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Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2007. március 24-én tartotta rendes évi közgyűlését Ko-
lozsvárott, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében. Az Egyesület 130 tagja vett részt a 
rendezvényen. A napirenden szerepelt az elnöki beszéd, a határozatképesség megállapítása a 
jelenléti ívek alapján, a főtitkári jelentés és  kiegészítései, a gazdasági tanácsos 2006. évi be-
számolója és a 2007. évi költségvetés, az ellenőri jelentés és a jogtanácsos jelentése, valamint a 
folyó évre vonatkozó tevékenységi tervek ismertetése, a jelentések megvitatása, elfogadása. 
Továbbá az Alapszabályok módosításának megvitatása és elfogadása, az Apáthy István tudo-
mányos díj ismertetése és átadása, Mikó Imre-emlékplakettek átadása, alapító tag oklevelek 
átadása, az elnökség és a választmány egyharmadának megújítása.  

Egyed Ákos elnök üdvözölte az egybegyűlteket, és köszöntötte a vendégeket, akik megtisz-
telték jelenlétükkel a Közgyűlést: Lipták András akadémikust, az MTA Debreceni Területi 
Bizottságának elnökét, Görömbei András akadémikust, a Magyar Tudományos Akadémia Ma-
gyar Tudományosság Külföldön elnöki bizottságának elnökét,  Tarnóczy Mariannt, az MTA 
Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának Irodavezetőjét, Szentpétery István 
magyar konzult, Kerekes Sándor tanácsost, Kötő Józsefet, az EMKE főtitkárát, Geréb Zsoltot, 
a  Partiumi Egyetem rektorát, Juhász Tamás professzort és a Közgyűlés valamennyi tagját.  

Megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes, és megnyitja a 2007. évi rendes Közgyű-
lést. 

A főtitkári, gazdasági ellenőri és jogtanácsosi jelentések, valamint a 2007. évi munkaterv 
meghallgatását élénk vita követte. A jelentések megvitatása, majd kiegészítése után a Közgyű-
lés elfogadta azokat. 

Sipos Gábor ismertette az Alapszabályok módosításának szükségességét, és különböző vál-
toztatásokat javasolt. A Közgyűlés bizonyos javaslatokkal egyhangúan elfogadta az Alapsza-
bályzat változtatásait. 

 
Kicsi György, a Gróf Mikó Imre Alapítvány titkára kifejtette: örvendetes számára, hogy 

ismét sikerült egy újabb tudományos díjat alapítaniuk. 
Sipos Gábor felolvasta az Apáthy István tudományos díj alapítólevelét: 
 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), a General Electric Medical System (GES) és a gróf 

Mikó Imre Alapítvány Apáthy Istvánról elnevezett díj alapítását határozta el az orvostudomány 
és a matematika-informatika terén végzett kutatások elismerésére és serkentésére. 

Apáthy István (1863–1922) 1891-től 1919-ig a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem 
professzora, az MTA levelező tagja, az állattan, szövet- és fejlődéstan és különösen a 
mikrotechnika nemzetközileg elismert tudós kutatója volt. Eredeti impregnációs módszerével 
nyert eredmények alapján kidolgozta az idegingerület vezetésének ún. kontinuitás-tanát. Az 
idegimpulzusok útján történő jeltovábbítás egyik mechanizmusának tisztázása révén munkás-
sága hozzájárult a modern informatika kifejlődéséhez..  

Az EME, a GES és a gróf Mikó Imre Alapítvány olyan kimagasló tudományos kutatási 
eredményt, illetve életművet kíván ezzel a díjjal jutalmazni, amelyet az EME román állampol-
gárságú tagjai mondhatnak magukénak az orvostudomány, illetve a matematika-informatika 
területén. 
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A nevezett díj kiosztása 5 éves időközökkel történik, felváltva az orvostudományok, illetve a 
matematika-informatika területén. 

Az EME elnöksége, a gróf Mikó Imre Alapítvány kuratóriuma és a GES képviselője három-
évente szakbizottságot kér fel, amelyik számba veszi, elbírálja és rangsorolja a fenti tudomány-
ágakban az illető időszakban született munkákat, és részletesen indokolt javaslatot terjeszt elő 
a díj odaítélésére nézve. A bírálóbizottság tagjai erdélyi, magyarországi vagy más külföldi 
szakemberek lehetnek. 

A díj odaítéléséről, a vele járó pénzösszegről, továbbá a díjjal kapcsolatos valamennyi 
részletről az EME elnöksége és a gróf Mikó Imre Alapítvány kuratóriuma dönt a GES képvise-
lőjével egyetértésben. 

 
Az első ízben kiosztásra kerülő Apáthy István-díjat Kicsi György Egyed Zs. Imre marosvá-

sárhelyi orvosprofesszornak nyújtotta át. 
Az Elnökség Mikó Imre-emlékplakettet adott át Bódizs György kolozsvári főorvosnak, 

Kozma Dezső professzornak, Tarnóczy Mariannak, az MTA Magyar Tudományosság Külföl-
dön Elnöki Bizottsága irodavezetőjének, Széman Péternek, az EME szilágysomlyói fiókja ve-
zetőjének, Réti Tamás budapesti egyetemi tanárnak, Uray Zoltánnak, az MTA külső tagjának.  
Az  Egyesület Balázs Lajos és Csávossy György professzorokat tiszteleti tagjaivá avatta. 

Alább tesszük közzé az ülésen elhangzott elnöki megnyitóbeszédet és a főtitkári jelentést. 

Egyed Ákos elnöki megnyitóbeszéde 

Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt tagtársak! 
Szokás azt mondani, hogy nincs tétje az olyan Közgyűlésnek, amelynek tárgyai közt nem 

szerepel a négyéves ciklus utáni elnökségválasztás. Ilyenkor az érdeklődés is kisebb, kevesebb 
tagtársunk jelenik meg. Pedig minden Közgyűlés fontos, mert állomása egy folyamatos mun-
kának: számadás egy év munkájáról és kijelölése a követendő út irányának. 

Utóbbiak különösen érvényesek a mostani Közgyűlésünkre, mert amellett, hogy mérlegel-
nie kell az Elnökség és a tagság 2006. évi munkáját, most szembesül Egyesületünk azzal a Ma-
gyar Tudományos Akadémia által felkínált lehetőséggel, hogy az eddiginél is szorosabb, szer-
vesebb kapcsolatba kerüljön az Akadémiával és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság megszerve-
zésében vállalt szerepével, megerősítse helyzetét az egyetemes magyar tudományosságban. 
Olyan esélyt jelent ez, amely nyugodtan összehasonlítható azzal a lehetőséggel, amelyet a Ma-
gyar Tudós Társaság, az Akadémia 1859-ben teremtett a megalakulóban lévő Erdélyi Múzeum-
Egyesület számára. Akkor az erdélyi magyar tudományosság gróf Mikó Imre vezetésével tu-
dott élni a lehetőséggel, s az EME-t a Magyar Akadémia testvérintézményeként indította útjára. 
Ezért is bíznunk kell abban, hogy Egyesületünk és az erdélyi magyar tudomány képviselői ez-
úttal is képesek lesznek megragadni az MTA elnöksége, személyesen Vizi E. Szilveszter elnök 
úr által felajánlott lehetőséget, s közös összefogással létrehozza az MTA kolozsvári Területi 
Bizottságát, Erdély magyar tudományos Akadémiáját. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Ahhoz, hogy ide eljutottunk, szükség volt azokra az ismert nagy átalakulásokra, amelyek az 

utóbbi időben, különösen pedig ebben az évben bekövetkeztek, s amelyek lehetővé tették, hogy 
az Európai Unióban a magyarság nagy része bátrabban tervezhesse közös jövője alakításának 
útjait-módjait. Egyesületünk az elmúlt másfél évtizedben következetesen törekedett  a magyar 
tudományosság egységének helyreállítására. Ez nem csupán abban nyilvánul meg, hogy részt 




