
 

����
Ãz�«rdélyi Múzeum-«gyesület�köszöntése���� .. ..����

 
Az Erdélyi Toll Málnási Ferenc megemlékező írásának közlésé-
vel köszönti a 150 éves kolozsvári Erdélyi Múzeum-Egyesü-
letet, és további eredményes munkát kíván az erdélyi magyar-
ság megmaradásáért folytatott küzdelmes munkájában. 
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„Sorsunknak engedelmeskedni vagyunk teremtve.” 
(Kemény Zsigmond) 

 
Az erdélyi tudományos egyesületi törekvések történetének első csíráját a XVI. 

század elején fedezhetjük fel, abban a tudóstársasági kívánságban, amelynek csak a 
neve maradt ránk: Sodalitas Septem-castrenis (Erdélyi Múzeum. 1909. 353-375). Má-
tyás király és környezete reneszánsz-humanista törekvéseinek elkésett erdélyi utó-
rezgése volt ez, ismeretlen tervezői a gondolat felvetésénél nem jutottak tovább. 
Báthori István és Bethlen Gábor erdélyi fejedelmek eljutottak a tudományos élet ki-
fejlődéséhez szükséges egyetem, akadémia gondolatának megvalósításához, ám a 
XVI–XVII. század Erdélyét a létért, a puszta megmaradásáért folytatott küzdelmek 
kötötték le. A gyulafehérvári, majd a kolozsvári kollégium tanára, Apáczai Csere Já-
nos (1626–1659), az európai színvonalon álló tudós, művelődéspolitikus is magános 
elszigeteltségben, környezetének meg nem értésétől, sőt rosszindulatától kísérve 
folytatta szinte teljesen meddő küzdelmét. 
A fejedelemség önállóságának megszűnése után csak a XVIII. század második 

felében, a felvilágosodás hatására Bod Péter (1712–1769), Bethlen Kata udvari papja 
vetette fel: „...jó volna tudós emberekből álló Magyar Társaságot a Magyar Nyelvnek 
ékesgetésére... felállítani” (Bod Péter írásaiból. Budapest. 2002. 91-92). A jámbor szán-
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déknak azonban nem voltak támogatói, mint ahogyan nem találkozott megértéssel 
Bessenyei György (1746–1811) kísérlete sem A holmi (1779) és az Egy magyar társaság 
iránti jámbor szándék (1781) című röpirataiban megfogalmazott kívánság sem. Rész-
vétlenség fogadta gróf Batthyány Ignác (1741–1798) hasonló célú gondolatát is, aki 
megteremtette gyulafehérvári könyvtárát, a Batthyaneumot (1798), de a vele kapcso-
latban melengetett tudományos szervező és terjesztő terveit már nem valósíthatta 
meg. Hermányi Dienes József (1669–1763), nagyenyedi református lelkipásztor tör-
ténelmi forrásgyűjteményét s mintegy száz kötetnyi kéziratot hagyott hátra. Az erdé-
lyi akadémiai eszme és a múzeumszervezés gondolatának harcosa volt Aranka 
György (1737–1817) is, aki az 1791-ben összehívott országgyűlés törvényjavaslata 
alapján támogatást nyert egy Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság működéséhez, 
amely Marosvásárhelyen meg is kezdte munkáját, sikerre vitte Bod Péter, Bessenyei 
György, Batthyány Ignác és mások gondolatát. A terv a múzeumi gondolattal bővült, 
nemcsak nyelvművelő és kéziratkiadó társaságot alapított, hanem könyvek, képek, 
pénzek, címerek, feliratok, régiségek gyűjtését is tervezték, hozzáfogtak a megvalósí-
tásához. Pártolás- és pénzhiány, de a Főkormányszék hivatalnoki akadékoskodásai 
miatt 1810-ben a társaság megszüntette működését. Döbrentei Gábor (1785–1851), 
aki nevelőként került Erdélybe, Kolozsvárra, rövidesen irodalmi és tudományos kört 
teremtett maga körül, s ekkor kelt újra életre az erdélyi tudós társaság eszméje. 1814-
ben szedte először a betűket úgy sorba a nyomdász, hogy belőlük az ERDÉLYI 
MUZÉUM címet formálta, s megszületett az első magyar tudományos folyóirat. A 
szándék már jelezte, hogy Erdély hajlékot kíván nyújtani valamennyi múzsának, akik 
pártfogásukba vettek minden tudományt és művészetet. 
A múzeum szó így született meg és ötvöződött Erdélyben kettős igénnyel: egy-

felől a tudományok műhelye, az alkotás otthona, másfelől a megőrzésre méltó 
tárgyak gyűjtését és megőrzését szolgáló intézménye. 
A Magyar Tudós Társaság példáját követve 1829-ben Bölöni Farkas Sándor (1795–

1842) volt, aki tervezetében teljes határozottsággal és tudatossággal felvetette a múzeum fel-
állításának gondolatát. Szerinte az Erdélyi Nemzeti Múzeumnak — a Magyar Nemzeti Mú-
zeum mintájára — országos jellegűnek kellett volna lennie. Anyagát hivatalos köteles példá-
nyokból, intézmények letéteiből, könyvnyomtatók, könyvkereskedők adományaiból szán-
dékozott összegyűjteni. 

 

 
 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület régi címere 
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Az elvetett magok csíráztak, de csak néhol keltek ki, és virágot is hoztak. Könyvki-
adók, könyvmúzeumok és nyilvános könyvtárak éreztették áldásos hatásukat (Románi-
ai Magyar Irodalmi Lexikon 3. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest. 1994. 209-234.). Az el-
vetett magok Erdélyország államférfiainak hazaszeretetét is táplálták. Erdély Karai és 
Rendei az 1841–43-iki országgyűlésükön a Magyar Nyelv, a Magyar Színház s az Er-
délyi Múzeum érdekében törvényt hoztak: „Minket a testvérhon példája tettleg igazol-
va szólít fel a cselekvésre. Örömmel szemléljük, miként kezd felemelkedni s helyét el-
foglalni az európai nagy nemzetek családjában... Gőzösök hasítják a Duna hátát, ... a 
tudományok templomának falai már állnak, ... a hon édes anyai nyelvén szól a királyá-
hoz ... Együtt kell nekünk a haladás pályáján sietni...” (Az Erdélyi Nagyfejedelemség 1841. 
november 15-én megnyílt országgyűlésének jegyzőkönyve. Kolozsvár. 1841. 4-5). 
 

 
 

Az Erdélyi Múzeum-Egylet 
Alapító közgyűlésének 

Tárgysorozata és gyűlésrendje 

 
 

Medgyes Lajos ünnepi verse 
(Elhangzott 1859. november 23-án 

Kolozsváron) 

 
Mikó Imre (1805–1876) az alábbi pontokban foglalta össze az országgyűlés 

határozatát: 1. Az erdélyi magyar és székely nemzet 1841–43-ban óhajtotta egy 
országos könyvtárral egybekötött erdélyi múzeum megalapítását. 2. Az alapításra 
kizárólag magyar és székely hazafiak tettek felajánlásokat. 3. A legelső alapítók, a 
gróf Keményektől kezdve 1842. december 23-ig mindenki csak Kolozsvárt állí-
tandó Nemzeti Múzeum céljára tett ajánlást. 4. Az országgyűlés többsége nem 
akart terhet rakni a „más ajkú népekre” még akkor sem, mikor „országos” mú-
zeumot emlegettek. 5. A szász nemzet képviselői kérték, hogy a létesítendő mú-
zeumot ne nevezzék országosnak, hanem Magyar Nemzeti Múzeumnak. 
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Gróf Mikó Imre 
 
A kolozsvári Nemzeti Társalkodó cikkeiben hívta fel a figyelmet pusztuló emléke-

inkre. Nagyajtai Kovács István 1840-ben és 1841-ben Kolozsvár falai és bástyái 
feliratait gyűjtötte össze, Erdély-szerte kaszinók alakultak, könyvtárakat alapítottak. 
Korának legnagyobb erdélyi oklevélkutatója, gróf Kemény József (1795–1855) 
könyv-, kézirat- és ásványgyűjteményét ajánlotta fel a Kolozsvárt felállítandó 
Nemzeti Múzeum céljára, és ugyanez a szándéka volt unokatestvé-rének, gróf 
Kemény Sámuelnek is, aki Gerenden a könyvtárát közhasználatra ajánlotta. 1841. 
március 9-én a két Kemény ajánlatát megismételte a Erdélyi Híradó napilapban. 
Gyulai Lajos 1890 darabból álló ásványgyűjteményét ajánlotta fel az alapítandó 
múzeumnak. Kolozs vármegye törvényhatósága határozattal jelölte meg Erdélynek 
az utat a múzeum pártolására, Csíkszék, Udvarhelyszék, Háromszék, Marosszék 
válaszoltak pártolólag a felhívásra, Doboka vármegye a múzeumi felügyelő állásra 
Szász Károly nagyenyedi tanárt javasolta. Széles körben terjedt el, és fejtegetéseivel 
sok olvasót is meggyőzött Gobbel Frigyes Szózat a hazai múzeum alapítása ügyében 
(Erdélyi Múzeum, 1842) című cikke, valamint Nagyajtai Kovács István Az erdélyi ma-
gyar nemzeti múzeum ügyében című röpirata. Az adományok szaporodtak: Esterházy 
László az édesapjától rámaradt régi magyar és erdélyi emlékpénzek gyűjteményét 
ajánlotta fel és 5000 forint alapítványt is tett. Teleki József, Erdély kormányzója el-
ső kiadásokból és ősnyomtatványokból álló több száz könyvét, valamint 3000 fo-
rint tőkét ajánlott fel. Lészay Dániel, szászvárosi főorvos 1000 darabból álló római 
és újabb kori érmegyűjteményét ajándékozta. 
Az 1842. júniusi, erdélyi országgyűlésen a rendek elnöke ismertette Kemény 

József és Kemény Sámuel levelét, amelyben 15000 kötetes könyvtárukat, több 
ezer kéziratot, oklevelet és ásványgyűjteményüket ajánlották fel. A Mikó Imre 



Málnási Ferenc: „Az alapítók nagy lelke és példája lebeg előttünk” 15 

vezette Rendszeres Bizottság egy tervezet alapján munkához fogott. (A tervezet 
a Székelykeresztúri Unitárius Gimnázium gyűjteményében található.) Rögzítet-
ték: a feladat a legtöbb oldalú, alapos, tudományos művelődés elősegítése, az 
irodalom, a művészet és a természet világából. Erre a célra gyűjteményeket tart 
fenn, melyek 1. foglalják magukba a világirodalom és a nemzeti irodalom termé-
seit; 2.  tükrözzék híven a tudományok állását; 3. legyenek gazdag forrásai az or-
szág alapos ismeretének; 4. nyújtsanak ízlést nemesítő példányokat; 5. a kül- és 
belföldi iparági mozgalmakat mintákban, rajzokban s itt-ott eredeti példányok-
ban tüntessék fel; 6. a haza régiségeit összpontosítsák. Ezek elhelyezésére szük-
séges egy alkalmas épület megfelelő felszereléssel. 
 

 
 

Bölöni Farkas Sándor 
 

 

Báró Jósika Sámuel 
 
Időközben az adományok sorakoztak: Zayk János 150 kötetes könyvtára, Woititz 

Károly 200 forintja, Goro Lajos Tizian híres Danaejának művészi másolata, régipénz-
gyűjtemények, Kovács Miklós, erdélyi római katolikus püspök 5000 forintja, Reinfeld 
Ignácz orvos Zalatnáról római régiségek rajzai, a Bá-ternay-család ásványgyűjteménye és 
ifjú Wesselényi Farkas könyvajándéka, Gyulai Lajos gazdag ásványgyűjteménye, 
Kolozsváry Pál atyjának könyvtára... (Az 1841. országgyűlés jegyzőkönyve. 332). 
1842. december 23-án a javaslat elfogadásával az országgyűlés a nemzeti színház 

támogatása mellett elhatározta egy múzeum alapítását is, amelynek megszervezésére 
100 ezer forintot irányoztak elő. Hogy az uralkodó és a bécsi körök jóindulatát 
megnyerjék, az intézmény nevéül a Museum Ferdinandum-ot javasolták. 
Nagyajtai Kovács István Az Erdélyi Magyar Nemzeti Museum (Kolozsvár, 1842) 

című írásában azt hangoztatta, hogy a múzeum sajátos feladata az lenne, hogy Er-
dély népi történetének megismerését előmozdítsa, s ennek érdekében oklevél-, kéz-
irat-, könyv-, folyóirat-, hírlap- és képgyűjteményt kellene létesíteni, de nem nélkü-
lözhető az állattani, növény- és ásványtani gyűjtemény sem. Igaz, hogy Nagyszeben-
ben a Bruckenthal Sámuel, Gyulafehérváron pedig a Batthyány Ignác, Marosvásár-
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helyen a Teleki Sámuel alapította könyvtár már létezik, de a Kemény József gyűjte-
mény szakszerűségében ezeket felülmúlja, s az erdélyi múzeum alapját alkothatja. 
Az 1845-ben felterjesztett törvény célja a már összegyűlt anyag megmentése, s egyúttal 

az ügy iránti érdeklődés felélesztése volt, 1847-ben sürgették a szentesítést, de a forrada-
lom és szabadságharc lehetetlenné tette, hogy az erdélyi magyar művelődés történetében 
nagyra hivatott múzeum már ekkor megvalósulhasson, a szép terveket, kezdeményezése-
ket elsodorta. S ami még fájóbb, Gerenden, Kemény Sámuel kastélyában a felajánlott 
gyűjtemény nagy részét a román felkelők részben összetépték, sárba tiporták, szétrabolták. 
Alig maradt valami belőle. A Lészay Dániel felajánlotta régipénz-gyűjteményének réz- és 
bronzérmeit egy 1849 nyarán hozzá beszállásolt orosz tiszt eltulajdonította (Szilágyi Sán-
dor: Az Erdélyi múzeum előzményei. Budapest. 1859. VII. 345). 
A forradalom és szabadságharc mozgalmas, kavargó korára Erdélyben is jó 

ideig dermedt, halotti csend következett, de a gondolatot már nem lehetett rab-
láncra fűzni. Kőváry László (1820–1907), a történetíró Erdély régiségei (1852) című 
könyvének bevezetőjében írta: „Nincs ország, mely a természet és történet kezé-
ből több anyagot nyújthatna egy múzeumnak, mint Erdély. Gyűjtsük össze 
mindazt, ami régi, mit most lábainkkal taposunk... Múzeumot minden áron!” 
Mikó Imre (1805–1876), akit társadalmi és kincstárnoki szerepén kívül irodalmi, 

színház- és tudománypártolása, sőt tevékeny tudományművelése tett közismertté, 
a Kióvi csata (1854) előszavában ismét hangoztatta az erdélyi múzeum szükségessé-
gét, hol a múlt minden emlékét összegyűjtve őrizni és fenntartani lehessen. Mikor 
a könyv megjelent, Kemény József hitté erődösödött álma sugallta végrendeletét, 
amely szerint gyűjteményét egy Erdélyi Országos Múzeumnak hagyja, s egy ilyen 
létesítéséig azt a Magyar Nemzeti Múzeum gondviselésére bízta. Mikó Imrét ez a 
hagyaték siettette a múzeum megalapítására, nehogy a főleg erdélyi vonatkozású 
becses gyűjtemény Pesten a Magyar Nemzeti Múzeum akkor még rendezetlen tö-
megébe kerüljön. Híre jött annak, hogy az erdélyi szászok Nagyszebenben múze-
umot kívánnak állítani. Mikó Imre levelezés, összejövetelek és a sajtó útján meg-
győzte az erdélyi közvéleményt, hogy a múzeumnak egyesületi úton való megalapí-
tása elodázhatatlan feladat. 
Felvetődött a kérdés: múzeum vagy akadémia? Toldy Ferenc a prágai modellt aján-

lotta: múzeumot és múzeumi társaságot, mert belátta, hogy a gerendi gyűjteményt 
meg kell menteni (Toldy Ferenc: Erdélyi nemzeti muzeum és erdélyi magyar tudományos egye-
sület. Magyar Sajtó, 1856. január 29). Még élénken élt az emléke annak, hogy a román 
felkelők Nagyenyeden a Bethlen-kollégium könyvtárát és kézirattárát elpusztították. 
1856 márciusában Mikó Imre megindította a Kolozsvári Közlönyt, s a kétheten-

ként megjelenő szépirodalmi és népszerűsítő tudományos mellékletét Erdélyi Mú-
zeum címen. Utóbbi március 31-i és április 10-i számában tette közzé Mikó Imre 
szózatát Erdélyi Múzeum Egyesület címmel. Ebben részletesen foglalkozott az 
1841–43-as erdélyi országgyűlés határozatával, amely törvényjavaslatot alkotott 
egy Kolozsvárt felállítandó Erdélyi Múzeumról. 
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Nagyajtai Kovács István 
 

 

Újfalvi Sándor 

 
Az Erdélyi Múzeum első és második számában Mikó Imre újra megfogalmazta a 

múzeumi eszmét, ismertette a kérdés múltját, s leszögezte, hogy az Erdélyi Múze-
um megalkotása a hazai magyar értelmiség érdeke és kötelessége. Rámutatott a 
múzeum szükségességére, hasznára, kitűzte első feladatául Kemény József gyűjte-
ményének elhelyezését, utalt arra, hogy a kialakítandó múzeumnak már van 20-22 
ezernyi kötete, ezrekre menő eredeti oklevélgyűjteménye, több ezer darab ásványa 
és 13 ezer forint készpénze. A társadalom kötelessége a meglevő nemzeti kincset 
intézménnyé alakítani. Javaslatot tett arra, hogy a kormány engedélyét meg kell 
szerezni, s elhárította a legnagyobb nehézséget is: kolozsvári, emeletes villáját, 9 
szobájával, melléképületeivel és több mint 10 ha kertjével az alapítandó Erdélyi 
Múzeum részére ajánlotta, ajándékozta. Mikó Imre tovább is ment, a társadalmi 
mozgalom élére állt, tervet, programot adott, segítette a mozgalmat, vállalkozott a 
kormány előtti képviseletre is. A tervezet benyújtásával megkezdődött az 1856 má-
jusától 1859 novemberéig tartó huzavona. Bécs ígérgetett, Mikó módosította a 
tervezetet, de újra és újra más kifogásokkal szembesült. S miközben Mikó kitartó 
volt, járta Bécset, szervezte az egyesületet, folyt a könyvtári, levéltári, numizmatikai 
s természetrajzi anyag begyűjtése. A kolozsváriak lelkesedése átragadt a vidékre is, 
egymást érték a Kolozsvári Közlönyben megjelent levelek, ahova elhatott a híre, min-
den kúrián megmozdult valami, ami a múzeumba kívánkozott, újra megindult az 
országos gyűjtés. 
Toldy Ferenc, a Magyar Tudós Társaság titoknoka, 1856. november 23-án az 

akadémia tagjaihoz írt levelében alapító tagságra és egyenként 100 forint támogatásra 
kérte fel az akadémikusokat. Tájékoztatta a tagságot, hogy „Erdély a magyar Kor-
mány engedélyével végre magyar tudományos egyesületet nyer. Az ügy élén nagy-
méltóságú Gróf Mikó Imre Úr Őexcelenciája áll”. A Magyar Tudományos Akadé-
mia 24 tagja írta alá a nyilatkozatot. Mikó Imre megköszönte a támogatást, amit 
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„...mint kiskorú testvérnek adtak” és az Egyletet a pesti Akadémia „testvéri érzelme-
ibe továbbra is” ajánlotta (Egyed Ákos: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület. Societatea 
Muzeului Ardelean. Siebenbürgischer Museum-Verein. EME. Kolozsvár. 2004. 4.). 
Mikó Imre egy szűkebb értekezleten belül Kemény Ferenc, Lázár László, 

Kemény Sámuel aláírásával hitelesített tervezetét Bécsben, Esterházy Lászlóval 
és Toldalagi Ferenccel együtt egyenesen az uralkodó elé terjesztette. Bécs nem 
sietett, inkább védekezett és arra törekedett, hogy az alapszabályok értelmezhe-
tőségét a betű szerint vett muzeális és művelődési körre szorítsa, esetleges rebel-
lis mozgalom elejét vegye. Somlyai János, udvari tanácsos is méltó buzgalommal 
képviselte Mikó és Erdély érdekeit, így az 1856. október 28-án kiadott uralkodói 
leirat november 6-án Kolozsvárra érkezett. Schwartzenberg Károly, akkori erdé-
lyi kormányzó jóakaratáról is tanúskodó leirat szerint a Kemény-féle könyvtárat a 
múzeumalapítók átvehetik, az egyesülethez való csatlakozásra felhívást bocsát-
hatnak ki, bizottságot alakíthatnak, s így 1857. május harmadikára Mikó Imre az 
első közgyűlést is összehívhatta. 
Újabb irományok kérése, Schwarzenberg kormányzó halála, a kormány aka-

dékoskodása (az egyesület címében nemzeti múzeum helyett országos múzeumot 
kívánt) csak késleltették a már elindult akciót, míg végre 1859. július 19-én az 
uralkodó az Erdélyi Múzeum-Egyesület létesítésébe táviratilag beleegyezett, s az 
engedély (a módosított alapszabályok német és magyar nyomtatásban) 1859. 
szeptember 8-án megérkezett, s a megerősítés hírét Lichtenstein kormányzó, akit 
Schwarzenberg halála után neveztek ki, közölhette Mikó Imrével. Az engedély 
szépséghibája, hogy ez csak a birodalom külpolitikai helyzetének meggyengülése 
után, nevezetesen az osztrák csapatok solferinoi vereségét követően született, 
amikor már az Októberi Diploma készülőben volt. 
A bizottság 1859. november 23-ára tűzte ki az alakuló gyűlés idejét (Az EME 

alapulásának rövid története 1866–67. évi tudósítások. 94-96). Mikó Imre 1859. októ-
ber 24-i levelében közölhette a hírt: „Azon szeretet, részvét és befolyásnál fogva, 
mely a két testvérhazát oly szorosan fűzi össze, örömmel jelentjük a Tekintetes 
Akadémiának, hogy az Erdélyi Muzeum-Egyesület alapszabályai megerősíttetvén, 
a jövő hó 23-án Kolozsvárott fog tartatni az első úgyszólván alapító közgyűlés.” 
(Egyed Ákos: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület. Societatea Muzeului Ardelean. Siebenbür-
gischer Museum-Verein. EME. 2004. 4.). 
A reménykedő magyarság nyelvéhez ragaszkodó szelleme a nyelvújító Kazin-

czy Ferenc születésének századik évfordulójára fényes ünnepséggel tüntethetett. 
November 23-án reggel, derült őszi napon a Vigadó feldíszített nagytermében, 
ahol az Uniót is kimondták, Erdély színe-javát együtt lehetett látni. Magyaror-
szágról megérkezett az Akadémia küldöttsége, Eötvös József vezetésével, Dani-
elik János kanonok, Csengey Antal, az Akadémia jegyzője, Kovács Gyula, a 
Nemzeti Múzeum természeti osztályainak őre. A Lichtenstein Frigyes kormány-
zó, a Kemény Ferenc, a Karok és Rendek egykori elnöke jelenlétében Mikó Imre 
elfoglalta az elnöki széket. Ünnepi beszédében kifejezte háláját a Gondviselés-
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nek, köszönetét az uralkodónak. Eötvös József üdvözlő beszédében új központ-
nak tekintette az EMÉ-t, mert a versenyzés az ugyanazon cél felé törő jó futókat 
mindig közelebb viszi egymáshoz. Finály Henrik felolvasta és elfogadásra aján-
lotta a kormány által jóváhagyott alapszabályokat. A gyűlés elfogadta azokat, s 
egyhangúan — 383 tag — az egyesület hivatalos nyelvéül a magyar nyelvet jelölte 
meg. Az egyesület elnökéül előbb közfelkiáltással, majd a szabályoknak megfele-
lően valamennyi jelenlévő szavazatával Mikó Imrét választották. Alelnök Lázár 
Miklós, múzeumőr Brassai Sámuel, könyvtárnok Szabó Károly, titkár Finály 
Henrik, pénztárnok Bányai Vitális, ellenőr Szabó József, ügyvéd Fejér Márton. 
Választmányi tagok: Bethlen János, Dózsa Dániel, Engel József, Gyulai Pál, 
Horváth Pius, Kriza János, Mike Sándor, Nagy Péter, Páll János és Zeyk Károly. 

 

 
 

Kőváry László 
 

 

Brassai Sámuel 
 
Az EME alakuló közgyűlése a forradalom és szabadságharc után tartott első 

nagy magyar összejövetel s az erdélyi magyarság sikerült erőpróbája lett, s Mikó 
Imre szerint is „az erdélyi magyarság előre megy, és a művelődés, a tudomány s az 
ezeken alapuló nemzetiség ügyét kockáztatni vagy éppen elejthetni semmi sem 
fogja.” Az egyesületnek a megalapításkor 180850 forint tőkéje, ezen kívül 11767 
forint megajánlás formájában ígért vagyona volt. A múzeum anyaga: 15439 könyv, 
1083 oklevél és kézirat, 128 arany-, 2841 ezüst- 1738 bronz-érme, valamint 10092 
darab különböző régészeti tárgy, természeti ritkaság, ásvány, kövület, állat és nö-
vény (Kelemen Lajos: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története. 1909–1942. 38). 
Következett a megalakulás utáni belső munka. Az első és legsürgősebb tenni-

valóul a múzeum számára ígért adományok és alapítványok begyűjtése mutatko-
zott. Mintegy 2000 aláírót kellett felszólítani, s a begyűlt tőke gyümölcsöztetését 
megoldani, erre az egyesület az akkor leghasznosabbnak látszó módot, a köl-
csönadást választotta. A pénzadományok és tárgyak begyűjtésével párhuzamosan 
a berendezkedés elé is nehézségek tornyosultak. A rendszerezésre, osztályozásra, 
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megválogatásra kevés volt a személyzet: Brassai Sámuelre hárultak az igazgatói és 
az őri teendők, Szabó Károlyra a könyvtárosság mellett az érem- és régiségtár 
kezelése, Finály Henrik titkárra pedig az adminisztráció özöne. 1860 júliusára 
megnyílhatott a könyvtár olvasóterme. Egy kis kamrában találtak helyet a kézirat-
tár s az érem- és régiségtár anyagának is. A Mikó Imre felajánlotta épület is átala-
kításra szorult, 1863-ra az oda rendelt gyűjteményeket el lehetett végre rendezni. 
1861-ben határozat született a történelmi és a természettudományi szakosztály-

ok megalakítására. A szakosztályok működése tág keretekben, változatos, gazdag 
tárgykörben mozgott, a tudományos munkásság közzétételére adta ki az egyesület 
Brassai Sámuel szerkesztésében Évkönyveit. Az első Évkönyv füzetekben jelent meg 
1861. október 22-én. Az Évkönyvek 1873-ig megjelent hat kötete értékes emléke az 
EME tudományos tevékenységének, hatásuk azonban nem állott arányban az ér-
tékkel, a köteteket a munkatársakon kívül alig olvasta valaki. 
Ám a pénzügyi gondok (a tagdíj fizetések fokozatos elmaradása) és a helyi-

séghiány nyomasztólag hatottak az egyesület egész működésére (Finály Henrik 
titkári jelentése 1866-ról. 1867. 15). Finály maga kilincselt az erdélyi törvényhozás 
megszűnése után Budapesten a magyar országgyűlésnél, a kultuszminiszteri tárca 
költségvetésében az EME számára eltervezett 10000 forint évi segélyt előbb tö-
rölték, majd az országgyűlés a törlést jóváhagyta. 
Mialatt az EME szervezése befejeződött és munkássága megindult, föléledt az 

erdélyi felsőoktatás, a tudományos képzés kérdése is. Hiszen Kolozsváron 
Báthori István fejedelem alatt állt már egyetem, aztán 1774-ben Mária Terézia ál-
líttatott egyetemet, amely királyi líceummá törpült, s 1868-ban Eötvös József, az 
új vallás- és közoktatásügyi miniszter véleményadásra szólította fel a kolozsvári 
Jogakadémiát és az Orvos-sebészeti Intézetet, milyen módon lehetne a két inté-
zetet egyetemmé fejleszteni. Eötvös meggyőződve az EME működésének tíz évi 
eredményeiről, az új egyetemet Kolozsváron kívánta megalapítani, mert itt az 
EME műhelyében készen találta a tudományos munkához legszükségesebb gyűj-
teményeket. Bár Eötvös József halála alapjaiban rendítette meg a tervet, az utód, 
Pauler Tivadar, nagy elődje felfogása mellett maradt. Mikó Imre elnökletével 
megtartott gyűlés elhatározta, hogy az EME meglévő és megszerzendő tudomá-
nyos és művészeti gyűjteményeit az egyetem használatára bocsátja, és átalányai-
ból évi 8000 forintot adományoz. Az EME és a minisztérium közötti szerződést 
1872. augusztus 29-én a közgyűlés is elfogadta. 
Az EME anyagilag nem gyarapodott, sőt, 1900 decemberében kénytelen volt 

állami segélyért folyamodni. A költségvetés tárgyalása során politikai változások 
hátráltatták az ügyet, s csupán 1908-ban válhatott valóra a segély folyósítása. Az ál-
lamsegélyért tett lépések azért voltak szükségesek, mert az egyesületnek anyagi erőt 
kellett nyerni. Ám a tevékenység irányáról a vélemények nagyon eltértek egymás-
tól. Többen, s kivált azok, akik az egyesület életét, működését az egyetemmel léte-
sült kapcsolat, a szakosztályok 1884-i felállítása után ismerték, az akadémikus 
munkálkodást tartották fő feladatuknak. A múzeumi jellegű tevékenységnek kevés 
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híve volt. A két irány, Finály Henrik tudós-társasági és Apáthy István múzeum-
párti véleményének a szembenállása, összeütközése 1903–1905 között érte el 
csúcspontját. Az 1906. januári közgyűlés új alapszabályzatot fogadott el, az 1841–
42-iki erdélyi országgyűlésen elhatározott és 1859-ben megalapított Erdélyi Nem-
zeti Múzeum fenntartását, fejlesztését, gyűjteményeinek tudományos feldolgozá-
sát, a tudományok művelését jelölte meg célként. A pénzkezelést is összpontosí-
tották, minden jövedelem az egyesület pénztárába került, s a választmány határoza-
ta alapján minden kiadást ez folyósított. Az egyesület anyagi viszonyai is szerencsé-
sen alakultak, ezt segítette a miniszteri támogatás, a gyűjtemények egy része is jobb 
körülmények közé került az építkezések nyomán, s a könyvtár is 1909-től fogva új, 
modern épületben folytathatta hivatásához mért munkáját. Erdély nagy múltú csa-
ládjai sorra adták be megőrzésre, ajándékként értékes levéltáraikat. 
 

 
 

Nagy Péter 

 
 

Szabó Károly 

 
1906-ban megalakult a Természettudományi, majd az Orvostudományi, a 

Bölcsészet-Nyelv és Történettudományi Szakosztály, s negyedikként a Jog- és 
Társadalomtudományi Szakosztály. 
Az önkényuralom nehéz idejében alakult EME másodszor Trianon után került 

olyan helyzetbe, hogy megnőtt nemzeti jelentősége. Anyagi erőitől megfosztva, a 
magyar állammal kötött bérleti szerződés folytán a román államnak kiszolgáltatott 
gyűjteményekkel érte meg 1919. május 12-én, hogy az állam tényleges hatalmába ke-
rültek az összes múzeumi gyűjtemények, a 120 ezer kötetes könyvtár, 3000 ládányi 
családi és intézményi levéltár, 35 ezer darab régiségtár, 20 ezer darab éremgyűjte-
mény, 1554 darab néprajzi anyag, 64839 tételből álló ásvány- és földtani gyűjtemény. 
Megkezdődött az egyesület elleni hajsza. Az EME véleménye szerint az 1895. évi 

bérleti szerződést a magyar állammal kötötte, a gyűjteményeket használatra a kolozsvári 
Ferenc József Tudományegyetemnek engedte át, ez a szerződés az egyetem átvételével, 
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illetőleg Szegedre költözésével megszűnt. Az EME jogi álláspontja határozott kifejtésé-
vel tisztázni akarta az egyesület léte és gyűjteményei jogi helyzetét, de kijelentette, hogy 
hajlandó megfelelő feltételekkel a román kormánnyal is szerződésre lépni. Ám a román 
kormány mindent megkísérelt az egyesület elfojtására, jogi személyiségét kétségbe vonta, 
a közgyűléstől elfogadott alapszabály-módosítás miatt eljárást indított, kormánybiztost 
rendelt ki az EME működésének ellenőrzésére. Román nemzetiségű tagokat vétetett fel 
az egyesületbe, a magyar nemzetiségű állami alkalmazottaknak nem engedték, hogy részt 
vegyenek az egyesület munkájában, sőt még a tudományos munkában sem. 
Gondviselésszerű volt, hogy az egyesület éppen ekkor került szilárdabb anyagi vi-

szonyok közé: gróf Wass Ottilia (1829–1917) végrendeleti hagyatékában egy kolozsvári 
tekintélyes bérházát az egyesületre hagyta. Okos gazdálkodással e ház jövedelméből tíz 
év alatt Kolozsvárt a Jókai és a Majális utca sarkán egy másik, kisebb épületet vettek. Ez 
a szerény, de biztos jövedelem azért volt fontos, mert a román egyetem ugyan birtokába 
vette és használta az egyesület gyűjteményeit, de a szerződésben kikötött bérösszeget 
egyáltalán nem fizette. A jogi útra terelt tárgyalások a halogatás, az elodázás módszerével 
csak késleltették a megoldást, amelyhez a belpolitikai viszonyok is társultak. A kormány-
váltások miatt az új miniszter mit sem akart tudni elődje ígéreteiről, de mindegyik meg-
egyezett abban, hogy mennél nagyobb darabot akart lekanyarítani az erdélyi magyarság e 
legnagyobb közművelődési vagyonából. 
Az EME e nehézségek ellenére népszerűsítő előadások, tudományos szakülések és 

vidéki vándorgyűlések keretében közölte a magyar tudományosságnak a határon túl el-
ért eredményei közül azt, amit megengedtek közölni. A tudás tiszteletét, a tudományos 
élet kiépítésének, fenntartásának szükségességét hirdette, helyettesítette a valósággal el-
menekült egyetemet tudásközlő, tudásszerzésre, önzetlen tudományművelésre serkentő 
magatartásával, munkásságával. Az EME hősi korszaka volt ez az időszak. 
Az 1940–1944 közötti időszak új, szabadabb fejlődési lehetőségeket biztosí-

tott az EME számára is. A magyar kormány a messzemenő megértésével, támo-
gatásával az EME önállóságát biztosította, tekintélyes bérösszeget (1941-ben 100 
ezer pengőt) juttatott neki, s évenként meghatározandó államsegéllyel mozdította 
elő az egyesületnek a magyar tudományos és közművelődési szempontból fontos 
munkásságát. 
Az EME a magyar tudományosságnak és közművelődésnek előmozdítása ér-

dekében kifejtett munkássága, ezerfelé ágazó, gyűjtő, kutató, őrző, és feldolgozó 
tevékenységében részt kívánt venni a megváltozott körülmények között a kolozs-
vári Ferenc József Tudományegyetem és az újonnan alapított Erdélyi Tudomá-
nyos Intézet, s egy új munkatárs is, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum. 
A lélegzethez jutó EME életében, négy év után újra a kisebbségi sors nehéz 

évei következtek. Koholt vádak alapján, újabb támadások indultak el, amelyek je-
lezték a veszélyt, azt az intézkedést, amelyet a hatalom még 1918-ban eltervezett, 
de akkor, a trianoni döntés előtt nem lett volna tanácsos megtenni. De ami késik, 
az nem múlik... 
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Kriza János 
 

 

Sámi László 
 
Az Igazságügyi Minisztérium 86311/1949 számú, a jogi személyek feloszlatását 

elrendelő határozata alapján az Erdélyi Múzeum-Egyesület Intézőbizottsága 1950. 
február 12-én tartott ülésén nem tehetett mást, jegyzőkönyvbe foglalta: „... az Erdé-
lyi Múzeum-Egyesület jogi személyisége megszűnt. Ennek következtében az Inté-
zőbizottság hatásköre megszűnt az EME tulajdonát képező javak kezelését illető-
en...” (Erdélyi Múzeum, LIII. kötet, 1991. 1-4. 83). Szálka, sőt gerenda volt a hatalom 
szemében az EME kilenc év híján kerek száz esztendős gazdag tevékenysége, ame-
lyet a Mikó Imre megfogalmazta cél érdekében végzett: „egybehordani a szép Er-
dély ritkaságait, régiségeit, természeti kincseinek válogatott darabjait és egy táborban 
egyesíteni azokat, kik a tudomány örök céljaiért dolgoznak és lelkesednek.” 
A hatalom csak a másságot, főleg a nyelvi, az etnikai másságot látta, s nem ér-

tette meg, hogy a „szép Erdély ritkaságai, természeti kincsei, válogatott darabjai” 
mind az Erdélyben élő népek közös kincse, közös munkájának, kutatásainak 
eredménye. Hiszen Mikó Imre célként azt is megjelölte: „a tudományosságnak egy 
új templomot alkotni egyesületi úton”. Ebbe a templomba minden hívő ember be-
léphet, imádkozhat, fejet hajthat, keresztet vethet, gyertyát gyújthat... Milyen hívő 
ember az, aki templomot rombol? 
György Lajos: Az EME háromnegyed-százados tudományos működése (1859–1934) 

című,1937-ben megjelent könyvében impozáns adatokkal bizonyította az EME 
tevékenységének sokoldalúságát, sokirányúságát, gazdagságát, a megjelölt célok 
elérése érdekében megtett, sokszor emberfelettien nehéz küzdelmét. 
A Bölcselet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály 51 év alatt a magyar iroda-

lomtörténet és régészet művelése terén szerzett nagy érdemeket, 361 tudományos ér-
tekezést, 106 népszerűsítő és 86 vándorgyűlést, azaz 552 előadást tartott, ezek java ré-
sze nyomtatásban is megtalálható az Erdélyi Múzeum 1874 óta gyarapodó köteteiben. 
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A Természettudományi Szakosztály is gazdag munkásságot mutatott fel. Az 
EMÉ-ben kezdte nagyszerű pályáját Hermann Ottó, Koch Antal, Daday Jenő, 
Entz Géza, Felinyi Rudolf, Szádeczky K. Gyula, Apáthy István és sokan mások. 
711 tudományos értekezést mutattak be, 207 népszerűsítő előadást tartottak. 
Az Orvostudományi Szakosztályban is jeles kutatók tevékenykedtek: Gener-

rich Antal, Kenyeres Balázs, Brandt József, Hevesi Imre, Davide Leo, Apáthy 
István. 1560 előadást tartottak, 571 szakosztályi ülést, 1385 szakértekezést (72 
népszerűsítő és 103 vándorgyűlést). 
A Jog- és Társadalomtudományi Szakosztály keretén belül 52 szakértekezésről, 

15 vándorgyűlésről, 156 népművelő és 32 népszerűsítő előadásról tud György La-
jos. 
Csak a folyóiratok 180 kötetében, 52 ezer lapon 500 táblamelléklettel, 3285 

előadást számolt össze György Lajos. A kiadványok sorában az 1874-től megje-
lenő Erdélyi Múzeum mellé 1905-től Múzeumi Füzetek és az Értesítő társult, és több 
mint 500 különlenyomat. 
Az EMÉ-re és más intézményekre kényszerített hallgatás, tiltás ideje alatt a 

parázs tovább izzott. Hagyományokkal rendelkező, eleven tudományos közösség 
tevékenységét nem lehet hatalmi szóval egyszerűen megszüntetni, mert a közös-
ség tovább él és munkál egykori tagjainak szellemi teljesítményeiben, szemléleté-
ben, módszereiben. Így történt az EME esetében is. Egyetlen példa, Szabó T. 
Attila professzor munkássága, az a milliós nagyságrendű cédulaanyag, amelyből 
az ő hatalmas Szótörténeti Tára megszületett. 
A diktatúra 1989-es bukása után 1990. január 5-én a még élő egykori tagok el-

határozták az EME munkájának újraindítását. Március 22-én lezajlott a törvény-
ben előírt alakuló közgyűlés, és a megújított alapszabályok miniszteri jóváhagyá-
sát követően a kolozsvári Törvényszék 1990. május 9-én az Erdélyi Múzeum-
Egyesületet ismét felvette a jogi személyek jegyzékébe. 
1990. október 27-én pedig Jakó Zsigmond újra megnyitja az EME közgyűlé-

sét, hogy „országunk legrégibb, a Román Tudományos Akadémiánál is korábban 
létesült tudományos szervezetének ügyeiben döntsön”. Jakó Zsigmond hangsú-
lyozta: „Az Erdélyi Múzeum-Egyesület alapításától, 1859-től fogva az erdélyi 
magyar tudományos élet egyik legfőbb, 1918-tól kezdve 1950-ig pedig egyetlen 
szervezője és gyámola. 130 esztendős működése, a magyar tudományos élet egé-
szében elfoglalt helye, nemzetközi összeköttetései továbbra is kötelezik e szerep 
betöltésére, hiszen erősen kivérzett nemzetiségi tudományosságunk, megfogyat-
kozott szellemi és anyagi erőforrásainak eredményes hasznosítása tervszerűség 
nélkül még csak nem is remélhető. Sőt arra is kötelezi Egyesületünket, hogy 
irányelvek, tervek, elgondolások kidolgozásával, eddig ilyen irányú tevékenységé-
nek további tökéletesítésével már most felkészüljön azokra a szakmai feladatok-
ra, amelyek ezután fognak jelentkezni, ha a magyar egyházak és intézmények 
visszanyerték nemzeti művelődési örökségnek tekinthető tudományos gyűjtemé-
nyeiket.” (Erdélyi Múzeum, LIII. kötet. 1991. 1-4. 184). 
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Jakó Zsigmond leszögezte: „A diktatúra évtizedeiben zűrzavaros képzelgések 
uralkodtak el országunkban a romániai magyarságnak, művelődésének, a magyar 
nemzet és a magyar kultúra egészéhez való viszonyáról. Ez teszi szükségessé világos 
és egyértelmű állásfoglalásunkat ebben az alapkérdésben. Mi az erdélyi magyarságot 
mindig a magyar nemzet, műveltségét pedig az egyetemes magyar műveltség szerves 
részének tekintettük és tekintjük ezután is. Tudományos munkánkat azonban min-
dig úgy végeztük és ezután is úgy kívánjuk végezni, hogy annak ne csupán az erdélyi 
és az egyetemes magyar, hanem az ország, Románia, a román és az egyetemes tu-
dományosság szintén hasznát láthassa. Valljuk a nemzetek közötti együttműködés 
nélkülözhetetlenségét és kölcsönös hasznos voltát a tudományos munkában. Készek 
vagyunk intézményes formában vagy egyénileg a legteljesebb együttműködésre min-
denkivel, aki egyenrangú félként kezeli tudományosságunkat és igény tart közremű-
ködésünkre.” (Erdélyi Múzeum, LIII. kötet. 1991. 1-4. 189-190). 
 

 
 

Gyulai Pál 

 
 

Szász Domokos 

 
Az újrakezdés óta eltelt időben a fenti célok jegyében az EME a legjobb ha-

gyományait folytatta, a tudományos társadalom igényei szerint igyekezett meg-
újulni mind szerkezeti felépítésében, mind a tudományok művelésében. Tevé-
kenysége, kiadványai az egyetemes tudományosságot maradandó értékekkel gaz-
dagította. Ezt ismerte el az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek a 2002-ben odaítélt 
Magyar Örökség Díja. 
Végezetül az EME helyzetéről, szerkezeti felépítéséről és tudományos politikájáról: 
Az EME integráló keretintézményként működik, saját kutatócsoportjai van-

nak, szolgáltató jellegű, tudományos könyvtárakat is fenntart. Az egyesületnek a 
legutóbbi kimutatások szerint 1699 rendes, 102 alapító és 95 pártoló tagja van. 
Köztük 16 akadémiai, tiszteletbeli és külső tag, kb. 200 tudományos doktor, 700 
orvosdoktor.  Egyesületünk köréhez több mint  2800 egyetemi hallgató tartozik.  
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Gróf Kuún Géza 
 

Az EME tehát a legátfogóbb erdélyi tudományos köztestület. Évente egy köz-
gyűlést tart, jobbára márciusban. Megvitatja és elfogadja az elnök, a főtitkár és a 
pénzügyi tanácsos beszámolóját, jóváhagyja az új költségvetést, a választmány 
határozatait, kijelöli az új feladatokat, határoz személyi változásokról, négyévente 
megerősíti vagy megújítja az elnökséget és a választmányt, elnököt szintén négy-
évente, titkos szavazással választ. Az elnökség tagjai: elnök, két alelnök, főtitkár, 
pénzügyi tanácsos, jogtanácsos, pénzügyi ellenőr, titkár, valamint a szakosztályok 
elnökei.  
 
Az EME jelenlegi vezetőtestülete: 
Elnök: Egyed Ákos 
Alelnökök: Gyenge Csaba, Péter Mihály 
Főtitkár: Sipos Gábor 
Titkár: Katona Ágnes 
Gazdasági tanácsos: Soó Tamás 
Ellenőr: Kerekes Jenő 
 

Szakosztályi elnökök és titkárok: 
I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály (314 rendes tag) 
Elnök: Keszeg Vilmos 
Titkár: Nagy Mihály Zoltán 
 

II. Természettudományi Szakosztály (160 rendes tag) 
Elnök: Markó Bálint 
Titkár: Veress Erzsébet 
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III. Orvostudomány és Gyógyszerészeti Szakosztály (1039 rendes tag) 
Elnök: Kovács Dezső 
Titkár: Sipos Sárosi Emese 
 

IV. Jog-, Közgazdaság és Társadalomtudományi Szakosztály (52 rendes tag) 
Elnök: Szász Alpár Zoltán 
Titkár: Veress Enikő 
  

V. Műszaki és Informatikai Szakosztály (134 rendes tag) 
Elnök: Kolumbán József 
Titkár: Németh Sándor 
Alakulóban van a Matematikai és Informatikai Szakosztály (60 rendes tag) és 

az Agrártudományok Szakosztálya is. 
 

A fiókegyesületek elnökei: 
Nagyvárad: János-Szatmári Szabolcs 
Zilah: Bajusz István 
Szilágysomlyó: Széman Péter 
Szatmárnémeti: Mandula Tibor 
Marosvásárhely: Pál-Antal Sándor 
Gyergyószentmiklós: Garda Dezső 
Barót: Demeter László 
Sepsiszentgyörgy: Jancsó Árpád 
 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület címe:  
Románia, 400009 Kolozsvár (Cluj-Napoca), str. Napoca (Jókai) nr. 2-4. 
Postafiók: 400750 Cluj-Napoca, O. p. l. 191 
E-mail: eme@mail.ro, titkarsag@eme.ro; 
Honlap: www.eme.ro 
 
A szakosztályokat választott elnökök vezetik. Az Orvos- és Gyógyszerészeti 

Szakosztály Marosvásárhelyen, a többi Kolozsváron működik. A szakosztályok 
éves munkatervet állítanak össze, s évente egy vagy több tudományos konferen-
ciát szerveznek, havonként előadói ülést tartanak. Feladatuk az egyetemi hallga-
tók tudományos igyekezetének irányítása, kutatócsoportok alakítása. A szakosz-
tályok tagjai — a belső munkatársak és a nyugdíjasok kivételével — főállásban 
különböző intézmények munkatársai. 
Jelentős újítást kezdeményezett az egyesület Benkő Samu elnöksége alatt, azzal, hogy 

főállású kutatókból saját keretében kutatócsoportokat hozott létre: négy kutatócsoport 
12 belső munkatárssal. Fő feladatuk: az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár szerkesztése, a 
középkori, az újkori, valamint a legújabb kori történelmi források feltárása, alkalmazott 
informatikai kutatások, ökológiai kutatások, tanulmányok és monográfiák elkészítése az 
EME megalapításának 150. évfordulójára, regionális kutatások megszervezése. 
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Az EME könyvtárai: a Jordáky-könyvtár a humán tudományok könyveit, a 
Lakatos utcai könyvtár a történettudományi könyveket, a természettudományi és 
műszaki könyveket az EME a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel 
közösen az EME egyik épületében, a Moll-házban tárolja, folyamatban van a tu-
dományos kézikönyvtár (referencia könyvtár) szervezése is. 
Jelentős az EME kézirattára, valamint a hasonmás-gyűjteménye és fényképtára. A 

kézirattár őrzi egyebek közt Szabó T. Attila, Bözödi György, Kós Károly, Jordáky Lajos, 
Imreh István kézirati hagyatékát (vagy azok egy részét). Az EME folyamatosan gyara-
podó adatbázisa az erdélyi magyar tudós társadalom adatait, Bolyai János kéziratainak 
elektronikus feldolgozását, az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár Szabó T. Attila által össze-
gyűjtött több mint egymillió darabból álló cédulagyűjteményét tartalmazza. 

 

 
 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
emblémája 

 
2002-ben kötött megállapodás alapján az EME, az Erdélyi Magyar Műszaki 

Társaság, a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, a Heltai Gáspár Könyvtár, a Kriza Já-
nos Néprajzi Társaság, az Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja, a Romá-
niai Magyar Közgazdasági Társaság, hogy közgyűjteményeiket elektronikus úton  
rendelkezésére bocsátják. 
Az EME központi székházában egy számítógépes hálózati rendszer is működik, 

internetes kapcsolattal. Az EME kutatói és tagjai 2004-től hozzáférhetnek az Elekt-
ronikus Információs Szolgáltatáshoz (EISZ). A több ezer tudományos, szakmai fo-
lyóirat, illetve elektronikus kiadványokhoz való hozzáférés (kutatói adatbázis) jelen-
tősen segítheti az intézményben folyó tudományos, kutatói munkát. 
Az EME évente 8-10 kötetet jelentet meg, egymaga vagy kiadókkal közösen. Pl. 

Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár köteteit, a Romániai Magyar Irodalmi Lexikont, a Székely 
Oklevéltárat, az Erdélyi Tudományos Füzeteket, az Erdélyi Történelmi Adatokat, valamit iro-
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dalom-, társadalom-, történet-, természet- és orvostudomány-történeti kiadványokat. 
Rendszeresen megjelennek az EME szakfolyóiratai: az Erdélyi Múzeum (1874 óta!), a 
Múzeumi Füzetek, a Műszaki Tudományos Füzetek és az Orvostudományi Közlemények. 
Az EME tudománypolitikája során erősíti a román és a szász tudományos 

élettel való kapcsolatát. 
Az EMÉ-nek 1990-től különböző magyarországi forrásokból, pályázati úton 

sikerült előteremteni az újjászervezés és a fejlesztés legszükségesebb pénzügyi 
fedezetét: a Gróf Mikó Imre Közalapítvány, az Illyés Közalapítvány, az Arany 
János Közalapítvány, az Apáczai Közalapítvány, újabban a Szülőföld Alapítvány, 
a Magyar Kulturális Alapprogram és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma. Az EME támogatója a Communitas Alapítvány is. 
A 150 éves Erdélyi Múzeum-Egyesületet befejezésül Eötvös József üdvözlő 

szavaival köszöntjük: „Mint a sziklafalon leszivárgó cseppek, mint vékony vízfo-
nalak kis erekbe egyesülnek, hogy másokkal együtt előbb gyönge patakot képez-
zenek, később végre a vízerek, patakok, zúgó folyamok és csendes folyók egye-
süléséből a hatalmas folyam támad, mely egy ország kincseit hordja és a népeket 
összeköti: ilyen a tudományos haladás.” 
„A mi munkánk nem csak a jelené s céljaink a messzi jövőbe vezetnek. Az 

alapítás köve és világa olyan előttünk, mint a hegytetőre törekvő vándor előtt a 
messze maradt hegyalja, honnan rég elindult. Vissza-visszatekintünk, hogy lássuk 
megtett utunkat, s kiindulásunk szép emlékű tájait, de még előttünk a cél, a tető. 
Az alapítók nagy lelke és példája lebeg előttünk, és sok szép reménységünk biz-
tat. És a mi szívünk is megtelik reménnyel és hittel, midőn ötven év után célunk 
felé, munkánkra indulunk” (Kelemen Lajos: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története 
1909–1942. 79.). 
Induljunk hát munkánkra százötven év után is, reménnyel és hittel! 
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Még büszkén vallom, hogy magyar vagyok, 
És nagyapám, a régi katona 
hallgatja mosolyogva, boldogan, 
sebforradástól lángol homloka 
s én térde közt, hadarva szavalok, 
hogy győznek mindenütt a magyarok.  
 
Csak a szeme borul el néha kissé: 
Jaj, meg ne tudja ez az árva gyermek, 
hogy vannak messze, különös világok, 
s aranyba nyílnak a versailles-i kertek, 
jaj, meg ne tudja és ne lássa őket, 
ne lássa fényük és ne hallja hangjuk, 
a magyar szó a hét szilvafa alján 
körötte most még mint tengermoraj zúg. 
Óvjátok édesen az édes álmát, 
mint álmát a szegény beteg gyereknek, 
hogy meg ne tudja, élete nem élet, 
és meghalt már, bár alig született meg. 
Jaj, meg ne tudja, hogy hiába minden, 
ha dalol és ha a távolba lát, 
mert néma gyermek minden kismagyar, 
s a Nagyvilág nem érti a szavát. 


