
Az Erdélyi Digitális Adattár felavatására ke-
rült sor 2011. június 10-én az Erdélyi
Múzeum-Egyesület (EME) központi székhá-
zában, Kolozsvárt.

Az Erdélyi Digitális Adattárat (EDA) az
Erdélyi Múzeum-Egyesület azzal a céllal
hozta létre, hogy archiváló és szolgáltató in-
tézményként gyûjteményeket alakítson ki és
gondozzon, valamint szolgáltatásokat fej-
lesszen és üzemeltessen az oktatás és a kuta-
tás elõsegítésére.

Az adattár elsõsorban az erdélyi tudósok
hagyatékainak digitalizációjára támaszko-
dik, de helyet kapnak benne más gyûjtések-
bõl származó levéltári anyagok, kéziratok,
könyvek, fotók és audiovizuális anyagok is.

Az anyagok összegyûjtése, rendszerezése
és elektronikus feldolgozása mellett az adat-
tárban speciális szolgáltatások is igénybe ve-
hetõk, melyek elõsegítik a tudományos mun-
kát. Sokoldalú keresési lehetõség mûködik,
az érdeklõdésre számot tartó dokumentumok
letölthetõk, illetve a saját gyûjtésû kutatási
adatok feltölthetõk.

Az adattár révén az erdélyi tudományos
munkákat széles körben ismertetni és ter-
jeszteni lehet, illetve az Erdélyi Múzeum-
Egyesület kiadványai is könnyebben elérhe-
tõvé és olvashatóvá válnak. Az adattárban az
EME Kutatóintézetében folyó kutatási prog-
ramok keretében gyûjtött (forrás)anyagok,
illetve a kutatási eredmények is helyet kap-
nak. Ugyanakkor az adattár nyitott más szak-
mai csoportok által összeállított digitális
gyûjtemények elhelyezésére, tárolására és
hozzáférhetõvé tételére.

Az Erdélyi Digitális Adattár létrehozásá-
nak gondolata a 2005 februárjában az Er-
délyi Múzeum-Egyesület és az Országos
Széchényi Könyvtár között született együtt-
mûködési megállapodáshoz nyúlik vissza. 
A digitalizációs munkálatok 2005-tõl elkez-
dõdtek, az adattár keretrendszerének kiépíté-
se és az adatok feltöltése két év óta zajlik. Az

adattár archívumában jelenleg több mint hat-
ezer tétel szerepel.

A következõ hónapokban az EME arra tö-
rekszik, hogy regionális partnerként európai
szintû digitalizációs programokba is bekap-
csolódjon, és digitalizált adatait az Euro-
peana portálon keresztül is elérhetõvé tegye. 

Hosszú távon az Erdélyi Múzeum-
Egyesület az elkobzott gyûjteményeinek fel-
dolgozását is tervezi, melyek közzététele
szintén az adattár révén valósulhat meg. Az
EME elkobzott gyûjteményei az erdélyi ma-
gyarság kulturális örökségének rendkívül
jelentõs részei, amelyek mielõbbi feldolgo-
zása, majd közzététele legalább annyira fon-
tos, mint a tulajdonjog tisztázása. ■
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Erdélyi Digitális Adattár
Erdélyi kulturális és tudományos örökség a világhálón

Az ember tragédiája horvátul

Az elsõ kiadás 150. évfordulójára megjelent
horvátul Madách Imre Az ember tragédiája
(Covjekova tragedija) címû drámai költemé-
nye, fedõlapján a híres Zichy Mihály-illusztrá-
ciókkal.

A Zágrábi Egyetem hungarológiai tanszék-
ének nyolc hallgatója és vezetõtanáruk,
Curkovic-Major Franciska több mint két éve
kezdte a munkát, és mára kész a könyv szöveg-
hû fordítása.

Curkovic-Major Franciska elismerte, hogy
nem volt könnyû vállalkozás a Madách-fordí-
tás. A hallgatók magyar elõtudás nélkül jönnek
a szakra, van, aki kíváncsiságból, van, akit
máshová nem vettek fel. A vegyes társaság
azonban jól „összerázódott”, a nyolc egyete-
mistával még a balatonfüredi Fordítóházban is
dolgoztak.

Az ember tragédiája címû kötet hátsó borí-
tóján ott van Madách Imre arcképe, és egy rö-
vid szöveg arról, hogy ez a mû a legismertebb
magyar dráma a világon.
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