
146 EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

Gazdasági tanácsosunk éves beszámolói felsorolják az EME-t támogató intézményeket, ez-
úttal is köszönetünket fejezzük ki a támogatásért. 

Az elnökségnek az EME-vagyon visszaszerzéséért folytatott munkájáról jogtanácsosunk 
fog beszámolni. 

Egyesületünk jövője mindig foglalkoztatta az elnökséget. A hogyan tovább egyaránt vonat-
kozik Egyesületünk hosszú távú programjára, valamint a fenntartási s fejlesztési alapok előte-
remtésére. Ami a hosszú távú kutatási programunkat illeti, úgy látjuk, hogy annak továbbra is 
tartalmaznia kell az EME alapvető feladatait Erdély kulturális-tudományos örökségének feltá-
rásában és fejlesztésében. Fontosnak tartjuk az együttműködés erősítését a tudományegyete-
mekkel, a román akadémiai intézményekkel. Ugyanakkor az európai integráció küszöbéhez 
érkezve számot kell vetni a világ tudományos törekvéseihez való felzárkózás lehetőségeivel s 
az EME lehetséges feladatvállalásaival. Bízunk abban, hogy az erdélyi magyar tudománynak 
szép múltja, de jövője is van. Ez nem kis mértékben attól függ, hogy képesek vagyunk-e, le-
szünk-e fiatal kutatónemzedék felnevelésére, számukra itthon emberibb életfeltételek biztosítá-
sára. 

Végül köszönetet mondok tagtársainknak, az MTA külső tagjainak, a köztestületi tagoknak, 
pártoló tagjainknak, mindenkinek a hűségért és munkájukért. 

Megköszönve türelmüket, ezekkel a gondolatokkal megnyitottnak nyilvánítom a mai köz-
gyűlésünket. 

Főtitkári jelentés 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2005. évi munkájáról 

Újraindulásunk óta 15. jelentésünket terjesztjük elő, s bár sok eredményt mutathatunk fel, 
vagyoni és anyagi helyzetünk nemigen ad okot a bizakodásra. Egyesületi vagyonunk, ingatla-
naink és gyűjteményeink tulajdonjogát illetően továbbra is a jogfosztottság állapotában élünk, 
igényünket azonban következetesen fenntartjuk, ilyen tárgyú pereinket tovább visszük. Ingat-
lanaink tényleges birtoklása az EME állandó anyagi alapját biztosíthatná, honismereti és termé-
szettudományi gyűjteményeink pedig az erdélyi magyarság egyik legfontosabb szellemi va-
gyonaként igénylik a saját kezelést. Mindezekben támogatási rendszerünk kiszámíthatóbbá 
válására, elkobzott vagyonunk tekintetében pedig a politikum hathatós segítségére van szüksé-
günk. 

Március 5-én tartottuk rendes évi közgyűlésünket, ahol az elnöki megnyitó után a főtitkári 
jelentést vitattuk meg és elfogadtuk a 2005. évi tudományos munkatervet. Az Egyesület alap-
szabályainak módosítására vonatkozó javaslat jóváhagyása az idei közgyűlésre vár. 

A 2005. évi vándorgyűlést (egyesületi és 1. szakosztályi) Székelyudvarhelyen tartottuk jú-
nius 3–4-én A székelység története címmel. Történészek előadásai hangzottak el általános és 
helytörténeti témákban. 

Gróf Mikó Imre, Egyesületünk alapítója születésének 200. évfordulóját méltóképpen meg-
ünnepeltük, szeptember 3-án kolozsvári mellszobrát koszorúztuk meg, 4-én pedig a szülőfalu-
jában, Zabolán rendezett ünnepségen elnökünk képviselte az EME-t. Október 8-án az Erdélyi 
Református Egyházkerülettel közösen rendeztünk emlékkonferenciát a kolozsvári Református 
Kollégium dísztermében, ahol Egyed Ákos, Pomogáts Béla és Tonk István tartott előadást. 

Egyesületi rendezvényeink közül kiemelkedik a november 18–19-én Kolozsvárott negyed-
szer megrendezett A Tudomány Napja Erdélyben c. konferencia. Rendezvényünkön megjelent 
és előadást tartott Berényi Dénes, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnö-
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ke, jelen volt Tarnóczy Mariann, az MTA elnöki titkársága vezetője, a Balassi Bálint Intézet 
képviseletében pedig Kulcsár-Szabó Ernőné és Egyed Albert. Konferenciánk témája az Erdélyi 
tudománytörténet volt. Az első nap plenáris előadásai délelőtt és délután zajlottak, 17 előadás 
hangzott el. 19-én délelőtt és délután a szakosztályoknak megfelelően szekciókban tartottak 
tudományos előadásokat. Az orvostudományi, valamint az agrártudományi szakosztály Maros-
vásárhelyt tartotta ülését. A szekciókban több mint 150 előadás hangzott el, felölelve a humán 
és természettudományok, valamint az orvosi, műszaki, matematikai s agrártudományok számos 
történeti vonatkozású, valamint időszerű kérdését. Az előadásokat mindenhol hozzászólások és 
viták követték. 

Az EME honlapját minden beküldött információval folyamatosan frissíti. 

Szervezés 
Jelenlegi taglétszámunk nyilvántartásunk szerint 4458, ebből 98 alapító, 1787 rendes tag 

(aktívak és nyugdíjasok), 46 pártoló tag, 2527 pedig egyetemi hallgató. Az alapító tagok száma 
2005-ben eggyel nőtt. 2005-ben 231 új tag lépett be Egyesületünkbe. Jelenleg 22 külföldi pár-
toló tagot tartunk nyilván. Alapító és rendes tagjaink közül 916 fizette rendszeresen a tagdíjat 
(a 2003–2005 közötti időszakban), 1069 pedig 2001 óta hátralékban van. Ez utóbbiakat Alap-
szabályaink szerint nem tekinthetjük rendes tagoknak, nyilvántartásunkból azonban mégsem 
töröltük őket, gyakran előfordul ugyanis, hogy a hátralékosok utólag törlesztik több évi adós-
ságukat, ilyen pótlólagos fizetés szórványosan 2005-ben is folyt. A tagdíjfizetést néhány év 
után felfüggesztő egyetemi hallgatók csupán könyvtárunk használata végett léptek be Egyesü-
letünkbe, és az egyetem elvégzése után nem kívánják a kapcsolatot fenntartani. Létrejött az 
EME Akadémiai Testülete, amely az MTA Romániában élő tiszteleti és külső tagjait tömöríti. 

Szakosztályaink, kutatóintézetünk 
Szakosztályaink az elmúlt évben is hagyományos módon fejtették ki tevékenységüket, a 

felolvasóülések mellett egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a tudományos konferenciák vagy a 
szűkebb szakmai köröknek szóló szakosztályi előadások, műhelymegbeszélések. 

1. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályunk a következő jelentősebb 
konferenciákat rendezte meg: június 10–11-én az Aranyosszék-kutatások című ülésszakot egy 
régió tudományközi (történelem, néprajz, szociológia stb.) megközelítésének szándékával, két 
helyszínen, Kolozsvárott és Tordán. November 10–11-e között a Pósta Béla Egyesülettel közö-
sen Csíkszeredában szervezte meg a szakosztály a III. Erdélyi régészeti konferenciát, a románi-
ai magyar régészek országos seregszemléjét, amelyen magyarországi szakemberek és egyetemi 
hallgatók is részt vettek. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben szakosztályi összejövetele – az 
előadók nagy számára való tekintettel – két szekcióban zajlott le. Mindkettőben iskolateremtő 
idősebb kutatók és fiatal tanítványaik előadásai váltották egymást. Az irodalom, nyelvészet, 
néprajz és egyháztörténet szekcióban 10 előadást tartottak, a történelem szakcsoportban pedig 
12 előadás hangzott el. A szakosztályi ülések keretében Tötszegi Tekla, Baricz Ágnes, 
Murádin János Kristóf és Olosz Katalin tartott előadást, vendégelőadóként szerepelt Gereben 
Ferenc és Enyedi Sándor. A szakosztály két tagja tartott előadást az Erdélyi tudományos nap 
Debrecenben c. rendezvényen. Három könyvbemutatót szervezett a szakosztály. 

2. Természettudományi Szakosztályunk havi szakelőadások keretében fejtette ki tevé-
kenységét, emellett három szakkönyv bemutatójára is sor került. Hagyományos évi tudomá-
nyos ülésszakát november 18–19-én, A Magyar Tudomány Napja Erdélyben c. konferencia 
keretében rendezte meg Kolozsvárott, a biológia, vegyészet, fizika, földrajz–földtan szakcso-
portokban összesen 27 előadást tartottak, és 4 posztert mutattak be. Április 8–9. között került 
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sor a Kolozsvári Biológus Napokra, a nagy érdeklődésnek örvendő konferenciát az Apáthy Ist-
ván Egyesülettel közösen rendezték. 

3. Orvos- és Gyógyszerészettudományi Szakosztályunk éves tudományos ülésszakát 15. 
alkalommal rendezte meg Marosvásárhelyen április 14–16. között, 680 résztvevővel, az elő-
adások anyaga nyomtatásban is meg fog jelenni. E vándorgyűlés keretében nyújtották át a 
szakosztály alapította Lencsés György–Ars Medica-díjat Vizi E. Szilveszternek, a Pápai Páriz 
Ferenc-emlékérmet és -díjat pedig Rácz Gábor, Földes Béla és Szilágyi Tibor vehette át. No-
vember 11-én A Magyar Tudomány Napja Erdélyben keretében Marosvásárhelyen rendezték 
meg A magyar orvosi és gyógyszerészeti szaknyelv c. konferenciát öt előadóval. A Marosvásár-
hely központú szakosztály keretében 12 szakcsoport működik, élénk tevékenység folyt a házi-
orvosi, fogorvosi, gyermekgyógyászati, kardiológiai és gyógyszerészeti csoportban rendszeres 
továbbképzések (közülük több akkreditált, kreditpontos) és szakmai kerekasztal-megbeszélések 
formájában. E téren a szakcsoportok együttműködtek a Magyar Egészségügyi Társasággal, az 
Országos Alapellátási Intézettel, az Országos Gyógyintézeti Központtal, a Hargita megyei Or-
vosi Kollégiummal, a Szegedi TE Orvostudományi Karával. Ezenkívül 15 területi szakcsoport 
működik, közülük a szilágysomlyói, a nagyváradi, a székelyudvarhelyi, a szatmárnémeti és a 
sepsiszentgyörgyi a legaktívabb. Magyarországi együttműködésük keretében több konferencián 
vettek részt (Siófok, Visegrád, Sopron), illetve továbbképző tanfolyamot szerveztek (Marosfő, 
Marosvásárhely, Debrecen, Székelyudvarhely). Folytatódtak a 2002-től bevezetett akkreditált 
továbbképzők (belgyógyászat, sebészet, fogorvosi, gyógyszerészeti). A szakosztály marosvá-
sárhelyi székházát új számítógéppel látták el. A szakosztálynak saját honlapja van, 
www.emeogysz.ro címen elérhető, Szilágyi Tibor frissíti. 

4. Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályunk tevékenységét a 
Politeia Romániai Magyar Politikatudományi Társasággal és az MTA Kisebbségkutató Intéze-
tével együttműködve fejtette ki. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben keretében a Gazdasági-
társadalmi és politikai szerkezetváltások 1989 után Erdélyben és a Bánságban c. kutatás nem-
sokára könyv alakban megjelenő eredményeit mutatták be az előadók nagyszámú egyetemi 
hallgató részvételével. 

5. Műszaki Tudományok Szakosztályunk immár hagyományosan, 10. alkalommal szer-
vezte meg március 18–19-én a Fiatal műszakiak tudományos ülésszakát, amelyen 84 előadás 
hangzott el, a konferenciára, szintén hagyományosan, műsorfüzet készült, és a konferenciakötet 
is megjelent. A szakosztály vezetői több külföldi szakkonferencián vettek részt (Budapest, 
Miskolc). A szakosztály elnöke nagymértékben hozzájárult Egyesületünk informatikai infra-
struktúrájának fejlesztéséhez. Bekapcsolódtunk az MEK és az EKKA elektronikus katalógusok 
fejlesztésébe, a szakosztály a digitalizáló műhelyek fórumát rendezte meg szeptemberben. 
Doktorandusok, illetőleg tapasztaltabb kutatók 5 alkalommal tartottak szakmai bemutató elő-
adásokat. 

6. Matematikai és Informatikai Szakosztályunk január 25-én a Vályi Gyula-
emlékkonferencián vett részt Marosvásárhelyen, ahol kilenc előadás hangzott el, március 4–5-
én a Csíkszeredában tartott, Káosz a dinamikus rendszerekben c. tudományos szemináriumon 
10 előadás hangzott el. Farkas Gyula halálának 75. évfordulója tiszteletére augusztus 23–26. 
között nemzetközi konferenciát szervezett az MTA és a BBTE Matematika Karával közösen, 
kb. 60 előadóval. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben alkalmából tartott szakosztályi konfe-
rencián 21 előadó szerepelt. 

7. Agrártudományi Szakosztályunk február 11-én választotta meg vezetőségét, könyvbe-
mutatókat tartott, november 19-én A Magyar Tudomány Napja Erdélyben keretében Marosvá-
sárhelyen tartott konferenciáján pedig 30 dolgozat bemutatására került sor. 
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Fiókszervezeteink közül az aktívan működő nagyváradi János-Szatmári Szabolcs elnök-
kel az élén hagyományosan részt vett a Festum Varadinumon az EME friss kiadványainak be-
mutatásával, november 5-én pedig tudományos konferenciát tartott négy előadással és egy 
könyvbemutatóval. Állandó székhelyet kapott a Lorántffy Gimnázium egyik termében, ahol 
olvasótermet is létrehozott. Szatmári fiókszervezetünk tagjai Mandula Tibor elnök vezetésével 
rendszeresen részt vettek a helyi tudományos rendezvényeken. Marosvásárhelyi fiókunk (el-
nöke Pál-Antal Sándor) tagjainak létszáma 206, jobbára szakmájuk szerinti szervezetekben 
fejtik ki tevékenységüket, az EME-hez köthető tudományművelő munkájukban a szaktanács-
adásra és a különféle tudományos rendezvényeken való részvételre tették a hangsúlyt. Novem-
ber 15-én A Magyar Tudomány Napja Erdélyben keretében ülésszakot tartottak három előadás-
sal. Együttműködtek a Borsos Tamás Egyesülettel. Zilahi fiókszervezetünk Bajusz István ve-
zetésével május 6–7-én a Szilágyság-kutatás napját tartotta meg, szilágysomlyói tagjainkkal 
közösen. Tagsága több rendezvényen vett részt, pl. a szilágysomlyói Báthory-napokon, rend-
szeresen közölnek a Hepehupa hasábjain. Bukaresti fiókszervezetünk a szerveződés állapotá-
ban van.  

Kutatóintézetünk nyelvész (Tamásné Szabó Csilla), középkoros (W. Kovács András), il-
letve jelenkoros történész (Nagy Mihály-Zoltán), szociológus (Ilyés Szilárd) és informatikus 
(Bitay Enikő) kutatót foglalkoztatott az év folyamán, részben a Lakatos utcai intézetben, rész-
ben az EME székházában. Az Erdélyi királyi könyvek regesztázásán, illetőleg a gyulafehérvári 
káptalan 16. századi jegyzőkönyveinek átírásán dolgozó történész munkacsoport tagjai részben 
főállásúak (Bogdándiné Gálfi Emőke), részben ösztöndíjasok (Fejér Tamás Gábor, Rácz Etel-
ka, Szász Anikó) az Arany János Közalapítvány támogatásával. András Zselyke nyelvész, a 
BBTE ösztöndíjas doktorandusa önkéntes külső munkatársként dolgozott. Nyelvészeink a Szó-
történeti Tár XII. kötetének korrektúráján és a XIII. kötet anyagán dolgoztak, W. Kovács And-
rás medievistánk az erdélyi oklevéltár III. kötetének előkészületeiben vett részt, jelenkoros 
kutatónk az 1944 novembere utáni történeti forrásanyagot tárta fel, szociológusunk pedig az 
erdélyi értelmiségi kataszter összeállításán dolgozott. A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 
munkacsoportja szintén Egyesületünk szervezésében működött. Egyesületünk biológiai kutató-
csoportja (Szabó Anna, Ruprecht Eszter) magyarországi kutatókkal közös programban tárta fel 
az erdélyi Mezőség élővilágát, ugyancsak az Arany János Közalapítvány támogatásával. Kuta-
tóintézetünk folyamatos fenntartásához az Arany János Közalapítvány pályázatai is hozzájárul-
tak, remélhetőleg a határon túli magyar tudományosság támogatási rendszerének átszervezésé-
vel nem romlik a helyzet.  

Egyesületünk keretében működik az 1956-os emlékbizottság Dávid Gyula irányításával. 
Megkezdte működését az EME 150 éves jubileumát előkészítő munkacsoport. 

Az Arany János Közalapítvány által fenntartott Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, amelynek 
Egyesületünk ad otthont, Péntek János szakmai irányításával és Benő Attila egyetemi adjunk-
tus ügyvezetővel továbbra is a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézete köz-
vetlen felügyelete alatt dolgozott. 

Könyvtárunk 
Több ingatlanban működő könyvtárunk helyhiánya továbbra is nyomasztó, ami a célszerű 

munkát és kihasználtságot nehezíti. Raktározási gondjaink mellett legnagyobb problémánk az 
olvasóhelyek kis száma, az egyetemi hallgatók igényeit csak részben tudjuk kielégíteni. 
Könyvtárunk kettős funkcióját, az erdélyi tudományos hagyatékokat megőrző nemzeti és a friss 
tudományos irodalmat kínáló egyetemi könyvtári szerepet csak a legnagyobb nehézségekkel és 
nem az igények szintjén láthatjuk el. A nyelvészeti és irodalomtörténeti szakmunkákat a Jó-
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kai/Napoca utcai Rhédey-házban lehet használni, itt működik az alapvető kézikönyveket és 
lexikonokat tartalmazó referenszkönyvtárunk is, szerény számítógépparkkal kiegészítve. Kur-
rens folyóirataink szintén itt tanulmányozhatók. Lakatos utcai intézetrészlegünk a történelem, 
művészettörténet, régészet iránt érdeklődő olvasókat fogadja. Itt dolgozik a kézirattár/levéltár 
őreként Bogdándi Zsolt könyvtárosunk, aki a káptalani jegyzőkönyvek átírásában is részt vesz. 
A Jordáky-házban működő könyvtárrészlegünk továbbra is nagy olvasói forgalmat bonyolított 
le. 

A Tamás András/Ion Ghica utcai EME/Moll-házban a régi előadóterem helyén könyvtári 
raktár és olvasó kialakítását tervezzük. Rhédey-házbeli székházunk nagyterme konferenciák, 
tudományos és ismeretterjesztő előadások színhelyéül szolgál, bár a tavaly ideiglenesen itt mű-
ködött a könyvtári olvasó. Könyvtárügyünk koordinálását továbbra is Újvári Mária ny. könyv-
táros végezte, részmunkaidőben. 

Az Orvostudományi Szakosztály Marosvásárhelyen működő szakkönyvtárát továbbra is az 
ottani Stúdium Alapítvány kezelésében működtette. 

Kiadványaink 
Rendszeresen megjelenő szakosztályi kiadványaink: az Erdélyi Múzeum (az Elnökség, a 

Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály, valamint a Jog-, Közgazdaság és Tár-
sadalomtudományi Szakosztály folyóirata) 2005. évi 1–2. és 3–4. száma, az Orvostudományi 
Értesítő (az Orvostudományi Szakosztály szemléje) 78. kötetének 4. száma jelent meg a tavalyi 
év folyamán. A folyóirat elnyerte az akkreditációt, elsőként periodikáink közül, az Erdélyi Mú-
zeum akkreditációs kérését kiegészítésre visszautalták, az eljárás folyamatban van. Az Erdélyi 
Tudományos Füzetek sorozatunkban a 251.: Fóris-Ferenczi Rita: A visszahatás kifejezése a 
magyar nyelvben történeti megközelítésben, 252.: Máthé Dénes: A költői kép szemiotikai és 
irányzati vizsgálata a két világháború közti magyar költészetben, 253.: Végh Balázs Béla: 
Kanonizáció a kisebbségi irodalmakban, 254.: Balogh Judit: A székely nemesség kialakulásá-
nak folyamata c. kötet jelent meg 2005-ben, ugyanilyen megjelenési dátummal a 256.: Az élő 
Brassai és a 257.: Gálffy Mózes: Magyarói nyelvjárási tanulmányok nyomdában van, akárcsak 
az Erdélyi királyi könyvek következő kötete.  

Megjelent az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár XII. kötete és dr. Ferencz László: A belgyó-
gyászati diagnosztika kézikönyve IV. kötete. 

Örvendetes tény, hogy e kiadványok egy része az Egyesületünk keretében folyó szervezett 
kutatómunka eredményeként született meg. 

Könyveink és folyóirataink megjelenése a magyarországi NKÖM, a Nemzeti Kulturális 
Alapprogram, az Arany János Közalapítvány, az Illyés Közalapítvány, a romániai Communitas 
Alapítvány támogatásának köszönhető, amelyet céltudatos és intenzív pályázással érhettünk el.  

Kiadói tevékenységünk rendszerességéhez mérve forgalmazásunk továbbra sem elég haté-
kony, valószínűleg jóval több vásárlóra találnánk, ha kiadványaink a könyvesboltokban a mos-
taninál jóval szélesebb körben is kaphatók lennének. Cserekapcsolataink határokon belül és 
kívül elég jól működnek, kiadványaink népszerűsítésére pedig már eddig is hasznosnak mutat-
koztak a Kolozsvárott és más városokban tartott könyvbemutatók. 

Ösztöndíjak 
Az Europa Institut által rendelkezésünkre bocsátott kéthetes ösztöndíjakat önálló kutató-

munkát végző tagjaink részére vesszük igénybe. Ez a rövid időtartamú (kéthetes) ösztöndíjtípus 
folyamatban levő kutatásokat szolgáló kiegészítő tájékozódásokat, kutatásokat tesz lehetővé. 
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2005-ben az Intézet 4 tagtársunkat részesítette ebben az ösztöndíjban, kevesebb volt a jelentke-
ző, mint a megelőző évben.  

A Magyar Országos Levéltárral való együttműködésünk keretében néhány tagtársunk bu-
dapesti kutatásai során a MOL vendégszobáját vehette igénybe. A Domus Hungarica ösztöndí-
jat több tagtársunk igénybe vette.  

A 3. szakosztály tagjainak kutatási ösztöndíjakat biztosított különféle együttműködési prog-
ramjainak keretében. 

Adományok, támogatások 
Egyesületünk fenntartásához egyre kisebb arányban járulnak hozzá a tagdíjak, és egyre na-

gyobb szerepe van a pályázatokon elnyerhető általános és céltámogatásoknak. A 3. szakosztály 
10 euróban állapította meg a tagdíját, ebben az Orvostudományi Értesítő előfizetési díja is ben-
ne van. Az Illyés Közalapítvány intézményfenntartási támogatása 2005-ben is jelentősen ké-
sett, nagy segítséget jelentett viszont az MTA és (amíg létezett) az Arany János Közalapítvány 
támogatása. Különféle rendezvényeinkre és kiadványainkra a Communitas Alapítvány is jelen-
tős támogatást nyújtott. E támogatások esetlegessége, sokszori késése kutatási és kiadási prog-
ramjaink sikeres megvalósítását veszélyezteti.  

Köszönjük azoknak a tagtársainknak a hozzájárulását, akik adójuk 1 százalékát Egyesüle-
tünknek adományozták. 

Ingatlanok, székhely, bérlemények 
Hivatalosan 2005-ben jelentettük be a törvényszéken székhelyváltoztatásunkat a Jó-

kai/Napoca u. 2. sz. alá. Itteni bérleményünkben (Rhédey-ház) a sarokterem végleges javítását 
az ingatlankezelő Colegium Kft. végeztette el, itt alakítottuk ki – immár véglegesen – a könyv-
tári olvasót, az elnöki és a gazdasági tanácsosi-főtitkári dolgozószobát. Kolozsvári főtéri ingat-
lanunk, a Wass Otília-ház (11. sz.) visszaszerzésére továbbra sincs sok reményünk, jogigé-
nyünket természetesen fenntartjuk, evégett perünk is van folyamatban. 

Tisztelettel kérem jelentésem elfogadását. 

Kolozsvárott, 2006. február 11-én 
Sipos Gábor 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület közgyűlésének állásfoglalása  
tudományos gyűjteményeivel kapcsolatosan 

Az 1859-ben az erdélyi magyar társadalom összefogásával alapított, kolozsvári székhelyű 
Egyesület az erdélyi magyarság múltjának tárgyi és írásos emlékeit gyűjtötte régészeti, művé-
szettörténeti, könyvtári, levéltári részlegeiben, ugyanakkor természettudományi gyűjteményei 
(geológia, botanika stb. részlegben) az erdélyi földre és az élővilágra vonatkozó ismereteket 
gyarapították. 

Ezekre a gyűjteményekre alapozva jöhetett létre 1872-ben Kolozsváron Erdély magyar tu-
dományegyeteme. Az egyetem ettől az időtől fogva az oktatás céljainak megfelelően saját épü-
leteiben helyezte el az EME gyűjteményeit, melyek használatáért bért fizetett az Egyesületnek, 
és az EME ebből fedezte a tárak fejlesztését, valamint a kutatómunkát. Az uralomváltozáskor 
(1919) az új román egyetem az EME-vel kapcsolatosan is jogutódnak tekintette magát, a hasz-
nálat felől tárgyalásokat is folytatott a tulajdonos Egyesülettel, de ezek 1940-ig sem jutottak el 
a megállapodásig. A román egyetem használta ugyan a gyűjteményeket, de bért nem fizetett, és 




