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A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 7. fóru
mának szakosztályi üléseiről beérkezett jelenté
sek sikeres rendezvényekről tanúskodnak. 

A Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi 
Szakosztály konferenciájára 
november 22-én került sor, 
az Erdélyi Múzeum-Egye
sület (EME) kutatóintéze
tének munkatársai mutat
koztak be. A kutatóintéze
tet Kovács András igazgató 
mutatta be. Ezt követően 
Biró Annamária, Bogdándi 
Zsolt, Fejér Tamás, Hegyi 
Géza, Ilyes Szilárd, Nagy Mihály Zoltán, Szász 
Anikó, W. Kovács András tartott előadást. Az elő
adásokat élénk érdeklődés és vita követte. A ren
dezvényt harrnmc-harmincöt fős hallgatóság kísér
te figyelemmel. A programot Keszeg Vilmos és 
Egyed Emese irányította. Ebben a keretben történt 
meg a Debüt-díjat megpályázó kutatók munkássá
gának kiértékelése. Az öt pályázatot a szakosztály 
munkatársaiból álló kuratórium értékelte. A 2008-
as debüt-díj nyertese Berecki Sándor és Ozsváth 
Imola. 

A Természettudományi Szakosztály szintén 
november 22-én tartotta meg az immár hagyo
mányossá vált őszi ülésszakát a kolozsvári Apá
czai Csere János Elméleti Líceumban, amelynek 
ez évi témája a napjainkban sokat vitatott globá
lis felmelegedés volt. A hetedik plenáris előadá
son az előadók különböző megközelítésben is
mertették a globális felmelegedés hatásait a kör
nyezetre, a növények életműködésére, az éghaj
latváltozásra, a vízkészletre és a biodiverzitásra, 
ugyanakkor megismerhettük a jelenséget a ve
gyészek és a fizikusok szemszögéből, valamint 
kapcsolatát az energetikával, végül az északnyu

gati régióban zajló környezeti infrastruktúra-fej
lesztésről esett szó. 

A továbbiakban az éves kutatási eredménye
ket mutatták be poszter formájában, húsz posztert 
állítottak ki. Úgy az előadások, mint a posz
terbemutatók nagy érdeklődésnek örvendtek. A kö
rülbelül hatvanöt résztvevő nagy figyelemmel kö
vette a bemutatott előadásokat, illetve aktívan be
kapcsolódott az előadásokat követő vitába is. 

Az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szak
osztály A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 
égisze alatt rendezte meg november 20. és 22. 
között Csíkszeredában a XII. Erdélyi Orvos
napokat, a szakosztály állandó őszi konferenciá
ját . Társszervező volt a Hargita Megyei 
Orvoskollégium, a Csíkszeredai Megyei Sürgős
ségi Kórház és a Kolozsvári Akadémiai Bizott
ság. A rendezvényen kétszáznegyven orvos vett 
részt. A háromnapos rendezvény lehetőséget biz
tosított a család- és szakorvos kollégák számára, 
hogy magyar nyelven magas tudományos szín
vonalú továbbképző előadásokon vegyenek részt. 
A konferenciát az Orvoskollégium 12 kredit-
pontra értékelte. Öt témakörben zajlottak az elő
adások: sebészet, nukleáris medicina, bőrgyó
gyászat, belgyógyászat, kardiológia. 

A Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudomá
nyi Szakosztály előadásai két szekcióban zajlottak. 

A Jogtudományi szekció a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetemmel (EMTE) közösen 
szervezte a Sipos István Emlékülést, amelynek 
helyszíne a Sapientia EMTE Óváry terme volt. 
Megnyitó beszédet Egyed Ákos, az Erdélyi Mú
zeum-Egyesület elnöke, valamint Tonk Márton, 
a Sapientia EMTE kolozsvári karának dékánja 
tartott, mindketten kifejezve abbéli örömüket, 
hogy külön jogi témájú ülésszak is indult. A 
rendezvény a Sipos Istvánról szóló megemléke
ző beszéddel kezdődött, akinek kutatói tevékeny
ségét, oktatói munkásságát, elkötelezettségét 
Deák Attila méltatta. Ezt követően hét színvona
las előadás hangzott el különböző témakörökben 
a jogtudomány területéről. 

A szekcióülés Szász Alpár Zoltánnak, a IV. 
Szakosztáy elnökének zárszavával fejeződött be, 
aki szintén kiemelte a Sipos István emlékének 
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szentelt tudományos ülésszak rendhagyó jelle
gét, és reményét fejezte ki, hogy az elkövetke
zőkben is sikerül majd az EME keretében lehe
tőséget nyújtani a romániai magyar jogászok ku
tatásainak bemutatására. 

Az eseményen részt vettek a Babes-Bolyai 
Tudományegyetem (BBTE) Jogtudományi Ka
rának hallgatói, a Jurátus Kör tagjai, a jogász 
szakma képviselői, egyetemi oktatók, Sipos Ist
ván volt tanítványai és más érdeklődők. A jelen
levők között Veress Ernőd szétosztotta a Romá
niai Magyar Jogtudományi Közlöny legfrissebb 
számát és bemutatta a Sipos István emlékkötetet. 

A Közgazdaságtudományi Szekció a BBTE Köz
gazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának épü
letében tartotta 
szakmai rendezvé
nyét november 22-
én. A tudományos 
konferencián hét 
tanulmány bemu
tatására került sor, 
amelyek a közgaz-
daságtudomány 
különböző terüle
teit érintették A 
r e n d e z v é n y e n 
részt vevők száma 
huszonkettő volt. 

Az előadások 
témája nagyon 
szélest skálán mozgott: a GEM-46 nemzetközi 
kutatási pályázat 2007-es évre vonatkozó főbb 
eredményeinek ismertetése, a foglalkoztatás prob
lémája egy adott térség szintjén; a CLAVIER-
kutatásban született részeredmények bemutatá
sa; romániai régiók átfogó elemzése és az egyes 
régiók gazdasági szerkezetének hatása a verseny
képesség alakulására; illetve ennek szerves foly
tatásaként a versenyképesség főbb tényezőinek 
hatása, valamint a vállalati csődelőrejelzés mód
szertani kérdései, példákon keresztül alkalmazva. 

A színvonalas dolgozatok és a jó bemutatá
sok nagy érdeklődést váltottak ki, több kérdés és 
hozzáfűzés fogalmazódott meg a hallgatóság ré
széről. A bemutatott dolgozatok úgy szakmai 
szempontból, mint formailag igényességet mu
tattak, ami biztató a jövőre vonatkozóan is. 

A Műszaki Tudományok Szakosztály immár 
kilencedik alkalommal szervezett tudományos 
ülésszakot november 22-én. Ezzel fórumot 

kíván(t) biztosítani valamennyi műszaki tudo
mányág kutatóműhelyének, kutatási eredménye
inek bemutatására. A házigazda a Sapientia 
EMTE volt, a Bocskai-ház kis előadótermében, 
Kolozsvárt. 

A szekcióüléseket Gyenge Csaba akadémi
kus (EME alelnök, KME, Kolozsvár), Varga Béla 
(BTE, Brassó), Csibi Vencel (a Kolozsvári Aka
démiai Bizottság alelnöke, az EMT alelnöke, Ko
lozsvár) és Máté Márton (EMTE tanszékvezető, 
Marosvásárhely) egyetemi tanárok elnökölték, ha
zai vendégük volt Maros Dezső akadémikus. 

Az idei fórumon az együttműködéseket, az 
intézményközi kutatások hatékonyságát emelték 
ki a közös kutatási projektek eredményeinek be

mutatásával, de 
ugyanakkor be
tekintést nyer
hettünk az e-
gyes kutatómű
helyek munká
lataiba, a leg
újabb eredmé
nyeik számba
vételével. A hu
szonhét kutató 
munkájának e-
redményét ti
zenhat dolgozat 
foglalta össze. 
A rendezvé

nyen nyolc egyetem képviseltette magát. A cso
portos kutatásokban jelen voltak a fiatal mérnö
kök, egyetemi hallgatók is. 

Az előadások zömét a környezetszennyező
dés és a környezetbarát technológiák kutatásai 
képezték, mint például a környezetbarát techno
lógiák a gépgyártásban; a hengerfejpakolás me
chanikai tulajdonságai mint környezetvédelmi 
tényezők; a felhabzó festékek végeselemes mo
dellezése. Ugyanakkor hallhattunk az amaránt 
magyarországi termesztésének gépesítéséről, az 
acélszerkezetek tűzvédelmi tervezéséről, az ipari 
elszívó rendszerek gazdaságos üzemeltetésének 
kutatásáról, a lézeres felületkezelések hatásának 
elemzéséről, a cink-alumínium ötvözetek átala
kulásának vizsgálatairól, a kalickás indukciós 
motor vektoriális szabályozásáról, a térmecha
nizmusok dinamikai kiegyensúlyozásának opti
malizálásáról, az állapotbecslési technikákról a 
robot navigációs alkalmazásánál, valamint a 
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A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 7. fóru
mának szakosztályi üléseiről beérkezett jelenté
sek sikeres rendezvényekről tanúskodnak. 

A Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi 
Szakosztály konferenciájára 
november 22-én került sor, 
az Erdélyi Múzeum-Egye
sület (EME) kutatóintéze
tének munkatársai mutat
koztak be. A kutatóintéze
tet Kovács András igazgató 
mutatta be. Ezt követően 
Biró Annamária, Bogdándi 
Zsolt, Fejér Tamás, Hegyi 
Géza, Ilyes Szilárd, Nagy Mihály Zoltán, Szász 
Anikó, W. Kovács András tartott előadást. Az elő
adásokat élénk érdeklődés és vita követte. A ren
dezvényt harrnmc-harmincöt fős hallgatóság kísér
te figyelemmel. A programot Keszeg Vilmos és 
Egyed Emese irányította. Ebben a keretben történt 
meg a Debüt-díjat megpályázó kutatók munkássá
gának kiértékelése. Az öt pályázatot a szakosztály 
munkatársaiból álló kuratórium értékelte. A 2008-
as debüt-díj nyertese Berecki Sándor és Ozsváth 
Imola. 

A Természettudományi Szakosztály szintén 
november 22-én tartotta meg az immár hagyo
mányossá vált őszi ülésszakát a kolozsvári Apá
czai Csere János Elméleti Líceumban, amelynek 
ez évi témája a napjainkban sokat vitatott globá
lis felmelegedés volt. A hetedik plenáris előadá
son az előadók különböző megközelítésben is
mertették a globális felmelegedés hatásait a kör
nyezetre, a növények életműködésére, az éghaj
latváltozásra, a vízkészletre és a biodiverzitásra, 
ugyanakkor megismerhettük a jelenséget a ve
gyészek és a fizikusok szemszögéből, valamint 
kapcsolatát az energetikával, végül az északnyu

gati régióban zajló környezeti infrastruktúra-fej
lesztésről esett szó. 

A továbbiakban az éves kutatási eredménye
ket mutatták be poszter formájában, húsz posztert 
állítottak ki. Úgy az előadások, mint a posz
terbemutatók nagy érdeklődésnek örvendtek. A kö
rülbelül hatvanöt résztvevő nagy figyelemmel kö
vette a bemutatott előadásokat, illetve aktívan be
kapcsolódott az előadásokat követő vitába is. 

Az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szak
osztály A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 
égisze alatt rendezte meg november 20. és 22. 
között Csíkszeredában a XII. Erdélyi Orvos
napokat, a szakosztály állandó őszi konferenciá
ját . Társszervező volt a Hargita Megyei 
Orvoskollégium, a Csíkszeredai Megyei Sürgős
ségi Kórház és a Kolozsvári Akadémiai Bizott
ság. A rendezvényen kétszáznegyven orvos vett 
részt. A háromnapos rendezvény lehetőséget biz
tosított a család- és szakorvos kollégák számára, 
hogy magyar nyelven magas tudományos szín
vonalú továbbképző előadásokon vegyenek részt. 
A konferenciát az Orvoskollégium 12 kredit-
pontra értékelte. Öt témakörben zajlottak az elő
adások: sebészet, nukleáris medicina, bőrgyó
gyászat, belgyógyászat, kardiológia. 

A Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudomá
nyi Szakosztály előadásai két szekcióban zajlottak. 

A Jogtudományi szekció a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetemmel (EMTE) közösen 
szervezte a Sipos István Emlékülést, amelynek 
helyszíne a Sapientia EMTE Óváry terme volt. 
Megnyitó beszédet Egyed Ákos, az Erdélyi Mú
zeum-Egyesület elnöke, valamint Tonk Márton, 
a Sapientia EMTE kolozsvári karának dékánja 
tartott, mindketten kifejezve abbéli örömüket, 
hogy külön jogi témájú ülésszak is indult. A 
rendezvény a Sipos Istvánról szóló megemléke
ző beszéddel kezdődött, akinek kutatói tevékeny
ségét, oktatói munkásságát, elkötelezettségét 
Deák Attila méltatta. Ezt követően hét színvona
las előadás hangzott el különböző témakörökben 
a jogtudomány területéről. 

A szekcióülés Szász Alpár Zoltánnak, a IV. 
Szakosztáy elnökének zárszavával fejeződött be, 
aki szintén kiemelte a Sipos István emlékének 

2 0 • Könyvtár i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . január 

szentelt tudományos ülésszak rendhagyó jelle
gét, és reményét fejezte ki, hogy az elkövetke
zőkben is sikerül majd az EME keretében lehe
tőséget nyújtani a romániai magyar jogászok ku
tatásainak bemutatására. 

Az eseményen részt vettek a Babes-Bolyai 
Tudományegyetem (BBTE) Jogtudományi Ka
rának hallgatói, a Jurátus Kör tagjai, a jogász 
szakma képviselői, egyetemi oktatók, Sipos Ist
ván volt tanítványai és más érdeklődők. A jelen
levők között Veress Ernőd szétosztotta a Romá
niai Magyar Jogtudományi Közlöny legfrissebb 
számát és bemutatta a Sipos István emlékkötetet. 

A Közgazdaságtudományi Szekció a BBTE Köz
gazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának épü
letében tartotta 
szakmai rendezvé
nyét november 22-
én. A tudományos 
konferencián hét 
tanulmány bemu
tatására került sor, 
amelyek a közgaz-
daságtudomány 
különböző terüle
teit érintették A 
r e n d e z v é n y e n 
részt vevők száma 
huszonkettő volt. 

Az előadások 
témája nagyon 
szélest skálán mozgott: a GEM-46 nemzetközi 
kutatási pályázat 2007-es évre vonatkozó főbb 
eredményeinek ismertetése, a foglalkoztatás prob
lémája egy adott térség szintjén; a CLAVIER-
kutatásban született részeredmények bemutatá
sa; romániai régiók átfogó elemzése és az egyes 
régiók gazdasági szerkezetének hatása a verseny
képesség alakulására; illetve ennek szerves foly
tatásaként a versenyképesség főbb tényezőinek 
hatása, valamint a vállalati csődelőrejelzés mód
szertani kérdései, példákon keresztül alkalmazva. 

A színvonalas dolgozatok és a jó bemutatá
sok nagy érdeklődést váltottak ki, több kérdés és 
hozzáfűzés fogalmazódott meg a hallgatóság ré
széről. A bemutatott dolgozatok úgy szakmai 
szempontból, mint formailag igényességet mu
tattak, ami biztató a jövőre vonatkozóan is. 

A Műszaki Tudományok Szakosztály immár 
kilencedik alkalommal szervezett tudományos 
ülésszakot november 22-én. Ezzel fórumot 

kíván(t) biztosítani valamennyi műszaki tudo
mányág kutatóműhelyének, kutatási eredménye
inek bemutatására. A házigazda a Sapientia 
EMTE volt, a Bocskai-ház kis előadótermében, 
Kolozsvárt. 

A szekcióüléseket Gyenge Csaba akadémi
kus (EME alelnök, KME, Kolozsvár), Varga Béla 
(BTE, Brassó), Csibi Vencel (a Kolozsvári Aka
démiai Bizottság alelnöke, az EMT alelnöke, Ko
lozsvár) és Máté Márton (EMTE tanszékvezető, 
Marosvásárhely) egyetemi tanárok elnökölték, ha
zai vendégük volt Maros Dezső akadémikus. 

Az idei fórumon az együttműködéseket, az 
intézményközi kutatások hatékonyságát emelték 
ki a közös kutatási projektek eredményeinek be

mutatásával, de 
ugyanakkor be
tekintést nyer
hettünk az e-
gyes kutatómű
helyek munká
lataiba, a leg
újabb eredmé
nyeik számba
vételével. A hu
szonhét kutató 
munkájának e-
redményét ti
zenhat dolgozat 
foglalta össze. 
A rendezvé

nyen nyolc egyetem képviseltette magát. A cso
portos kutatásokban jelen voltak a fiatal mérnö
kök, egyetemi hallgatók is. 

Az előadások zömét a környezetszennyező
dés és a környezetbarát technológiák kutatásai 
képezték, mint például a környezetbarát techno
lógiák a gépgyártásban; a hengerfejpakolás me
chanikai tulajdonságai mint környezetvédelmi 
tényezők; a felhabzó festékek végeselemes mo
dellezése. Ugyanakkor hallhattunk az amaránt 
magyarországi termesztésének gépesítéséről, az 
acélszerkezetek tűzvédelmi tervezéséről, az ipari 
elszívó rendszerek gazdaságos üzemeltetésének 
kutatásáról, a lézeres felületkezelések hatásának 
elemzéséről, a cink-alumínium ötvözetek átala
kulásának vizsgálatairól, a kalickás indukciós 
motor vektoriális szabályozásáról, a térmecha
nizmusok dinamikai kiegyensúlyozásának opti
malizálásáról, az állapotbecslési technikákról a 
robot navigációs alkalmazásánál, valamint a 
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minőségirányítási rendszerekről. A témák széles 
skáláját hangsúlyozták az igen érdekes záró elő
adások is: a Biblia mint inspirációs forrás a 
vallásos építészetben, a bábos toronyórák, a kí
sérletező tudományok képjelei, s a hatékony ter
mékfejlesztés. 

Az előadások heterogén volta nem törte meg 
a rendezvény folyamatos szakmai párbeszédét és 
az előadásokat követő élénk eszmecserét, mely 
az egymás munkája iránti őszinte érdeklődést is 
tükrözte, illetve a további kapcsolatkialakítások
nak, együttműködéseknek adott teret, főleg a 
műszaki tudományok határterületein. 

A Matematika és Informatika Szakosztály a 
Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal, a Farkas 
Gyula Egyesülettel, a Matlapot működtető Radó 
Ferenc Matematika Művelő Társasággal, a 
Babes-Bolyai Tudományegyetem Matematika-
informatika Karával, valamint a Sapientia Tudo
mányegyetemmel közösen rendezett tudományos 
ülésszakot november 14-én, melyen összesen 15 
előadás hangzott el. 

Miként a múlt években, az idei rendezvényt 
is a kolozsvári matematika egy jelentős sze
mélyiségére történő megemlékezéssel kapcsol
ták egybe. így idén Réthy Mórra emlékeztek 
születése százhatvanadik évfordulója alkalmával. 
Két előadás Réthy Mór, a Kolozsvári Egyete
men a XIX. végén tevékenykedő professzor élet
pályáját mutatta be. A rendezvény díszvendégei, 
Császár Ákos budapesti és Daróczy Zoltán deb
receni akadémikusok, az átló nélküli poliéderek
ről, valamint a közép fogalmáról tartottak elő
adást. Hét előadáson szakosztályuk tagjai saját 
kutatási eredményeiket mutatták be. 

A rendezvény keretében sor került a kiváló 
középiskolai tanároknak odaítélt három Farkas 
Gyula-emlékérem átnyújtására is. 

Az Agrártudományi Szakosztály a marosvá
sárhelyi Sapientia EMTE koronkai campusának 
előadótermében tartotta meg szakosztályi elő
adássorozatát november 22-én, a meghirdetett 
műsor szerint. 

A szakosztályi elnök, Jakab Sámuel, megnyi
tó beszéde után a plenáris előadásokkal folytató
dott a rendezvénysorozat, két szekcióban. A 
növénytermesztés szekcióban az előadások a 
következő témákat érintették: a Zeolitos vulkáni 
tufa hatása a talaj szerkezetességére és az alma
termés minőségére; a talaj előkészítési munkák 
hatása különböző talajmegmunkálás esetén; a 

körte hibridek termőre fordulása; az almafajták 
kötésképessége; a lombtrágyázás előnyei; a hor-
monkezeléses gyökereztetés előnyei; a csemege
kukorica koraisága; a birs gyümölcs szüret előtti 
öntözésének fontossága; egy biokert bemutatása 
és annak illusztrálása, hogy kis helyen miként 
lehet bő termést elérni a növények társítására 
való odafigyeléssel, valamint a fűszer- és gyógy
növénykert fontossága. Az állattenyésztés szek
cióban a következő témák hangzottak el: a lóte
nyésztés története és az Erdélyi nemesítések, 
kiemelve e haszonállatok sokoldalú használását; 
a hegyitarka tejelő tehenészet optimális nagysá
ga, valamint a környezeti, ökológiai helyzetet 
hatása a hód populáció elterjedésére. 

Az előadásokat több mint harmincöt résztve
vő hallgatta nagy figyelemmel és érdeklődéssel. 
A szekcióvezetők hozzászólásai kiemelték a 
kutatások célját és hozzájárulását az agrártudo
mány fejlődéséhez. 

Köszönet mindazoknak, akik vállalták az ak
tív részvételt, s tartalmas, színvonalas előadá
sokkal méltón járultak hozzá a tudomány napja 
ünnepléséhez. 

Erdélyi tudományos 
18 * 0 ff * í É *S 

frozgyújtemenvek 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Kolozsvári 
Akadémiai Bizottság 2008. november 21-én 
nyitotta meg A Magyar Tudomány Napja Er
délyben című rendezvénysorozatát a Protestáns 
Teológiai Intézet dísztermében. 

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 7. 
fórumának kiemelt témája volt az erdélyi ma
gyar közgyűjtemények helyzete, különös tekintet
tel az Erdélyi Múzeum-Egyesület gyűjteményeire. 
Ezen gyűjtemények sorsa és jelenlegi állapotának 
felmérése a százötvenedik jubileumi év előkészítő 
munkálatainak is fontos feladata. Méltán nevezhe
tő talán a legvitatottabb s a legösszetettebb kérdés
körnek a ránk maradt erdélyi magyar közgyűjte
mények egykori szerepe, az elkobzott gyűjtemé
nyek helyzete, közjogi státusa, a magyar közössé
gek tulajdonjogának elismeréséhez való ragaszko
dás, a magyar közgyűjtemények mint történeti 
nemzeti kulturális örökségek sorsa. 

Egyed Ákos elnök nyitóbeszédében rámuta
tott a közgyűjtemények alaposabb megismerésé
nek gyakorlati jelentőségére: a tudományos ku-
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tatás segítése a tájékoztatás-tájékozódás javítása 
által. Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy ma
gyar gyűjteményeket nemcsak a most meghívott 
intézmények gondoznak, s azt, hogy az erdélyi 
magyar, román, szász, örmény, zsidó örökségek 
egymással sok szállal összefüggenek, egymást 
kiegészítik. Ugyanakkor ismertette, hogy az EME 
jövő évre tervezett, jubileumi kiadványai közt 
szerepel az egyesületünk közgyűjteményeit szám
ba vevő tanulmánykötet is, melynek felkért szer
zői vállalták az előadást a plénumon. Kiemelte 
azt a közismert tényt, hogy az Erdélyi Múzeum-
Egyesület kezdettől fogva az 1950. évi önké
nyes feloszlatásáig az erdélyi magyar kulturális 
örökség különféle emlékanyagának gyűjtését te
kintette a legfőbb feladatának. A tudatos és ki
tartó gyűjtőmunka eredményeként összeállt köz
gyűjteményeknek döntő szerepük volt abban, 
hogy 1872-ben Kolozsvárt létesülhetett Magyar
ország második tudományegyeteme. Az egyetem 
oktató és nevelő munkájának elősegítésére az 
EME átadta gyűjteményeit használatra az egye
temnek, tulajdonjoga fenntartása mellett. Ez a 
nagy gyűjtemény azonban a hatalomváltozás után 
sem került vissza az EME-hez, sőt 1950-ben a 
saját irattárát is elkobozta a kommunista hata

lom. Ezek miatt Erdély legnagyobb gyűjteménye 
szétszórt, s helyzete rendezetlen. 

Görömbei András, a Magyar Tudományos 
Akadémia (MTA) Magyar Tudományosság Kül
földön Elnöki Bizottságának elnöke előadásában 
az Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban 
c. kötet kapcsán a nemzettudatról, illetve a nem
zeti önismerettel való foglalkozás fontosságáról 
beszélt. Nemzettudatunk történetét áttekintve 
felsorolt néhány válságos pillanatot, hangsúlyozta 
elmélyítésének fontosságát annak érdekében, 

hogy pontosan lássuk helyünket, lehetőségein
ket. Kiemelte a nemzettudat színességét, ugyan
is nemcsak a magyarországi magyaroknak, ha
nem a kisebbségben vagy a nagyvilágban szét

szórva élőknek is magyar nemzettudatuk van. 
Értékes gondolatot fogalmazott meg, miszerint a 
globalizációt pozitívumként is fel lehet fogni, ha 
általa képesek vagyunk olyan nemzetté emelked
ni, amely él a határtalanítás lehetőségeivel a 
szellemi életben, ellenségeskedés nélkül. Erköl
csi és szellemi tartalékainkat fel kell használ
nunk a nemzet megmaradására, meg kell őriz
nünk méltóságunkat, mert nem vagyunk keve
sebbek, mint mások. Végül pedig azt kívánta, 
hogy az előadásokban számba vett értékek is 
segítsék a nemzet felemelkedését. 

Köszöntő beszédet mondott Bitskey István, a 
Debreceni Akadémiai Bizottság újonnan megvá
lasztott elnöke, kiemelve az intézményeink kö
zötti jó együttműködést, amelyet a továbbiakban 
is szeretne szorgalmazni. Rövid üdvözlő beszé
dében Vargáné Szűcs Edit, a Debreceni Egye
tem Műszaki Karának dékánja is a szakmai kap
csolatok fontosságát hangsúlyozta. 

A továbbiakban a plenáris ülésszak előadásai 
következtek. 

Gyarmati Zsolt, a Csíki Székely Múzeum 
igazgatója nyitotta meg a plenáris előadások 
sorát, hangsúlyozva, hogy nem lehet eleget be
szélni a magyar kulturális közgyűjteményekről. 
A csíkszeredai Mikó-vár gyönyörű műemléképü
letében található intézmény, a Csíki Székely 
Múzeum gyűjteményeit mutatta be. Röviden 
beszélt a múzeum alintézményeiről: a zsögödi 
Nagy Imre Emlékház és Galériáról, a Tusnádon 
lévő Borvízmúzeumról. Bemutatta a múzeum 
néprajzi gyűjteményeit, amelyeket a fa-, kerá-
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