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resztúri Molnár István Múzeum régésze, 
Fehér János, a kolozsvári Entz Géza 
Művelődéstörténeti Alapítvány művé-
szettörténész munkatársa, Miklós 
Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum néprajzos 
munkatársa, Szőcsné Gazda Enikő, a 
Székely Nemzeti Múzeum néprajzos 
munkatársa, Szőcs János, a Csíki Szé-
kely Múzeum történésze, Soós Zoltán, a 
marosvásárhelyi múzeum igazgatója, 
Demeter László, a baróti Erdővidék Mú-
zeuma igazgatója, Gidó Csaba, az Areo-
polisz Egyesület alelnöke, Oláh Sándor, 
a KAM Regionális és Antropológiai Ku-
tatások Központja munkatársa előadá-
sait hallgathattuk meg. A szombati díját-
adón a Palló Imre Művészeti Líceum 
diákjai szórakoztatták a közönséget. A 
gálaest keretében a képviseltetett tudo-
mányos műhelyek kiadványairól P. Bu-
zogány Árpád szólt. Az Udvarhelyszéki 

Tudományért díjat a kevéssel korábban 
elhunyt dr. Dávid László családja ve-
hette át a díjazott egyház- és művészet-
történet terén kifejtett kimagasló munká-
jáért.

2008-ban rendezvényünk november 
7-8-án zajlott, de már két színhelyen: 
Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen. 
Pénteken a Csíki Székely Múzeumban 
Pataki Józsefről emlékeztünk meg. Ne-
ves előadók: Kiss András, Sipos Gábor 
kolozsvári történészek és Forró Albert 
csíkszeredai történelemtanár elemezték 
Pataki kutatói és tanári tevékenységét. A 
szombat délelőtti tudományos ülésen az 
erdélyi levéltárak munkatársai juthattak 
szóhoz. Az állami levéltár egyes igazga-
tóságait Flóra Ágnes Kolozsvárról, Bi-
csok Zoltán Csíkszeredából, Nagy Bo-
tond Sepsiszentgyörgyről, László 
Márton Marosvásárhelyről képviselték. 
Az egyházi levéltárak sem maradhattak 
figyelmen kívül: Bernád Rita Gyergyó-
szentmiklósról érkezett a konferenciára 
és a római katolikus plébániai levéltá-
rakról tartott előadást, külön kitérve az 
udvarhelyi plébániai gyűjtőlevéltár ren-
dezésének kérdéseire. Róth András és 
Gidó Csaba az Udvarhelyi Református 
Egyházmegye Levéltárának rendezésé-
ről számoltak be.

A konferenciát követő fórumon lehe-
tőség nyílt a levéltárak helyzetével kap-
csolatos kérdések megbeszélésére a le-
véltárosi szakma nagyjaival, Kiss And-
rással, Pál Antal Sándorral és Sipos Gá-
borral.

A szombati díjátadón a Marosvásár-
helyen 1998-ban alakult Cantuale ének-
együttes tartott előadást, egyházi és vi-
lági vokális muzsikával szórakoztatva a 
közönséget. Sor került az Areopolisz. 
Történelmi és társadalomtudományi 
tanulmányok VIII. és a Csíki Székely 
Múzeum 2008. évi évkönyvének bemu-
tatójára. A köteteket Lukács István szé-
kelyudvarhelyi történelemtanár méltat-
ta. Az Udvarhelyszéki Tudományért dí-
jat Balla Árpád orvos vehette át a mag-
nézium-kutatás és az erdélyi orvostudo-
mányi konferenciák szervezése terén 
kifejtett kimagasló munkájáért.

Nagy jelentőséggel bírt számunkra, 
hogy 2008-tól a Magyar Tudományos 
Akadémia rendezvényünket a védnök-
sége alá helyezte.
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2009. november 27-28-án a tudo-
mány ünnepe székelykeresztúri és szé-
kelyudvarhelyi színhelyeken zajlott. Az 
első nap a székelykeresztúri Molnár Ist-
ván Múzeumban a Hargita Megyei Ha-
gyományőrzési Forrásközpont kiadvá-
nyai kerültek bemutatásra. A szombat 
délelőtti konferencián ez alkalommal a 
székelyföldi régészeti kutatásokra és 
azok eredményeinek bemutatására 
helyeztük a hangsúlyt. A konferencia el-
nöke dr. Benkő Elek, a keresztúri mú-
zeum egykori régésze, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Régészeti Intézeté-
nek főmunkatársa volt.

A konferencián jelen voltak a szé-
kelyföldi múzeumokban tevékenykedő 
régészek: Sófalvi András és Nyárádi 
Zsolt Székelyudvarhelyről, Botár István 
Csíkszerdából, Demjén Andrea Gyer-
gyószentmiklósról, Körösfői Zsolt Szé-
kelykeresztúrról, Méder Lóránt László 
és Sztáncsuj Sándor József Sepsiszent-
györgyről. A szombat délutáni díjátadón 
az 1988-ban alakult baróti Kájoni Con-
sort régizene együttes XIV–XVII. száza-
di zeneszerzők hangszeres és vokális 
műveivel szórakoztatta a közönséget. Az 
Udvarhelyszéki Tudományért díjat Ben-
kő Elek vehette át a középkori székely-
ség régészeti kutatása terén kifejtett ki-
magasló munkájáért.

2010. november 5-én a Magyar Tu-
domány Napja Székelyudvarhelyen a 10 
éves múltra visszatekintő Areopolisz 
történelmi és társadalomtudományi ku-
tatócsoport tevékenységének kiértékelé-
sével kezdődött, és bemutatásra került az 
Areopolisz Egyesület által kiadott 10 tu-
dományos évkönyvet tartalmazó CD. 

Az immár hagyományossá vált 
szombat délelőtti konferencia előadásai 
a családfakutatások témája köré cso-
portosultak. Neves, a szakma által elis-
mert belföldi és külföldi előadókat hall-
gathattunk meg: W. Kovács András (Er-
délyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár), 
Gidó Attila (Nemzeti Kisebbségkutató 
Intézet, Kolozsvár), Kocs János (Erdélyi 
Genealógiai Társaság, Sepsiszent-
györgy), Hegyi Géza (Erdélyi Múzeum 
Egyesület, Kolozsvár), Tóth Levente 
(Babeş–Bolyai Tanárképző Kar, Kolozs-
vár), Elizabeth Long (Budapest), Mihály 
János (Hargita Megyei Hagyományőr-
zési Forrásközpont, Székelyudvarhely). 
A konferenciát az Erdélyi Genealógiai 

Társaság által összeállított kis kiállítás 
tette színesebbé.

A szombat délutáni záróünnepségen 
a Snaps Vocal-Band lépett fel. A díjazott 
Biró G. Albert matematikatanár volt a 
matematika oktatásának terén kifejlesz-
tett és alkalmazott módszer- és eszköz-
rendszerért.

Nagy megtiszteltetést jelentett szá-
munkra, hogy Csépe Valéria, a Magyar 
Tudományos Akadémia főtitkárhelyet-
tese üdvözlő beszédet juttatott el az ün-
neplő közönséghez.

Az idén, 2011-ben igyekszünk ismét 
hasznos és szórakoztató programmal 
szolgálni a tisztelt érdeklődőknek. Ren-
dezvényünk november 11-én kezdődik 
Péter Attila nyugalmazott matematika– 
fizika szakos tanár tematikus cikkgyűj-
teményének bemutatásával. A rendez-
vényre a Városi Könyvtár látvány- és 
hangzóanyag termében kerül sor, a 
szerző életének ötödik kötetét Róth 
András Lajos méltatja. A szombat dél-

előtti konferencia a dualizmus korának 
ismertetését célozza. Választásunkat az 
indokolta, hogy az 1867-től 1918-ig 
terjedő korszak Udvarhely történetében 
nagy jelentőséggel bír, ekkor épült 
számos középület, mely napjainkban is 
meghatározza a városképet, a Héjjas-
falva–Udvarhely vasúti szárnyvonal ré-
vén a város új gazdasági lehetőségekhez 
jutott, ekkor valósult meg Udvarhely 
villamos világítása stb. A város és vidéke 
történetére összpontosítva, előadásokat 
tartanak: Gidó Csaba, Kovács Árpád, 
Nagy Róbert (Kolozsvár), Novák Károly 
István és Róth András Lajos történészek, 
Szabó Levente kolozsvári irodalomtör-
ténész pedig Orbán Balázs munkásságát 
elemzi. 

És ha idei évi díjazottunkat is szeret-
nék megismerni, tiszteljék meg jelenlé-
tükkel rendezvényünket november 12-
én 18 órai kezdettel a polgármesteri 
hivatal Szent István termében.

Kolumbán Zsuzsánna

A 2008. évi díjazott
Balla Árpád orvos

A 2010. évi díjazott
Bíró G. Albert matematikatanár

A 2009. évi díjazott
Benkő Elek régész

Az Erdélyi Genealógiai Társaság
kiállítása 2010-ben

W. Kovács András tart előadást
2010-ben
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