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Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 150 éve a tudomány szolgálatában

Péter H. Mária

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) nagy múl-
tú, jelentős érdemeket szerzett tudományos szer-
vezet, amelyet 150 évvel ezelőtt, 1859-ben 
alakítottak meg Kolozsváron. Közis-
mert, hogy az EME, Erdély legrégebbi 
tudományos egyesülete. Története sajá-
tos, tanulságos: nem állami intézmény-
ként jött létre, mint Európa nagy tudományos in-
tézményei, az akadémiák, egyetemek, nemzeti mú-
zeumok, hanem társadalmi összefogás által, ahogy ma szo-
kás mondani, civil szervezetként. Nem téveszthetjük szem 
elől ma sem azt a tényt, hogy az erdélyi magyar társadalom 
régóta szükségét érezte egy saját tudományos intézmény 
megalapításának és fenntartásának, még akkor is, amikor 
az állam nem kedvezően viszonyult e szándékhoz. Az ez 
évi jubileumi évforduló jó alkalom arra, hogy áttekintsük 
az EME hosszú és akadálytalannak egyáltalán nem mond-
ható útját, a megalakulásától napjainkig. 

Az EME megalakulásának előzményei

„A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi ha-
talma” – így fogalmazta meg Széchenyi István  ezt az 
alapigazságot, amely szűkebb hazánkban, Erdélyben 
is, már fejedelmeket (Báthory István, Bethlen Gábor), 
tudósokat (Apáczai Csere János, Bod Péter, Aranka 
György, Döbrentei Gábor), főurakat (Batthyány Ignác) 
foglalkoztatott. Ez természetes következménye volt az 
erdélyi késő reneszánsznak, a felvilágosodás korának, 
a humanista eszmék térhódításának. De ahhoz, hogy a 
tudományos emberfők száma növekedhessen, egyete-
mekre-akadémiákra, könyvtárakra, tudományt művelő 
társaságra, múzeumokra van szükség. Csak így válhat a 
kiművelt emberfő népének erejévé. A Habsburg abszolu-
tizmus azonban súlyosan nehezedett Erdélyre, a szabad-
ságharcot követő önkényuralom pedig továbbra is gátat 
vetett a fenti törekvéseknek. Ezért a magyar értelmisé-
gieknek hosszas küzdelemre volt szükség ahhoz, hogy 
az államhatalom engedélyezze egy erdélyi múzeum és 
egy tudós társaság létrehozását. Csak 1859-ben, a mo-
narchia meggyengülése következtében vált lehetővé gr. 
Mikó Imrének, jelentős anyagi áldozata és fáradhatatlan 
munkája révén, a legfelsőbb engedélyt kieszközölni mú-
zeum alapítására és egyben a tudományt művelő társaság 
létrehozására. Így 1859. november 23-26-án megalakult 
az Erdélyi Múzeum-Egylet (Egyesület), melynek első 
elnökévé gr. Mikó Imrét választották meg. Az Egyesület 
eredeti célja történelmünk tárgyi és írásos emlékeinek 
összegyűjtése és tudományos feldolgozása, valamint a tu-
dományok művelése és magyar nyelven történő terjeszté-

se volt. Ezt, egyesek különbözően értelmezték: a 
„múzeumi” eszme követői történelmünk tárgyi 

emlékeinek begyűjtését és feldolgozását 
tartották elsődleges feladatnak, míg az 
„akadémiai” irányzat hívei a kutatást, a 
tudomány terjesztését, a tudós társaság 

működtetését szorgalmazták [1, 2, 3, 6, 11].
A továbbiakban az Egyesületben folyó tevékeny-

séget öt szakaszra tagolva mutatjuk be. Az egyes 
szakaszokban főleg az Orvostudományi (OSZ), majd a 
későbbi Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály 
(OGYSZ) munkáját próbáljuk vázolni.

Az I. szakasz: 1859-1906 között

A megalakulás után megkezdődött a múzeumi tárgyak, 
a felajánlott levéltári anyagok, könyvek begyűjtése, 
rendszerezése. 1860 februárjában már megtartották az 
első tudományos előadást. Egy év múlva szükségesnek 
látszott a tudományos ülések szétválasztása tárgykörük 
szerint, történelmi és természettudományi szakosztály-
ra. Ez utóbbi foglalta magába az orvostudományt is. 
1861-től jelent meg az első kiadvány EME Évkönyve 
címen, amiben beszámoltak az egyesületi munkáról és 
a tárak helyzetéről, gyarapodásáról. Később – 1872-
ben – Kolozsváron létrehozták Magyarország második 
egyetemét, a majdani Ferenc József Tudományegyete-
met. Ennek létrejötte jelentősen befolyásolta az EME 
további sorsát. Sajnos a két intézmény kapcsolata nem 
volt mindig felhőtlen. A kolozsvári tudományegyetem 
1875-ben meghívta Hőgyes Endrét a kór- és gyógy-
tani tanszékre nyilvános rendes tanárnak. Ezekben az 
években az Egyesület Természettudományi Szakosztá-
lyának működése éppen hullámvölgyben volt. Többek 
között ez késztethette Hőgyest arra, hogy 1876-ban 
létrehozza az EME-től független Kolozsvári Orvos-
Természettudományi Társulatot (Társulat), Orvos- és 
Természettudományi Szakosztállyal [8]. Ennek létrejöt-
tét az EME vezetői nem nagy örömmel fogadták, bár ez 
fellendítette az Egyesület szakosztályainak ellankadt te-
vékenységét. Az ekkor alapított Társulat elnöke Abt An-
tal, titkára Hőgyes Endre, az Orvosi Szakosztály elnö-
ke Genersich Antal, míg a Természettudományié Entz 
Géza egyetemi tanárok lettek. Az így megalakult Tár-
sulatnak az orvosokon és természettudományokat mű-
velőkön kívül kolozsvári és vidéki gyógyszerészek is 
tagjai lettek. Számuk 10-14 között volt, közülük Hintz 
György, Széky Miklós, Tomcsik József, Rohonczy Zsig-
mond, Valentiny Adolf, Wolff János és Wolff Gyula nevét 
említjük meg. A Társulat tudományos tevékenységének 
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közlésére 1876-ban Értesítő címmel Hőgyes Endre egy 
folyóiratot indított el [8]. Ez, többszöri alcímmódosítás 
és kényszerszünet után ma is él. Három év után a lap ki-
adási költségei miatt felvetődött a két, különben hason-
ló célú társaság egyesítésének gondolata. A lap 1879-
ben már közös kiadványként jelent meg. 1884-ben az 
egyetemiek által alapított Társulat beolvadt az Egyesü-
let megfelelő szakosztályába, és ettől kezdve, mint az 
EME Orvos-Természettudományi Szakosztálya műkö-
dött. Ennek keretében az orvosi alszaknak továbbra is 
Genersich Antal maradt az elnöke Kolozsvárról való 
eltávozásáig (1895. szeptember), tehát megszakítás 
nélkül, közel 20 éven át, elnöki minőségben irányítot-
ta az orvosok tudományos tevékenységét a Kolozsvár 
központú Társulatban, majd az Egyesületben.  

1876-1906 között az Orvos-Természettudományi 
Szakosztályban 229 orvosi szakülést tartottak, melye-
ken 686 előadás hangzott el, illetve beteg-, műszer-, 
makro- vagy mikroszkópos készítmény bemutatása 
történt. Ezen kívül számos ismeretterjesztő előadásra 
is sor került. A vezetőség megkülönböztetett fi gyelmet 
fordított az orvostudomány legújabb vívmányainak, 
az új gyógyszerek és új gyógyeljárások ismertetésére. 

Tevékenységükről az Értesítő hasábjain számoltak be, 
itt jelentek meg az elhangzott előadások, teljes terjedel-
mükben vagy bő kivonat formájában. E periódusban 27 
kötet Értesítő jelent meg [2, 9].

1874. február 1-jén jelent meg az Erdélyi Múze-
um c. kiadvány első füzete, amit először az Egyesület 
havi értesítőjének szántak. Szerkesztője Finály Henrik 
volt. 1878 októberében, mikor a történeti szakosztály 
is megkezdte működését, lényeges változás történt az 
Erdélyi Múzeum külsejében és lapstruktúrájában. 1879 
januárjától borítólapjára az alábbi megjelölés kerül: „Az 
Erdélyi Múzeum-Egylet Történeti Szakosztályának Köz-
lönye”. Ettől kezdve csak bölcsészeti szaktudományok 
körébe vágó tanulmányokat közöltek. Az 1892–1905 
közötti időszakban az Erdélyi Múzeum évi tíz-tíz füzet-
tel jelent meg [4].

A két szakosztályban folyó tudományos munka jelen-
tősen serkentette az akadémiai irányzat képviselőinek 
tevékenységét, hiszen a tudomány és technika gyors fej-
lődése előtérbe helyezte a kutatómunkát, viszont ellen-
tétes hatást gyakorolt a múzeumi gyűjtő- és feldolgozó 
munkára. E miatt 1903 és 1905 között az akadémiai és 
a múzeumi irányzat közötti ellentétek kiéleződtek. Ez 
a szakosztályok átszervezéséhez és egy új alapszabály 
megalkotásához vezetett, ami 1906. január 1-jén lépett 
életbe. Az EME célkitűzéseinek új megfogalmazása 
nyomán a szakosztályok száma négyre bővült: 1. Böl-
csészet-, Nyelv- és Történelemtudományi; 2. Természet-
tudományi; 3. Orvostudományi, valamint 4. Jog- és Tár-
sadalomtudományi Szakosztály. Érdeklődési körüknek 
megfelelően a gyógyszerészek egy része a természettu-
dományi (Czetz Dénes, Széky Miklós, Széki Tibor), más 
része pedig az orvostudományi szakosztálynak volt a 
tagja (Issekutz Hugó, Nagy Samu, Orient Gyula). Emlí-
tésre méltó, hogy 1906-1909 között a pártoló tagok név-
sorában szerepel a Magyar Gyógyszerész Egylet neve is.

Az 1906. évi átszervezéskor, az EME céljainak minél 
szélesebb körű megvalósítása érdekében született meg 
az évenként vagy kétévenként tartandó vándorgyűlések 
szervezésének gondolata. Ezeken valamennyi szakosz-
tály részt vett tudományos vagy ismeretterjesztő előadá-
sok tartásával. Az ott elhangzott előadásokról, társasági 
programokról a vándorgyűlések Emlékkönyvei számol-
tak be [7].

A II. szakasz: 1906 és 1919 között

Az Orvos-Természettudományi Szakosztály kettéválá-
sával tehát 1906-tól önálló Orvostudományi és önálló 
Természettudományi Szakosztály működött tovább. 
Az előbbi már 1906. január 25-én megtartotta alakuló 
közgyűlését, ahol elnöknek Purjesz Zsigmondot, titkár-
nak Jakabházy Zsigmondot választották. Ettől kezdve 
az OSZ immár új keretek közt folytatta tevékenységét. 
Rendszeresen tartottak tudományos szaküléseket, orvo-
si előadásokkal vettek részt az EME Kolozsváron szer-

1. ábra: A Hőgyes Endre által alapított 
Értesítő első számának címoldala*

*A dolgozat ábraanyagát Péter Mihály és Péter H. Mária „Az Erdé-
lyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának százéves 
tevékenysége 1906-2006” c. könyvének felhasználásával állítottuk 
össze. 
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vezett tudományterjesztő rendezvényein. A köz- és vá-
lasztmányi ülések jegyzőkönyveit, valamint a szakülé-
sek anyagát továbbra is az Értesítőben közölték, mely-
nek 1906 és 1919 között 12 kötete jelent meg. Három 
neves orvosprofesszor tiszteletére Emlékkönyvet adtak 
ki (Purjesz Zsigmond 1906, Lechner Károly 1915, Sza-
bó Dénes 1919). Az EME ebben az időszakban nyolc 
vándorgyűlést szervezett Erdély különböző városaiban 
(Marosvásárhely 1906, Nagyenyed 1906, Zilah 1907, 
Brassó 1908, Dés 1910, Vajdahunyad 1911, Gyulafe-
hérvár 1912 és Torda 1913), melyeken az OSZ tagjai 
orvosi ismeretterjesztő előadásokat tartottak. Ezekről 
a vándorgyűlésekről egy-egy Emlékkönyvet adtak ki 
[7, 10].  E periódus éveiben az Orvostudományi és a 
Természettudományi Szakosztály tagsága még újabb 
gyógyszerészekkel bővült, akik között továbbra is meg-
találjuk Issekutz Hugót és Orient Gyulát az előbbi, míg 
Széky Miklóst, Széki Tibort, Czetz Dénest és Ferencz 
Áront az utóbbi, vagyis a Természettudományi Szak-
osztály tagjaként.

Az Erdélyi Múzeum c. folyóirat füzetei 1906-tól Er-
délyi Pál szerkesztésében jelentek meg, a Bölcsészet-, 
Nyelv- és Történelemtudományi Szakosztály kiadásá-
ban. Az OSZ Értesítőjének 1906-tól évente egy-egy 
kötete jelent meg, többnyire 3-3 füzetben. Az I. Világ-
háború és az azt követő impériumváltás azonban lefé-
kezte, majd megszakította az Egyesület tevékenységét, 
így kiadványaikat is csak nehezen és kevesebb oldal-
számmal jelentethették meg. 1917-ben már az Erdé-

lyi Múzeum is csak egy kötetben, mint 1916-1917-es 
összevont évfolyam látott napvilágot [4]. Az Értesítő 
1919-ben megjelent utolsó (XXXIX.) kötete pedig az 
OSZ háromévi tevékenységét (1917-1919) ölelte fel 
egy füzetben [9, 10]. Ezután már nem jelenhettek meg 
az EME folyóiratai. 

1918. december 24-én a román csapatok bevonultak 
Kolozsvárra, a román Kormányzótanács 1919. május 
12-én átvette a Ferenc József Tudományegyetem minden 
ingatlan és ingó tulajdonát, közte az EME-nek az egye-
tem használatára bocsátott minden vagyonát, amit a mai 
napig nem kaptak vissza. Az egyetem Szegedre távozott, 
ahol 1940-ig működött. Az Egyesület tevékenységében 
is beállt az első kényszerszünet.

A III. szakasz: 1922-1940 között

Az EME megfosztva minden anyagi erőforrásától, 
céljai megvalósításában csaknem leküzdhetetlen aka-
dályokba ütközött. Mihelyt a bénultság valamelyest 
oldódott és a viszonyok lehetővé tették, első teendő az 
Egyesület vezetőségének újjászervezése volt. Erre az 
1921. december 29-én tartott közgyűlésen került sor. Az 
OSZ-nak csaknem az egész tisztikara, és tagjai közül 
is sokan elhagyták az országot. Az itthon maradottak 
közül 1922. április 22-én (25-én?) a hatóságoktól nehe-
zen megszerzett engedéllyel 26 szakosztályi tag alakuló 
közgyűlésre gyűlt össze, hogy megválasszák az új tisz-
tikart (elnök Davida Leo, titkár Koleszár László). Azon-
ban az előadások vagy a szakülések tartásához hatósági 
engedélyt kellett beszerezni. 1922-től a szakülések las-
san, de újra beindultak, ezeket különböző intézmények 
helyiségeiben tartották [10]. 

1925-ben György Lajos elindítja az Erdélyi Tudo-
mányos Füzetek című sorozatot. A szerkesztőnek a 
programja az volt, hogy olyan tudományos értekezések 
kerüljenek közlésre, amelyek kiváltképpen Erdélyre 
vonatkoznak [2]. Így céljuk a romániai magyar bibliog-
ráfi ák közzététele, valamint a múltban élt jeles szemé-
lyiségek és az újabban meghalt tudósok életpályájának 
megörökítése volt. A sorozat 1940 végéig, a 122. szá-
mig jutott el. 

1918 és 1929 között az Erdélyi Múzeum c. lap meg-
jelenése szünetelt, de 1930-ban újra indul, György Lajos 
szerkesztésében. Ebben általános érdekeltségű cikkeket, 
az Egyesület működésére vonatkozó közleményeket, de 
orvostudományi vonatkozásúakat is közöltek. 1934-ben 
sikerült az Értesítő újraindítása is, I. Újfolyam 1. füzete 
megjelöléssel (szerkesztője Veress Ferenc szakosztályi 
elnök és Koleszár László titkár). Ez a lapszám az 1922-
1932 közti időszakban elhangzott előadások összefogla-
lóit tartalmazza. Majd, hasonló szerkesztésben, 1935-ben 
jelent meg a II. Újfolyam, az 1932-1933 közötti előadá-
sok összefoglalóival. Ezt követően ebben a periódusban 
még 3 kötet kiadására kerülhetett sor [9].

1930-tól a hatóságok már vándorgyűlések tartását is 

2. ábra: Az Orvostudományi Szakosztály Értesítőjének 
első száma
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engedélyezték, az első alkalommal erre Marosvásárhelyen 
került sor. Ezt az OSZ a nagyszámú orvosi előadás (50) 
és résztvevő miatt I. Orvoskongresszussá nyilvánította és 
további hasonlók szervezését tervezte. 1930-1939 között 
az EME összesen nyolc vándorgyűlést  tartott, melyek 
keretében az OSZ négy alkalommal Orvoskongresszust is 
szervezett: így 1932-ben Nagybányán a II., 1934-ben Bras-
sóban a III. és 1938-ban Tordán a IV. Orvoskongresszusra 
került sor. Mind a négy eseményről külön Emlékkönyv is 
megjelent [7]. 

A IV. szakasz: 1941-1949 között

A második bécsi döntés után a Ferenc József Tudo-
mányegyetem 22 év után Szegedről visszatért eredeti 
székhelyére, Kolozsvárra. Ez alkalomból 1941. márci-

us 30-án az EME OSZ ün-
nepi díszülést tartott, ahol 
Koleszár László szakosztály-
elnök mondott beszédet. Az 
Egyesület szakosztályaiban 
megindult a tevékenység és 
az OSZ-ban is megkezdték a 
szakülések tartását; az elsőre 
1941. május 3-án került sor. 

Ebben a szakaszban ismét 
megjelentek az Erdélyi Mú-
zeum c. folyóirat kötetei Sza-
bó T. Attila szerkesztésében, 
ugyanő 1941-től átveszi az 
Erdélyi Tudományos Füzetek 
szerkesztését is, amit 1947-
ig, a 208. számú füzettel 
bezárólag végzett. 1942-ben 
Désen, majd 1943-ban Besz-
tercén még volt egy-egy ván-
dorgyűlés, melyeken az OSZ 
előzetes tájékozódás után, 
tagjai részére, az igényelt 
tárgykörökből továbbképző 
előadásokat szervezett. Az 
OSZ Értesítőjének kiadása 
is folytatódott: 1942-től az 
1944. évvel bezárólag 9 kö-
tet látott napvilágot Berde 
Károly szakosztályi elnök 
és Krompecher István titkár 
szerkesztésében.

Újabb főhatalomváltás 
kö vetkezett be 1944 őszén, 
ami ismét gyökeres válto-
zást hozott a Ferenc József 
Tudományegyetem és az 
Egyesület életében. Ez al-
kalommal az egyetem nem 
távozott el Kolozsvárról. Az 

egyesületi élet is tovább folytatódott, bár tagjainak szá-
ma csökkent. 1945 késő őszén az immár Bolyai Tudo-
mányegyetem Orvosi Kara Marosvásárhelyre költözött. 
Abban az évben 2 kötet Értesítő jelent meg, melyeknek 
szerkesztését már egyetemi tanárok végezték. Az Értesí-
tő 1947-ben megjelenő 61. kötete már az Egyesület és az 
Orvosi Kar közös kiadása (Miskolczy Dezső szerkesz-
tette). 1948-ban jelenik meg ennek az időszaknak a két 
utolsó kötete (62. és 63.), kiadóként csak a Bolyai Tu-
dományegyetem Orvosi Kara szerepel [9]. Az OSZ te-
vékenysége az 1947. évvel gyakorlatilag megszűnt. Az 
Egyesület életében az eddigi leghosszabb, több mint 40 
év kényszerszünet állt be. 1949/50-ben hatalmi szóval 
(86311/1949 sz. igazságügyi-minisztériumi határozat) 
betiltják a romániai magyar társadalmi intézmények, 
köztük az EME tevékenységét is.

3. ábra: Az EME újjászervezését javasoló marosvásárhelyi felhívás
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Az V. szakasz: 1990-től az EME 
és a szakosztályok újraalakulásától

A román Igazságügyi Minisztérium eme tiltó határozata 
az általános jogelvek semmibevételével, hatalmi szóval 
megakadályozta ugyan az Egyesület működését, szék-
helyét elfoglaltatta, de törvényesen azt meg nem szün-
tethette, az Egyesület közgyűlése pedig sohasem mondta 
ki annak alapszabály szerinti feloszlását. Alapszabálya 
szerint fennállása nem függött tagjainak számától, ezért 
ha kialakított kereteit szét is rombolták, megmaradt tag-
jainak, azok tanítványainak szellemiségében [12]. Ilyen 
előzmények tették szükségessé az Egyesület újjászerve-
zését, az 1989. december végi események, a pártállami 
rendszer megdöntése után. Számos jogrendi nehézség 
ellenére 1990. március 22-én, 40 esztendei kényszerszü-
net után az EME 35 résztvevővel megtartotta újraalaku-
ló közgyűlését, ahol jóváhagyták az Egyesület új alap-
szabályát. A kolozsvári Városi Bíróság 309/PJ/1990 sz. 
végzésével elrendelte az Erdélyi Múzeum-Egyesület jogi 
személyként való bejegyzését. 1990. október 27-én a ko-
lozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében, a már 
616 tagot számláló Egyesület közgyűlése elfogadta az 
Ügyrendet és megválasztotta az EME elnökségét, vala-
mint központi választmányát. Ezzel újra kezdetét vette a 
szervezett tevékenység. Az újraindulás után az EME első 
elnöke Jakó Zsigmond lett, a főtitkár pedig Kiss András 
[12]. Az EME legfontosabb tudományos műhelyei to-
vábbra is a szakosztályok. Az évek során ezek száma az 
erdélyi magyar értelmiség igényeinek megfelelően bő-
vült. Jelenleg hét szakosztály működik: 

 – Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosz-
tály (572 taggal); 

 – Természettudományi Szakosztály (160 taggal); 
 – Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály 
(1039 taggal); 

 – Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szak-
osztály (52 taggal); 

 – Műszaki Tudományok Szakosztálya (134 taggal); 
 – Matematikai és Informatikai Szakosztály (67 taggal) 
és 

 – Agrártudományi Szakosztály (35 taggal). 
A szakosztályokon kívül a nagyobb központokban fi ók-

egyesületek is alakultak, így Nagyváradon, Marosvásárhe-
lyen, Zilahon, Szilágysomlyón, Gyergyószentmiklóson. 
Ezeknek feladatuk a helyi és környékbeli magyar tudo-
mányos törekvések összefogása [12].

Az EME rendszeresített, kiemelkedő rendezvénye lett 
a Magyar Tudomány Napja Erdélyben c. konferencia, 
amelyet első ízben 2002-ben tartottak meg. Erre az óta 
évente, az EME megalakulásának évfordulóján, novem-
berben kerül sor. Az első alkalomkor Vízi E. Szilveszter 
az MTA akkori elnöke és Egyed Ákos az EME elnöke 
együttműködési nyilatkozatot írt alá, vállalva az EME 
működésének és kutatási programjainak támogatását. 
Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki 

Bizottsága is fi gyelemmel kíséri és támogatja az EME 
munkásságát, segíti bekapcsolódását a magyarországi 
tudományos életbe. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság 
(KAB) megalakulása (2007) is jelentősen hozzájárult a 
szorosabb együttműködéshez, a külső köztestületi tagok 
bekapcsolásával.  

Az EME a nemzeti tudományok művelésére Kutató 
Intézetet hozott létre, melyet 2008-ban minősítettek s 
ez által jogosult pályázatokon való részvételre. Jelenleg 
9 belső és 6 külső munkatársa van. Az Egyesület négy 
épületben könyvtárat működtet, melyekben 70.000 kötet 
szakkönyv,  szakfolyóiratok gyűjteménye áll a kutatók 
illetve az egyetemi hallgatók rendelkezésére, és egyben 
az erdélyi magyar tudományosság egészének is legfon-
tosabb könyvészeti bázisa. Az EME másik fontos tevé-
kenysége a könyvkiadás. Évente több tudományos köte-
tet jelentet meg [12]. 

Az 1990-es újraalakulás után az OSZ első elnöke Pus-
kás György professzor lett. A szakosztály tevékenységé-
be egyre több gyógyszerész is bekapcsolódott. Ma már 
több mint 50 gyógyszerész tagja van a szakosztálynak, 
akik aktívan részt vesznek a különböző rendezvényeken 
és az Értesítő hasábjain közlik dolgozataikat. Ezért több-
ször is felmerült a szakosztály nevének ez irányú kiegé-
szítése. Ezért 1998-tól az Orvos- Gyógyszerésztudomá-
nyi Szakosztály (OGYSZ) elnevezés vált használatossá, 
majd 2007. március 24-étől hivatalossá. Erősíti a szak-
osztály életében a gyógyszerészek szerepét az a tény is, 
hogy 2006-ban együttműködési megállapodást kötöttek 
a Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal [10].

Az 1990-es újraalakulást követően az OSZ, az orvos-
tudomány gyors fejlődése, szakosodása és az új munka-
feltételek miatt, a régiek mellett új – pontosabban módo-
sított – tevékenységi formákat is kellett alkalmazzon. 
Ilyen az évi tudományos ülésszak megszervezése; a for-
májában és tartalmában időszerűsített Értesítő megjelen-
tetése; szakcsoportok, területi csoportok létesítése; to-
vábbképzők tartása; szakkönyvtár létrehozása; kapcsola-
tok kiépítése; ösztöndíjak odaítélése; székház működte-
tése és más tevékenységi területek. Az EME taglétszá-
mának jelentős növekedése miatt, az egykori szokásnak 
– miszerint az összes szakosztály együtt tartja a vándor-
gyűléseket – már nem lehetséges megfelelni. A vándor-
gyűlések helyett az OSZ által bevezetett évenkénti tudo-
mányos ülésszakok bizonyultak életképeseknek, hiszen a 
szakosztály csaknem egész tagságát mozgósítják. Ezeket 
évente más-más városban szervezik, így például 
Székelyudvarhelyen, Kézdivásárhelyen, Nagyváradon, 
Sepsiszentgyörgyön, Szatmáron, Gyergyószentmiklóson, 
Zilahon-Szilágysomlyón, Kolozsváron. 2009-ben a XIX. 
Tudományos ülésszak megtartására Marosvásárhelyen 
került sor, immár harmadik alkalommal. A többi szak-
osztállyal való szükségszerű találkozást és kapcsolattar-
tást pedig az évente megrendezett „Magyar Tudomány 
Napja Erdélyben” c. fórum biztosítja. 

Az újraalakulás után az egyes szakosztályok saját fo-
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lyóiratot is megjelentetnek. Az EME 1949/50. évi betiltá-
sakor az OSZ folyóiratának, az Értesítőnek a kiadása, az 
1948-ban megjelent 63. kötettel megszakadt. Bár az újra-
indulástól kezdve címe és alcíme Orvostudományi Érte-
sítő-re illetve az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudo-
mányi Szakosztályának közleményei-re módosult, a több 
mint 40 évig tartó szünet után az 1991-ben megjelent 64. 
kötet az előbbiek szerves folytatása. Ezzel a kötettel egy 
új szakasz nyílt e kiadvány történetében. 2002-ig válto-
zatlan formában, továbbra is évente egy-egy kötet került 
kiadásra, de már kötetenként évi 4 számmal. Az 1990 
után megjelent kötetekben az egyetemi oktatókon kívül 
kórházi orvosok és vidéki körorvosok is közöltek. Míg az 
1906-1948 között megjelentekben csak elvétve találunk 
fogorvosi és gyógyszerészeti vonatkozású dolgozatokat, 
addig az 1990 utániakban egyre gyakrabban jelentek meg 
ilyen tárgyú munkák [9, 10]. A túlnyomó részben orvosi 
és gyógyszerészi szakcikkek közlése mellett gyakran or-
vos- és gyógyszerészettörténeti tanulmányokat is közöl-
nek. Így e lap az utóbbi évtizedben az erdélyi magyarság 
legfőbb orvos- és gyógyszerészettörténeti fórumává vált 
[5]. Emelték a kötetek színvonalát a tudományos ülése-
ken résztvevő magyarországi és más országok magyar 
anyanyelvű előadóinak dolgozatai. 1991-től 2008 végé-
ig 18 kötet (64.-81. kötet) Értesítő jelent meg, 37 füzet 
formájában. A 2003-ban megjelent 76. kötet 3. számával 
kezdve az Értesítőt sikerült akkreditáltatni, vagyis hiva-
talosan elismertté tenni. A folyóirat közlési lehetőséget 
biztosított a tagságnak, ami különösen a lap akkreditálása 

után jelentősen hozzájárul szakmai felkészültségük eme-
léséhez, előléptetésük feltételeinek biztosításához.

Az újraalakulás után az Erdélyi Múzeum megjelente-
tése is folytatódott az LIII. kötettel. Ennek címoldalán 
jelzik, hogy az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettu-
dományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalom-
tudományi Szakosztályainak Közlönye. A két humán 
szakosztály tevékenységi körébe vágó tanulmányok, 
adatközlések, valamint a nagyvilág tudományos telje-
sítményére is fi gyelmező szemlék mellett rendszeresen 
tájékoztatni kívánja olvasóit az EME egészének munkás-
ságáról, elnökségének, választmányának tevékenységé-
ről. Egyfajta híd szerepét kívánja betölteni az erdélyi és 
az egyetemes magyar tudomány között [4]. 

1992-től a Természettudományi Szakosztály folyó-
iratának a címe: Az EME Természettudományi és Ma-
tematikai Szakosztályának Közleményei, majd 1993-tól 
2004-ig Múzeumi Füzetek néven jelenik meg, de alcíme 
jelzi, hogy ennek a szakosztálynak a közleményeit tar-
talmazza. 2005-2006-tól pedig Múzeumi Füzetek – Acta 
Scientiarium Transylvanica főcímmel három lap ke-
rül kiadásra, de különböző tárgykörrel, amit ezek alcí-
mei jeleznek: Biologia, Agronomia illetve Chimica (ez 
utóbbi 2008-tól). A Műszaki tudományok Osztályának 
lapja Műszaki Tudományos Füzetek címen 1992-től ke-
rül kiadásra. A több mint négy évtizedes szünetelés után 
1991-től újra beindult az Erdélyi Tudományos Füzetek c. 
sorozat kiadása is és ma már a 259. füzet jelent meg [12]. 

* * *

A 150 éves múltra visszatekintve és értékelve az EME 
és szakosztályainak, tagjainak tevékenységét, megálla-
pítható, hogy az EME fennállásának teljes idejében az 
erdélyi magyar értelmiség fontos, nemzeti jelentőségű 
intézménye volt. Nem volt hiába való a 150 évvel ez-
előtti célok megfogalmazása, nem volt fölösleges az ösz-
szefogás, mely egy tudományos intézmény működését 
próbálta biztosítani. Az EME tevékenysége során tudo-
mányos előadásokkal, továbbképzésekkel, ösztöndíjak-
kal, tapasztalatcserékkel jelentősen hozzájárult tagjai 
szakmai felkészültségének emeléséhez. Erősítette tagjai 
önismeretét, önbecsülését, serkentette társadalmi kap-
csolataik kiépítését, egyűvétartozásuk érzését.   

A 2009-es jubileumi év keretében számos rendez-
vényre, megemlékezésre, ünnepi ülésre és különböző 
emlékkötetek megjelentetésére lesz alkalom.  Az EME 
elnöksége a következő jubileumi kiadványokat tervezi 
megjelentetni: 

 – Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyi-
ségei; 

 – Az EME tudományos közgyűjteményei; 
 – Gróf Mikó Imre beszédei1; 

4. ábra: A 42 évi kényszerszünet után újjáéledt 
Orvostudományi Értesítő címoldala

1 A kiadvány időközben megjelent: Gyúljanak meg közöttünk is új oltártüzei 
az ismereteknek. Gróf Mikó Imre beszédei és felhívásai. Összeáll.: Egyed 
Ákos és Kovács Eszter. EME kiadása. Kolozsvár, 2009.
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 – Az EME története, valamint 
 – Az EME kiadványainak bibliográfi ája. 
Az egész évre tervezett rendezvények sorozatával az 

Egyesület méltó emléket szeretne állítani elődeiknek 
és mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak 
ahhoz, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület ma is ápo-
lója és fejlesztője legyen az erdélyi történeti örökség 
egyetemes és nemzeti értékeinek, és hogy eredményei-
vel hozzájárulhasson az erdélyi magyar tudományosság 
előre haladásához. Ahogyan az alapító gróf Mikó Imre 
elképzelte, a magyar nyelvű tudományművelés és Erdély 
történeti örökségének mentése és ápolása által szolgálja 
az erdélyi magyarságot.
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A Gyógyszereink olvasóihoz
Tájékoztatjuk, hogy az Országos Gyógyszerészeti Intézet kiadványa a Gyógyszereink-OGYI Közlemények címlistája 
teljes megújításra kerül. Ha címváltozás vagy egyéb ok miatt nem kapta kézhez legutóbbi számainkat és továbbra is szeretné 
megkapni a Gyógyszereink-OGYI Közleményeket, kérjük, hogy az OGYI honlapján (www.ogyi.hu/gyogyszereink) az 
erre a célra létrehozott regisztrációs felületen adja meg adatait! Amennyiben nincs módja az elektronikus regisztrációra, 
kérjük, jelentkezzék postán (OGYI, 1051, Budapest, Zrínyi u. 3.), vagy faxon, a 06-1-88-69481 faxszámon!
A Gyógyszereink-OGYI Közlemények továbbra is ingyenes a regisztráló gyógyszerészek és orvosok számára. 
Új adatbázist állítunk össze az olvasói visszajelzések alapján, tehát akkor is jelentkezzék, ha folyamatosan kapja kiadványunkat!

Abádiné Erdei Ildikó
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