folyóirat közöl teljes vagy részleges anyagot, ily módon pedig ezek olyan sze-
mélyekhez is eljutnak, akik nem tudtak részt venni a rendezvényen, illetve távolabbi 
vidékek felé is közvetítődnek.

a fiókegyesület másik nagy rendezvényére november 22-én került sor érmindszen-
ten A nagy fiára emlékező szülőföld címmel, ahol ady születésének 140. évfordulójára 
emlékeztek. ez alkalommal emléktáblát helyeztek el a szülőházon, és a következő előa-
dások hangzottak el: kovács kuruc jános: Ady-ünnepségek és -megemlékezések Kalo-
taszegen és a Szilágyságban, vincze Minya istván: Ady Kalotaszegen, kelemen Hunor: 
Miért időszerű Ady?, demény Péter költő előadása: Lázadt lelkem ezer évet. Ady Endre 
sebzett forradalmisága. az ünnepséget Marosán Csaba színművész rövid összeállítása 
ady endre verseiből, valamint más szavalatok és a dobai citerások játéka egészítette ki.

a 8. kolozsvári Magyar napok alkalmával augusztus 14-én a Fiókegyesület (Bajusz 
istván), a zilahi eMke (lakóné Hegyi éva) és a szilágysági református egyházmegyék 
kiállítást rendeztek Magyarország kolozsvári Főkonzulátusán Isten dícsőségére (a szi-
lágysági református egyházak kegytárgyai és textiliái képekben) címmel.

a programok megvalósítását a fiókegyesület tagsága és szimpatizánsok saját 
munkájukkal, adományokkal támogatták, viszont zökkenőmentes és sikeres lezajlását 
a Communitas alapítványnak is köszönhetik, az eMe-n keresztül.

Fiókegyesületi elnök: Bajusz istván.

A szilágysomlyói fiókegyesület 2017 január 18-án tartotta meg éves közgyűlését, 
ahol elfogadták széman Péter elnök 2016-os beszámolóját, valamint megtárgyalták és 
jóváhagyták a 2017-es munkatervet. a fiókegyesület március 15-én emlék ünnepséget 
tartott az rMdsz-szel és a Báthory istván alapítvánnyal közösen. Május 19–20-án 
társszervezője volt az eMe zilah és vidéke fiókegyesülete által szervezett Xiv. szilágy-
ság-kutatás napján, melynek témája: Művészetek a Szilágyságban – In memoriam Szabó 
Vilmos. a rendezvény helyszíne zilah, szilágylompért, és szilágynagyfalu volt. 
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szeptember 1–3. között tartották a XXiv. Orvostovábbképzőt a XXv. Báthory na-
pok keretében, helyszíne szatmárnémeti, rómain katolikus Püspökség, az Egészséges 
életmód – a COPD-es betegek életminőségének javítása témájú rendezvényen 8 előadás 
hangzott el, 119-en regisztráltak. szeptember 20–24. között ötnapos magyar fesztivál-
ra került sor a XXv. jubileumi Báthory napokon, melynek keretében, szeptember 23-án 
román–magyar történészkonferenciát szerveztek a Báthory istván alapítvánnyal kö-
zösen, 400 év történelem a somlyói várban címmel. előadók: Báthori gábor (nyírbátor, 
Magyarország), kovács andrás (kolozsvár), Horia Pop (szilágysomlyó), sipos gábor 
(kolozsvár), kiss lászló (Csilizradvány, Felvidék), daniel Hrenciuc (radóc). szeptember 
29.–október 1. között a gál kelemen Oktatási központtal (rMPsz) közösen szervezték 
a Xvii. Pedagógus-továbbképzőt, melynek témája: Technológia az oktatás szolgálatá-
ban – a digitális kompetencia fejlesztése napjainkban. november 22-én a szilágysomlyói 
fiókegyesület az eMe zilah és vidéke fiókegyesületével közösen tartott vándorgyűlést 
érmindszenten A Nagy fiára emlékező szülőföld címmel, ady endre születésének 140. 
évfordulója alkalmából. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat kere-
tében megszervezett tudományos ülésszakot emléktábla-avatás és annak megkoszo-
rúzása követte. a fiókegyesület tagjai részt vettek az eMe közgyűlésén, az eMeOgysz 
közgyűlésén és kovásznai tudományos ülésén, valamint A Magyar Tudomány Napja 
Erdélyben rendezvényein.

Fiókegyesületi elnök: széman Péter.

a Csíkszeredai Fiókegyesület legfontosabb 2017-es eseménye a magyar tudo-
mány napja alkalmából november 10-én Szent László király erdélyi, székelyföldi kultusza 
címmel szervezett nemzetközi konferencia, ahol nyolc előadás hangzott el. ezenkívül 
az elmúlt évben jelent meg a Dózsa című konferenciakötet, amely a fiókegyesület ál-
tal, a 2014-es tudomány napja alkalmából, szervezett dózsa-konferencián elhangzott 
előadások, tanulmányok anyagát tartalmazza. a kötetet 2017 áprilismájusában Csík-
szeredában, sepsiszentgyörgyön és dálnokon is bemutatták Balázs lajos, Oláh gál 
robert, sarány istván, ambrus tünde közreműködésével. szintén a tavaly jelent meg 
a 2015-ös tudománynapi konferencia előadásaiból szerkesztett kötet Aporok szolgá-
latában címmel, melynek május 19-i bemutatóján ambrus tünde, Berekméri árpád 
róbert, nemes gyula működtek közre. a fiókegyesületi tagok tudományos ismeretter-
jesztő tevékenységet is folytattak. az elmúlt évben ambrus tünde és Balázs lajos több 
helyszínen tartottak előadásokat.

Fiókegyesületi elnök Balázs lajos, titkár ambrus tünde.

az EME sepsiszentgyörgyi fiókegyesülete a 2017-es évben is fontosnak tartot-
ta az intézmény híreinek és eseményeinek a közösségi hálón történő népszerűsítését. 
a fiókegyesület tavalyi központi rendezvénye a Magyar tudomány napja rendezvény-
sorozat keretében tartott konferencia volt. az Emberközpontú tudomány – ember a tu-
domány célkeresztjében című konferenciát november 17-én tartották sepsiszentgyör-
gyön, a sapientia eMte sepsiszentgyörgyi épületében. a fiókegyesületi rendezvény 
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2017-ben is a Magyar tudományos akadémia által kijelölt tematikába illeszkedett. 
a konferencia három előadója: Bartha sándor, a green energy egyesület tudományos 
főmunkatársa, kinda eleonóra, a székely Mikó kollégium református vallástanára, vala-
mint kulcsár erika, a Babeş–Bolyai tudományegyetem, közgazdaság- és gazdálkodás-
tudományi kar, sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozatának adjunktusa. a  különböző 
tudományterületeken tevékenykedő székelyföldi kutatók előadásaival a  szervezők 
az embert a kutatás tárgyaként használó tudományterületek sokféleségére, illetve az 
interdiszciplinaritás fontosságára hívták fel a figyelmet. az eMe sepsiszentgyörgyi fi-
ókszervezetének tavalyi Mtne rendezvénye is nagy érdeklődésre tartott számot: több 
mint ötven érdeklődő foglalt helyet a közönség soraiban.

Fiókegyesületi elnök Bíró Boróka júlia, titkár kulcsár erika.

a Marosvásárhelyi Fiókegyesület tagjainak nagyobbik része nem végez folya-
matosan tudományos munkát. akik tudományos tevékenységet folytatnak – közülük 
elsősorban a természet- és műszaki tudományok művelői –, azt nem az eMe keretében, 
hanem egyéb szakmai intézményekben, egyesületekben vagy egyéni úton, szabad-
idejükben fejtik ki, de az 1. szakosztályból is többen az eMe-n kívül más tudományos 
szervezetekhez is kapcsolódnak, így például a történészek a marosvásárhelyi Borsos 
tamás egyesülethez, a néprajzosok a kriza jános néprajzi társasághoz.

a fiókegyesület A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvény keretében em-
lékkonferenciát szervezett a reformáció 500. évfordulója alkalmából. 13 történész és 
irodalomtörténész mutatta be előadását a kultúrpalota kistermében, mely esemény 
a nagyközönség számára is nyitott volt. a szakmai szempontból aktív tagok részt vet-
tek egyéb tudományos intézmények által szervezett hazai és külföldi tudományos 
megnyilvánulásokon, és szakmai folyóiratokban és tanulmánykötetekben több tanul-
mányt tettek közzé. Mindezek mellett a tapasztalt kutatók elsősorban – de nem csak 
– a pályakezdő fiataloknak szakmai tanácsadást nyújtottak.

Fiókegyesületi titkár simon zsolt.

Kutatóműhelyek

korábban már jeleztük, hogy egyesületünk folyamatosan támogat olyan tudo-
mányos műhelyeket, amelyek tevékenysége összhangban van az eMe célkitűzéseivel. 
székházunkban továbbra is helyet adtunk a romániai magyar régészek reprezentatív 
szervezeteként számon tartott Pósta Béla egyesületnek, amely a történeti, művelő-
déstörténeti, régészeti, településtörténeti kérdések kutatását és az erre irányuló te-
vékenységek támogatását, a műemléki és muzeális értékek kutatását és megóvását, 
valamint az egyetemi szintű régészeti képzés és történelemoktatás segítését tekinti 
fő feladatának.
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a Pósta Béla Egyesület keretében zajló tevékenységek szervesen hozzájárulnak az 
erdélyi magyar tudományosság kiszélesítéséhez. az egyesület állandó kiemelt együtt-
működő partnere az erdélyi Múzeum-egyesület. a két intézmény közös, hosszú távú 
projektekben vesz részt, ugyanakkor kutatópontot tart fent, amelynek az erdélyi Mú-
zeum-egyesület biztosít helyet. az egyesület szervezésében a 2017-es évben tovább 
folytatódtak a nagykároly-Bobáld tellen, illetve a mikházai római katonai táborban 
zajló régészeti feltárások (Molnár zsolt és Pánczél szilamér vezetésével). az év során 
számos gyakorlati foglalkozás folyt a régészeti anyagismeret, régészeti dokumentáció 
készítés, valamint a régészeti anyagismeret és feldolgozás terén. ismételten sor került 
a Pósta Béla szakkollégium keretében folyó hallgatói képzésekre, terepkutatásokra is. 
az egyesület tanulmányutakat szervezett, és tapasztalatcseréken való részvételi lehe-
tőségeket teremtett a Babeş–Bolyai tudományegyetem hallgatóinak, illetve bővítet-
te az egyetemi oktatást segítő kézikönyvtár állományát. a 2017-es évben is sor került 
a régészeti tárgyú – vendégelőadók által tartott – előadássorozat megszervezesére. 
a Bethlen gábor alap, a Communitas alapítvány és a romániai kulturális Örökség és 
kutatási Minisztérium, a szatmár Megyei tanács, nagykárolyi városi tanács támogatá-
sának köszönhetően az erdélyi térség társadalomrégészeti kutatását célzó programjait 
2017-ben is sikeresen megvalósította. 2017-ben az erdélyi Múzeum-egyesülettel és az 
entz géza alapítvánnyal közösen sor került a dolgozatok az erdélyi Múzeum érem- és 
régiségtárából iX. kötetének (új sorozat) kiadására.

vezetősége: Bajusz istván elnök, Molnár zsolt ügyvezető elnök.

Az EME programjai

az erdélyi Múzeum-egyesület stratégiai céljainak megvalósítása érdekében 2017-
ben a következő hosszú távú programokat működtette:

i. kutatóintézetünk, kutatási programjaink

szerencsés, ha egy intézmény, folyamatosan visszacsatolja aktuális tevékenységét 
azokhoz, akik megálmodták, alapították és életre hívták. az eMe kutatóintézetének 
születésénél olyan tudós fők bábáskodtak, mint a magyar és román tudományosság 
által egyaránt elismert és nagyra becsült jakó zsigmond professzor, az erdéllyel kap-
csolatos kutatások jeles kárpát-medencei képviselője. a kutatóintézet igazgatói tiszt-
jét ma is az ő kiváló tanítványa, kovács andrás művészettörténész, az Mta külső tagja, 
az eMe alelnöke tölti be, ő felügyeli az intézetben folyó kutatói munka folytonosságát.

a kutatóintézet legfőbb feladatát – a kezdetektől fogva – az erdélyi magyarság kul-
túrájához szorosan kapcsolódó történeti és nyelvészeti források feltárása, feldolgozása 
és közreadása képezte. a főállású tudományos munkatársak tevékenysége ma is ezek-
re a stratégiai tudományterületekre összpontosít, a történettudomány, a nyelvészet 
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és irodalomtörténet, valamint az eszmetörténet diszciplínáinak fontos részterületeit 
kutatva.

akárcsak az elmúlt években, a történész kollégák 2017-ben is folytatták azt a nagy-
szabású munkát, amely a közép- és kora újkori erdély történeti forrásait dolgozza fel és 
adja közre: az erdélyi fejedelmek királyi könyveinek regesztázását, a kolozsmonostori 
konvent hiteleshelyi tevékenységének feltárását, az erdélyi káptalan fejedelmség kori 
jegyzőkönyveinek regesztázását. nyelvész és irodalomtörténész kollégáink az Erdélyi 
magyar szótörténeti tár köteteinek digitalizálásán, egy korszerű digitális helynévtár 
összeállításán, a 18–19. századi erdélyi kultúrtörténet kapcsolattörténeti vizsgálatán, 
az aranka-levelezés sajtó alá rendezésén, valamint a 17–18. századi nemesi íráshasz-
nálat összefüggéseinek feltárásán dolgoztak. Filozófus végzettségű kollégánk a 20. 
századi (magyar) politikai eszmetörténet és politikaelmélet néhány, ma is aktualitással 
bíró kulcskérdését vizsgálta.

emellett a természettudományi, műszaki témájú interdiszciplináris, matematikai, 
agrártudományi és orvostudományi kutatások külső munkatársak tevékenysége révén 
egészítették ki az intézet feladatkörét, jellegét. a 2017-es évben összesen 22 személy 
(külső munkatárs) végzett 13 kutatóprojekt keretében időszakos kutatómunkát.

külön említésre méltó, hogy ezen programok esetében a tudományművelés ok-
tatóműhelyeiről is beszélhetünk, hiszen a kutatások egyetemi oktatók irányítása mel-
lett, de fiatal kutatók bevonásával folytak/folynak, elősegítve ezzel az egyetemi kuta-
tómunkát egyfelől, a szakosztályi kutatómunkát másfelől. ez a fajta együttműködés 
tulajdonképpen az eMe-t egykor létre hívó szándék egyik fontos elemének beteljesí-
tése is. kutatási tevékenységet az egyes szakosztályok keretében is végeztek, ezekről 
a szakosztályi beszámolókban tájékozódhatunk. a külső kutatási megbízatások meg-
határozott időre szólnak. az időközben lezárult kutatási programok rövid beszámolói 
megtekinthetők az eMe honlapján.

az eMe kutatóintézetének három osztálya összefogja a humán- és társadalomtu-
dományi, a műszaki és természettudományi, valamint az orvostudományi és gyógy-
szerészeti kutatási projekteket. 2017-ben az alábbi kutatási projektek munkálatai 
folytak:

A) A humán- és társadalomtudományi osztály kutatási projektjei
1. Fejedelemség kori források feltárása és kiadása: Projektvezető: kovács and-

rás ny. egyetemi tanár, igazgató. a kutatás célja erdély kora újkori történetére vonat-
kozó források feltárása, kiadása. keretében a kutatók a következő forrásfeltárási mun-
kálatokat végzik:

1.1. Az erdélyi királyi könyvek regesztázása és kiadásra való előkészítése. 
a fejedelmi kancellárián vezetett királyi könyvek (libriregii) a kora újkori erdély tör-
ténetének egyik legjelentősebb forráscsoportját alkotják. történeti forrásértéküket a 
bennük fellelhető irattípusok változatossága, a fejedelemség kori erdély társadalmi 
életének csaknem minden területére kiterjedő adatgazdagsága adja. a forráskiad-
vány-sorozat korábbi köteteiben is alkalmazott szabályok szerint Bethlen gábor királyi 
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könyvei közül a viii. (1615–1617), Xii. (1623–1628) és Xv. liber regiusok (1622–1628) [MOl 
F1: 11, 14, 18.] kivonatai készültek el. Befejezés előtt áll Báthory gábor 1608–1610 közöt-
ti királyi könyveinek a regesztázása is. kutatók: Fejér tamás, Pakó lászló, szász anikó.

1.2. A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori hiteleshelyi tevékenysé-
gének feltárása. e munka célja a fejedelemség kori erdély egyik jelentős hiteleshe-
lyén vezetett regisztrumok latin nyelvű bejegyzéseinek magyar nyelvű kivonatokban 
való közzététele, a jakó zsigmond által közzétett középkori jegyzőkönyvek sorozata-
inak folytatása. a Xvii. század végéig vezetett 27 protocollum időrendbe rendezett 
kivonatait részletes mutatóval ellátva teszi mindenki számára hozzáférhetővé a kiad-
vány. ennek a vállalkozásnak az első kötete az 1576–1590 közötti időszak 865 kivonatát 
tartalmazza, megjelenése 2018 márciusára várható. kutató: Bogdándi zsolt.

1.3. Az erdélyi káptalan fejedelemség kori jegyzőkönyveinek regesztázása 
és kiadásra való előkészítése. 2016 végén megjelent az erdélyi történelmi adatok 
sorozatban (eta viii. 2.) az erdélyi káptalan jegyzőkönyveinek oklevélregesztáiból ké-
szült második kötet a kötet az 1600–1613 között vezetett jegyzőkönyvi bejegyzések 
magyar nyelvű kivonatait tartalmazza. a korszakhatárt Báthory gábor fejedelem ha-
lálának időpontja jelentette. a munka következő szakaszát a Bethlen gábor fejedelem 
uralkodása alatt (1613–1629) keletkezett jegyzőkönyvek kivonatolása képezi. ebből az 
időszakból származnak debreceni jános, taracközi Péter, Barkai ambrus és Bojti veres 
gáspár káptalani levéltárosok jegyzőkönyvei (őrzőhelyük: Magyar Országos levéltár, 
levéltári jelzetük Mnl Ol F2). Minthogy a feldolgozandó levéltári anyag igen tetemes, 
vélhetőleg két kötetre fognak rúgni a Bethlen gábor korszakában íródott káptalani 
jegyzőkönyvek bejegyzéseit feldolgozó regeszták. a kötetek közül terveink szerint az 
elsőt az 1613–1619-ben kelt bejegyzések, míg a másodikat az 1619–1629 között szüle-
tett oklevelek regesztái fogják képezni. e majdani két kötet közül az első regesztáinak 
zöme debreceni jános hiteleshelyi levélkereső jegyzőkönyvi bejegyzéseiből fog elké-
szülni, kisebb részét fogják alkotni a taracközi Péter requisitor által írott jegyzőkönyv 
bejegyzéseiből készülő regeszták. a debreceni jános levéltáros által vezetett jegyző-
könyv okleveleinek kivonatolását elkezdtük, és folyamatosan zajlik.

kutató: gálfi emőke. a kutatás a Magyar Országos levéltárral együttműködésben 
zajlik.

1.4. A fejedelmi kancellária működése a Báthoryak korában (1571–1602). e hi-
vatal- és intézménytörténeti kutatás célja a Báthoryak kancelláriája szervezetének és 
működésének vizsgálata. az egész korszakra vonatkozó kutatások mellett megvizsgál-
tuk a fejedelmi kancellária működését Mihály vajda rövid erdélyi uralma idején is. kutató: 
Fejér tamás

1.5. A fejedelmi tábla működése a 16. század második felében. az intézménytör-
téneti/jogtörténeti kutatás célja a felsőbíróság kialakulásának, szervezetének és műkö-
désének tisztázása, személyzeti adattárának összeállítása. kutató: Bogdándi zsolt

1.6. A kolozsvári jogügyigazgatók (direktorok) intézménye és számadásaik 
(1584–1660). a kutatás célja az intézmény szervezetének és működésének vizsgá-
lata, a tisztségviselők hivatali jegyzékének az összeállítása és éves számadásainak a 
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közzététele. a számadások átírása, a névmutató és a tisztségviselők hivatali jegyzé-
ke elkészült, az intézmény szervezetét és működését bemutató elemzés most készül. 
ennek keretében elkészült és nyomdában van az alábbi tanulmány: A kolozsvári jog-
ügyigazgatók és a városi vagyon védelme (1584–1660). jelenleg a közvádas perek (me-
lyek kezdeményezői a jogügyigazgatók voltak) a város 17. századi bíráskodási gya-
korlatában való elterjedésének vizsgálata folyik. ezt a direktorok hivatali pályáinak, 
szakmai előmenetelének a feltérképezése követi majd, mely vizsgálat képet adhat a 
direktori intézmény jellegzetességeiről, a hivatal a városi intézmények rangsorában 
betöltött helyéről és a direktori tisztség betöltőinek további karrierlehetőségeiről. ku-
tató: Pakó lászló

1.7. Gyulafehérvár és a körülötte elterülő uradalom társadalma (1541–1600) 
(a Bolyai jános kutatási Ösztöndíj támogatásával). a kutatás célja az erdélyi fejedelmek 
székvárosának és a körülötte kialakuló uradalomnak a társadalmi szempontú vizsgála-
ta, különös tekintettel az egyházi javak szekularizációjára és az abból fakadó változá-
sokra. kutató: gálfi emőke

2. Az Erdélyi okmánytár köteteinek szerkesztése és Erdély középkori törté-
netének kutatása. (az nkFi 119430. sz. projektjének és a domus Hungarica ösztön-
díj támogatásával) Projektvezető: jakó klára. kutatók: W. kovács andrás, Hegyi géza. 
a projekt keretében a következő kutatások zajlanak:

2.1. Az Erdélyi okmánytár V. kötetének szerkesztése. az erdélyi okmánytár célja 
az erdély történetére vonatkozó középkori (1542 előtti) nem elbeszélő források (ok-
levelek, misszilisek, számadások stb.) teljességre törekvő összegyűjtése, kritikai vizs-
gálata és közzététele magyar nyelvű regesztákban. a sorozatot néhai jakó zsigmond 
(1916–2008) professzor kezdeményezte, aki az 1400-ig terjedő okleveles anyag zömét 
fel is dolgozta. a v–vi. kötet szerkesztése így az ő kéziratának gépbe vitelét, ellenőr-
zését, egységesítését, kiegészítését, illetve mutatókkal való ellátását jelenti. Mostanra 
az v. kötet (1373–1389) jakó-féle regesztáinak begépelése megtörtént, az ellenőrzés és 
kiegészítés folyamatban van.

2.2. Az Erdélyi okmánytár szerkesztéséhez kapcsolódó segédletek összeál-
lítása. az okmánytár átfogó jellege csak szerteágazó könyvtári és levéltári kutatások 
révén biztosítható. ennek fő területei: a) a szórványközlések összegyűjtése, tematikus 
bibliográfiák összeállítása; b) a kutatás előtt eddig ismeretlen oklevelek feltárása, lefény-
képezése romániai levéltárakban; c) pótlások az Erdélyi okmánytár megjelent köteteihez.

2.3. Erdély középkori történetéhez kapcsolódó alapkutatások, elsősorban 
archontológiai táblázatok, genealógiai táblák, prozopográfiai adattárak, térképek ké-
szítése. Folyamatban van: a) az erdélyi középkori megyei hatóságok működésének ku-
tatása; b) az erdélyi püspökség és káptalan középkori archontológiájának, illetve sze-
mélyzeti adattárának az összeállítása; c) az egyházi tized adminisztrálásának feltárása 
a középkori erdélyi egyházmegyében.

3. 18–19. századi kapcsolattörténeti kutatások. Aranka György levelezésé-
nek sajtó alá rendezése. a projekt célja erdély 18–19. századi kultúrtörténetének 
több szempontú feltárása. erdély történetét a korábbiakban csupán egy kitüntetett 
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náció szemszögéből vizsgálták. az itt élő népek (magyarok, székelyek, szászok, romá-
nok) kultúrájának párhuzamos vizsgálata lehetővé teszi egy árnyaltabb kép megrajzo-
lását. Hosszú távú cél tehát egy nem nemzetközpontú kultúrtörténet feltárása. a ku-
tatás a BBte Magyar irodalomtudományi tanszék, az Mta irodalomtudományi intézet, 
az elte, a szegedi tudományegyetem, a Bécsi tudományegyetem közös együttműkö-
désével folyik. egyéni kutató: Biró annamária.

4. Az Erdélyi magyar szótörténeti tár köteteinek digitalizálása. a tár kötete-
inek szerkesztése mellett néhány éve célul tűztük ki a teljes sorozat korszerű digita-
lizálását, amely korrektúrázás, aktualizálás után kerül az eda-ba. a végső cél a teljes 
körű digitalizálás után olyan adatbázis létrehozása, mely újabb, elsősorban különböző 
nyelvészeti kutatások elvégzését teszi lehetővé. a digitális korrektúra elvégzése teszi 
lehetővé a kétrétegű pdf formátum létrehozását, így a szöveg másolás után is hibátlan 
marad. ez egy rendkívül aprólékos munka, az eMe két kutatója végzi, jelenleg az v. kö-
tet javítása zajlik, tervezzük a további kötetek digitalizálását is. kutatók: tamás Csilla és 
andrás zselyke.

5. Mai erdélyi magyar digitális helynévtár. új együttműködés jött létre 2014 
tavaszán a debreceni egyetem nyelvtudományi tanszékének onomasztikai részlegé-
vel. 2015 őszén egy síkfőkúton rendezett konferencia alkalmával az együttműködést 
kiterjesztettük több magyarországi egyetemre, valamint a nyelvstratégiai intézetre is. 
ennek a megállapodásnak értelmében a Magyar digitális Helynévtár Magyar nemzeti 
Helynévtárrá alakult, ennek fényében az eMe a szabó t. attila által megkezdett, majd 
az ún. kolozsvári iskola tagjai által folytatott erdélyi történeti és élőnyelvi helynévkuta-
tás aktualizálását, mai magyar helynévkatalógus (magyarázatokkal együtt) összeállítá-
sát tűzte ki célul. aranyos vidékének helynevei kerülnek rövidesen az adattárba, ebből 
kiadvány is készül, melyet egy új sorozat (erdélyi Magyar Helynévtár) első köteteként 
üdvözölhetünk. kutatók: tamás Csilla és andrás zselyke. külső munkatárs: Murádin 
lászló.

6. A kortárs politikai eszmetörténeti kutatások szemléleti keretét, ahogy ed-
dig is, a politikai tér módosulásai képezték. ezen belül a politikai szabadság lehetőség 
feltételei, a kortárs politikai problémák (migráció, nemzetállam vs. kisebbségi érdekér-
vényesítés) valamint a képviseleti demokrácia halmozódó deficitje voltak a kiemelt té-
mák. tovább részletezve, az elmúlt évi részkutatás, a bibói életmű aktualitásának újra-
gondolása mellett a politikai tekintély problémakörére összpontosított. egyéni kutató: 
ilyés szilárd-zoltán.

7. 17–18. századi erdélyi perszonális források kutatása. a projekt célja: a 17–18. 
századi erdélyi emlékirat-irodalom és misszilisek kutatása. a 17–18. századi erdélyben 
majd minden nemesi családban születtek naplók, emlékiratok, igen gazdag misszili-
sanyag maradt fenn, kutatóink egy-egy családra vagy személyre összpontosítva tárják 
fel és értelmezik e forrásokat. 

7.1. Székely László: Élete… s ez idők alatt lött világi viszontagságainak leírása 
című emlékiratának átírása és kiadásra való előkészítése. kutató: Fehér andrea.
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7.2. Nemesi íráshasználat a XVII–XVIII. századi Erdélyben. a kutatás célja az 
íráshasználat különböző formáinak, az írás mindennapi életben betöltött szerepének 
a vizsgálata nemesi családok levéltári forrásai alapján, különös tekintettel a női levele-
zésekre és a női íráshasználat problémáira. kutató: Papp kinga.

8. Irodalmi és színháztudományi kutatások. Projektvezető: egyed emese egye-
temi tanár. a kutatások célja elsősorban az erdélyi Múzeum anyagának módszeres 
feltárása (kéziratos szépirodalom), értelmezése, publikálása, az eMe gyűjtőlevéltárába 
bekerült anyagoknak a tudományosság és a képzés-nevelés céljaira történő felhasz-
nálása, az erdélyi magyarság irodalmi, színházi, neveléstörténeti hagyományainak az 
európai kultúrával való szakszerű összekapcsolása, kutatói utánpótlás biztosítása.

a kutatás megvalósításához a következő intézetekkel működnek együtt: siHCtOB 
(société internationale d’Histoire Comparée du théatre, de l’Opéra et du Ballet), Mta 
irodalomtudományi intézet, nemzetközi Magyarságtudományi társaság, a Xviii. szá-
zad kutatóit tömörítő nemzetközi egyesületek (société internationale d’étude du Xviiie 
siècle, illetőleg nemzetközi munkacsoport a Xviii. század kutatásáért), a kaB, egyetemi 
kutatócsoportok (BBte, Partiumi ke, sapientia eMte, elte, szegedi tudományegyetem, 
debreceni egyetem, veszprémi egyetem, nyugat-Magyarországi egyetem savaria köz-
pont), továbbá a kolozsvári georgius aranka egyesület, az eMke, az interkulturali-tHé 
egyesület. 

a projekt keretében az alábbi kutatás valósult meg:
8.1. A műveltségszerzés és tudományszervezés változatai a 18–19. századi 

Erdélyben célja kéziratos és nyomtatott anyagok feltárása koherens filológiai és mű-
velődéstörténeti módszerekkel, középpontban az egyházi és a házi oktatás rendsze-
rével, az akadémiai mozgalmak változataival, irodalom-, nyelv- és művelődéstörténeti 
szempontok szerint. a kutatócsoport összetétele Boér Máté, Csata adél, rácz emese és 
a kutatásvezető egyed emese.

9. Magyar nyelvi vonatkozások 19. század eleji román szótárakban. 19. század 
eleji román szótárak, szótárjellegű nyomtatványok, kéziratos szójegyzékek magyar 
nyelvi anyagának feldolgozása. a szóanyagban megállapítható esetleges eltérések 
okának, mennyiségének és minőségének megállapítása; korrelációk, eltérések.

Projektvezető: vremir lilla Márta.
10. Az Erdélyi Múzeum folyóirat 1897–1905 közötti számainak feldolgozása, 

metaadatolása c. projekt keretében az online kötetek eredményesebb felhasználá-
sa érdekében a tanulmányokat tárgyszavakkal és egyéb ismertető adatokkal láttuk el. 
erre azért volt szükség, mert az internetes kereséskor nemcsak a konkrét címek, ha-
nem téma alapján is letapogathatják ezeket a különböző külső keresőmotorok vagy 
akár az adattár belső keresője. Mindezzel kutathatóságuk is egyszerűbb lett. a munka 
az adattár belső, adminisztrációs felületén folyt, a tanulmányok átolvasása után került 
sor azok adatlapjainak kitöltésére a megfelelő tartalmakkal. Projektvezető: Papp kinga.

11. Az erdélyi jogtudomány fejlődése 1940–1944 között (oktatás-kutatás-tu-
dományterjesztés). Hiánypótló tudománytörténeti feltárás az erdélyi jogtudomány 
fejlődéséről az egyetemi oktatói és kutatói munka, a tudománynépszerűsítés korabeli 
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hasznosításának módozatai, illetve a hallgatói névsorok rekonstruálása révén. Projekt-
vezető: kokoly zsolt 

12. Okos múzeum mindenkinek. a projekt célja egy interaktív és smart múzeum 
kialakítása. interaktív, összefoglaló, kiterjesztett kiállítások létrehozásának támogatá-
sa, több múzeumban párhuzamosan történő tárlatvezetés, interaktív kommunikáció-
val. Projektvezető: avornicului Mihai-Constantin.

B) A természettudományi és műszaki osztály kutatási projektjei
1. Műszaki és kulturális örökségvédelem Erdélyben. Projektvezető: Bitay enikő 

egyetemi docens. a projekt célja a műszaki és kulturális örökség feltárása, tanulmá-
nyozása és védelme erdélyben. kulturális örökségünk anyagi összetevőinek tudomá-
nyos vizsgálata. a projektet az alábbi kutatások alkotják: 

1.1. Technika- és ipartörténeti kutatások Erdélyben. kutatásvezető: Márton 
lászló ny. kutatómérnök. a kutatás célja technikai örökségünk felkutatása, működő-
képessé tétele, megőrzése, kulturális örökségünkbe való integrálása, valamint a térség 
kulturális és turisztikai fejlesztése. jelen kutatás témája: székelyföld technikatörténete, 
a békés alkotás évszázadainak, a műszaki fejlődés éveinek kutatása. kerámiatechnika, 
bányászat, kohászat, fafeldolgozás, bőr-, gyapjúfeldolgozás, malomipar, fémműves-
ség, vegyipar, üveggyártás, járműipar, vasútépítés néhány témakör (fejezet), melyek 
kutatására, feldolgozására állt össze a kutatócsapat különböző szakterületekről. kuta-
tók: a Műszaki tudományok szakosztály technikatörténeti szakcsoportja.

1.2. Műszaki egyéniségek Erdélyben a XIX–XX. században. a műszaki tudomá-
nyok egyéniségeinek és hagyatékainak kutatása erdélyben a még fellelhető hagyaték 
gyűjtésére, digitalizálására és feldolgozására irányul. középpontjában Martin lajos 
műszaki hagyatékának elemzése, életének és munkásságának feldolgozása áll. Pro-
jektvezető: Bitay enikő egyetemi docens.

1.3. Kulturális források felkutatása a vidékfejlesztés érdekében. a kutatás cél-
ja felmérni erdély magyarlakta (szórvány)településeinek társadalmi, kulturális értékeit 
a vidék fejlesztése érdekében. kutatásvezető: talpas jános egyetemi adjunktus.

1.3.1 A kolozsvári Szent Mihály-templom turisztikai értékesítése. a kutatás 
célja: a torony turisztikai látogathatóságának elemzése s az attrakciók növelése. Pro-
jektvezető: talpas jános

1.4. Iparrégészeti, archeometallurgiai és archeometriai kutatások. kutatásve-
zető: veres erzsébet ny. egyetemi adjunktus. a kutatás célja elsősorban a Marosvécs-
ről, Mikházáról és Felsőrépáról származó, ásatások során előkerült római kori vassalak 
leletek archeometriai vizsgálata. az eredmények közös, anyagtudományi, geológiai, 
régészeti (történész) értékelése jelentős új eredményekkel egészíti ki a műszaki örök-
ségünkkel kapcsolatos ismereteinket.

1.4.1. A vas archeometallurgiája. A mikházi castrum és a szomszédos vicus 
területéről származó vassalakleletek összehasonlító vizsgálata. a római katonai 
és civil műhelyekből származó salakhulladék hasonlósága vagy esetleges eltérései a 
régészet számára fontos adalék a felhasznált nyersvas származása és megmunkálása 
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tekintetében. Mikháza (Călugăreni) az a katonailag jelentős pontja a római limes ke-
leti-kárpátokon belül húzódó szakaszának, ahonnan a kapcsolódó limeskutatás ed-
digi helyszínei közül a vasművességhez kapcsolódó leggazdagabb lelet (salaklelet 
is) előkerült. Mivel eddig kohót, kovácsműhelyt nem találtak, a salak származhat akár 
import vasbucák feldolgozásából vagy import vastárgyak javításából-alakításából is. 
az is feltételezhető, hogy a civil műhelyekben a használhatatlanná vált vasfegyvere-
ket a polgári élet számára hasznos szerszámokká dolgozták fel. a kérdés tisztázásának 
elősegítésére kitűzött célunk a castrum és a vicus területéről származó vassalakminták 
elemi összetételének vizsgálata (XrF, iCP) és ásványtani-szerkezeti jellemzése (optikai 
mikroszkópos, Ftir, Xrd). kutatók: Bitay enikő, veress erzsébet, kacsó irén, Pánczél szi-
lamér. együttműködő intézmények: a sapientia eMte, a kolozsvári inCdtiM, a Maros 
Megyei Múzeum.

2. Környezeti radioaktivitás.
2.1. Természetes építőanyagok radioaktivitásának vizsgálata. a kutatás célja 

a lakások építésénél használt természetes építőanyagok radioaktivitásának vizsgálata. 
Célkitűzésünk a 226-ra, 232-th és 40-k izotópok fajlagos aktivitásának vizsgálata ezek-
ben az anyagokban. Projektvezető: szacsvai kinga

3. Őslénytani kutatások. egyéni kutató: vremir Mátyás. a kutatás célja az újonnan 
feltárt leletek alapján bizonyítani az európai és az ázsiai–amerikai fauna közötti kap-
csolatot, amely a faunisztikus elemek aktív cseréjét sugallja.

3.1. Kelet-Közép-Európa legkorábbi emlősleletei – a kogaionida multituber-
culáták (Allotheria) evolúciójának kezdetei célja, bemutatni az erdélyi medence 
endemikus felső krétakorú primitív ősemlős faunáját, evolúciós történetét, rendszer-
tani hovatartozását és rétegtani elterjedését, kutatásaink legújabb eredményeinek 
tükrében. Projektvezető: vremir Mátyás. kutató: Csiki száva

4. Matematikai és informatikai kutatások. Folytonos optimalizálás és alkal-
mazásai kutatások. Projektvezető: darvay zsolt egyetemi adjunktus. a gazdasági, 
mérnöki vagy más jellegű gyakorlati feladatoknak széles köre vezethető vissza az 
operációkutatás területén vizsgált optimalizálási problémákra. a kutatás az útkövető 
algoritmusok körére vonatkozik. a távlati cél az, hogy egy olyan bonyolult szoftver-
rendszert dolgozzunk ki, amely lehetőséget teremt az egyes algoritmusok összeha-
sonlítására is. a projekt keretében az alábbi kutatás valósult meg:

4.1. Belsőpontos algoritmusok polinomialitása. a projekt keretében a lineá-
ris, illetve nemlineáris optimalizálási feladatok megoldására koncentrálunk. azoknak 
a belsőpontos módszereknek az elméleti bonyolultságát vizsgáljuk, amelyek alkalma-
sak ezeknek a feladatoknak a megoldására. Projektvezető: darvay zsolt

kutatók: Feldman dániel-zoltán, Márk gizella noémi, sándor annamária, takács 
Petra-renáta és darvay zsolt

5. Agrártudományi kutatások
5.1. A talajtakarás hatásának vizsgálata bazsalikomállományban cél-

ja az erdélyi kisüzemi bazsalikomtermesztők körében alkalmazható alternatív 
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termesztéstechnológiai lehetőségek vizsgálata, a környezetkímélés, a minőségi áru-
termék előállítása és a fenntartható gazdálkodás érdekében. Projektvezető: nyárádi 
imre-istván

C) Az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Osztály kutatási projektje
1. Az orvosi biotechnológia magyar nyelvű képzésének fejlesztése. jelen 

projekt fő célja, hogy a magyar nyelvű orvosi biotechnológia mesterképzésének fej-
lesztését valósítaná meg oktatási anyagok összeállítása révén, valamint magyar nyelvű 
szemléltető eszközök révén. Projektvezető: sipos emese

Kutatási eredmények, illetve várható eredmények
a kutatóintézet belső munkatársainak megjelent, illetve előkészületben levő 

kötetei:
Erdélyi okmánytár. V. 1373–1389. (jakó zsigmond kéziratát szerkesztette és kiegészí-

tette Hegyi géza és W. kovács andrás);
Székely László önéletírása (munkacím) (Fehér andrea);
Bartha katalin ágnes, Biró annamária, demeter zsuzsa, tar gabriella-nóra (szerk): 

Hortus amicorum;
az erdélyi fejedelmek királyi könyvei. ii. 1606–1608. (erdélyi történelmi adatok vii. 

4–5.) vii/4., Bocskai istván királyi könyve 1606; vii/5. rákóczi zsigmond királyi könyve 
1607–1608. (Fejér tamás, szász anikó, Pakó lászló);

az erdélyi fejedelmek királyi könyvei. iii. 1608–1610. (erdélyi történelmi adatok vii. 
6.) Báthory gábor királyi könyvei 1608–1610. (Fejér tamás, szász anikó, Pakó lászló);

Bűnüldözés és a városi vagyon gyarapítása. a kolozsvári jogügyigazgatók tevé-
kenysége és számadásai (1584–1660) (Pakó lászló);

a kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei (1326–1590) i. (Bog-
dándi zsolt);

erdélyi magyar helynévtár i. aranyos vidékének helynevei. (andrás zselyke, tamás 
Csilla);

egy szucsági népi költő élete és munkái (munkacím) (tamás Csilla);
aranka györgy levelezése (Biró annamária).

nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy több fontos kutatási projekt – mint 
például az aranka györgy-levelezés sajtó alá rendezése, vagy az 1541–1602 közé eső 
fejedelemség kora archontológiájának összeállítása – olyan egyéni kutatómunkák 
tárgyai, amelyeket belső munkatársaink az Mta Bolyai jános kutatási Ösztöndíjának 
támogatásával az eMe intézményes keretein belül folytatnak. ezek a projektek az Mta 
és az eMe termékeny együttműködésének az eredményei. az elmúlt időszakban belső 
munkatársaink közül öten (Biró annamária, Bogdándi zsolt, Fejér tamás, gálfi emőke 
és szász anikó) részesültek az említett posztdoktori ösztöndíjban.

arany jános fiatal kutatói díjjal tüntették ki Papp kinga irodalmárt, az eMe tu-
dományos munkatársát 2017. május 10-én a Magyar tudományos akadémia 188. 
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közgyűlésén a külső tagok fórumán, eredményes, sikeres kutatásáért, valamint azért is, 
hogy „a felsőoktatásban is szerepet vállal, s önzetlenül és folyamatosan részt vesz az EME 
Kutatóintézetének és Kiadójának tudományos értékeket gyarapító tevékenységében”3.

2017-ben belső tudományos munkatársaink összesen 36 tanulmányt, 2 könyvet, 
3 lektori véleményt, 2 könyvismertetőt és interjút, 5 recenziót jelentettek meg, 13 előa-
dást tartottak, 12 tudományos kiadványt szerkesztettek, 11 kiadványt korrektúráztak, 
5 tudományos rendezvényt szerveztek, 9 kutató végez oktatói tevékenységet a BBte 
különböző intézetei keretében (előadás + szeminárium).

az intézet külső munkatársai tudományos eredményeiket nyomtatott formában 
az eMe kiadványaiban, tanulmánykötetekben, esetenként önálló kötetek részeként 
mutatták be, de számos esetben ezek a kutatási eredmények konferenciákon, az eMe 
vagy más tudományos intézmények által szervezett szakmai fórumokon vagy éppen 
a szakosztályi rendezvényeken kerültek a szakmai közönség színe elé, ezáltal hozzájá-
rulva intézményünk tudományos eredményeinek gyarapításához. a reáltudományok, 
illetve interdiszciplináris kutatási eredményei a Műszaki Tudományos Közlemények so-
rozat évente megjelenő két számában jelennek meg folyamatosan, illetve nemzetközi 
fórumokon is terjesztik s teszik közzé. 

a külső kutatók munkájáról összegző beszámolójára, konkrét eredményeinek 
bemutatására nem szoktunk vállalkozni, hiszen van olyan kutatás, amely csupán egy 
évre szól, s eredményeinek publikálására nem abban az évben kerül sor, a kutatások 
szerteágazó témáit nehezebb összefogni egy csokorba, a megvalósításukról, eredmé-
nyeikről a kutatásvezetők beszámolói amúgy is megtalálhatók az eMe honlapján, aho-
va folyamatosan feltesszük a lezárt kutatások beszámolóit. azonban nem mehetünk el 
szó nélkül a külső kutatók eredményes munkája mellett. a foglalkoztatásukhoz szük-
séges optimális anyagi bázis (honorárium, saját laboratórium, műszerek) hiányában az 
eMe kutatóintézetének keretében létrehozott, folyamatosan és azóta is jól működő 
természettudományi és műszaki osztály, valamint az Orvos- és gyógyszerésztudomá-
nyi osztály az elmúlt év során folytatta az Osztályok külső munkatársai által indított 
és megvalósított kutatási programjait. Munkájuk révén nagymértékben hozzájárulnak 
az eMe sokoldalú tudományos intézményként való láttatásához, növelve az ott folyó 
tudományos munka elismertségét. Csupán néhány példával szemléltetjük mindezt. 

vremmir Mátyás 2010-től az erdélyi Múzeum-egyesület egyéni kutatójaként vezet 
geológiai, rétegtani és őslénytani kutatásokat az erdélyi-medence délnyugati ré-
giójában. ugyanakkor őslénytani feltárást vezet a bajorországi solnhof-medence ak-
tív kőbányák által veszélyeztetett lelőhelyein, illetve számos mentőásatást vezetett 
a krim félsziget magashegységeiben. kutatásainak eredményeit rangos nemzetközi la-
pokban tette közzé (Pnas, aMnH science, Cretaceous research, Quaternary research, 

3 Forrás: http://mta.hu/data/dokumentumok/magyar_tudomanyossag_kulfoldon/tud_magy_ 
2017_Press.pdf

http://mta.hu/data/dokumentumok/magyar_tudomanyossag_kulfoldon/tud_magy_2017_PRESS.pdf
http://mta.hu/data/dokumentumok/magyar_tudomanyossag_kulfoldon/tud_magy_2017_PRESS.pdf
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naturwissenschaften stb.).4 Csupán a múlt évben összesen öt előadást tartott az eMe 
színeiben: kettőt augusztusban Münchenben (németország), szeptemberben Buka-
restben és októberben Caparicában (Portugália), valamint novemberben kolozsváron 
(Mtne plenáris előadás).5 2017-ben újabb publikációja jelent meg az amerikai Múze-
um folyóiratában (american Museum novitates number 3884:1–36.)6

a 2009 óta folyó arheometriai és arheometallurgiai interdiszciplináris cso-
portos kutatás eredményeiről folyamatosan közöltünk, a múlt évben igyekeztünk 
mindezek eredményeit nemzetközi folyóiratokban is közzétenni, a vassalakok kutatási 
eredményeiről (Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy), illetve a kerámialele-
tek kutatási eredményeiről (Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia)7.

a mérnöki hívatás hitvallása: a kutatás, tervezés és a gyakorlati kivitelezés összefo-
nódása, szimbiózisa. ez volt a műszaki jellegű kutatások, a technikatörténeti csoportos 
kutatások 2006 óta végzett tevékenységének vezérfonala. Technikatörténeti kuta-
tásaink eredményeit a harangok, toronyórák, napórák, vízenergiát hasznosító szerke-
zetek terén tucatnyi tanulmánykötet jelzi. kutatásaink eredményeinek hasznosítása, 
gyakorlatba ültetése mindennél jobban igazolja, hogy ezeknek értelme volt. Csupán 
néhány kézzel fogható példát említünk: a mohácsi vízimalom és a taposómalom kivi-
telezési terveinek elkészítése és a két szerkezet gyakorlati megvalósítása, a ploiești-i 
óramúzeumnak készített napóra, a magyargyerőmonostori, több évszázados toronyó-
ra rehabilitációja és bevonása a település turisztikai vonzerejének növelésébe hírne-
vet, elismerést hozott az eMe-nek. végül 2017-ben a bajai hajómalom megtervezése 
és megépítése. kiemeljük, hogy az említett taposómalom egyedülálló európa-szerte, 
a bajai hajómalomnak nincs párja a dunán, forrásvidékétől a deltáig.

az elmúlt évben az Orvos- és gyógyszerésztudományi osztály kutatási témája ki-
mondottan az oktatás fejlesztésére összpontosított, nevezetesen a magyar nyelven 
megvalósuló alapképzéshez és mesterképzéshez szükséges didaktikai anyagok ösz-
szeállítását segítve. ugyanúgy beszélhetünk a környezettudományi, matematika-in-
formatikai, közgazdaságtudományi, agrártudományi stb. hatékony eredményeiről, 
melyek munkálataiban fellelhetők a fiatal kutatók, egyetemi hallgatok, az utánpótlást 
erősítő s kutatási munkára serkentő hatásukkal is kitűnve. 

intézetünk a benne folyó kutatómunkát más tudományos műhelyekkel és intéz-
ményekkel kötött együttműködési megállapodásokkal is elősegíti, hiszen gyakran 
a partnerintézetek gondozzák a kutatott és feldolgozásra váró iratokat, jegyzőkönyve-
ket, levéltári forrásokat. ilyen értelemben partneri viszonyban állunk a Mnl Országos 
levéltárával, az Mta számos kutatóintézetével. Példaként gyakran felhozzuk, hogy 

4 http://www.eme.ro/servlet/eme/template/mtne%2CeMetudnap2017_plvremir.vm/action/
PMenuaction/clickedmenuid/eMetudnap2017_plvremir/eventsubmit_doclick/null 

5 http://www.palmuc.de/bspg/images/zitteliana_tagung/zittelina_91_online.pdf p. 29, 94.
http://geology.uaic.ro/daniel.tabara/publications/volum%20abstracte_2017.pdf; http://eventos.

fct.unl.pt/dinoeggs/files/abstract_book.pdf p. 41.
6 http://www.bioone.org/doi/abs/10.1206/3884.1
7 http://chem.ubbcluj.ro/~studiachemia/issues/chemia2017_4/tom1/13Bitay_155_171.pdf 

http://www.eme.ro/servlet/eme/template/mtne%2CEMETudNap2017_plVremir.vm/action/PMenuAction/clickedmenuid/EMETudNap2017_plVremir/eventsubmit_doclick/null
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/mtne%2CEMETudNap2017_plVremir.vm/action/PMenuAction/clickedmenuid/EMETudNap2017_plVremir/eventsubmit_doclick/null
http://www.palmuc.de/bspg/images/Zitteliana_Tagung/zittelina_91_online.pdf
http://eventos.fct.unl.pt/dinoeggs/files/abstract_book.pdf
http://eventos.fct.unl.pt/dinoeggs/files/abstract_book.pdf
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az Mta Btk történettudományi intézetével ápolt szoros kapcsolatunk közös kiadvány-
bemutatókban és közösen szervezett szakmai fórumok formájában ölt testet. 

Kutatási programjaink támogatói: Bethlen gábor alapkezelő zrt., Magyar tu-
dományos akadémia, Mta domus szülőföldi ösztöndíj pályázat, nemzeti kulturális 
alap, eMe Orvos- és gyógyszerésztudományi szakosztály, eMe Műszaki tudományok 
szakosztály.

ii. tudományos könyvtár ás adattár működtetése, fejlesztése. 
információs és dokumentációs központ

a Rhédey-házban levő központi könyvtárunk állományát lexikonok, szótárak, 
bibliográfiák, repertóriumok, magyar nyelv- és irodalomtudomány, társadalomtudo-
mányok, természettudományok, műszaki tudományok, valamint szakfolyóiratok gyűj-
teményei alkotják. itt található kolozsvár egyik legteljesebb kódex hasonmás kiadás 
gyűjteménye is. Cd és dvd gyűjteményünk az oktatást szolgáló anyagokból áll (reper-
tóriumok, adatbázisok szótárak és egyéb segédeszközök), ezeket az olvasóteremben 
lévő, az olvasók számára fölállított számítógépeken lehet konzultálni. ugyancsak ide 
kerülnek kurrens folyóirataink, amelyeknek egy részét – összegyűjtve az egy évben 
megjelent számokat – továbbküldjük könyvtárainkba. 

központi könyvtárunkat 2017-ben 348 regisztrált olvasó használta. a rhédey-há-
zat ezen kívül rendszeresen látogatják az eMe kiadványai iránt érdeklődők is. 

2017 júniusában kiadványainkkal részt vettünk a kolozsvári ünnepi könyvhéten, 
ahol az eMe kiadványai igen nagy érdeklődésnek örvendtek, augusztusban pedig 
a kolozsvári Magyar napok rendezvénysorozaton.

Gyűjteménykezelés és fejlesztés
az elmúlt év során 750 könyvet és folyóiratot vettünk leltárba, melyek adományok, 

hagyatékok, cserekapcsolatok, valamint vásárlás által kerültek az eMe tulajdonába. 
itt is nagy gondot okoz az egyre nagyobb számban megjelenő kiadványok raktározása. 

2017 nyarán sor került a rhédey-házban működő könyvtárterem mennyezetének 
megerősítésére, mely időre munkatársaink közreműködésével az ott található könyv-
állományt portalanítottuk, dobozoltuk. 

Mihály zoltán geológus eocén kori rákkövületeket adományozott egyesületünk-
nek, ezzel bővítve paleontológiai gyűjteményünket.

Központi könyvtárunk látja el az eMe kiadványainak terjesztésével járó felada-
tokat is (árusítás, forgalmazás, raktározás stb.), a tiszteletpéldányok és az előfizetett 
kiadványok kiosztását, a bel- és külföldi cserekapcsolatok lebonyolítását és a köte-
lespéldányok elküldését. 2017 folyamán az erdélyi Múzeum-egyesület kiadványaiból 
1726 kötetet ajándékoztunk vagy tiszteletpéldányként adtunk át különböző intézmé-
nyeknek, iskoláknak és vendég-előadóknak, valamint a szerzőknek. Cserepartnereink-
nek 876 kiadványt postáztunk, adtunk át személyesen vagy megbízott személy által. 
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ebben az évben 48 személy fizetett elő az erdélyi Múzeum folyóiratra, melynek mind 
a négy számát átvehették postai küldeményként vagy székházunkban személyesen.

Legfontosabb cserepartnereink: román nemzeti könyvtár (Bukarest), sapientia 
eMte, lucian Blaga központi egyetemi könyvtár (kolozsvár), Octavian goga Megyei 
könyvtár (kolozsvár), eugen todoran központi egyetemi könyvtár (temesvár), Mihai 
eminescu központi egyetemi könyvtár (jászvásár), román tudományos akadémia 
kolozsvári könyvtára, román akadémia george Bariţiu történettudományi intézete 
(kolozsvár), Bolyai társaság, jakabffy elemér alapítvány, kriza jános néprajzi társaság, 
entz géza alapítvány, erdélyi unitárius egyház (kolozsvár), erdélyi Magyar Műszaki tu-
dományos társaság, Csíki székely Múzeum, Haáz rezső Múzeum (székelyudvarhely), 
incze lászló Céhtörténeti Múzeum (kézdivásárhely), archiv und Bibliothek der Hon-
terusgemeinde (Brassó), Muzeul Banatului Montan (resicabánya), nemzeti kisebb-
ségkutató intézet (kolozsvár), székely nemzeti Múzeum (sepsiszentgyörgy), Maros 
Megyei Múzeum (Marosvásárhely), Muzeul Banatului (temesvár), Protestáns teológiai 
intézet (kolozsvár), szabó t. attila nyelvi intézet (kolozsvár), szatmár Megyei Múze-
um, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és emlékhely társaság (nagyvárad), erdélyi 
Örmény gyökerek kulturális egyesület, Országos széchenyi könyvtár, a Magyar tudo-
mányos akadémia könyvtára, a Magyar tudományos akadémia Bölcsészettudományi 
kutatóközpont történettudományi intézete, Magyar Országos levéltár, Magyar nem-
zeti Múzeum, Magyar néprajzi társaság, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, debreceni 
egyetem könyvtára, elte egyetemi könyvtár, elte Btk Magyar nyelvtudományi és 
Finnugor intézet könyvtára, elte Magyar nyelvtörténeti, szociolingvisztikai, dialekto-
lógiai tanszék, Hadtörténeti intézet és Múzeum, szegedi tudományegyetem könyvtá-
ra, a szegedi középkorász Műhely, MeteM, Pro Hungaris alapítvány, jósa andrás Mú-
zeum (nyíregyháza), a nyíregyházi Móricz zsigmond kulturális egyesület, szabadtéri 
néprajzi Múzeum (szentendre), Pannonhalmi Főapátság, gWzO leipzig, Müncheni 
Magyar intézet, südost-institut (regensburg), Haus des deutschen Ostens, deutsches 
entomologisches institut, kassai Polgári klub, savaria Megyei Hatókörű városi Múze-
um, kőrös–Maros nemzeti Park igazgatósága, vas Megyei Múzeum stb. 

Magánszemélyek is adományoztak könyvtárunknak: aniszi kálmán, Balázs lajos, 
Balogh Béla, Bányai éva, Bélfenyéri tamás, Boldizsár zeyk imre, Csörsz rumen istván, 
dánielisz endre, derzsi júlia, emődi jános, Farkas zoltán, Fazekas tiborc, Fleisz jános, 
gaal györgy, géczy róbert, gidó attila, ittzés gábor, karácsonyi károly, kovács kiss 
gyöngy, kozma dezső, lőrinczi réka, lupescu Mária, Murádin jenő, Murádin lászló, 
robert Offner, Pálffy géza, Péter H. Mária, Péter Mihály, Pintér Márta zsuzsanna, elena 
dana Prioteasa, rokalyi józsef, romics imre, sárándi tamás, sas Péter, szabó józsef, 
tóth Csaba, vladár zsuzsa, zsigmond ilka. az adományokat ezúton is köszönjük.

a Jordáky-házban (melyben szépirodalom, nyelv- és társadalomtudományok, 
illetve szakfolyóiratok gyűjteményei találhatók) működő könyvtárrészlegünk látoga-
tottsága az elmúlt évekhez viszonyítva enyhe visszaesést mutat. a könyvtári szolgál-
tatást igénybe vevő személyek túlnyomó többségben továbbra is a történelem szakos 
hallgatók köréből kerülnek ki (ide azonban évről évre kevesebb hallgató jelentkezik), 



48

őket követik a földrajz szakos egyetemi hallgatók. Olvasónaplónkba az év során 1134 
bejegyzés található (egyetemi hallgatók, oktatók, valamint kutatók). 

az új online könyvtári katalógusban immár a könyvtárunkban lévő összes kötet 
fellelhető. könyvtárunk állománya 2017-ben is folyamatosan bővült, elsősorban szász 
zoltán adományának, szabó györgy hagyatékának, illetve az Mta történettudományi 
intézet friss kiadványainak befogadásával. ennek értelmében a jordáky-házban talál-
ható könyvtárrészleg 282 új kötettel bővült. a könyvtárosi munka során 154 új kötetet 
leltároztunk, és 282 kötetet katalogizáltunk.

a Lőrinci-házban (lakatos utca) működő intézetrészleg a történelem, művészet-
történet, régészet, segédtudományok iránt érdeklődő kutatókat fogadja. a kézirattár-
ban őrzött hagyatékokat, azok jellegéből adódóan, hazai és külföldi néprajzos, törté-
nész (színház- és filmtörténet), nyelvész kollégák kutatják. változatlanul nagy gondot 
okoz az egyre gyarapodó anyag raktározása. az újabban beérkezett könyvadományo-
kat részben már sikerült elhelyezni és a kutatók rendelkezésére bocsátani, egy részüket 
azonban még dobozolva, feldolgozatlan állapotban tároljuk.

a helyszűke az egyre bővülő kutatói forgalomnak örvendő kézirattári gyűjtemény 
fejlesztését is akadályozza. a nemzeti kulturális alap támogatásával beszerzett raktári 
állványzat teljesen megtelt, így a továbbiakban csak kisebb hagyatékok/letétek elhe-
lyezése lehetséges. 

az elmúlt időszakban gyűjteményünk két adomány révén gyarapodott. imre la-
jos református teológiai tanár unokája, kristó Boróka a kolozsvári magyar egyetem 
1945–1947 közötti működésére vonatkozó iratokat adott át, Hegyi géza közvetítésével, 
valamint néhai szabó györgy irodalomtörténész, klasszika-filológus, műfordító könyv-
tárának egy része került az eMe tulajdonába. az adományokat ezúton is köszönjük.

iii. az erdélyi digitális adattár működtetése és fejlesztése

egyesületünk folyamatosan fenntartja, bővíti az erdélyi digitális adattárat. a nyílt 
hozzáférésű intézményi repozitóriumnak három jellegzetes előnye van: egyrészt le-
hetőséget nyújt a tudományos munkák széles körű megismertetésére (az indexelő 
rendszerek révén hatékonyan kapcsolják be a digitalizált és feltöltött anyagokat a világ 
tudományos vérkeringésébe); másrészt segíti, megkönnyíti a kutatók dokumentációs 
munkáját; s harmadrészt a feltöltött, szellemi értéket jelentő anyagokat biztonságo-
san tárolja, megőrzi. a digitalizálási programok által igyekszünk online hozzáférhetővé 
tenni mind az erdélyi tudományos örökséget, gyűjteményeket, régi kiadványainkat, 
mind a legfrissebb szakirodalmat, kutatási eredményeket és egyesületi rendezvények 
dokumentumait.

az eda 2011-ben épült ki, a dspace akkori legújabb változatát (1.7.2-est) felhasznál-
va átvette az eMe-adattár teljes anyagát, s új külsőt is öltött. a dspace, a nyílt forrású 
szoftver azóta újabb s újabb fejlesztéseken ment keresztül, s ma már a 6.2.0 változata 
a legfrissebb. Hét év után szükségessé vált frissíteni a tudományos tárunk szoftverét, 
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hiszen az indexelések s keresési felület sem működött már hiba nélkül. az új változat 
tesztelései folynak, s idén márciustól helyezzük üzembe, melynek során a teljes arcu-
latot nem tudjuk megőrizni.

a tudományos adattár kilenc egységből (tárból) áll, folyamatosan bővülve, 2017 év 
végére 22 000 tételre gyarapodott. elérhetősége: http://eda.eme.ro/. az elmúlt évben 
a következő tételeket kerültek az adattárunkba:

az Erdélyi Múzeum folyóiratnak az alábbi kötetei kerültek be az adattárba: 2016/1., 
2., 3., 4. kötetek és 2017/1., 2. kötetek (tanulmányokra lebontva), 1900/1–10., 1901/1–10., 
1902/1–10., 1904/1–10. kötetek és 1905/1–10. kötetek (tanulmányokra lebontva).

a Múzeumi Füzetek – Acta Scientiarium Transylvanica folyóirat következő kötetei 
kerültek feltöltésre: 2008/16/1 kémia, 2009–2010/17–18 /3. kémia, 2011–2012/19–20./3. 
kémia, 2013–2014/21–22./3. kémia, 2015–2016/23–24./3. kémia, 2017/25/3 kémia. 

az Erdélyi magyar szótörténeti tár v. kötetének feltöltését folytattuk (301–650. old.).
az Erdélyi Tudományos Füzetek sorozat következő köteteivel gyarapodott 

adattárunk:
276. gidó attila: Oktatási intézményrendszer és diákpopuláció Erdélyben 1918–1948 

között;
277. Hegyi géza, W. kovács andrás (szerk.): A Szilágyság és a Wesselényi család (14–

17. század);
278. dávid Péter: „Itt van a legvégső oltára Pallásnak”;
279. Pósta Béla, sajtó alá rendezte: vincze zoltán: az erdélyi nemzeti Múzeum 

érem- és régiségtárának története.
az Emberek és kontextusok sorozat következő két kötetét tettük digitálisan 

elérhetővé:
8. keszeg vilmos (s.a.r.): Rontók, gyógyítók, áldozatok;
9. vajda andrás: Az írás és az írott szó hatalma.
a Certamen. Előadások A Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. 

Szakosztályában sorozat első két kötetét is feltöltöttük.
Online elérhetővé vált a kölesériana sorozat első kötete: jakó zsigmond: Köleséri 

Sámuel tudományos levelezése 1709–1732.
az Emlékkönyvek közül digitálisan elérhetővé vált a következő két kötet:
Benő attila, Fazakas emese, kádár edit (szerk.): „…hogy legyen a víznek lefolyása...” 

köszöntő kötet szilágyi n. sándor tiszteletére. 
sipos gábor (szerk.): Emlékkönyv Benkő Samu születésének nyolcvanadik évforduló-

jára (2008).
a Romániai Magyar Bibliográfiák sorozatból a következő köteteket töltöttük fel:
1. tóth kálmán, gábor dénes: romániai magyar könyvkiadás 1944–1949
2. szigethy rudolf, újvári Mária: romániai magyar könyvkiadás 1950–1953
3. szigethy rudolf: romániai magyar könyvkiadás 1990–1998
4. nagy Mária: Helikon 1990–2004
ezenkívül 10 önálló kötetet is felöltöttünk az eda-ba:
egyed emese (szerk.): A látható jelentés;

http://eda.eme.ro/
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gáll erwin, gergely Balázs: Kolozsvár születése;
kádár edit, szilágyi n. sándor (szerk.): Analógia és modern nyelvleírás;
keszeg vilmos (szerk.): Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben;
nagy-tóth Ferenc: Régi erdélyi szilvák;
nagy Mihály zoltán, vincze gábor (szerk.): Autonómisták és centralisták;
sipos gábor: Reformata Transylvanica;
tánczos vilmos: Madárnyelven;
Wilhelm sándor: A törpeharcsa;
Wilhelm sándor: A lápi póc.
a Műszaki tudományos közlemények sorozatnak három kötete került be az adat-

tárba: Mtk4 – Mtü 2015, Mtk6 – Mtü 2016 és Mtk7 – FMtü 2017.
a tudomány- és technikatörténeti Füzetek sorozat 9. és 10. kötetét tettük digitáli-

san elérhetővé:
ttF9. Bitay enikő: Debreczeni Márton, az „egyetlen” erdélyi bányász műszaki öröksége;
ttF10. jancsó árpád: Műtárgyak a Jaszenova–Oravica–Anina vasútvonalon.
Feltöltésre került Hajós józsef hagyatékának jegyzéke (ilyés szilárd).
ugyanakkor három konferencia programfüzete is online elérhetővé vált: FMtü-prog-

ramfüzet 2017; Mtü-programfüzet 2016; Mtü-programfüzet 2017, valamint néhány 
plakáttal bővült az eda eseménytára is.

iv. tudományos könyv- és folyóirat-kiadás. 
kiadónk, kiadványaink

az eMe kiadója a kiadványok népszerűsítése, a könyvvásárokon, illetve könyvbe-
mutatókon való részvétel mellett fontosnak tartja az akkreditáció megszerzését, illet-
ve folyamatos fenntartását is. az erdélyi Múzeum-egyesület kiadója a rendszeresen 
megjelentetett szakfolyóiratok mellett évente több tudományos kötetet jelentet meg 
önállóan vagy más kiadókkal közösen. 

rendszeresen megjelenő szakosztályi kiadványaink: az erdélyi Múzeum (az el-
nökség, a Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztály, valamint a jog-, köz-
gazdaság- és társadalomtudományi szakosztály folyóirata) 2017. év 1., 2., 3., 4. füzete 
jelent meg (felelős szerkesztő kovács kiss gyöngy), a Múzeumi Füzetek – acta scien-
tiarium transylvanica (főszerkesztő Fodorpataki lászló) 23–24/3, 25/3 kémia kötetei 
és 23–24/2 agronómia kötete jelent meg. az Orvostudományi értesítő (az Orvostudo-
mányi szakosztály szemléje) 89. kötetének két száma, valamint a 90. kötet első száma 
jelent meg (főszerkesztő szabó Béla). 

a Műszaki tudományos közlemények 6. és 7. kötete Mtk 6. Bitay enikő, Máthé Már-
ton (szerk.): A XVII. Műszaki tudományos ülésszak előadásai – Proceedings of the XVIIth 
International Conference of Technical Sciences és Mtk 7. Bitay enikő (szerk.): A XXII. Fiatal 
Műszakiak Tudományos Ülésszak előadásai látott napvilágot az elmúlt évben. 
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az erdélyi tudományos Füzetek sorozatban a Bogdándi zsolt, Fejér tamás (szerk.): 
Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben c. kötet jelent meg.

a tudomány- és technikatörténeti Füzetek sorozat 11. kötete jancsó árpád: 
Az  Osztrák–Magyar Monarchia első vicinálisa. A Valkány–Perjámos–Varjas-vasútvonal 
története jelent meg. 

a emberek és kontextusok sorozat egy új kötettel gyarapodott: 14. Miklós alpár: 
Idegen utazók Erdély és Máramaros sóbányáiban. 

a letöltés sorozat 6. kötete Maksa gyula: Képregények kultúraközi áramlatokban 
jelent meg.

a Certamen sorozat negyedik kötete, egyed emese, gálfi emőke, Weisz attila 
(szerk.): Certamen IV. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesü-
let I. szakosztályában jelent meg.

Önálló köteteink

tertullianus (Pap levente ford., utószó, jegyz.): A zsidók ellen, sófalvi andrás: Ha-
dakozás és önvédelem a középkori és fejedelemség kori Udvarhelyszéken, Bartha katalin 
ágnes, Biró annamária, demeter zsuzsa, tar gabriella-nóra (szerk.): Hortus amicorum, 
lakatos róbert: Dokumentumfilmes hatások a játékfilmben, kádár edit, szilágyi n. sán-
dor (szerk.): Összetételek és nyelvleírási modellek, vikár Béla (s.a.r., bev., jegyz. varga P. 
ildikó): „Finnország egyik leglelkesebb diplomatája itt több mint 50 éven keresztül”: Vikár 
Béla levelei, Benő attila – Fazakas noémi: élőnyelvi kutatások és a dialektológia, gáll 
erwin (et al.): „Daciától Ultransilvániáig”. A Kis-Szamos medencéjének településtörténeti 
változásai (3/4–12/13. század), Berki tímea (szerk.): A román irodalom magyar biblio-
gráfiája 1970–1980. Bibliografia Maghiară a Literaturii Române 1970–1980, Levéllé válva. 
Ujfalvi Krisztina verselő körben (1795–1798). s.a.r. egyed emese, kelemen lajos: napló i. 
(1890–1920) s.a.r. sas Péter, Bitay enikő, sipos gábor (szerk.): A romániai magyar tudo-
mányosság intézményi keretekben. 

Más kiadókkal közösen megjelentetett kötetek
veress károly: A nyelv teremtő erejéről. Hermeneutikai vizsgálódások iii. az egyetemi 

Műhely kiadóval közösen, jakab albert zsolt, vajda andrás (szerk.): Aranyhíd. Tanulmá-
nyok Keszeg Vilmos tiszteletére a kriza jános néprajzi társasággal, lajos katalin, tapodi 
zsuzsa (szerk.): Az idegenség diskurzusai a státus kiadóval közösen, Fodor jános: Berná-
dy György. Politikai életrajz a lector kiadóval, P. kovács klára, Pál emese (szerk.): Képvál-
tás. Tanulmányok a Fiatal Művészettörténészek V. Konferenciájának előadásaiból az entz 
géza Művelődéstörténeti alapítvánnyal, valamint ajtony zsuzsanna, Hubbes lászló, 
lajos katalin, tapodi zsuzsa: Stranger–Străinul a status kiadóval közösen.
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Kiadónk és kiadványaink minősítése (minősíttetése) 
2017-ben a román akkreditációs intézet akkreditációs listája nem változott. az eMe 

kiadója megtartotta korábbi B kategóriás minősítését történelem, kultúratudományok 
és filológia kategóriában, valamint a C kategóriát az előadó-művészetek témakörben. 
az erdélyi Múzeum folyóirat is megőrizte a B minősítést a történelem és kultúratudo-
mányok, filozófia és filológia kategóriákban. 

a tudományos kutatás nemzeti tanácsa (CnCs) által B minősítésűként elfogadott 
kiadványok az egyetemi tanárok, doktoranduszok és a romániai tudományos életben 
részt vevő kutatók számára életbevágóak, ugyanis csak ezek alapján lehet az egyetemi 
életben előléptetéseket elérni és pályázatokat elnyerni. 

Kiadványaink népszerűsítése, terjesztése
az eMe kiadója fontosnak tartja, hogy a hagyományos könyvterjesztési stratégiák 

mellett (könyvterjesztői hálózat, online bolt, könyvtári cserepéldányok) a különböző 
könyves eseményeken is jelen legyen. Friss kiadványainkat bemutatjuk az eMe szék-
házában felkért szakértők közreműködésével, részt veszünk a hazai és magyarországi 
fesztiválokon, illetve kiadványainkat más intézetek eseményein is bemutatjuk. 2017 
januárjában az előző évben megjelent kiadványainkat mutattuk be az Mta könyvtár 
és információs központjában sipos gábor elnök, Bitay enikő főtitkár, Péntek jános al-
elnök és Biró annamária felelős kiadó közreműködésével. ugyanebben a hónapban 
mutatták be Máté Márton: Hengeres fogaskerekek gyártószerszámai kötetét. áprilisban 
a Maros Megyei Múzeummal közösen kiadott Fundálók, pallérok, építészek Erdélyben 
(szerk. Orbán jános) című tanulmánykötetet ismerhette meg a nagyközönség szék-
házunkban. Májusban az emberek és kontextusok sorozatot, valamint a sorozat 14. 
kötetét (Miklós alpár: Idegen utazók Erdély és Máramaros sóbányáiban) mutatták be 
a kriza jános néprajzi társaságnál. Miklós alpár kötetének május folyamán Parajdon 
is volt bemutatója. a Cseke Péter által szerkesztett Eke és toll. Nagy Miklós emlékezete 
c. kötetet nemcsak székházunkban, hanem sepsiszentgyörgyön és Marosvásárhelyen 
is ismertették. a rácz emese által sajtó alá rendezett Pápai Páriz Ferenc: A gyulafe-
hérvár–nagyenyedi Bethlen-kollégium alapítása és története kötetet az áprilisi kolozs-
vári bemutató után októberben nagyenyeden is bemutatták a reformáció 500 éves 
évfordulója alkalmából rendezett A reformáció erdélyi bölcsőhelyei. „Könyv, oktatás, és 
reformáció. A protestáns oktatás évszázadai” c. konferencián. Bitay enikő Debreczeni 
Márton, az „egyetlen” erdélyi bányász műszaki öröksége c. kötetét augusztusban a Ma-
gyargyerőmonostoron megtartott 8. Madárleány-nap keretében mutatták be, majd 
októberben az eMe-székházban debreczeni-droppán Béla, a Magyar nemzeti Mú-
zeum történész-főmuzeológusa tartott könyvbemutatóval összekapcsolt előadást 
a kötet megjelenése apropóján debreczeni Mártonról. az erdélyi Múzeum folyóirat 
2016/4-es filozófia számát, valamint az egyetemi Műhely kiadóval közösen kiadott ve-
ress károly: A nyelv teremtő erejéről c. kötetet 2017 májusában mutatták be az egyetemi 
Műhely kiadó más filozófiai témájú kiadványaival együtt. sófalvi andrás Hadakozás 
és önvédelem a középkori és fejedelemség kori Udvarhelyszéken kötetének bemutatóját 
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októberben tartottuk az eMe-székházban. 2016-os, történelmi témájú kiadványainkat 
a Magyar tudományos akadémia Bölcsészettudományi kutatóközpontjával közösen 
szervezett október 20-i budapesti rendezvényen mutatták be. a Magyar tudomány 
napja erdélyben rendezvénysorozat nyelvészet, irodalom, néprajz, zenetudományi 
szekciója keretében mutatták be P. varga ildikó Vikár Béla levelei kötetét.

2017-ben az eMe kiadója részt vett a Budapesti könyvfesztiválon, valamint a Bu-
dapesti ünnepi könyvhéten, ahol az rMkC által működtetett standon kiemelt helyen 
voltak elérhetők 2013–2017-es kiadványaink. a Budapesti ünnepi könyvhéten Bányai 
éva dedikálta újonnan megjelent, Fordulat-próza kötetét. ugyanakkor kiadónk önálló 
standot működtetett a kolozsvári ünnepi könyvhéten, a könyvhét keretében a Certa-
men IV. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosz-
tályában c. kötetet mutatták be egyed emese, gálfi emőke és Weisz attila szerkesztők 
a szerzők jelenlétében a Bulgakov irodalmi kávéház és kultúrbisztróban, ugyanitt Bá-
nyai éva: Fordulat-próza c. kötetét Balázs imre józsef mutatta be. 2017 augusztusában 
az eMe kiadója önálló standot működtetett a kolozsvári Magyar napok rendezvény-
sorozatán, ahol a kiadó promóciós anyagával és kiadványaival ismerkedhetett meg 
a közönség. ugyanitt mutatták be lakatos róbert Közép-kelet-európai filmes karrierek 
kezdete az ezredfordulót követő években című kötetét. a novemberben megszerve-
zésre kerülő marosvásárhelyi könyvfesztiválon sikeresen működtettük az eMe kiadó 
standját munkatársaink részvételével.

az Octavian goga Megyei könyvtár ismét díjazta kiadványainkat, ezúttal a 2016-os 
kiadói évben megjelent kötetek közül gidó attila Két évtized. A kolozsvári zsidóság a két 
világháború között és dáné veronka „Mennyi jobbágya és mennyi portiója”. Torda vár-
megye birtokos társadalma a 17. század első felében című kötete részesült elismerésben.

kiadványaink közül az erdélyi Múzeum folyóirat számai az lXXi/2009. évfolyam-
tól (de folyamatosan bővül a korábbi számokkal is), a Certamen. Előadások a Magyar 
Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában évkönyv minden (i–
iv.) kötete, illetve 2016 óta a Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából új 
sorozatának minden (i–iX.) kötete elérhető a Frankfurt-központú Central and eastern 
european Online library (CeeOl) nemzetközi adatbázisban. [www.ceeol.com] a tar-
talmakhoz való hozzáférés ingyenes, a felhasználó részéről csupán egy díjmentes re-
gisztrációra van szükség (a tartalmak feltöltését Pakó lászló végzi.) az időszakos kiad-
ványaink mellett az adatbázisban elérhetők a tudomány- és technikatörténeti Füzetek 
sorozat darabjai is és az erdélyi tudományos Füzetek sorozat több kötete (a tartalmak 
feltöltését szilágyi júlia végzi). ezenkívül az erdélyi Múzeum folyóiratot eljuttatjuk az 
elektronikus Periodika adatbázisba, illetve a kiadványaink adatai elérhetők a WorldCat 
és a Matarka katalógusokban is.

intézményünk a degruyter céggel kötött szerződést, mely vállalta az Orvostu-
dományi értesítő folyóirat, a Műszaki tudományos közlemények sorozat és az újon-
nan beinduló acta Materialia transylvania. anyagtudományi közlemények folyóirat 
nemzetközi adatbázisokban való jegyzését s az ezzel járó adminisztratív folyamatok 
intézését.
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Kiadványaink támogatói
könyveink és folyóirataink megjelenése a Bethlen gábor alap, a magyarországi 

nemzeti kulturális alap, a Magyar tudományos akadémia, az Mta domus Hungarica 
Ösztöndíjprogram, a romániai Communitas alapítvány, a reformáció emlékbizottság, 
az eMe Orvos- és gyógyszerésztudományi szakosztálya, az eMe Műszaki tudományok 
szakosztálya, erdély Öröksége alapítvány, Magyar államvasutak rt. jogi igazgatósá-
ga, sapientia erdélyi Magyar tudományegyetem, sapientia erdélyi Magyar tudomány-
egyetem Marosvásárhelyi kara alkalmazott nyelvészeti tanszék, kincses kolozsvár 
egyesület, erdélyi Magyar kulturális egyesület, a gedeon richter románia rt., debre-
ceni egyetem Bölcsészettudományi kar történelmi és néprajzi doktori iskola és Har-
gita Megye tanácsa, Maros Megyei Múzeum támogatásának köszönhető.

a kiadó honlapja: http://eme.ro/kiado. Felelős kiadó Biró annamária, szerkesztősé-
gi titkár: Papp kinga, korrektor: andrás zselyke.

v. szakmai képzések

az elmúlt évben is a szakmai képzések forráshiány miatt csupán az Orvostudo-
mányi szakosztály immár hagyományossá vált kreditpontos képzései által valósultak 
meg, melyeket az Orvosi és Fogorvosi kamarák is elismertek. Márciusban szervezték 
meg a XXiv. Családorvosi továbbképző konferenciát székelyudvarhelyen, áprilisban a 
XXvii. tudományos ülésszak keretében tartottak továbbképzést kovásznán, szeptem-
berben a XXv. Báthory napok keretében került sor szatmárnémetiben a XXiv orvosto-
vábbképzőre, novemberben pedig a XXi. erdélyi Orvosnapokat tartották Csíkszeredán. 

Beruházások, eszközfejlesztések

a szűkös anyagi források miatt a 2017-re tervezett beruházások és nagyobb értékű 
eszközbeszerzések sajnálatos módon elmaradtak. ezekre nem sikerült támogatást sze-
rezni az elmúlt évben, és a saját forrásaink mértéke sem alakult úgy, hogy a beruházá-
sokat azokból vagy tartalékainkból fedezni tudtuk volna.

kisebb tárgyi eszközök beszerzésére összesen 5177 lejt fordítottunk (a takarékos-
ság jegyében 4 db. használt, de jó állapotban lévő személyi számítógépet, ezenfelül 
egy képernyőt és periferikus eszközöket vásároltunk). a megvásárolt eszközök a haté-
konyabb munkát segítik.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feme.ro%2Fkiado&h=ATM8hF2F2MIOY2NDq_kUnInr53n3v2vONOU22l91OosfF6ZnDsbzV94Hw-b8bg3eLxnsQ_CugUPUY2cc5mJ1C5B_uRTiDDXtcalxaau5V4uT8P5A8HLIBI3sl31JH0dcTcXeeA
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Vagyoni helyzet, adományok, támogatások,  
pénzügyi forráslehetőségek

az erdélyi Múzeum-egyesület mérleg szerinti tőkeértéke 2017-ben 4 704 242 lejt 
tesz ki. a gazdasági tevékenységből (kiadványértékesítés) származó negatív ered-
ményt, 19 436 lej veszteséget kompenzálja a nonprofit tevékenység 41 774 lejes több-
lete, így a 2017-es pénzügyi évet összességében 22 338 lejes többlettel zártuk.

a befektetett eszközök állományának amortizációval csökkentett értéke 2 578 157 
lejt tesz ki. az év végi forgótőke nagysága 2 214 540 lej, ez a 2016-os adatokhoz képest 
3,7%-os növekedést jelent. a könyvtári állományunk könyv szerinti értéke 355 071 lejt 
tesz ki. a rövid távú kötelezettségek év végi érétke 64 241 lej. ez az összeg a 2018 ja-
nuárjában esedékes személyi kifizetésekből, számlatartozásokból és adókötelezettsé-
gekből tevődik össze.

a 2017-re vonatkozó költségvetést 1 474 0000 lejre (98,3 mFt, az év végi 0,015 rOn/
HuF árfolyamon számolva) állítottuk össze, ehhez képest a kiadás oldalon a tervezett-
hez képest pozitív irányú kevéssel több mint 9%-os eltérés mutatkozik, mely 1 607 626 
lejt (107,2 mFt) jelent. ez legnagyobbrészt a konferenciák és szakképzések nagyobb 
költségeinek tudhatók be. Másrészt a tervezetthez képest nagyobb mértékű kedve-
zőtlen árfolyam-ingadozásoknak tulajdontható, mely nagyobb pénzügyi költséget 
eredményezett. Mivel a támogatások javarészt Magyarországról érkeznek forintban, 
az egyesület árfolyam kitettsége 2017-ben is számottevő volt.

a beruházások teljes mértékben elmaradtak, a 2017-es költségvetésben is ter-
veztük a jordáky-ház tisztázatlan részének kifizetését a kolozsvári önkormányzatnak, 
ez azonban az elmúlt évben sem valósulhatott meg adminisztratív okokból. a műkö-
dési költségek és a személyi kiadások megközelítőleg a költségvetésben rögzített szá-
mok szintjén maradtak.

a költségvetés projekttől függő tételeit lehetőség szerint az elnyert céltámoga-
tásokhoz igazítottuk. a kiadványok költségei a tervezetthez képest több mint 6%-os 
csökkenést mutatnak.

a kiadások szerkezetében nem mutatkozik lényeges változás az előző évekhez ké-
pest: 2017-ben is a költségvetés legnagyobb tétele az állandó alkalmazottak személyi 
költségei 625 253 lej (41,6 mFt), ez az összes kiadás 39%-át teszi ki (összesen 21 fő, 
ebből 13 fő tudományos főmunkatárs).

az intézmény működtetésére, fenntartási költségeire 312 023 lejt (20,7 mFt) fordí-
tottunk, ez a teljes kiadások 18%-a, mely magába foglalja a rhédey székházunk bérleti 
díját is (10 mFt). a kiadványok szerkesztésére, nyomtatására 172 946 lejt (11,5 mFt) for-
dítottunk, ez a teljes költségvetés több mint 11%-a. a könyvkiadás költségeinek legna-
gyobb részét pályázatokból sikerült fedezni. konferenciák, rendezvények és szakkép-
zések kiadásai összesen 309 592 lejt (20,6 mFt) tesznek ki, ezen kiadásokat nagyrészt 
az erre befolyó részvételi díjak és hozzájárulások fedezik. a kiadások fennmaradó ré-
szét a külső kutatási projektek, a pénzügyi költségek adják.
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a költségvetés bevétel oldalát kevéssel több mint 16%-kal sikerült túlteljesíteni, 
2017-ben összesen 1 711 710 lej (114,11 mFt) folyt be egyesületünkhöz. a bevételek 
legnagyobb részét, több mint 74%-át a támogatások teszik ki 1 277 972 lej (85,17 mFt) 
értékben.

az egyesület saját forrásokból 444 086 lejt (29,58 mFt) bevételezett, ez az összes 
bevétel több mint 25%-át jelenti, és a tagsági díjak, konferenciákon való részvételi dí-
jak, adományok, szponzorizálás, kiadványértékesítés, pénzügyi-, és egyéb bevételek-
ből áll.

a támogatások legnagyobb része (több mint 91%) magyarországi forrásból szár-
mazik, míg a belföldi támogatások a 9%-ot sem érik el.

Belföldi intézményi támogatóktól összesen 102 563 lej (6,8 mFt) folyt be pályáza-
tok révén a Communitas alapítványtól, az rMdsz Főtitkárságától, a kolozsvári Polgár-
mesteri Hivataltól és a kolozs Megyei tanácstól.

Magyarországi intézményektől 1 175 409 lej (78,3 mFt) folyt be normatív és projekt- 
támogatásként, ez az összes bevétel 68,67%-át teszi ki. egyesületünket legnagyobb 
mértékben a Bethlen gábor alapkezelő zrt. támogatta (az összes támogatás 67%-a), 
ezt követi nagyságrendben a Magyar tudományos akadémia által biztosított műkö-
dési és rendezvény-, illetve kiadványtámogatás (az összes támogatás 10%-a) az erdély 
Öröksége alapítvány által nyújtott három kiadványtámogatás és a nemzeti kulturális 
alap által nyújtott kiadvány- és rendezvénytámogatások.

egyesületünk munkáját segítették: debreceni egyetem Bölcsészettudományi ku-
tatóközpont, történeti intézete, apolló egészségügyi Centrum kft (debrecen), gede-
on richter gyógyszergyár (Marosvásárhely), Medsystem várad kft (nagyvárad), gla-
xosmithkline (gsk) kft (Bukarest).

a jövedelemadó-felajánlásokból származó 2932 lej (195 463 eFt) is hozzájárult 
az egyesület munkájához, ezt az összeget a kiadványaink megjelentetésére fordítot-
tuk. köszönjük az eMe tagságának és szimpatizánsainak a felajánlást, és biztatjuk úgy 
a romániai, mint magyarországi támogatókat, hogy az elkövetkezendőkben is ajánlják 
fel személyi jövedelemadójuk 2, illetve 1%-át egyesületünk céljainak megvalósítására 
(magyarországi támogatók a gróf Mikó imre alapítványnak tehetik meg a felajánlást).

az Mta domus szülőföldi ösztöndíjprogramja, illetve a domus magyarországi ösz-
töndíjpályázat, valamint az intézményi, ún. műhelytámogatás ebben az évben is nagy 
segítséget nyújtott kutatásainkhoz. ugyanakkor köszönjük a gróf Mikó imre alapít-
vány folyamatos pénzügyi és szakmai támogatását is.

a támogatásokért ezúton fejezzük ki köszönetünket!
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Tulajdonjogunk, egykori ingatlanaink

az eMe egykori javai, igen értékes tudományos gyűjteményei fölött továbbra is 
fenntartjuk tulajdonjogunkat. 

a kolozsvár főterén levő ingatlanunk, a Wass Otília-ház visszaszerzése érdekében 
már évek óta pert folytat intézményünk, illetve adminisztratív úton is igyekeztünk jo-
gainkat érvényesíteni. Mint ismeretes, a sikertelen adminisztratív eljárás nyomán újabb 
pert indítottunk az el nem adott ingatlanrészeket illetően, melyet első fokon elvesztet-
tünk, azzal a kifogással, hogy nem bizonyítottuk jogutódi minőségünket. a határozatot 
megfellebbeztük, aminek a kolozsvári törvényszék határozatában helyt adott, és 2017. 
március 2-án kimondta a jogfolytonosságunkat (egyesületünk jogutódja az 1859-ben 
megalapított erdélyi Múzeum-egyesületnek). ennek folytatásaként szeptember 9-én 
a román állam „semmiségi felfolyamadványát” is elutasította. újabb beadványunkra 
a kolozsvári Ítélőtábla 2018. január 11-én helyt adott keresetünknek (első fokon, a ha-
tározat még nem jogerős), s elrendelte az el nem adott lakások természetben való 
visszaadását (1, 6, 8, 9, 11. és 13. számú lakások), illetve a Majális utca 1–3. szám alatti 
néhai ingatlanunkért a kárpótlást.

a Wass Otília-ház régi peres ügye is folytatódott, az eladott lakrészek ügyében, 
2018. február 16-án a kolozsvári Bíróság első fokon teljes egészében elutasította ke-
resetünket (nem jogerősen). ezen határozatot fellebbezni kívánjuk, negatívum, hogy 
pervesztés esetén jelentősen növekszik az anyagi kárunk.

a jordáky-ház megosztásának érdekében (melyben egyesületünk egynegyed 
részben társtulajdonos) 2011-ben indítottunk birtokmegosztási eljárást nem peres 
úton, azonban nem sikerült érdemi megoldást kieszközölni a városi tanácstól. ennek 
megoldásához is peres eljárás szükséges, a város tulajdonrészének megvásárlásához, 
az ingatlanrészek telekkönyvének rendezéséhez.
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Zárszó

Összegzésként elmondható, hogy ismét egy eredményes évet zártunk, hiszen 
2017-ben is sikerült a kitűzött programjainkat töredéktelenül megvalósítani, folyama-
tosan működtetni intézményünk egységeit, ezáltal az erdélyi magyar tudóstársadal-
mat szolgálni. azonban fejlesztésekre s komolyabb beruházásokra nem jutott keret, 
s munkatársaink alacsony bérét sem tudtuk orvosolni. a szűkös keret ellenére terve-
zett programjaink megvalósultak, s ehhez többen (több tagtársunk) önkéntes többlet-
munkával járultak hozzá.

az eMe mint tudományos keretintézmény továbbra is sok fiatal számára vonzó kö-
zeg, különösen kiemelkedő tudományos munkássága és a tudomány terjesztésében 
betöltött szerepe miatt. 

az eMe egyik érdeme, hogy szinte egyedüliként a kárpát-medencében sikerült 
a magyar nyelvű humán és nem humán tudományos életet összefognia. tudományfi-
lozófiai alapkérdés, hogy a tudomány mennyire lehet nemzeti. a magyarul is beszélő 
kisebbségek körében ugyanilyen alapvető kérdés a nem humán területen dolgozó ér-
telmiségi magyar nemzetiségének megtartása, erősítése, a magyar tudományosságba 
való bekapcsolása. Mindez az eMe-nek magas szinten sikerült, és komoly eredmény-
nek tekinthető.

Büszke vagyok arra az eredményre is, hogy az eMe az elmúlt évek során, mind ver-
tikálisan, mind horizontálisan bekapcsolta s összefogta a tudományos élet szereplőit. 
vertikális alatt a különböző korosztályokat értem, ez sajátos jelenség intézményünk-
ben, hiszen fellelhetők a tapasztalt, nyugalmazott egyetemi oktatók, az aktív tanárok, 
a fiatal kutatók s az egyetemi hallgatók is. a horizontális vonal által a különböző szak-
területek (szakosztályok) együtt gondolkodását, a közös kutatásba való bekapcsolását 
értem, jó példái ennek az eMe-ben több éve eredményesen működő interdiszciplináris 
csoportos kutatások. ezt a sajátos kapcsolati hálót vétek lenne megbontani, ez nem 
csupán közösségi kapcsolat, hanem komoly szakmai többlet-tudásbázis. ez teszi 
az eMe-t egyedivé s erőssé, a különböző tudományágaknak, s tudományos tevékeny-
ségeknek otthont adó keretintézményként.

az évek során az intézményt sokrétű tudományos tevékenységgel, minőségi tar-
talommal töltöttük meg, s mint azt már a múlt évben is kifejtettem, szükséges kiala-
kítanunk intézményi rendszerünk stabil bázisát, a kutatási tevékenységek kiterjeszté-
séhez, a meglévők erősítéshez komoly átszervezés és finanszírozás szükséges, ennek 
jegyében készült el a Regionális tudásközpont tervezete. 

Felelősek vagyunk a munkatársaink jövőjéért, kutatásaink minőségéért, működé-
sünk átláthatóságáért, ugyanakkor a korszerű szervezet kialakításáért is. 

Ma az eMe egy modern s működő intézmény! ez korántsem jelenti azt, hogy nin-
csenek folyamatosan megoldásra váró feladatok, kihívások, fejlesztési törekvések, 
ugyanis minden évben van olyan fontosabb ügy, avagy pillér, melyet újra kell gondol-
nunk, megerősítenünk, fejlesztenünk.



59Főtitkári jelentés

az intézmény fenntarthatósága s a bemutatott programok tervszerű és sikeres el-
végzése munkatársainkat sokrétű feladat elé állította a múlt évben is, az adminisztratív 
személyzetet csakúgy, mint a könyvtárosokat, kutatókat, a szakosztályok és fiókegye-
sületek vezetőit. ezúton köszönöm mindannyiuk segítségét, áldozatos munkájukat, 
nem kevésbé a kutatók eredményes, színvonalas tevékenységét.

természetesen az önzetlen támogatók és az elkötelezett munkatársak nélkül mind-
ezen eredmények nem valósulhattak volna meg, ezért köszönetet mondok mindazok-
nak, akik bármilyen formában támogatták az eMe működését, tevékenységét.

tisztelettel kérem jelentésem elfogadását.

kolozsvárt, 2018. február 24-én,

Bitay enikő sk.
főtitkár
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