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Az EME szakosztályaiban több mint 150 előadás hangzott el, felölelve a humán és termé-
szettudományok, valamint az orvosi, műszaki, matematikai és agrártudományok számos törté-
neti vonatkozású, valamint időszerű kérdését. 

Az előadásokat mindenhol hozzászólások és viták követték. 
Az EME 4. tudománynapi rendezvénye az erdélyi magyar tudományosság kiemelkedő 

eseménye volt azért is, mert a résztvevők a magyar tudományos kutatás élvonalát reprezentál-
ják. Nem mellékes, hogy az előadók a különböző erdélyi tudományos műhelyeket is képvisel-
ték 

A rendezvény támogatásáért ezúttal is köszönet illeti az MTA Magyar Tudományosság 
Külföldön Elnöki Bizottságát.  

Újvári Mária 

Közlemény az MTA Magyar Tudományosság Külföldön 
Elnöki Bizottságának üléséről 

A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága 
2006. március 8-án Kolozsvárt ülésezett. Az ülés házigazdája az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
volt. A Bizottságot Berényi Dénes elnök vezette. 

A délelőtti hivatalos gyűlést követően a délután folyamán kerekasztal-megbeszélésre került 
sor, amelyen a meghívott intézmények képviseletében felszólaltak: Egyed Ákos, Benedek Jó-
zsef, Bíró A. Zoltán, Brassai Zoltán, Péntek János, Jakó Zsigmond, Nagy László, Pozsony Fe-
renc, Salat Levente, Szabó Bálint, Veres Valér. A megbeszélés témáját a romániai magyar tu-
domány helyzete képezte. 

Ezt követően Horváth Gyula A magyar regionális tudomány műhelyei a Kárpát-
medencében, valamint Kiss Tamás, Tóth Pál Péter Népességfogyás és népességpótlás című 
előadása hangzott el. 

Mind a kerekasztal-megbeszélést, mind az előadásokat élénk vita követte. 
A napi munka eredményeit Berényi Dénes akadémikus foglalta össze. 

Egyed Ákos megnyitóbeszéde a Magyar Tudományosság  
Külföldön Elnöki Bizottságának Kolozsvárt rendezett ülésén 

Elhangzott 2006. március 8-án az EME székházában 
 
Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt megjelentek! 
Közismert, hogy az 1989 előtti évtizedekben magyar nyelvű tudományművelés intézmé-

nyes formában a határon túli Kárpát-medencei régiókban nem létezett, vagy elenyésző volt. 
Viszont nem kis számban dolgoztak olyan magyar kutatók különböző tudományos intézmé-
nyekben, akik lelkiismeretük parancsára hallgatva kutatták saját nemzeti kultúrájuk múltját 
vagy jelenét, avagy saját tudományszakuk terén igyekeztek a magyarországi tudományossággal 
kapcsolatot tartani. De mindezek foszlányos igyekezetek voltak a nagy űrben. 

Az 1989-es események óta eltelt 15 évben azonban jelentős változások következtek be a 
Kárpát-medencében, a Magyarország mai határain kívül élő magyarság tudományszervezeté-
ben. Ezek a változások pozitív eredményekben mérhetők, s nagyrészt a Magyar Tudományos 




