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Elismerés Erdély kutatóinak

Tizenöt éve alakult újjá az Erdélyi Múzeum-Egyesület, amely a romániai magyar
kutatók civil szervezete. Az eredetileg másfél évszázada létrejött szervezet szinte a
Magyar Tudományos Akadémia és más állami tudományos intézetek és közművelődési
intézmények feladatait látja el. A romániai magyar értelmiség legszélesebb átfogó
szervezete, amely a román támogatás mellett jelentős anyaországi támogatással tud csak
működni. Ha a támogatások késnek vagy csökkennek, ez zavart okoz a működésükben -
hangzott el a 2006. március 11-én megtartott közgyűlésükön.

A több mint négy ezer tag a tudományok minden területét képviselve szakosztályokban
(1. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály, 2. Természettudományi
Szakosztály, 3. Orvostudományi és Gyógyszerészettudományi Szakosztály, 4. Jog-,
Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály, 5. Műszaki Tudományi Szakosztály,
6. Matematika-informatikái Szakosztály, Agrártudományi Szakosztály) és Fiókszerveze-
tekben (nagyváradi, szatmári, marosvásárhelyi, zilahi és szilágysomlyói fiókszervezetek)
működik. Kutatóintézetében négy főállású kutató és 3-4 ösztöndíjas doktorandusz-hallgató
végez alapkutatásokat. Az EME munkacsoportokat hozott létre jelentős közös
vállalkozások (Erdélyi Szótörténeti Tár, Erdélyi Oklevéltár, Romániai Magyar irodalmi
lexikon, 1956-os kutatás stb.) megvalósítására. Rendszeresen megjelenő szakosztályi
kiadványaik (Erdélyi Múzeum, Orvostudományi Értesítő, Erdélyi Tudományos Füzetek
valamint az újabb és újabb kiadásra váró könyvek, tanulmányok szerzői joggal vetik fel a
kérést, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület önálló kiadóként is akkreditáltassa magát. Itt
azonban jogi nehézségekkel állnak szemben csakúgy, mint az egyesület egykori
ingatlanjainak és egyéb vagyonának visszaszerzésének kérdésében. Jelenleg is szép
könyvállománya van az EME-nek, amely több épületben van elhelyezve. Az egyesület
jelenlegi központi és egyéb kolozsvári épületei is felújításra szorulnak. Az EME több hazai
és anyaországi civil szervezettel, alapítvánnyal, intézménnyel áll kapcsolatban (Pl. Arany
János Közalapítvány, Illyés Gyula Közalapítvány, gróf Mikó Imre Alapítvány, Országos
Széchenyi Könyvtár, MTA Kisebbségkutató Intézete, Debreceni Akadémiai Bizottság,
Debreceni Egyetem stb.). A közgyűlésen képviseltette magát az Országos Széchenyi
könyvtár, a DAB (prof. Lipták András elnök, dr. Fekete Károly titkár, dr. Orsi Julianna
elnökségi tag)

A Protestáns Teológiai Intézetben megtartott közgyűlésen dr. Egyed Ákos elnök többek
között beszámolt a 2005. évi munkáról és sor került a tisztújításra is. A közgyűlés ismét
bizalmat szavazott dr. Egyed Ákosnak. Alelnökök lettek: dr. Brassa Zoltán, dr. Péntek
János, dr. Sipos Gábor, dr. Gyenge Csaba. A főtitkári posztot dr. Bitay Enikő tölti be. Az
új elnökség felvállalva a másfél évszázados hagyományokat, de az új kihívásokat, a tagság
közakaratát is figyelembe véve kezdi meg a 2006. évi munkát.
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A közgyűlésen sor került díjak átadására és tiszteletbeli tagok választására. Neves
tudósokat ért a megtiszteltetés. Tiszteletbeli taggá választottták dr. Antal Árpádot, dr.
Benkő Samut, dr. Gazda Klárát, dr. Péter Mihályt. Először került átadásra a Teleky József-
díj, amelyet Erdély talán legidősebb társadalomkutatója, a 90 éves dr. Jakó Zsigmond
kapott. Több személy munkáját Mikó Imre-plakettel ismerték el. Valamennyiőjüknek
gratulálunk az kitüntetésekhez.

A közgyűlésen jelen volt az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos
Egyesület képviseletében dr. Őrsi Julianna elnök, aki együttműködési megállapodást
kötött az Erdélyi Múzeum-Egyesület képviselőivel.

Az EME közgyűlésének résztvevői - 2006
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