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Előszó

A

kötet A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 2015 őszén rendezett 14. fórumának plenáris előadásait tartalmazza, amelyek során
intézményvezetők tartottak beszámolót a gondjaikra bízott tudományos
műhelyek kutatómunkájáról és tudomány-népszerűsítő tevékenységéről.
A rendezvény és az előadásokból összeállított kötet – a teljesség igénye
nélkül – seregszemléje azoknak a romániai intézményeknek, amelyekben
magyar nyelven (is) végeznek tudományos kutatásokat. A rendezvény
keretében egyetemi rektorok, csoportvezetők, múzeumigazgatók, kutatóintézetek vezetői számoltak be intézményeik tevékenységéről, az erdélyi
tudományossághoz való hozzájárulásukról. A kötet tizennyolc intézmény
tevékenységét veszi számba.
Hat tanulmány a felsőoktatási intézményekben folyó tudományos életről, kutatásokról ad képet. Illyés Magda, Nagy László és Soós Anna A Babeş–
Bolyai Tudományegyetem tudományos térképe c. írásukban a BBTE magyar
tagozatának tudományos tevékenységét, kutatásait, eredményeit összegzik. A Sapientia EMTE tudományos tevékenységét Dávid László mutatja
be A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kutatási eredményei különös
tekintettel a műszaki tudományokra címmel. A Partiumi Keresztény Egyetemen folyó tudományos kutatásokat, kutatási stratégiát, tudományszervezést Balogh Brigitta foglalja össze Tudományos munka a Partiumi Keresztény
Egyetemen című írásában. Bányai Éva Hungarológia Bukarestben című tanulmánya a Bukaresti Egyetem keretében folyó hungarológiai kutatások történetét, a bukaresti Hungarológiai Tanszék háttérintézményeként létrehozott
Romániai Hungarológiai Társaság tagjait, tudományos tevékenyégét, projektjeit mutatja be. Buzogány Dezső Egyháztörténet és állagmegóvás című
írása a Protestáns Teológiai Intézet, az Erdélyi Református Egyházkerületi
Levéltár, valamint a BBTE Református Tanárképző Kara közös egyháztörténeti kutatásairól számol be. A marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
7
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Egyetemet Szilágyi Tibor Orvosbiológiai kutatás a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) című előadása képviseli, melyben az
egyetem magyar oktatóinak kutatási területeit, eredményeit mutatja be a
szerző.
Az egyetemekhez kapcsolódik Kisgyörgy Réka és Rés Konrád Gergely
Többpilléres tehetséggondozás a Kolozsvári Magyar Diákszövetségnél című
írása is.
A romániai magyar tudományos intézmények közül a kolozsvári Kriza
János Néprajzi Társaság feladatait, tevékenységét Jakab Albert Zsolt ismerteti A 25 éves Kriza János Néprajzi Társaság tudományszervező tevékenysége c.
előadásában. Biró A. Zoltán Szakmai és társadalmi szerep – Társadalomtudományi kutatóműhely Csíkszeredában című előadása a csíkszeredai székhelyű
KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központjának szakmai munkásságát, működési módját mutatja be. Lázok Klára A Teleki–Bolyai Könyvtár tudományos és tudomány-népszerűsítő tevékenysége 2012–2015 között c.
tanulmánya az általa vezetett intézmény kutatókönyvtári, múzeumi, illetve
tudományos és tudományterjesztő tevékenységét veszi számba.
A bemutatott intézmények sorába illeszkedik a kolozsvári székhelyű
Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, melynek tevékenységét Horváth István
intézményvezető írása ismerteti.
A meghívott előadók és bemutatott intézmények között múzeumok is
képviseltették magukat. A kötetben a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti
Múzeumról Vargha Mihály Utak és irányok a Székely Nemzeti Múzeum életében című tanulmánya, a csíkszeredai Csíki Székely Múzeumról Gyarmati
Zsolt Centrum a végeken: a Csíki Székely Múzeum szakmai tevékenysége
c. írása számol be. A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumot Miklós
Zoltán-István Értékorientált jövőépítés című tanulmánya mutatja be, míg
Szőcs Péter Levente A Szatmár Megyei Múzeum gyűjteményei és tudományos
kutatásai. Eredmények és lehetőségek címmel írt az általa képviselt intézményről. Ezenkívül Marosvásárhelyről Soós Zoltán igazgató A Maros Megyei
Múzeum szerepe, kutatásai és tárgyi hagyatéka című írásával, illetve Gyergyószentmiklósról Csergő Tibor igazgató A felzárkózás évtizede (2005–2015).
Tudomány és közművelődés a Tarisznyás Márton Múzeumban címmel mutatja
be intézményeiket.
A házigazda intézmény, az Erdélyi Múzeum-Egyesület sokrétű tudományszervező, -művelő, kutató-, könyvkiadó tevékenységét Bitay Enikő
A múlt értékei, a jelen kutatásai, a jövendő céljai az Erdélyi Múzeum-Egyesületben c. írása foglalja össze.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület által évente megszervezett A Magyar
8
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Tudomány Napja Erdélyben konferencia plenáris, szakosztályi és fiókegyesületi rendezvényeinek az elmúlt tizenhat évben gyakran voltak előadói a fent
említett intézmények munkatársai, sokan közülük többször visszatérnek, és
ismertetik aktuális kutatásaikat vagy újabb eredményeiket, kötetünk tehát e
tudományos fórum jelentőségét rögzíti, ugyanakkor pillanatképet nyújt arról,
hogyan állt az erdélyi magyar tudományművelés a 21. század második évtizedének közepén.
A szerkesztők

Ro magy tud intézményi keretekben.indd 9

08/01/2019 12:22

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem
tudományos térképe
Illyés Magda – Nagy László – Soós Anna

BBTE – múlt és jelen

A

kolozsvári magyar nyelvű felsőfokú oktatás több évszázados múltra tekinthet vissza, mely azonban korántsem volt viszontagságoktól
mentes. A Báthory István által 1581-ben alapított jezsuita kollégium alig
néhány évtizednyi működés után bezárta kapuit, s az ezt követő két évszázad felsőfokú oktatásra vonatkozó próbálkozásai szintén nem voltak hosszú
életűek.
1872-ig kellett várni arra, hogy szervezett módon, a tudományok tág
spektrumát átfogva, intézményesített módon elinduljon az erdélyi értelmiség képzése a frissen megalapított Kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetemen, mely 1881-ben vette fel a Magyar Királyi Ferenc József
Tudományegyetem nevet. Berde Áron első rektor irányításával négy karon
(Jog- és Államtudományi Kar, Orvosi Kar, Bölcsészet-, Nyelv- és Törté
nettudományi Kar, Matematikai és Természettudományi Kar) indult el az
oktatás. 1
A lendületet kapó infrastrukturális és tudományos fejlődést a háború
szakította meg, az impériumváltás után pedig az egyetem Szegedre költözött, Kolozsváron a román tannyelvű I. Ferdinánd király Tudományegyetem
működött tovább. 1945-től párhuzamosan működött 1959-ig a Bolyai János,
illetve Victor Babeş nevét felvevő két állami intézmény, melyeket a kom1 Az egyetem történetével részletesen foglalkozik Gaal György: Egyetem a Farkas utcában, A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem előzményei, korszakai és vonzatai. Kolozsvár, Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos Társaság, 2001.

10
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munista hatóságok Babeş–Bolyai Tudományegyetemmé egyesítettek azzal
a nem titkolt szándékkal, hogy a magyar tagozat működését fokozatosan
ellehetetlenítsék és elfojtsák. 2
Az újabb rendszerváltás 1990-ben újabb változásokat hozott. A megszűnés határán levő magyar nyelvű oktatás fokozatosan külön tagozattá nőtte
ki magát, megfontolt építkezés alapján sikerült külön beiskolázási számokat
szerezni, magyar tannyelvű szakokat, karokat indítani, míg a 2011-es oktatási törvény nyomán viszonylag magas autonómiával rendelkező magyar
nyelvű intézeteket (tanszékeket) hoztunk létre.
Jelenleg a Babeş–Bolyai Tudományegyetem a román Nevelésügyi
Minisztérum besorolása szerint a legjobb minősítésű kutató- és oktatóegyetem, az egyetlen romániai tudományegyetem, mely az alapképzéstől a doktoriig biztosítja a magyar nyelvű oktatás lehetőségét. 3 Az intézmény három
tagozata (román, magyar, német) a sajátosan erdélyi multikulturalizmust
tükrözi és valósítja meg a felsőoktatás szintjén. A 21 karból kettő teljesen
magyar nyelvű (Római Katolikus Teológia Kar és Református Tanárképző
Kar), 15-ön pedig van magyar nyelvű oktatás is. A magyar tagozat 79 alapképzési és 40 mesterképzési szakon biztosítja a magyar nyelvű felsőfokú
képzést, a 25 doktori iskola 29 doktori programjának nagy részén is lehetősége van a hallgatóknak arra, hogy magyar tanárok vezetése mellett végezzék kutatómunkájukat.
40 000-nél több hallgató tanul ma a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen, ebből mintegy 6500-an magyarul, további 3500 magyar anyanyelvű
hallgató pedig a más nyelvű (román, angol, német, francia stb.) képzéseken. Az 1500-nál több főállású oktatónak csaknem negyede tanít a magyar
tagozaton. Kolozsvár mellett Erdély és a Partium 6 (Sepsiszentgyörgy,
Gyergyószentmiklós, Székelyudvarhely, Marosvásárhely, Kézdivásáhely,
Szatmárnémeti) városában működnek kihelyezett tagozatok magyar nyelven, melyek elsősorban a tanítóképzés, gazdálkodástudomány, helyi közigazgatás és turizmus területén nyújtanak képzést.

2 Vö. Marton József: 140 éves a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem. In: Batiz Enikő–Nagy
László–Soós Anna (szerk.): 140 éves a kolozsvári magyar nyelvű egyetemi oktatás. Kolozsvár, Presa
Universitară Clujeană, 2013. 19–24.
3 Az egyetem jelenlegi működésével kapcsolatos minden információ elérhető magyar nyelven a
BBTE honlapján: www.ubbcluj.ro/hu
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A BBTE a kutatóegyetemek nemzetközi térképén
Alapítása óta kiemelt szerepe van az egyetemen a tudományos kutatásnak, s az utóbbi évek nemzetközi egyetemi rangsorai igazolják azt, hogy az
egyetem világszintű tudományos műhelyként is megállja a helyét. Az egyik
legfrissebb siker az, hogy a U.S. News and World Report által összeállított
2015-ös Best Global Universities 4 rangsorban a BBTE a régió egyetemei
között igencsak előkelő helyezést kapott.
A U.S. News and World Report listája azért releváns, mert kizárólag
kutatási mutatók mentén rangsorolja a világ felsőoktatási intézményeit, s a
legjobbak közé 57 ország 750 egyeteme került. A rangsor a következő szempontok alapján osztályozta az egyetemeket: 5
• globális kutatási hírnév (12,5%)
• regionális kutatási hírnév (12,5%)
• publikációk (10%)
• könyvek (2,5%)
• konferenciák (2,5%)
• impaktfaktor (10%)
• összes idézettség (7,5%)
• a legidézettebb 10%-ba tartozó publikációk száma (12,5%)
• a legidézettebb 10%-ba tartozó publikációk százalékos aránya (10%)
• nemzetközi együttműködés (10%)
• megszerzett doktori fokozatok száma (5%)
• egy oktatóra jutó megszerzett doktori fokozatok száma (5%).
A listában a romániai és magyarországi egyetemekre szűrve a rangsor a
következőképpen alakul:
• Eötvös Loránd Tudományegyetem (465. hely)
• Babeş–Bolyai Tudományegyetem (560. hely)
• Debreceni Egyetem (585. hely)
• Bukaresti Egyetem (588. hely)
• Bukaresti Műszaki Egyetem (706. hely)
• Budapesti Műszaki Egyetem (722. hely)
• Semmelweis Egyetem (736. hely)
• Szegedi Tudományegyetem (745. hely).
4 U.S. News and World Report, Best Global Universities Ranking 2015,http://www.usnews.com/
education/best-global-universities
5 A zárójelben szereplő szám az adott mutató súlya a végső pontszám kiszámításakor.

12
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Jól látszik tehát, hogy a U.S. News and World Report Best Global
Universities 2015 rangsora alapján a BBTE Románia legjobb egyeteme, a
régióban pedig az elsők között helyezkedik el.
Még előkelőbb a helyezésünk, ha bizonyos tudományterületeket
veszünk figyelembe. Például a matematika területén a BBTE a világszinten
is igen megtisztelő 63. helyet érte el.
Hogy a fenti jó helyezés nem véletlen, azt egy másik elismert rangsor, a
némileg más mutatókat használó Times Higher Education World University Ranking 6 2016-os listája is mutatja: Romániát és Magyarországot figyelembe véve a két legjobb helyezést elérő egyetem a Semmelweis Egyetem és
a BBTE (501., 600. hely), a többi régióbeli elit egyetem csak a 601–800. hely
között következik.
A fenti eredmény még értékesebb, ha figyelembe vesszük azt is, hogy
az egyes országok a nemzeti bruttó jövedelem (GDP) mekkora százalékát
fordítják kutatásra és fejlesztésre. Az Eurostat statisztikái szerint 7 a teljes
Európai Unió 2014-ben a GDP 2,03%-át fordította kutatásra és fejlesztésre.
Magyarország esetében ez az arány 1,38%, míg Románia esetében mindössze
0,38%. A fenti mutató 2007 és 2014 közötti alakulását az 1. ábra szemlélteti.
Jól látszik tehát, hogy Románia a bruttó nemzeti jövedelemnek ötször
kisebb százalékát fordítja kutatásra, mint az Európai Unió átlaga. Az egyes
tagállamok GDP-je közötti különbségeket figyelembe véve, hazánkban a

-

1. ábra: A GDP kutatásra és fejlesztésre fordított százaléka
6 www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/
7 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_20&
plugin=1
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kutatás támogatására szánt összeg csak töredéke az Európai Unióban átlagosan erre fordított költségvetésnek. A BBTE által elért eredmények tehát
különösen is értékesek azt figyelembe véve, hogy az itt folyó tudományos
kutatás jelentősen kisebb állami vagy a versenyszférából származó finanszírozásból gazdálkodik az Unió más országaiban működő felsőoktatási intézményekhez képest.

Kiemelkedő kutatási eredmények
a BBTE magyar tagozatán
Az előbbiekben ismertetett, rendkívül jónak számító helyezésekhez természetesen hozzájárul minden egyes az egyetem égisze alatt születő publikáció
vagy itt megszerzett doktori cím. Vannak azonban olyan kiemelkedő tudományos eredmények, amelyek jelentősen javítják az egyetem nemzetközi
megítélését, olyan kutatások, melyek a világ tudományosságának élvonalában is ismertté teszik a Babeş–Bolyai Tudományegyetem nevét.
A BBTE magyar tagozatának oktatói és kutatói számos esetben hozzájárultak az egyetem hírnevének öregbítéséhez, jelen tanulmányban az utóbbi
évek néhány kiemelkedő teljesítményét szeretnénk bemutatni.
Ercsey-Ravasz Mária, a BBTE Magyar Fizika Intézetének kutatója, társszerzője a Science-ben 2013-ban publikált Cortical High-Density Counter-
stream Architectures 8 című tanulmánynak, melynek impaktfaktora 31. Ezen
kívül 2014-ben a Commuter Flows in Spatial Networks Using a Radiation
Model Based on Temporal Ranges 9 című, 10,7 impaktfaktort érő tanulmány
társszerzőjeként a Nature Communicationsben publikált.
Ugyancsak kiemelkedő jelentőségű nemzetközi kutatási eredmény Bartók Blankának, a BBTE Magyar Földrajzi Intézete adjunktusának, a Nature
Communicationsben megjelent Impact of Climate Change on Photovoltaic
Power Generation in Europe 10 című, 11,5 impaktfaktoros tanulmányhoz való
hozzájárulása.
8 N.T. Markov–M. Ercsey-Ravasz–D.C. Van Essen–K. Knoblauch–Z. Toroczkai–H. Kennedy: Cortical High-Density Counter-stream Architectures. Science, 342, 2013.
9 Y. Ren–M. Ercsey-Ravasz–P. Wang–M.C. Gonzalez–Z. Toroczkai: Predicting Commuter Flows in
Spatial Networks Using a Radiation Model Based On Temporal Ranges. Nature Communications, 5. 2014.
10 S. Jerez–I. Tobin, R. Vautard–J. P. Montávez–J. M. López-Romero–F. Thais–B. Bartok–O. B.
Christensen–A. Colette–M. Déqué–G. Nikulin–S. Kotlarski–E. van Meijgaard–C. Teichmann–M.
Wild: The Impact of Climate Change on Photovoltaic Power Generation. Nature Communications,
6. 2015.
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A tudományos publikációkon kívül fontos mutatója a BBTE tudományos jelentőségének az egyes kutatási projektek által elnyert pályázatok
száma is. Legfrissebb eredmény, hogy az UEFISCDI fiatal kutatócsoportok
számára kiírt pályázatán a BBTE Magyar Biológia és Ökológia Intézetének
három pályázata is a nyertesek között volt, mindez az országos 10% sikerráta mellett. Ruprecht Eszter Inváziós növényfajok romániai gyepekre gyakorolt
ökológiai és gazdasági hatásai, Markó Bálint A szociális kohézió próbatétele:
egyéni és társas alkalmazkodások parazita gombákhoz hangyáknál, Székely
Gyöngyi pedig A romániai vadon élő növények biodiverzitása és sótűrő alkalmazkodási mechanizmusaik című pályázata egyenként 500 000 lej feletti
támogatást kapott a 2014-ben kiírt pályázaton. 11
A BBTE magyar tagozatán dolgozó fiatal oktatók és kutatók fent bemutatott sikerei nem csak néhány kiemelkedő csúcsot képviselnek. A 2011-es
fiatal kutatói pályázat BBTE-s nyerteseinek 35%-a a magyar tagozatról volt,
lényegesen felülreprezntálva, míg a szenior kutatói sikeres pályázatoknál
a magyar tagozaton dolgozók aránya 21,6% volt, ami nagyjából megfelel a
tagozat egyetemen belüli arányának. Az, hogy a magyar tagozat fiatal oktatói átlagon felül teljesítenek, az utóbbi évek következetes személyzeti politikájának köszönhető: igyekeztünk a világszinten is jól teljesítő fiatalokat
felvenni oktatónak vagy kutatónak.

A BBTE magyar intézeteinek tudományos eredményei 12
A kiemelkedő, nagy impaktfaktorral rendelkező vagy komoly anyagi támogatással járó eredmények mellett a BBTE nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyéhez jelentősen hozzájárulnak a magyar tagozaton zajló kutatások
is. Egy ilyen nagy intézményben folyó kutatások tematikáját nyilván nem
lehet egy néhány oldalas cikkben összefoglalni. Azonban a teljesség igénye
nélkül felsorolunk néhány témát, amellyel a magyar tagozaton folyó tudományos kutatás sokszínűségét illusztráljuk:
• A Duna-delta üledékesedési folyamatainak meghatározása a Pb-210
kormeghatározási módszer segítségével, az antropikus hatások feltérképezésének érdekében
11 http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PN%20II_RU_TE%202014/REZULTATE%20FINALE_
PROIECTE%20ACCEPTATE%20LA%20FINANTARE/RUTE_2014_Lista%20proiecte%20
acceptate%20la%20finantare_Biologie%20si%20Ecologie.pdf
12 A nyers adatok a BBTE kutatási adatbázisából származnak, az összesítést a szerzők végezték el.
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• A földfelszín közelében stabil ásványok termodinamikája
• A romániai magyar nyelvű audiovizuális média nyelvhasználata
• A svédországi meänkieli, a norvégiai kvén és a csángó magyar kisebbség kollektív identitásának összehasonlító vizsgálata

• Az ókori Kelet és Izrael történelme, filológiai és archeológiai kutatások
• Európai és erdélyi protestáns orgonazene a 18. században
• Fogalom és kép: képekben gondolkodni – képekkel bánni. Filozófia,
társadalomtudomány, visual culture

• Global Enterpreneurship monitor
• Gyermekirodalmi/anyanyelvi tantárgy-pedagógiai kutatások
• Korszerű matematikaoktatás módszereinek kikísérletezése matematikatanárok bevonásával

• Kortárs finn dramatikus szövegek fordítása
• Környezeti stressztényezők hatásai vízminősítésre alkalmas zöld•
•
•
•
•
•

algák fotoszintetikus fényhasznosítására és antioxidáns védőrendszerére
Matematikai modellezés. Kristályosítás. Biokerámiák, műszaki kerámiák, nanoporok előállítása és jellemzése
Műveltség és társadalmi szerepek: „arisztokraták” a 17−20. századi
Magyarországon
Nyelvoktatás a dráma eszközeivel
Plazma- és ionizált gázok fizikája
Régészeti kutatások Szind község határában
Számítógépes geometria

A következőkben összesítések formájában ismertetjük a BBTE magyar
intézeteinek különböző kutatási mutatóit. 13
A 2. ábra tartalmazza a BBTE magyar intézetei által az előző 15 évben
megjelentetett publikációk eloszlását. Látható, hogy 1400 ISI-minősítéssel
rendelkező, csaknem 4000 nemzetközi és 2700 hazai folyóiratban vagy
konferenciakötetben megjelent tanulmány íródott ezekben az intézetekben.
Komoly teljesítménynek tekinthető az 1900-nál több hazai és 850 külföldi
kiadónal megjelentetett könyv, illetve könyvfejezet is.
Árnyaltabb képet ad azonban a BBTE magyar intézeteiben folyó tudományos munkáról, ha tudományterületekre lebontva összesítjük az ada13 Csak a strukturálisan is elkülönülő magyar intézetekben zajló munkát tükrözik az itt bemutatott összesítések, a vegyes intézetekben dolgozó magyar kollégák tudományos munkáját nem
tartalmazzák.

16
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-

2. ábra: A BBTE magyar intézeteinek publikációi 2000–2015

-

-

3. ábra: A BBTE természettudományos publikációinak eloszlása 2000–2015

-

-

4. ábra: A BBTE társadalomtudományos publikációinak eloszlása 2000–2015
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5. ábra: A BBTE humántudományos publikációinak eloszlása 2000–2015

tokat. A 3–5. ábrákról jól leolvasható, hogy az egyes tudományterületek
publikációs tevékenysége mennyire más mutatókkal mérhető. A természettudományos munkák 26%-a ISI-minősítéssel rendelkező, 18%-a pedig
más nemzetközi adatbázisokban jegyzett folyóiratokban közölt tanulmány.
Ugyanakkor a természettudományos publikációk 34%-a nemzetközi konferenciakötetben megjelent cikk.
A társadalomtudományok területén született publikációkat összefoglaló
4. ábrán látszik, hogy ezek sokkal nagyobb szórással rendelkeznek. Itt is dominálnak a nemzetközi adatbázisban jegyzett tanulmányok (a társadalomtudományos publikációk 18%-a) és a nemzetközi konferenciakötetekben megjelent
tanulmányok (12%), viszont az ISI-minősítéssel rendelkező cikkek százalékos
aránya csak 7%. Míg a természettudományos publikációk 10 kategóriával leírhatók, addig a társadalomtudósok sokkal több, 18 kategóriát képviselnek.
A képet tovább árnyalja, ha a humántudományok területén született
publikációkat is figyelembe vesszük (5. ábra). Ezek nagy része 19 kategóriá
val jellemezhető, ám itt sokkal nagyobb az aránya a könyveknek és könyvfejezeteknek (összesen a publikációk 34%-a), a folyóiratokban megjelent
tanulmányok közül az ISI-minősítésűek aránya nem éri el az 1%-t, a hazai
folyóiratokban (CNCSIS által elismert és el nem ismert) pedig a publikációk 28%-a jelent meg.
A 6. ábra egymás mellett tartalmazza az egyes tudományterületeken
megjelentetett munkákat. Az ábrán jól látszik, hogy ezek a publikációk
nemcsak arányaikban, hanem számszerűen is teljesen másként oszlanak el a
különböző tudományterületek esetében.
Míg a természettudományok képviselői az ISI-minősítésű folyóiratokban,
18
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illetve konferenciakötetekben publikálnak a legtöbbet, a társadalomtudósok más nemzetközi folyóiratokban és konferenciakötetekben. A humán
tudományok képviselői abszolút értékben többet publikálnak, mint a másik
két területen dolgozó kutatók, és ezt inkább könyvekben, illetve hazai
folyóiratokban, konferenciakötetekben teszik. Ugyancsak a humántudományok képviselői jeleskednek a könyvszerkesztésben is, legyen az hazai vagy
külföldi kiadónál megjelentetett kötet.
A fentiekben bemutatott adatok is igazolják azt, hogy a tudományos
eredmények mérésekor nem alkalmazhatók ugyanazok a módszerek és
mérőszámok az egyes tudományterületek értékelésében.

-

6. ábra: A BBTE magyar intézeteinek publikációi tudományterületek szerint,
2000–2015

7. ábra: A BBTE magyar intézetei által koordinált pályázatok 2000–2015
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Nemcsak a tudományos publikációk, hanem az elnyert pályázatok és
kutatási szerződések is ezt igazolják, a három tudományterület művelői
más-más mértékben és arányban nyertek meg pályázatokat és grantokat
(vö. 7. ábra).
Az egyetem magyar tagozatán dolgozó oktatók a magyar tudományos életben is nagy elismertségnek örvendenek. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az,
hogy egyetemünk 10 aktív vagy emeritus tanára külső tagja a Magyar Tudományos Akadémiának. Ezenkívül közös kutatási projektjeink, közös doktori
programjaink vannak a legfontosabb magyar egyetemekkel, így például az
ELTE-vel, a Corvinus Egyetemmel, a Szegedi Egyetemmel, a Debreceni Egyetemmel, a Pécsi Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel és másokkal.

Összegzés
A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem kutató- és oktatóegyetemként nagy hangsúlyt fektet az oktatás minősége mellett az itt folyó tudományos munka színvonalára is. A nemzetközi rangsorok azt mutatják, hogy az
egyetem a régió legjobb egyetemei közé tartozik a kutatási mutatók szerint
is, ehhez az eredményhez a magyar tagozat is jelentősen hozzájárul. Számos olyan kiemelkedő eredménnyel büszkélkedhet a BBTE magyar tagozata, melyek egy-egy itt dolgozó kutatót vagy kutatócsoportot az adott
tudományterület élvonalába emelnek, ám minden egyes intézet hozzájárul
ahhoz, hogy az egész egyetem egyre jobb minősítést kapjon a különböző
nemzetközi rangsorokban. Hangsúlyozzuk még egyszer a fiatal oktatók és
kutatók kiemelkedő eredményeit, amelyek avval biztatnak, hogy a jövőben
ez a teljesítmény növekedni is fog. Azonban a tartós és fenntartható fejlődéshez feltétlenül szükség van a tudományos kutatás lényegesen magasabb
szintű, kiszámítható finanszírozására.

20
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A Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem
kutatási eredményei, különös tekintettel
a műszaki tudományokra
Dávid László

A

Sapientia EMTE kapcsán bizonyára sokakban felmerült a gondolat,
hogy vajon mit is jelenthetnek a felvállalt képzési szakirányok. Vajon
érdemes-e odairányítani a fiatalokat? Megfelelő képesítést nyújt-e nekik a
szakmai érvényesülésükhöz? Hosszú távon életképes-e az Egyetem? Mindezek olyan kérdések, amelyekre meg sem próbálhatunk választ adni, ha nem
ismerjük az egyetem által nyújtott képzések jellegét, kutatásait, főbb célkitűzéseit, illetve az eddigi eredményeket. Cikkemben ezekre a kérdésekre
szeretnék rávilágítani.A Sapientia EMTE kutatási eredményei
Amint azt az EMTE küldetésnyilatkozatában megfogalmazta: minőségre
és nem csak tömegképzésre törő, versenyképes, a nemzetközi elvárásoknak
megfelelő egyetem létesítése a cél. Ezért a képzési profil, illetve a kutatási
témák meghatározásánál a hangsúly az információs társadalom és az EU-integráció által meghatározott követelményekre, témákra került. Fokozottan
érvényes ez az állítás a csíkszeredai, valamint a marosvásárhelyi helyszínre, ahol az EMTE műszaki és informatikai képzési és kutatási rendszerének
kialakítása történt meg. Bár Marosvásárhelyen a humán területek oktatása
is jelentős hagyományokkal rendelkezik, hiszen tanárképző főiskola működött ott, a műszaki területhez viszonyítva mégis hátrányosabb helyzetben
van jelenleg, főként az elnyert kutatási támogatások tekintetében.
Az egyetem fejlesztési programjában a nagyon költségesnek számító
műszaki fejlesztések támogatása csak nagy nehézségek árán vállalható. Ezek nélkül viszont nem várható el, hogy az EMTE magas színvonalú
A Sa p i e n t ia EMTE k utatás i eredménye i
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Gazdaságtudomány
Társadalomtudomány
Jogtudomány és művészetek

Környezetmérnök és
környezettudomány

Nemzeti-szervezeti kultúra és vezetési stílus az erdélyi magyar
kisebbségben
Régiófejlesztés, regionális kutatások
Filmtudomány
Helyszín: Csíkszereda–Marosvásárhely–Kolozsvár

Biológia és mikrobiológia, élelmiszeripari
mérnök, kertészet és
agronómia

A PTP-BL- és a PRL-proteintirozin-foszfátok jellemzése
Élelmiszerek D-aminosav-tartalma
Peszticidek megmaradása és mozgása a
környezetben
Tejkoncentrálás ultraszűréssel, kompozitmembránok
felhasználásával
A borkő kivonása és feldolgozása borászati
termékekből
környezetkímélő módszerekkel
A fenotiazinvázú hatóanyagok biodegradációjának
tanulmányozása
Helyszín: Csíkszereda–Marosvásárhely

Zajtérképek, mofetták, nehézfémszennyezés
Helyszín: Csíkszereda–Kolozsvár

Informatika, matematika,
számítógép-tudomány,
irányítástechnika

Több célfüggvény optimum
keresése: genetikus és evolutív
algoritmusok
Differenciálgeometiai vizsgálatok
komputergrafika- és komputeralgebrasegédlettel
Lokális és globális approximációs tételek
lineáris és pozitív operátorokra
Diszkrét matematika, végtelen lineáris
egyenletrendszerek
Kaotikus rendszerek, dinamikus rendszerek vizsgá
lata perturbációs és fuzzy módszerekkel
Evolúciós döntési fák, valós idejű orvosi képalkotás,
hardvereszközön megvalósított mesterséges neuronháló alkalmazása, hálózati forgalom modellezése
Modellprediktív irányítások elmélete és gyakorlata
Helyszín: Csíkszereda–Marosvásárhely

1. ábra: A Sapientia EMTE kutatási területei

2. ábra: A nemzetközi adatbázisokban jegyzett cikkek számának alakulása
2001–2015 között
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képzési, kutatási és szolgáltatási kínálatával, a képzés, a kutatás és a szolgáltatás egységes rendszerével, ezeknek a piaci igényekhez történő alakításával európai színvonalú felsőoktatási és kutatási intézménnyé tudjon válni.
Természetesen ez nem lehet csak egy pár oktató feladata, hanem a tervezett
szakirányok fejlesztésének a szakmai szempontból meghatározó jelentőségű intézmények és személyiségek közös koncepciója szerint kell történnie.
Az egyetem kialakuló tudományos arculatának már a kezdetektől tükröznie kellett a felvállalt képzéseket, ezért fontos volt, hogy a kutatások
között egyenlő eséllyel kapjon szerepet minden szakirányt meghatározó
témakör. Ezek csoportosítása a fenti ábrán követhető.
Ezek kapcsán feltehető a kérdés: milyen kutatásokat végez, és ennek
kapcsán milyen kompetenciákat nyújt az Erdélyi Magyar Tudományegyetem? Vajon mennyire sikerült az eltelt 15 évben olyan tudományterületeket
felkarolni, amelyek meghatározóak lesznek a következő periódusban?
Az összteljesítmény tekintetében egyetemi szinten a Sapientia
EMTE oktatói által közölt, nemzetközi adatbázisokban jegyzett publikációk
számának alakulása az alábbi ábrán követhető.
Jól látható a 2008-ra tehető mélypont, amely egyfelől a kezdeti időszakra jellemző főállású és társult oktatói arány átalakulásának, másfelől
a periódusra jellemző egyetemi finanszírozási bizonytalanságnak a következménye. Ekkor azonban sikerült az addig alkalmazott keretfinanszírozást
egy hosszú távú biztonságot jelentő, normatív finanszírozással helyettesíteni, amelynek hatása kedvezőnek bizonyult a tudományos alkotásokra is.
A sikeres 2010-es egyetemi intézményi akkreditáció két évet késleltetett
2012-es törvénybe iktatása ugyancsak egy megtorpanást jelentett, de az
azt követő periódusban alkalmazott egyetemi ösztönző rendszer kedvező
hatása is jól követhető. Az intézményi kimutatások szerint 2015-ben összesen 478 publikációt jegyeztek az egyetem főállású oktatói, ami átlagosan
2,39 publikációt jelent egy oktatóra, és ami majdnem megegyezik 2014-es,
egy oktatóra számolt átlaggal (2,42 – 2014-ben 472 publikáció jelent meg).
A következőkben pedig nézzük mindezt lebontva és részletezve.
Élelmiszermérnöki kutatások témakörei: Élelmiszerek összetételének meghatározása és új analitikai módszerek fejlesztése. Ennek keretében tejtermékek, sajtok zsírsavösszetételét, konjugált linolsav-, szabad
aminosav-, illetve aminosav-tartalmát, a fehérje biológiai értékét, a Székelyföldön termesztett búzák, búzanövények és a búzából készült kenyér szelénés szelenoaminosav-tartalmát, a csíkszeredai és Csíkszereda környékén élő
édesanyák tejösszetételét vizsgálják.
A Sa p i e n t ia EMTE k utatás i eredménye i

Ro magy tud intézményi keretekben.indd 23

23

08/01/2019 12:22

Biomérnöki Tanszék
Élelmiszermérnöki Tanszék

Környezettudomány Tanszék
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Példaként említhető továbbá a szelénnel dúsított tej és tejtermékek
előállításának, valamint a gluténmentes liszt előállítási technológiájának
kidolgozása, amelyet lizin és transzglutamináz hozzáadásával valósítottak
meg. Ugyancsak fontos témakört jelent a funkcionális élelmiszerek elő
állítása, félszintetikus konjugált-linoleát adagolásával, valamint új fermentált termékek (pl. savós sör, mézzel ízesített sör) előállítása, illetve a helyi
aromanövények kivonatával és mézzel ízesített vermut előállítása. A helyi
hagyományos termékek értékesítése témakörben egy régi sörrecept laboratóriumi szintű technológiájának kidolgozása pedig a Magyar Terméknagydíjas „Igazi Csíki Sör” ipari szintű előállításának alapját jelentette.
A tanszéken élelmiszer-mikrobiológiai vizsgálatok is folynak, amelyek az allochton
mikroorganizmusok tanulmányozására irányulnak, különféle élelmiszerminták esetén,
illetve a természetes antimikrobás anyagok
szerepének tanulmányozása a tartósításban.
Biomérnöki, valamint környezetmérnöki kutatások témakörei: A biokémia, biotechnológia területén mutáns fluoreszcens proteinek expressziója és jellemzése, a diagnózisban és terápiában alkalmazható
fehérjék expressziója, valamint olyan szélsőséges fizikai vagy kémiai tulajdonságú környezethez alkalmazkodott extremofil mikroorganizmusból izolált enzimek tanulmányozása, amelyeknek ipari felhasználásuk van.
Genomika és transzkriptomika területén a növényi stresszben szereppet játszó jelátviteli folyamatok, az emberi agyban mechanikai fulladás hatására expresszálódó Hsp-fehérjék, valamint apoptotikus jelzési útvonalak
vizsgálatával foglakoznak.
Anyagcsere-mérnökség területén szukcinsav és butándiol előállítását végzik olyan mikroorganizmusokkal, amelyek metabolikus útvonalait
módosították.
Alkalmazott mikrobiológiai kutatások során olyan helyi ökoszisztémákból izolált talajbaktériumokat szelektált a csoport, amelyek különböző
növényi növekedésserkentő mechanizmusok által használhatók a fenntartható mezőgazdaságban.
Környezeti mikrobiológia területén extrém élőhelyek (Medve-tó, Szent
Anna-tó) mikrobiotájának a vizsgálata zajlik, míg a környezeti biotechnológiák témakörben biogáztermelés és szennyvíztisztítás modellezése történik.
A mikrobiológiai kutatások eredménye a fenntartható mezőgazdaságban és környezeti biotechnológiákban alkalmazható törzsek gyűjteménye.
A Sa p i e n t ia EMTE k utatás i eredménye i
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Az extrém élőhelyek mikrobiotájából pedig a tudomány számára 4 új baktériumfaj került elő, amelyből két új nemzetséget írtak le az egyetemünk
munkatársai.
A környezettudományi kutatások egyik fő irányvonalát az erdélyi
települések zajtérképének az elkészítése jelentette. Párhuzamosan folyt a
természetes építőanyagok radioaktivitásának és radonszennyezettségének
a tanulmányozása, valamint a kolozsvári ipari terek gondjainak, illetve a
Kolozsvár környéki tanösvények lehetőségeinek a feltérképezése. A szőlőfeldolgozásból, illetve a háztartásokból származó anyagok újrahasznosítása,
valamint a beltéri vizes élőhelyek és a Kis-Szamos vízminősítése egészíti ki
az eddigi kutatásokat. Nagyon jelentős Hartel Tibor kutatása az erdélyi fás
legelők szociális és ökológiai vonatkozásairól, amelyet Károly herceg is felkarolt, nevezetesen a Miklósvár melletti tölgyfás legelő tanulmányozását.
Az üzleti tudományok tanszék kutatási témakörei elég szerteágazóak. A diszkrét választású modellekre épülő keresletmodellek becslése és az
ezekhez kapcsolódó célfüggvények tanulmányozása, valamint ezek alkalmazása az egyensúlyban lévő mikroökonómiai rendszerekre jelenti az egyik
fő kutatási területet, de ugyancsak fontos a szemiparametrikus maximum
likelihood (maximális valószínűségű) becslők aszimptotikus tulajdonságainak a vizsgálata, valamint a kvázirandom felmérések ökonometriai alkalmazásai, különös tekintettel a kapcsolt választású kísérleti adatokra. Mindezek
mellett különböző vidéki és regionális politikák, valamint fejlesztések kidolgozásával is foglalkoznak, amely természetesen része a regionális tudományoknak, és olyan kérdéseket vizsgáltak, mint a regionális versenyképesség,
a települések földrajza, településhálózatok vagy a városok szerepe a térség
gazdaságában. Továbbá a térségek marketingje, a turizmus, térségek fejlődése és gazdasága, vidékfejlesztés, valamint a térségi foglalkoztatás és munkanélküliség vonja magára a tanszék kutatásainak érdeklődését.
A gazdaságtudományi tanszékcsoport a vidékfejlesztés, agrárfarmok, a regionális fejlesztés, a területfejlesztés, a munkavállalási migráció
hatásai Hargita megye gazdaságára a 2012. október 1. és 2013. március 3.
közötti időszakban, valamint a regionális versenyképesség és a szervezeti
kultúra hatásai mellett számos alkalmazott matematikai kutatással is foglalkozik mint optimumkeresés genetikus, illetve fuzzy módszerrel, az információ diffúziójának bizonyítása háromszög-fuzzy-tagsági függvények esetében.
Csillagászati modellezés, saját Wisdom–Holman-integrátort dolgoz26
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Üzleti Tudományok Tanszék

Kertészmérnöki Tanszék
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Matematika-Informatika Tanszék

Gépészmérnöki Tanszék

tak ki az N-test feladathoz, és mesterséges neuronhálókat is alkalmaztak a
csillagászati feladatoknál. Jelentős matematikatörténeti eredményeik közül
fontos a Bolyai-kutatás.
A szabási feladatok numerikus módszereivel, valamint a Barry–Levinsohn–Pakes-piaciegyensúly modellezésével is értek el újszerű eredményeket.
Bebizonyították a paraméteres vektoregyensúlyi feladatok paramétertől függő megoldásfüggvényének gyenge zártságát és az általános Hadamard jól értelmezettségét, amelynek érdekében új vektortopologikus
pszeudomonotonitási fogalmakat vezetettek be.
Ezenkívül a globális optimumkeresés, a különböző szenzorok lokalizálása globális optimumkereséssel is érdeklődésük része.
Kertészmérnöki, tájépítész és agrármérnöki kutatások:
Romániában csak a Sapientia EMTE keretében működnek magyar nyelvű
agrártudományi szakok. Az itt folyó oktatás és kutatás célja olyan agrárértelmiségi szakemberek képzése, akik a tudomány és a gyakorlat legújabb ered28
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ményeit magas szinten ismerik, és azokat hasznosítani tudják a kertészet
legalább egy alapvető ágazatában. azaz a gyümölcs-, zöldség-, dísznövény-,
gyógynövény-, szőlőtermesztés és növényvédelem területén. Jelentős a
gyógynövények, valamint a kertészeti növények ellenállóságát befolyásoló
környezeti, biológiai és genetikai tényezők vizsgálata. Ezt kiegészíti a kemotípus-varianciák és azok jelentősége vadon élő növényeken és kertészeti
kultúrákban kutatása, valamint a biológiai növényvédelem szimbiontákkal
és természetes ellenségekkel. Az alkalmazott kutatások osztályába tartozik
a kertészeti növények mennyiségileg és minőségileg magas, gazdaságilag
hatékony terméshozamát biztosító technológiai tényezők kutatása és az
erdélyi őshonos kertészeti növények sokféleségének megőrzése és bővítése
értékes biotípusok morfológiai, élettani, biokémiai és gazdasági értékeinek
azonosításával, felmérésével és szaporítástechnológiájuk kidolgozásával.
Ezeket egészíti ki a kertészeti termelés szennyező tényezőinek azonosítása
és ezek megelőzési lehetőségeinek kutatása. A tájépítészet keretében folyik
az erdélyi történelmi táj természeti, kulturális és társadalmi értékeinek felmérése és revitalizációs programjának elkészítése.
Gépészmérnöki kutatások témakörei: Profilhibamentes és pozitív
homlokszögű csigamaró elméleti modelljének megalkotása. A csigamarónak, bár a legelterjedtebb és mindmáig az evolvens hengeres fogaskerék-lefejtő szerszámok közül a legtermelékenyebb, elméleti profilhibája van, és
ennek csökkentése érdekében nem megfelelő geometriát is elfogadnak a
konstruktőrök. A klasszikus csigamaró hátraesztergált, illetve hátraköszörült oldalhátfelületei profiltartók ugyan, de az újraélezések során az él közelebb kerül a szerszámtengelyhez, és emiatt felülettorzulás keletkezik.
A kutatási témának célja a jelenleg létező szerszám geometriai és konstruktív paramétereinek módosítása volt. A módosítás a jobb forgácsképzést,
illetve pontosabb legyártott fogaskerékprofilt segíti elő. Az elért eredmények közül megemlítjük azt, hogy megvalósítottak egy pozitív homlokszögű
csigamarót, melynek profilja a DIN-szabványtól eltér a homlokszög okozta módosításokkal. A homlokfelület geometriai szempontból nem tér el a
klasszikus csigamaró homlokfelületétől, így technológiai nehézségek sem
merülnek fel.
A spirálfogazatú hengeres kerekek geometriája és gyártástechnológiája téma keretében az evolvens hengeres külső kerekek kapcsolódása
– egyenes vagy dőlt fogazat esetében is – két domború felületen történik.
A Hertz-féle kontaktuselmélet alapján kijelenthető, hogy a domború-homorú felületpáron történő kapcsolódással nagyobb terhelhetőséget biztosíthaA Sa p i e n t ia EMTE k utatás i eredménye i
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tunk. A téma célja sajátos lefejtési elv alapján létrehozott homorú-domború
kapcsolódású hengeres fogaskerékpár szintézise volt. A származtató felület
egy Arkhimédész-féle spirális vezérgörbére alapozó vonalfelület. A származtató felület pedig egy, a relatív elmozdulás következtében görbületét
változtató fogaslécet hoz létre, amely kapcsolódik a hajtópár két fogaskerekével, amelyek egymással is kapcsolódnak. A javasolt lefejtés a származtató
felület saját tengelye körüli forgásával, radiális előtolás útján valósul meg
úgy, hogy a lefejtett fogaskerék tengelye és a származtató felület tengelye
kitérően merőlegesek, köztük a tengelytáv nem változik.
Az elért tudományos eredmények közül fontos a hajtópár szintézise, a
görbületét változtató generáló fogasléc elméletének kifejlesztése, igazolása,
valamint a generálás szimulációja és a hordkép kielemzése.
Újszerű kutatást jelent a sűrített levegővel működtetett bolygódugat�tyús motor is. A kutatás keretében egy forgódugattyús (pontosabban:
bolygódugattyús) pneumatikus motort fejlesztenek. E motor felépítésében
a Wankel-motorra emlékeztet, amely egy belső égésű motor. Az újítás abban
áll, hogy a motor sűrített levegővel fog működni, és nem egy, hanem két vagy
több egyidejűleg aktív munkatere van.
Ezek mellett jelentősek a robotirányítások területén elért eredmények,
valamint a tudománytörténeti kutatások, amelyek számos publikációt
eredményeztek.
A villamosmérnöki tanszékkel közös kutatási téma a nanotechnológiák
közé sorolt vékonyréteg-technológiák, nevezetesen a reaktív mágneses
porlasztással növesztett vékonyréteg-technológia. Ennek keretében teremtett kutatási infrastruktúrát a dr. Bíró Domokos által vezetett kutatócsoport.
Alapkutatást, valamint alkalmazott kutatásokat végeznek az átmeneti fémek
(Ti, Zr, Al, Cr, Si, N, C, MoS2,) nitrát és karbonitrát nanokompozit anyagok
tulajdonságai, multiréteg-struktúrák tribológiai tulajdonságainak tanulmányozása területén.
A vákuumfizika és alacsonynyomású gázokban gerjesztett plazmakisülési folyamatok tanulmányozása után jelentős elméleti és gyakorlati kutatási
tevékenységet jelent a plazmakisülésben porlasztásos eljárással leválasztott vékonyrétegek előállítása, szerkezeti és összetételi vizsgálata terén.
Saját tervezésű magnetronos porlasztási kísérleti berendezést fejlesztettek. Ezek az eredmények szervesen kapcsolódnak a Magyar Tudományos
Akadémia Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet Vékonyréteg
Fizikai Osztály tevékenységéhez. Közel egy évtizedes együttműködés keretében részt vett és meghatározó szerepe volt az Európai COST516 (1997–
2000), COST532 (2002–2007), (1997–2000), EU FP5 NANOCOMP
30

D áv i d L á s z l ó

Ro magy tud intézményi keretekben.indd 30

08/01/2019 12:22

(2001–2004), valamint a „NATO Fellowships Programme Science for Peace”
(2003–2004) nemzetközi együttműködési programokban.
Jelenlegi kutatási tevékenységük tárgya a fémkerámia-típusú vékonyréteg anyagok előállítására és vizsgálatára vonatkozik, amelynek keretében
amorf és nanokristályos TiAlN-, ZrCuN-, Ti-C/N-, TiAlSiN-, TiAl-MoS2multirétegek gradiens összetételű előállítását és mikroszerkezeti vizsgálatát végzi. A kísérleti rendszer automata folyamatszabályozása terén kifejlesztették a szakirodalomban először alkalmazott fuzzy-vezérléses reaktív
magnetronos porlasztási módszert.
Eredményeiket Magyarországon is értékelték. Így Arany János Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény Díjat, valamint In Memoriam Gábor
Dénes-emlékérmet kapott Bitay Enikő, a
Sapientia EMTE docense, az EME főtitkára,
akinek sokoldalú tevékenysége számos területet fog át: az anyagtudományi kutatások, a
műszaki és informatikai felsőoktatás, a mű
szaki utánpótlás-nevelés és az erdélyi korszerű kutatásszervezés egyaránt sokat köszönhet
munkásságának. „Arany János-éremmel
ismerte el a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Hollanda Dénes
tevékenységét. A Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem (EMTE) nyugalmazott
emeritus professzora, volt dékánja nélkül aligha lenne ma magyar nyelvű műszaki oktatás
Erdélyben. Küldetéstudata eredményeképpen az erdélyi magyar műszaki értelmiség
generációi indulhattak el pályájukon.” És így
kapta meg Bíró Domokos, a Sapientia docense is kimagasló kutatási eredményeiért az
MTA Arany János-díját 2011-ben.
A villamosmérnöki tanszéknek a vékonyréteg-, valamint a plazma
nitridáló berendezések és technológiák mellett jelentősek az orvosi, valamint
a biológia területén végzett jelbegyűjtésben és -feldolgozásban elért eredményei is. A biológiai jelmérés és jelfeldolgozás területén (biológiai jelek,
beszédtechnológia, képfeldolgozás) újszerű hardverelemeket és algoritmusokat fejlesztettek az EKG-, az EEG-jelfeldogozásra, különös tekintettel
a kombinált frekvencia- és időtartományban való feldolgozásra. Az elért
A Sa p i e n t ia EMTE k utatás i eredménye i
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eredmények és kidolgozott szoftverek a Hilbert–Huang-transzformáció
alkalmazásán alapulnak, amelyeket a oxfordi Neuroscience kutatólaboratóriumban is használnak. A jeleket mérő és begyűjtő rendszer aranyérmes
találmány díjat nyert a ProInvent találmányi versenyen. Jelentősek a kalciumfelszabadulási jelenségek számítógépes elemzése érdekében fejlesztett szoftvereredmények is. A tanszék részt vállalt a beszédfelismerő és
beszélőfelismerő szoftverfejlesztésben, valamint a beágyazott rendszerek
és mesterséges intelligencia módszereinek a jelfeldolgozásban való alkalmazásában, amelynek létezik hardveres megvalósítása is. Jelentősek a teljesítményelektronika, villamos hajtások és a mechatronika területén elért
eredmények, valamint a számítógépes információfeldolgozás, számítógépes
hálózatok és távközlési rendszerek segítségével végzett kutatások. Ilyen a
hálózatokon megvalósított irányítások, intelligens és autonóm irányítások
rendszere, valamint az alkalmazott robotirányítások. Orvosdiagnosztikai
szoftverek fejlesztése saját fejlesztésű klaszterező algoritmusokkal, többek
között robusztus fuzzy, valamint c-means algoritmussal és a kézfertőtlenítést ellenőrző rendszer, amelyet a nemzetközi US 20130215245 A1 Patent
véd. Jelentősek a modellalapú prediktív irányítások (MPC) területén elért
eredményeik is. A módszerrel korlátos optimális irányítás valósítható meg,
amennyiben a számítási idő biztosítja a gyakorlati alkalmazhatóságot. Ezért
a saját fejlesztésű explicit MPC-irányítás szoftvere számos gyakorlati irányítási feladat esetében használható, továbbá tanulmányozták az állapotteres MPC-, illetve a nemlineáris rendszerek állapotfüggő Riccati-egyen
leten alapuló irányítási algoritmusát.
A Matematika-informatika Tanszéken három kutatócsoport működik: Matematika, Hálózatok és alkalmazások, Számítógéppel támogatott
oktatás. A főbb kutatási területek, amelyekben jelentős eredmények születtek az elmúlt 5 évben:
Matematikai tudományok (ISI: 19, BDI: 6):
A diszkrét matematika területén a gráfelméleti algoritmusok alkalmazását kutatják, amelyet döntési folyamatok optimalizálására használnak, célzatosan szociális hálókban vagy a „dolgok internete” területén, de ugyancsak
használható a gyors MPC-szoftverek megvalósításánál is. Hasonló témakört jelenthet a variációszámítás, geometriai analízis (függvényegyenlőtlenségek tanulmányozása görbült tereken stb.) kritikuspont-elmélet vizsgálata
az algebra és analízis eszközeivel, mert az optimális irányítás megoldásának
az alapját is jelenti a variációszámítás. A Gamma-függvényre vonatkozó
egyenlőtlenségek és alkalmazásaik, valamint a komplex függvények tanul32
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mányozása (analitikus függvények csillagszerűsége és konvexitása) ugyancsak újszerű gyakorlati algoritmusokhoz vezet.
Informatikai tudományok (ISI: 2, BDI: 10):
Az informatika alkalmazások esetében a kriptográfiai rendszerek fejlesztése; hálózati modellek és hálózatok biztonsága, adatbányászat/adattudományok, a „Formal Concept Analysis”-alkalmazások, érzelemelemzés,
IoT-alkalmazások kutatása, valamint viselkedésalapú biometria és a biometrikus minták minőségi elemzése jelenti a főbb témaköröket. Mindezek
célja az intelligens és folytonos hitelesítés megvalósítása. Végül a dinamikus
programozás tanulmányozása d-gráf modellekkel kutatást említem.
Oktatástudományok (ISI/„A-kategória”: 9, BDI: 4)
Ezek olyan informatikai alkalmazások, amelyek az oktatástudományokban alkalmazhatók, azaz interdiszciplináris informatikai alkalmazások.
Céljuk a programozás-oktatás hatékonyságának növelése, valamint a számítógéppel támogatott oktatás.
Mindezek alapján a jelentős tudományos munkásságú külhoni magyar
tudósok, kutatók jutalmazására szolgáló Arany János-életműdíjat a Magyar
Tudományos Akadémia 2013-ban
Weszely Tibornak, a matematikai tudomány doktorának, a Sapientia Erdélyi
Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi docensének ítélte oda, a magyar
matematikatörténet kutatásában, különösképpen a Bolyai-kutatásban elért
forrásértékű eredményeiért, geomet
riai kutatásaiért, valamint több mint fél
évszázados, kiemelkedően eredményes
oktatói tevékenységéért. Ugyancsak
nemzetközi díjban részesült Kátai Zoltán tanárunk, aki 2013-ban megkapta
a „Best Practices in Education Award
(Informatics Europe)” díjat, az informatikaoktatásban bevezetett újszerű
módszerért. Informatikus és villamosmérnök kollégáink pedig aranyérmet
nyertek a 38. Genfi Nemzetközi Találmányi Szalonban az oktatás hatékonyságának növelésére szolgáló berendezéssel 2010-ben.
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Összegzés
A Sapientia EMTE keretében nagy egyetemekre jellemző, szerteágazó kutatási témákat láthatunk. Talán többet is, mint az optimális lenne. Ennek oka
az alulról jövő kezdeményezés, amely egy új intézmény esetében jelentős
és hatékony eredményorientált környezetet tud teremteni. Hosszú távon
viszont szükségessé válik a témák szűkítése, amelyeket alá kell rendelni az
erős tudományos csoportok működésének, céljainak. Bár már most is érzékelhető, hogy tanáraink eredményeit értékelik mind itthon, mind külföldön,
de mindez csak úgy jelentheti egy intézmény megerősödését, amennyiben
a kutatási témák koherens módon néhány nagyobb célt megfogalmazó csoportba tömörülnek. Érvényes az a megállapítás is, hogy műszaki kutatóink
és oktatóink igen korszerű témákkal foglalkoznak, és szép számban nyertek
el hazai, valamint európai projekteket. Az idősebb kutatók mellé pedig felzárkóztak a fiatalok, biztosítva az utánpótlást ezen a téren. Az utóbbi évek
viszont épp az idősebb generáció kifutását hozták, így a fiataloknak maguknak kell folytatni az elkezdett kutatásokat, illetve megfelelő partnert találni
ezek finanszírozására.
Az ehhez szükséges személyes kapcsolatok kialakultak és léteznek,
intézményesítésük viszont még folyamatban van.
KÖNY V É SZE T

• Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Az első tíz év. Kolozsvár ,
Scientia Kiadó, 2010.
• http://www.informatics-europe.org/services/curriculum-award.html
• http://www.acta.sapientia.ro/
• http://www.sapientia.ro/hu
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Tudományos munka
a Partiumi Keresztény Egyetemen
Balogh Brigitta

Bevezetés

N

incs könnyű dolga annak a felsőoktatási intézménynek, amely az
akadémiai kultúra újrahonosítására vállalkozik a Partiumban. Ennek
oka részben az, hogy – a romániai-erdélyi magyarság történetére általánosan jellemző módon – az államszocializmus évtizedei alatt a tudományos
elit középgenerációjának jelentős része kivándorolt, így a kilencvenes évek
elején éledezni kezdő intézményeknek nagy gondot okozott a fiatalokat
kiképezni képes generációk visszavonzása. Ehhez járult még az a történeti
adottság, hogy a (társadalom)földrajzi értelemben vett régió mentalitásában és hagyományos kulturális-gazdasági kapcsolataiban sok szemponból
inkább kötődött Kelet-Magyarországhoz, mint Közép-Erdélyhez, 1 így az
akadémiai elitnek a régióba vonzásában is sajátos nehézségekkel kellett
szembenéznie, nem beszélve az akadémiai infrastruktúra szinte teljes hiányáról. Ugyanakkor a feladat, hogy a Partium visszakerüljön a Kárpát-medencei magyar akadémiai szféra térképére, sürgető volt és ma is sürgető,
tekintettel arra, hogy – mint másutt megfogalmaztam 2 – a jó felsőoktatás
egy közösség számára a hajszálnyi különbséget jelentheti az élet és a puszta

1 Lásd ehhez pl. Szilágyi Ferenc: A Partium közigazgatási földrajza. Debrecen, Debreceni Egyetem,
2009; Szilágyi Ferenc: Közigazgatás a Partiumban. Nagyvárad, Partium Kiadó, 2013; Szilágyi Ferenc
– Zakota Zoltán (szerk.): Partium – társadalom- és térszerkezet. Nagyvárad, Dokumentum Kiadó, 2013.
2 Balogh Brigitta: Erdélyi magyar felsőoktatás-politika erdélyi szemmel. Századvég, új folyam, 77. sz.
2015/3. (Tudománypolitika), 121–142.
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vegetálás között. A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) ennek
a feladatnak az ellátására vállalkozik.

Intézményi keretek
A PKE az 1990-ben elindított Sulyok István Református Főiskola jogutódja. A 2000-ben megalapított egyetem 2004-ben nyerte el a szakmai akkreditációt, ezt szentesítette négy év elteltével a 196/2008-10-21. törvény.
A „keresztény” jelző az intézmény nevében nemcsak az egyházi háttérre utal
(az alapító Pro Universitate Partium Alapítványt a történelmi magyar egyházak hozták létre, a jogelőd SIRF fenntartója pedig a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület volt), hanem arra az értékkészletre is, amelyet
az egyetem képviselni óhajt: „Célunk olyan egyetemi közösség kialakítása,
melyben a keresztényi szeretet, igazságosság, következetesség, szolidaritás,
erkölcsös magatartás értékrendszere érvényesül és kisugárzik”. 3
Az intézmény elsősorban regionális egyetemként definiálja magát, ami
nemcsak arra a tényre vonatkozik, hogy a hallgatók nagy többsége a partiumi
régióból kerül ki, hanem arra is, hogy az egyetem a régiót kiszolgáló tudásközponttá kíván válni, ami a tudományos kutatási portfólióban is tükröződik.
A regionális elkötelezettséget sajátosan árnyalja a Partium határ mentisége,
ami az intézményt különösen alkalmassá teszi mind a magyar–magyar, mind
a magyar–román kapcsolatokat megkönnyítő hídszerepre.
A PKE jogilag magánegyetem, a magyar kormány által finanszírozott
romániai magyar magánegyetemi hálózat része; azonban a hálózatnak szintén részét képező Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel együtt
inkább a „közösségi egyetem” címke illene rá, tekintettel arra, hogy – egy
jelentős nemzeti közösség felsőoktatási, kulturális és tudományos igényeit
ellátva – mindkét intézmény közszolgálati feladatokat lát el. Ennek a közszolgálati jellegnek természetesen ára van, vagyis bármennyire is csábítóak
az elsőrendűen gazdasági vagy népszerűségi szempontok, a képzési kínálat
és a tudományos portfólió kialakításánál legalább annyira figyelembe kell
venni a régió magyarságának fejlődését szolgáló kulturális reprodukciós –
ezáltal pedig nemzetstratégiai – feladatokat is. Ebből a szempontból stratégiai fontosságúak nemcsak a gazdasági, hanem a bölcsészettudományi és
művészeti képzések és kutatási irányok is, mindenekelőtt pedig a minőségi
pedagógusképzés. Az egyetemet mindennek szellemében „történetének
3 A PKE küldetésnyilatkozata, http://www.partium.ro/hu/kuldetesnyilatkozat
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kezdetétől fogva az a felismerés vezérelt[e], hogy az erdélyi magyar kisebbség számára az anyanyelven szerveződő önálló egyetem ugyanolyan létkérdés, mint az anyanyelvű közoktatás teljes körű intézményrendszerének
kialakítása. […] Az értelmiségiek képzésével egyetemünk kultúrmissziós
feladatokat is teljesít, biztosítva a szakember-utánpótlást az anyanyelvi kultúra átadására és továbbfejlesztésére”. 4
A PKE az oktatás és a kutatás egységének klasszikus akadémiai elvét
vallja, ami egyrészt azt jelenti, hogy a kutatási területek és témák megállapításakor fontos szerepet játszanak az oktatási szükségletek, másrészt azt,
hogy a kutatások eredményeit vissza kell forgatni az oktatásba, harmadrészt
pedig azt, hogy a képzés egyben tudományos utánpótlás-nevelés is, aminek
értelmében a hallgatókat igyekszünk bevonni a kutatói munkába is. Ez a
törekvés természetesen csak a képzési szintek teljessé válásával (BA/BSc,
MA/MSc, PhD) tekinthető majd teljesnek, a doktori képzés beindításáig
azonban a mesteri képzésre, valamint a képzéskiegészítő és tehetséggondozó intézményi formákra (szakkollégiumok, tudományos diákkörök) fóku
szálva valósítható meg.
Az oktatás és a tudományos kutatás jelenleg háromkaros szervezeti
keretben valósul meg. A Bölcsészettudományi Kar a nyelv- és irodalom
tudományi, a társadalomtudományi, neveléstudományi, teológiai és filozófiai tanszékeket, illetve kutatóközpontokat, valamint a Tanárképző Intézetet
foglalja magában. A Közgazdaságtudományi Kar a közgazdasági, gazdálkodási és pénzügyi oktatás és kutatás szervezeti hátterét nyújtja, míg a Művészeti
Kar a képzőművészeti és zenei oktatásét, alkotásét és kutatásét. Az oktatást, illetve a kutatást az egyetemi könyvtár és az egyetemi kiadó, a Partium
Kiadó szolgálja.

A tudományos munka szervezeti keretei,
fő megjelenési formái és a kutatástámogatás
A PKE-n a tudományos munka elemi szervezeti kereteit a többnyire az
egyes tanszékek köré szerveződő vagy kari kutatóközpontok, illetve
kutatóintézetek adják, ezek jelen pillanatban a következők: Sulyok István
Teológiai Kutatások Intézete, Partiumi Területi Kutatások Intézete, Filozófiai Kutatóintézet, Közgazdasági Kutatóintézet, Társadalomtudományi
Kutatóműhely, Vizuális Alkotás és Nevelés Kutatóműhely (VAN), Zenei
4 Uo.
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Kutatóműhely, Germanisztikai Kutatóműhely, Anglisztikai Kutatóműhely,
Modern Nyelvek Kutatóműhely. Ezeket a szervezeti kereteket egészítik
ki a projektalapúan szerveződő kutatócsoportok. A műhelyekben megvalósuló munka rendszerességét, illetve hangsúlyait jól mutatják a köréjük
szerveződő, illetve általuk szervezett tudományos rendezvények, különös
tekintettel azokra a konferenciasorozatokra, amelyek rendszeres formában nyújtanak lehetőséget az adott szakterület tudományos eredményeinek közlésére, és amelyek szöveganyagai rendszeresen napvilágot látnak a
Partium Kiadó gondozásában. Ilyenek például az idegen nyelvi tanszékek
Internationale Germanistentagungen, illetve English Language & Literatures
in English konferenciasorozatai, a közgazdasági tanszékek International
Conference on Emerging Economies sorozata vagy a Filozófia- és Kultúra
tudományi Tanszék Argumentor. International Conferences on Argumenta
tion and Rhetoric sorozata.
1. táblázat: Tudományos rendezvények a PKE-n, 2010–2015

Rendezvény

Szervezők

Időpont

2015
1. ELLE (English Language and Literatures PKE, Károli
in English) International Conference
Gáspár Református
Egyetem
2. Értelmiségi karrierek, irodalmi csoporto PKE
sulások, kapcsolathálók

2015

3. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési
Konferencia

Óbudai Egyetem,
PKE

2015

4. A nyelv közösségi perspektívája

PKE

2015

5. International Philip Roth: Across Cultu
res, across Disciplines

Philip Roth
Society, PKE

2015

6. Argumentor: Közbeszédaktusok. Ora
PKE,
2015
dea, 11 septembrie 2015. Organizatori: Sapientia EMTE,
Institutul de Cercetări Filosofice al Univ. Debreceni Egyetem
Creştine Partium; Departamentul de
Ştiințe Sociale al Univ. Sapientia; Depar
tamentul de Filosofie al Univ. Debrecen
7. Párbeszéd az idősgondozásról

PKE

2015

8. Bartók Béla Kelet és Nyugat között

PKE

2015
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9. ELLE (English Language & Literatures in PKE, Károli Gás
English) International Conference
pár Református
Egyetem

2014

10. 3rd International ARGUMENTOR
Conference on Argumentation and
Rhetoric (Ten Years of Facebook)

PKE, Sapientia
EMTE, Debreceni
Egyetem

2014

11. Umwandlungen und Interferenzen.
6. Internationale Germanistentagung
an der Christlichen Universität Partium

PKE

2014

12. Ady Endre, Juhász Gyula és József Attila
A Holnap városában

JAT – PKE

2014

13. Public Sociology and Social Intervention PKE, Magyar Szo 2013
in the Carpathian Basin
ciológiai Társaság,
Román Szociológiai
Társaság
14. ELLE (English Language & Literatures
PKE
in English) 3rd International Conference

2013

15. Human Capital Based Economics and
Human Scale Values. 3rd International
Conference on Emerging Economies

PKE

2013

16. Towards an Effective Regional Resource
Allocation

PKE, Szegedi
2013
Tudományegyetem

17. Elastic Survey

2013
PKE, Szegedi
Tudományegyetem

18. Értelmiségi karrierek, karrierminták, írói PKE
csoportosulások. Társadalomtörténeti és
irodalmi reprezentációk

2013

19. Második ARGUMENTOR workshop

PKE

2013

20. Együttműködési és társulási formák
a jövő gazdaságában

PKE, Romániai
2013
Magyar Közgazdász
Társaság

21. Időszerűség és tudományos rang

PKE

2013

22. Krisen als Wendepunkte in der Germa
nistik. V. Internationale Germanisten
tagung an der Christlichen Universität
Partium

PKE

2012
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23. ELLE (English Language & Literatures
PKE
in English) 2nd International Conference

2012

24. A Heidelbergi Káté tanításának létjogo
sultsága a 21. században

PKE

2012

25. Deutsche Sprache und Kultur im Banat

PKE,
Universität Wien

2012

26. Argumentor. The Second Internatio
nal Conference on Argumentation and
Rhetoric

PKE,
2012
Debreceni Egyetem

27. Kodály 130. Kodály Zoltán
Emlékkonferencia

PKE

2012

28. European, National and
Regional Identity

PKE, Nagyváradi
Egyetem, Debre
ceni Egyetem

2011

29. ELLE (English Language & Literatures in PKE
English) 1st International Conference

2011

30. Knowledge and Sustainable Economic
Development. 2nd International Confe
rence on Emerging Economies

PKE

2011

31. Birtalan József
Zenetudományi Konferencia

PKE

2011

32. Liszt 200 Emlékkonferencia

PKE

2011

33. „Ethnic Revival” workshopok (március:
PKE,
2011
Nagyvárad, május: Hajdúböszörmény,
Debreceni Egyetem
 zatmárnémeti,
június: Nagyvárad, július: S
október: Nagyvárad, Szatmárnémeti,
november: Szatmárnémeti)
34. Első ARGUMENTOR workshop

PKE

2011

35. Argumentor. The First International
Conference on Teaching Argumentation
and Rhetoric

PKE

2010

36. Interkulturelle Erkundungen. IV. Inter
nationale Germanistentagung Partium

PKE

2010

37. Az alkotás és művészeti kutatás inter
diszciplináris vonatkozásai

PKE

2010
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A műhelyek keretében folyó, illetve az egyéni kutatási tevékenység
eredményeit a PKE oktatói-kutatói a 2010 és 2015 közötti időszakban több
mint 1000 tudományos publikáció, illetve konferencia-előadás formájában
bocsátották a tudományos nyilvánosság rendelkezésére, ami átlagosan évi
2,5 publikációt és ugyanannyi tudományos előadást jelent egy főre.
A kutatásfinanszírozás – a belső finanszírozást és az egyéni kutatói
ösztöndíjakat nem számítva – két fő forrásból valósul meg. Az első forrást
a Sapientia Alapítvány kutatástámogatási intézetén, a Sapientia Kutatási Programok Intézetén (KPI) keresztül elnyerhető finanszírozás képezi. A KPI egyaránt finanszírozott rövidebb (1 éves) és hosszabb (3 éves,
az eredmények függvényében évente meghosszabbítható), egyéni avagy
csoportos kutatásokat, az utóbbi években azonban a hangsúly az erdélyi
magyar magánegyetemi hálózat szükségleteinek megfelelően a középtávú
(1,5 év) csoportos kutatások támogatására került. Fontos eleme a KPI által
alkalmazott rendszernek, hogy támogatja az egyetemi (jellemzően mesteri
képzésben részt vevő) hallgatók bevonását a csoportos kutatásokba, ezzel
is elősegítve a tudományos utánpótlás-nevelést. Ösztönző erejű továbbá
a nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel finanszírozását
célzó KPI-s pályázattípus is.
2. táblázat: A KPI által finanszírozott csoportos kutatások, 2010–2015

Kutatás címe

Időtartam

1. Az interkulturális kommunikatív kompetencia fejleszté
sének területei és módszerei a német szakos bölcsész
képzésben (kutatásvezető: Bánffi-Benedek Andrea)

2015–2016

2. Hamis barátok a magyar és román nyelvben (kutatás
vezető: Magyari Sára)

2015–2016

3. Xenológiai tanulmányok – a kelet-közép-európai irodal
2015–2016
mak idegenképének kutatása (kutatásvezető: Varga Péter)
4. Egyenlőség vagy egyformaság? A társadalmi homogenitás mint a modern nyugati politikai kultúra hallgató
lagos előfeltevése (kutatásvezető: Balogh Brigitta)

2013–2014

5. A beszédészlelés és a beszédmegértés jellemzői
kisiskoláskorban (kutatásvezető: Bartha Krisztina)

2013–2014

6. Forrás és utóélet. Hálózatok, irodalmi
csoportosulások A Holnap körül és árnyékában
(kutatásvezető: Boka László)

2013–2014
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7. A székelyföldi amatőr és iskolai kórusmozgalom múltja
és jelene. Egy énekkari műhely perspektívái
(kutatásvezető: Csákány Csilla)

2013–2014

8. Az anyanyelv képe (kutatásvezető: Magyari Sára)

2013–2014

9. A magyar nemzeti hegemónia dilemmái a történelmi
2011–2014
Magyarország utolsó két évtizedében, különös tekintettel
a Partiumra és a Bánságra
(kutatásvezető: Molnár Gusztáv)
10. Topográfiai modellek a kelet-közép-európai mikrorégiók 2013–2014
ban (kutatásvezető: Varga Péter)
11. A romániai magyar középfokú zenei szakoktatás múltja,
jelene és távlatai (kutatásvezető: Fodor Attila)

2012–2013

12. A kis- és közepes vállalatok társadalmi felelősségvállalásá 2011–2013
nak vizsgálata Erdélyben (kutatásvezető: Szász Erzsébet)
13. A határ menti együttműködések alakulása a román–
magyar államhatár északi szakaszán (kutatásvezető:
Szilágyi Ferenc)

2011–2012

14. Nemzedéki művészeti nyelvezetek (kutatásvezető: Antik
Sándor)

2011–2012

15. Az irónia mint filozófiai attitűd és esztétikai értékkategó
ria (kutatásvezető: Horváth Gizella)

2009–2011

16. Birtalan József élete és zeneszerzői munkássága (kutatás 2009–2011
vezető: Boros-Konrád Erzsébet)

A második típusú finanszírozási forrást a jellemzően nemzetközi, más
intézményekkel együttműködésben megpályázható európai uniós programok képezik, amelyek közül a PKE-nek főként a Regionális Fejlesztési Alap
által koordinált határ menti együttműködési programok keretében folytak
nagyobb lélegzetű kutatásai.
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3. táblázat: Az EU Regionális Fejlesztési Alapja által társfinanszírozott n
 emzetközi
kutatások, illetve kutatási komponenst is tartalmazó nemzetközi projektek, 2009–2013

Kutatás, ill. projekt címe

Keretprogram Időszak

1. HURO/1001/268/2.3.1:
HURO/1001 2012–2013
SOCIALPROF
– Deepening of cross-border cooperation
in the field of training and labour market
orientation of social professionals
2. HURO/1001/320/2.2.3: FICON – The
research of the financial contagion phe
nomenon, in terms of risk and stochasti
city for a healthy regional economy

HURO/1001 2012–2013

3. HURO/1001/293/2.2.3: LEDIRE
– Levy distribution for the study of
predictability indicators, with impact
on regional development

HURO/1001 2012–2013

4. HURO/1001/209/2.3.4: TERRA –
Towards Effective Regional Resource
Allocation

HURO/1001 2012–2013

5. HURO/0901/077/1.2.2: BORDER
LAND – Community Learning Ressour
ce Center

HURO/0901 2012–2013

6. HURO/0901/203/2.3.1: „Adult
HURO/0901 2011–2012
Learning” – Promoting the integration
of disadvantaged groups through coope
ration in the field of adult learning and
professional training in the Bihor-HajduBihar Euro-region
7. HURO/0901/042/2.3.1: „Ethnic Revi
val” – Equality of chances in keeping
the local identity and reorganizing the
education and professional training

HURO/0901 2011–2012

8. HURO/0901/253/2.2.2: HERD –
Higher Education for social cohesion –
cooperative Research and Development
in a cross-border area

HURO/0901 2011–2012
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9. HURO/0901/255: CaDS-SMsE –
Computational support for the decision
making of the cross-border SMEs

HURO/0901 2011–2012

10. HURO/0801/054: CEPEVIT –
Cross-border perspectives of the con
versions in the relation of the centre and
the periphery in the context of cultural
regionalism and contemporary visual
culture

HURO/0801 2010–2011

11. HURO/0801/180: ENRI
– European, National and Regional
Identity – Theory and Practice

HURO 0801 2009–2011

12. HURO/0801/108: „Roma Employment” HURO/0801 2009–2010
– Facilitating the Employment of Roma
in the Bihor – Hajdú-Bihar Euro-region
13. HURO/0801/020: COMPETENTLY
– Enhancement of the intercultural com
petences of the pedagogue-communities
in the Hungarian-Romanian border
regions

HURO/0801 2009–2010

14. HURO/0801/178 (2009-2010):
BEST PRACTICE – Best practice based
rural tourism host and courier training
for tourism development of the border
regions

HURO/0801 2009–2010

15. HURO/0801/027: Woman and Nature
– Women and Nature – Program Series
on Enhancing Feminine Identity

HURO/
0801/027/

2008–2009

Kutatási stratégia
Az egyetem 2013-ban elfogadott középtávú, 2018-ig szóló kutatási straté
giája az aktuális helyzet elemzéséből kiindulva határozza meg a legfontosabb kutatásszervezési célkitűzéseket, valamint az egyetem sajátosságai
és az oktatók-kutatók kutatási háttere alapján meghatároz néhány olyan
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tematikus kutatási területet, amelyekre koncentrálva érdemes fejleszteni az
egyetem tudományos arculatát.
A stratégia súlypontjainak hátterét árnyalja a romániai oktatási (akkor
oktatási, kutatási és ifjúságügyi) minisztérium 2011-ben elvégzett felmérése. A felmérés a romániai felsőoktatási intézmények úgynevezett „osztályozását” lett volna hivatott elvégezni, amellyel kapcsolatban következetesen
hangsúlyozták, hogy nem minőségi besorolás kíván lenni, hanem az egyes
intézmények profilját hivatott pontosítani, és ez utóbbi cél érdekében
sorolják be az egyetemeket az oktató, oktató-kutató és elsődlegesen kutató egyetemi kategóriákba. Az értékelés elsődleges szépséghibáját az jelentette, hogy a besorolás kritériumait soha nem hozták nyilvánosságra, s így
azt sem tudjuk, az értékelésnél használt mutatókat egyáltalán differen
ciálták-e a rangsorolásban részt vevő intézmények méretéhez arányosítva.
A PKE mindenesetre – hasonlóan a romániai magánegyetemek többségéhez,
amelyek közül egy intézmény sem kapott kutatóegyetemi besorolást – az
„oktatóegyetem” kategóriába került, ami értelemszerűen kirajzolta az elsődleges stratégiai célt, nevezetesen az intézményben folyó tudományos munka
nemzetközi láthatóságának javítását. Természetesen úgy, hogy ez ne menjen az egyetem közösségi és regionális küldetésének rovására. Emellett két
további stratégiai cél került megfogalmazásra. Az egyik egy olyan jellegzetes
kutatási portfólió kialakítása, amely egyértelműen beazonosíthatóvá teszi
az egyetemet a térség tudományos palettáján, a másik pedig az örök érvényű technikai cél, a kutatás infrastrukturális körülményeinek javítása.
A nemzetközi láthatóság javításának legfőbb eszköze a PKE minőségbiztosítási rendszerének részét képező, az oktatók/kutatók éves tudományos teljesítményéről számot adó önértékelési űrlap módosítása oly módon,
hogy az egyes teljesítménytípusokkal szerezhető pontszámok tekintetében
leginkább a nemzetközi publikációkat díjazza, illetve instrumentális értéküket elismerve relatíve magas pontszámokkal értékeli a nemzetközi rangú
tudományos konferenciákon való részvételt is.
Az egyetemspecifikus kutatási portfólió kialakítása, illetve fejlesztése érdekében az intézmény megpróbálta összhangba hozni egymással az
oktatók-kutatók már meglévő kutatási hátterét és a PKE regionális státusából adódó kutatási szükségleteket. Ennek nyomán hét olyan tematikus
kutatási terület került azonosításra, amelyek az említett portfólió gerincét
képezhetik: 1) nyelv, kultúra, identitás; 2) régiófejlesztés és regionális kutatások; 3) romániai magyarság, illetve egymás mellett élő erdélyi kultúrák;
4) a társadalmi igazságosság elméletei és gyakorlatai; 5) gazdasági, társa-
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dalmi és ökológiai fenntarthatóság; 6) felsőoktatás és oktatási környezet;
7) művészet és kommunikációs médiumok.
Többek között a kutatási stratégia tekintetében is sajátos visszacsatolási
lehetőséget jelentett az az intézményi értékelési eljárás, amelyet egy kormányprojektnek köszönhetően EU-s finanszírozásból az Európai Egyetemek Szövetségének (EUA) minőségbiztosítási szakértői végeztek a PKE-n
2013–2014-ben. A két helyszíni látogatást is magában foglaló felmérés
nyomán keletkezett zárójelentés kiemeli a kutatási stratégia célszerű voltát, illetve azzal összhangban hangsúlyozza a multidiszciplináris regionális
kutatások jelentőségét a PKE tudományos jövője szempontjából. 5

Tematikus súlypontok
A következőkben röviden áttekintjük a PKE kutatási stratégiája által meghatározott hét fő tematikus kutatási területet, a teljesség igénye nélkül hozzájuk rendelve néhány, az adott területen folyó kutatást.
A „nyelv, kultúra, identitás” kutatási területen belül a stratégia a következő vonatkozásokat hangsúlyozza: nemzeti identitás és kulturális emlékezet;
nyelvi kompetenciák; interkulturalitás, transzkulturalitás, interkulturális
kompetenciák; többes identitás és multikulturális hovatartozás; a személyes,
kulturális és nemzeti identitás narratív képződése; többnyelvűség; kulturális alkotások befogadásának és értelmezésének modern módszerei; kulturális attitűdök, művészettel kapcsolatos attitűdök. A „romániai magyarság,
erdélyi kultúrák” kutatási terület a következő fő vonatkozásokat foglalja
magában: az erdélyi magyar kultúra, illetve az erdélyi kultúrák nemzetközi
recepciója; román–magyar kulturális transzfer, román–magyar interetnikus
viszonyok; a kortárs magyar, illetve román irodalom nemzetközi recepciója;
erdélyi közösségek és kultúrájuk; erdélyi zenei élet, erdélyi képzőművészet.
A terület gazdagsága a vonatkozó kutatásokban részt vevő tudományágak sokféleségében is megmutatkozik, hiszen ezek azok a témák, amelyek
vizsgálatakor jellegzetesen találkoznak a társadalomtudományi, kultúratudományi, nyelvtudományi és történeti szempontok. Nyelvészeti téren
5 „The university has an excellent research strategy, with clear priorities and milestones and the
intention of developing multidisciplinarity in this area. […] because this border region has been at
the centre of European history, a regional research of high quality would have international appeal.”
Carles Solà – Krista Varantola – Jacob Müller – Andrée Sursock: Partium Christian University. Evaluation Report. European University Association, Institutional Evaluation Programme, 2014. 22–23.
http://www.eua.be/Libraries/iep/IEP_RO_Final_Report_PCU.pdf ?sfvrsn=0
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említést érdemelnek például a frazeologizmuskutatások és a kontrasztív
grammatikai kutatások, valamint a kétnyelvűséggel kapcsolatos kutatások,
a beszédfeldolgozás sajátosságainak vizsgálatától a nyelvek idiomatikus
kifejezéseinek vagy a különböző médiumokban használatos fordítási technikáknak az összehasonlításáig. Különösen jelentősek a magyar mint idegen
nyelv oktatására vonatkozó kutatások, illetve az antropológiai nyelvészeti,
szemiotikai vonatkozások is. Az irodalmi kutatások terén jelentős területeket képeznek a nyelvváltással, illetve a nyelvek összefonódásával, valamint
a következő további témákkal kapcsolatos vizsgálódások: identitásképződés különböző korokból származó, különböző nyelveken született autobiográfiák tükrében; térábrázolás és emlékezetkultúra kapcsolata, topográfiai
modellek a kelet-közép-európai irodalmakban; intermedialitás és narratív
identitás; identitásképzés posztkoloniális irodalmi szövegekben; identitásreprezentációk a magyar, a román, a német és az angol nyelvű irodalmakban;
erdélyi német kultúra és sajtótörténet.
A nyelvi, narratív, kulturális, illetve nemzeti identitás problémái köré
szerveződnek továbbá a különféle identitásreprezentációkat vizsgáló kutatások, amelyek a kulturális reprezentációknak és a (nemzeti) identitásnak
az irodalomban való megjelenésétől a kánonkutatásig, az időfogalmak,
időreprezentációk vizsgálatától az európai és lokális identitás élettörténetekben való megnyilvnulásáig terjednek. Mind a nyelvi-nyelvészeti, kultúratudományi, mind a társadalomtudományi megközelítés számára különösen
izgalmas a kisebbségi identitás problémája, különös tekintettel a többszörös kisebbségi helyzet identitásban való tükröződésére. Ehhez a témakörhöz tartoznak többek között a kettős kisebbségi létben élő roma fiatalok
érvényesülési esélyeit, a kettős siket-magyar identitást, illetve a különböző
kultúrák kontextusában értelmezésre kerülő zsidó identitást vizsgáló kutatások. Hasonlóan izgalmas és sokrétű kérdésfeltevést biztosító kutatások
azok, amelyek a magyar–román kulturális transzfer jelenségeit, illetve a
többszörös (pl. román–német–zsidó) kulturális transzfer egyes jelenségeit vizsgálják. A nyelvészeti kutatások érintett ágát képezi az antropológiai
nyelvészet, illetve a kulturális nyelvészet, ezenbelül pedig a nyelvi világképkutatás, illetve a kulturális különbségek diagnosztizálása a nyelvhasználatban; a társadalomtudományi tanszéknek pedig az egyik klasszikusnak
mondható kutatási területe a vallási és nemzeti identitás, gyakran ifjúságszociológiai szempontokkal kombinálva.
A PKE-n folyó történeti jellegű kutatások is ezt a kutatási irányt erősítik. Ezek tárgyai többek között az erdélyi magyar zenekultúra, a romániai
magyar társadalomtudomány-történet, a kortárs magyar irodalom- és társa
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dalomtörténet, valamint a kulturális intézmények története, különös tekintettel a színház-, illetve iskolatörténetre.
„Regionális fejlesztés” címszó alatt a PKE kutatási stratégiája a következő kutatási irányokat hangsúlyozza: a regionális fejlődés és fejlesztés kulturális, társadalmi és gazdasági vetületei; gazdasági folyamatok Erdélyben,
határ menti együttműködések; a romániai magyarság gazdasági tevékenysége; falusi turizmus; kulturális turizmus. Ide sorolhatók mindenekelőtt a
közgazdasági, illetve a társadalomtudományi tanszékek vonzáskörzetében
folyó kutatások, melyek jellegzetes ágát képezi a társadalom- és közigazgatási földrajz, valamint a partiumi régiót meghatározó gazdasági, társadalmi
és kulturális kapcsolathálóra vonatkozó kutatások. Hasonlóképpen fontos
regionális implikációkkal bírnak az agrár-közgazdaságtani kutatások is,
valamint a határ menti régiók dinamikájára vonatkozó kutatások.
„A társadalmi igazságosság elmélete és gyakorlata”, valamint a „gazdasági, társadalmi és ökológiai fenntarthatóság” kategóriákba olyan témák
tartoznak, mint: társadalmi inklúzió, szolidaritás; esélyegyenlőség; igazságosságkoncepciók multietnikus/multikulturális társadalmakban; társadalmi felelősségvállalás; gazdasági és társadalmi fenntarthatóság a globalizáció
kontextusában. A téma jellegzetessége, hogy mind elvi, mind gyakorlati
szinten igen széles skálán vizsgálható, s ez a PKE portfóliójában is megmutatkozik: a vonatkozó kutatások között éppúgy találhatunk elméleti
jellegű alapkutatásokat, mint egy-egy nagyon konkrét problémahalmazt
vizsgáló empirikus kutatásokat. Néhány téma ezek közül: a régió szociális és
gyermekvédelmi intézményrendszerének hatékonysága; az erdélyi kis- és
középvállalkozások társadalmi felelősségvállalása; a bizalom közgazdaságtanilag értelmezhető fogalma és az ezzel kapcsolatos gazdaságetikai kérdések; pénzügyi válságok mélyebb gyökerei; hátrányos helyzetű csoportok
szociális exklúziója/inklúziója.
A „felsőoktatás és oktatási környezet” tematika a következő fő kutatási
irányokat tartalmazza: oktatási elvek és oktatáspolitika; pedagógiai módszertan és szakmódszertanok; felsőoktatás a társadalmi folyamatok és az
oktatási rendszer kontextusában; interkulturális nevelés; romániai magyar
nyelvű oktatás; zenei, vizuális, művészeti nevelés. A kutatási terület természetes módon átfedésben van más kutatási területekkel, főként azokkal,
amelyek az oktatás szociokulturális környezetét és intézményi hátterét vizsgálják. Közelebbről idetartoznak a következő konkrét kutatások: a magyar
mint idegen nyelv oktatása szórványközösségekben; az idegennyelv-oktatás módszertani kérdései; matematikai didaktika; szövegértés-fejlesztés;
a problémamegoldó készség fejlesztése, térbeli reprezentációk szerepe a
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problémamegoldásban; pedagógusok tanuló szakmai közösségei; hátrányos
helyzetű fiatalok érvényesülési esélyei stb.
Végül a „művészet és kommunikációs médiumok” terület tartalmazza
az intermedialitásra, az online kommunikációra/kultúrára/gazdaságra, valamint a vizuális kommunikációra vonatkozó kutatásokat. Idesorolhatók a
nyelvi tanszékeken folyó következő kutatások: zene és líra, illetve film és
irodalmi mű intermedialitása, filmszemiotikai megközelítések, filmadaptációk; intermedialitás és narratív identitás. Főként a nyelvi tanszékek keretében folynak speciális nyelvhasználati területekre vonatkozó kutatások
(pl. sajtónyelv, online nyelvhasználat), a közgazdasági tanszékeken többen
foglalkoznak online marketinggel, a művészeti tanszékeken pedig – termé
szetesen a szűkebb értelemben vett művészi munka mellett – az inter
média-kutatások, illetve a kortárs esztétika, stilisztika és művészetelmélet
területén végzett vizsgálódások jellemzőek.

Távlati célok
Ami az intézmény tudományos jövőjét illeti, a legfontosabb célok egy
értelműnek látszanak. A sajátos kutatási portfólió kialakítása az adatok
szerint folyamatban van, az viszont, hogy a nemzetközi láthatóság növelése
mennyiben emelte reálisan az intézmény tudományos presztízsét, további
vizsgálatot és értékelést kíván. Az intézmény mindenesetre csak akkor fog
eljutni a tudományos nagykorúság állapotába, ha az egyetemi oktatás harmadik szintjét, a doktori képzést is sikerül elindítania. Az ebben az irányban
tett legfontosabb lépés az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel létrejött
megállapodás a doktori képzés távlati beindításához szükséges humánerőforrás-fejlesztés terén történő együttműködésről, de a régió többi felsőoktatási intézményével, mindenekelőtt a Debreceni Egyetemmel fenntartott szoros szakmai együttműködés is ebbe az irányba mutat. A doktori
képzés előkészítésének során emellett egyre nagyobb súlyt kell kapnia a
tudományos utánpótlás-nevelésnek, vagyis a mesterképzés keretében folyó
hallgatói kutatómunka továbbfejlesztésének és a tudományos diákkörök
megerősítésének.
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Hungarológia Bukarestben
Bányai Éva

E

gyes egyetemi források szerint 1956-tól, más források szerint 1959-től
oktatnak magyar nyelvet a Bukaresti Egyetemen. Ami biztos, hogy
önálló magyar tanszék 1969-ben alakult, kihasználva a romániai (ál)liberalizációs történelmi folyamatban rejlő lehetőséget, 1 amelynek keretén belül
a hatvanas évek végén, hetvenes évek elején számtalan magyar kulturális
intézmény jött létre Bukarestben: a Kriterion Könyvkiadó, a Román Tele
vízió magyar adása, A Hét folyóirat mellett megalakult a Bukaresti Tudományegyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke is, egy Kolozsvárról
ingázó tanárral és két állandó alkalmazottal.
A harmincas években már voltak próbálkozások a Bukaresti Egyetemen, 2 hogy magyar kultúrát és irodalmat tanítsanak: dr. Bitay Árpád, a
gyulafehérvári római katolikus teológia tanára magyar irodalmi előadásokat tartott a bölcsészkaron, később Avram P. Todor fordító a kortárs
magyar írókról tartott előadást a román bölcsész diákoknak, Tudor Vianu
professzor pedig a világirodalom-előadásain Madách tragédiáját is elemezte.
A magyar nyelv és irodalom módszeres oktatása az ötvenes években kezdődött el, Marosi Sándor a Keleti Nyelvek Tanszékének tagjaként tanította a
magyar nyelvet, majd Márton Gyula, Szigeti József, Szabó Zoltán, a kolozsvári Bolyai Egyetem tanárai ingáztak Bukarestbe.
Az 1959 nyarán érkezett felkérés következtében Márton Gyula, a Bolyai
Egyetem magyar tanszékének vezetője megpróbált létrehozni egy önálló
1 Lásd bővebben: Bányai Éva: Sikertörténet kudarcokkal. Bukaresti életutak. Kolozsvár, 2006.
Komp-Press
2 Köszönettel tartozom Molnár Szabolcsnak és Zsigmond Győzőnek, hogy a rendelkezésemre
bocsátották a bukaresti Hungarológiai Tanszék történetét vizsgáló kutatásaik jegyzeteit, dokumentumait. A továbbiakban jórészt ezekre a forrásokra, írásokra támaszkodom, lásd pl. Molnár Szabolcs: I.
A magyar nyelv oktatása a Bukaresti Tudományegyetemen. In: A Bukaresti Petőfi Művelődési Társaság
Értesítője 1998–2005. Szerk. Molnár Szabolcs. Bukarest 2006. 183–189.
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magyar tanszéket, de a tervek nem jártak sikerrel. A Keleti Tanszék török–
tatár–magyar csoportjának keretén belül Marosi Sándor heti két órában
fakultatív nyelvként oktatta a magyart az érdeklődő román diákoknak: évfolyamonként két-három román főszakos diák tanult magyarul.
Minisztériumi határozattal 1969-ben hozták létre a tanszéket, amelyet
Szabó Zoltán kolozsvári professzor vezetett. A Románia és Magyarország
között megkötött kétoldalú kulturális egyezménybe bevették a magyar
országi vendégtanári státust, így 1969 őszén négy oktatóval 3 és harminckét
diákkal indult a magyar szak, bármilyen más nyelv mellé felvehető mellékszakként, anélkül, hogy a diákok magyar nyelvből felvételizhettek volna.
Az első évekre jelentkező nagyfokú érdeklődés később megcsappant, beiskolázási keretszámot is csak a főszakok kaptak, a mindenkori pártpolitikai
döntésektől és a hivatalnokok jóindulatától függött, hogy mely évben indulhat magyar mellékszak.
1975-ig bővült a tanszék oktatói állománya: 1973-ban Murvai Olga,
majd Zirkuli Péter tanársegédek kerültek a tanszékre, külső munkatársként
Reinhart Erzsébet és Szilágyi Sándor tanított. Bereczki Gábort követően is
kiváló vendégtanárok jöttek Magyarországról: Kovács Ferenc, Hopp Lajos,
Gergely Gergely, Károly Sándor, Kispéter András, Krajkó András, Lengyel
Zsolt, Berki Anna, Fülei Szántó Endre. Kezdetben évenként, majd csak kétévenként, végül négyévenként indíthatott a szak egy-egy első évet.
1975-ben szűnt meg az önálló Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék, ugyanis beolvasztották a keleti nyelvek közé, majd az egész
átalakult egy óriástanszékké, amelyet a romanisztika, spanyol, olasz, klas�szika-filológia, általános nyelvészet és keleti nyelvek csoportja alkotott.
A nyolcvanas évek elején már nem indult magyar mellékszak, világossá vált
a szak leépítésének szándéka. Évfolyamok és óraszám hiányában az eredeti
felépítésből csak két adjunktusi állás és a vendégtanár státusa maradt meg.
Tehát az első, pozitív lendület nagyon hamar megtorpant, ’89 decemberéig
lényegében annyira elsorvasztották az amúgy is csak mellékszakon folyó
magyar nyelv és irodalom oktatását, hogy két állandó alkalmazott maradt:
Molnár Szabolcs és Murvai Olga, és egyetlen hallgató államvizsgázott 1990
júniusában.
A ’89-es forradalmi hangulatot kihasználva 1990 januárjában sikerült
újraalakítani a tanszéket, ezúttal Hungarológia néven, a ’90-es évek elejétől-közepétől számítva több száz magyar főszakos hallgató államvizsgázott
3 Szabó Zoltán ingázó professzor, Bereczki Gábor Budapestről érkezett vendégtanár, Marosi Sándor
adjunktus és Molnár Szabolcs tanársegéd. Lásd: Molnár Szabolcs: i. m. 184.
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sikeresen, és több főállású oktatót is sikerült alkalmazni Molnár Szabolcs
és Murvai Olga mellé, a teljesség igénye nélkül: Reinhart Erzsébetet, Zsigmond Győzőt; a kilencvenes évek közepétől több állandó oktató: Tapodi
Zsuzsa, Gászpor Réka, Szonda Szabolcs, Szabó Emőke, Bányai Éva, Király
Hajnal tanított a tanszéken, majd a kétezres évek közepétől Pánczél Magdolna, Szász Róbert, Pupp Réka és Szilágyi Szilárd lett állandó alkalmazott.
1999 januárjában a tanszéki állástáblázatban tizenkilenc állás szerepelt.
Az évek során a folyamatos leépítéseknek és a tantervek átszervezésének,
az óraszámcsökkentésnek köszönhetően hatra csökkent az álláskeretünk
(amennyiben van mesteri képzés), jelenleg négy állandó, Erdélyből saját
költségen ingázó oktató (Bányai Éva, Pupp Réka, Szilágyi Szilárd és Zsigmond Győző), a mindenkori magyarországi lektor (jelenleg Zopus András)
és egy óradíjas, külsős kolléga (Verestóy Zita) látja el a tanítási feladatokat
– így fedjük le a hatos létszámkeretet.
Tehát amikor az intézményünkben folyó kutatási tevékenységről beszélünk, akkor nem tekinthetünk el ettől a számszerű adattól, vagyis a négy (!)
állandó alkalmazottól.
Ugyanakkor fontosnak tartom kiemelni a bukaresti hungarológia
szakon folyó oktatás jellegzetességét, a kétszintes képzést: egyrészt biztosítanunk kell a román anyanyelvű diákok képzését, hogy művelődési
értékeinket továbbítsák a román tudományosság és a nagyközönség számára, irodalmunk fordítói, műveltségünk román népszerűsítői, nyelvünk és
kultúránk kutatói lehessenek, másrészt a magyar anyanyelvű diákokat is fel
kell készítenünk a magyar nyelv- és irodalomtanári pályára és arra, hogy a
magyarságtudományban jártas szakemberekké, kutatókká váljanak. Mindezt csökkentett, minimális heti óraszámban.
Ahhoz, hogy a nem túl kedvező egyetemi körülményeken javítani tudjunk, 2005-ben létrehoztuk a Romániai Hungarológiai Társaságot (rövidítve: RHT), amelyet a tanszék „korabeli” állandó tagjai, valamint az időközben
a Sapientia Csíkszeredai Humántudományok Karára átigazolt kollégákkal,
volt tanszéki alkalmazottakkal együtt alapítottunk. A Romániai Hungarológiai Társaság a bukaresti Hungarológiai Tanszék háttérintézménye, az
MTA által is elismert tudományos műhely. Célja, hogy az egyetem intézményi keretét kiegészítve elősegítse a tanszék sikeres működését, támogatást nyújtson a magyar nyelv és kultúra tudományos szintű műveléséhez és
eredményes közvetítéséhez. Főbb tevékenységei közé tartozik a tudományos kutatás, a magyar kultúra megismertetése, népszerűsítése oktatói és
publikációs jelleggel, a magyar nyelv oktatása idegen nyelvként, szakmai
rendezvények, konferenciák szervezése, szakkiadványok megjelentetése.
52
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1. kép: 2009. november 27–28., Bukarest, Kultúrák határán nemzetközi konferencia, csoportkép

2–3. kép:
2014. december 16–17.,
Bukarest,
Átmenetdiskurzusok
nemzetközi konferencia
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Programjaink között régióközi, határokon átívelő célok is szerepelnek,
interdiszciplináris témaközelítéseink révén a régiók közötti szakmai párbeszéd is kellő hangsúlyt kap.
Az RHT-nak köszönhetően számos, oktatási, tudományos, könyvkiadásra és eszközfejlesztésre irányuló pályázatot adtunk be magyarországi
és romániai alapítványokhoz, intézményekhez, 2006 és 2009 között több
pályázatot meg is nyertünk, azóta jócskán megcsappant a nyertes pályázataink száma. Ezekből a pályázati pénzekből sikerült az oktatás, kutatás és
a konferenciaszervezés-lebonyolításhoz szükséges eszközparkot létrehoznunk, számítógépeket, fénymásolót, nyomtatót, projektort stb. beszereznünk, az egyetemtől ugyanis semmit nem kaptunk azóta sem. Az eszközök
karbantartására, a festékek pótlására is szoktunk pályázni, sikertelen pályázat esetén mi magunk dobjuk össze az ehhez szükséges pénzfedezetet.
Ugyanakkor – szintén a nyertes pályázatoknak köszönhetően – több
nemzetközi tudományos konferenciát szerveztünk az elmúlt években, mindannyiszor nyomtatott kötetben is kiadtuk a konferenciák anyagait, amely
kötetek nagy részéről recenziók, kritikák is születtek, a kötetekben levő
tanulmányok tudományos idézettsége is jelentős. A körülbelül kétévenként
sorra kerülő tudományos ülésszakok közül két nagyobb méretű konferenciát emelek ki, mindkettőt támogatta a Magyar Tudományos Akadémia is,
a 2009-ben Kultúrák határán címmel megtartott konferencián 7 ország
14 egyeteméről, tudományos intézményéből 41 egyetemi oktató, kutató tartott előadást, a tanszék történetében eleddig legkiemelkedőbb rendezvény
egyúttal arra is lehetőséget nyújtott, hogy méltón megünnepelhessük a tanszék alapításának 40. évfordulóját.
A legutóbbi nagyobb létszámú nemzetközi konferenciát pedig 2014
decemberében szerveztük Átmenetdiskurzusok címmel, ezúttal 5 ország
10 intézménye, 21 egyetemi oktató képviseltette magát tudományos előadás
sal, a konferenciakötet is megjelent 2015-ben. Ugyanakkor az RHT társszervező volt a csíkszeredai 2015. májusi Homo Viator konferencián is.
A konferenciák szervezését – az amúgy egyre csökkenő pályázati pénzek
mellett – önerőből látjuk el, s ez konkrét erőfeszítést is jelent, ugyanis semmilyen logisztikai háttérrel nem rendelkezünk, a tanszéknek pl. nincs titkár
alkalmazottja (hogy a többi hiányosságot ne említsük). Ami a konferenciakötetek kiadását illeti, ki kell emelni a könyvkiadási tevékenységünket: nem
sokkal az RHT megalakulása után, 2008-ban létrehoztuk a tanszék kiadóját
is RHT Kiadó névvel, kifejezetten a célból, hogy a tanszéken folyó kutatások
eredményeit, a konferenciák anyagait és egyetemi jegyzeteket megjelentessünk. Első kiadványunkkal, egy tanulmánykötettel Molnár Szabolcsot
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köszöntöttük 65 éves születésnapján, amelyet egy Humor, irónia, paródia
a kelet-közép-európai irodalmakban című nemzetközi konferencia keretén
belül adtunk át neki 2008-ban. Nem sokkal később megjelent egy 2006-os
konferenciánk anyaga Narratívák párbeszéde címmel, majd a Humoros konferencia anyaga is napvilágot látott, egy évre rá a Kultúrák határán anyaga
két kötetben, az Átmenetdiskurzusok 2015 végén, közben pedig egyetemi
jegyzetek, oktatási segédanyagok, tanulmánykötetek, összesen 14 kötet
látott napvilágot.
Ami a korábbi tanszéki kutatásokat illeti: a kétezres évek előtt az emberi
erőforrások megosztottsága miatt nem beszélhettünk közös tanszéki projektekről, a kétpólusú tanszéki élet ezt nem tette lehetővé, a két vezető profes�szor a maga kutatási területén végzett önálló munkát.
2002-ben volt egy közös, az MTA által is támogatott tudományos
projekt, amely a Kárpátokon túli magyarság történelmi, kulturális, intézményi múltját vizsgálta, Molnár Szabolcs professzor vezetésével, Demény
Lajos akadémikus professzor aktív közreműködésével a tanszék oktatói
meghatározó számban vettek részt e projektben, amely főként a bukaresti
magyarság, illetve magyar intézmények múltját kutatta. A kutatás nyomán
keletkezett kéziratok nyomtatásban is megjelentek, s egynémely tanulmány,
később kiegészített, a bukaresti magyar értelmiségiekkel való beszélgetéseket tartalmazó interjúkötet (Sikertörténet kudarcokkal) félszáz tudományos
idézettséggel rendelkezik, és a bukaresti magyarsággal, illetve a totalitarizmus korabeli cenzúrával foglalkozó szakemberek számára megkerülhetetlen forrásműnek számít.
Több egyéni tanszéki kutatási tervet említhetünk meg, a teljesség igénye
nélkül:
Zsigmond Győző professzor, a néprajz, névtan, nyelvművelés kutatójaként 1993-tól napjainkig tartó, Etnomikológia a Kárpát-medencében c. projektje keretén belül a magyar népi gombászat kutatását végzi, 1998 és 2007
között 6 nemzetközi tudományos néprajzi konferenciát szervezett Bukarestben, együttműködve a bukaresti Magyar Kulturális Központtal. Ezenkívül a történeti szájhagyomány (főképp politikai viccek, népi elbeszélések)
terén végzett kutatásait folytatja, valamint az erdélyi magyar személy- és
helynévkutatást és játékkutatást. A magyar néphit és természetismeret égitestekkel kapcsolatos kutatásai összegző eredményeket értek el. Zsigmond
Győző jelzett projektjeit az MTA is támogatta, a kutatások eredményei rangos külföldi folyóiratokban is közlést nyertek, nemzetközi idézettséggel is
rendelkeznek.
Pupp Réka adjunktus a tanszékünkön folyó nyelvészeti oktatás felelőse,
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nyelvészeti tárgyakat tanítva a kutatásai jó része is ezekre vonatkozik,
a morfológia és szintaxis román anyanyelvűeknek való tanítása közben felmerülő kérdéseket, a fordíthatóságra vonatkozó problémákat firtatja. Legtöbb publikációja a szövegtan körébe sorolható.
Szilágyi Szilárd adjunktus régi magyar irodalmat, művelődéstörténetet
oktat, a fontosabb kutatási területei is e témaköröket érintik. Tervei között
szerepel az oszmán-török kultúrának a régi magyar irodalomra és irodalmi
nyelvre való hatásának kimutatása, Kúnos Ignác élete és munkássága, hatása a török nyelvújításra, vizsgálja a türk népek hősi eposzainak elemeit a
magyar népmesékben, népmondákban.
E cikk írója, Bányai Éva professzor 20–21. századi magyar irodalommal,
főként kortárs magyar prózával foglalkozik, azonbelül is a kortárs magyar
irodalomban megjelenő geokulturális/interkulturális aspektusokkal, valamint kortárs átmenet-narratívákkal (ez utóbbi kutatási terv, mint ahogyan
több korábbi is, az MTA-pályázat támogatását is élvezi). A kultúraköziségre
irányuló figyelmet kétségkívül nagyban befolyásolja a bukaresti jelenlét, az
a különleges közeg, amely érzékenyebbé tesz a másság/idegenség, a peremlét, a köztesség és a margináliák vizsgálatára. Ez annál inkább is lényeges,
ugyanis – hogy visszatérjünk az intézményes keretek közé – a tanszék
posztmodern kori leépítése, elsorvasztása az ún. bolognai folyamatnak is
köszönhető, a tanszékeknek – mint intézményes formáknak – megszüntetése az intézetesítés keretében folyt, ezért a jelenleg működő intézetekben
csoportok, szakok vannak, de továbbra se szoktunk le a tanszék megnevezésről. A nagy átalakulások közepette a többi, szintén marginalizált tanszéki
csoporttal, a héber és a roma szakkal alakítottunk egy közös intézetet: Hungarológia, Judaisztika és Roma Intézet a nevünk, egyébként kiváló szakmai
és emberi kapcsolatokat ápolunk az intézetbeli judaista és roma szakos kollégákkal. E történelmi helyzetet kihasználva meg is alapítottunk egy közös
kutatócsoportot, amely a különböző nyelveken és különböző kultúrákban
megjelenő másság-/idegenségképet vizsgálja – Imaginea Celuilalt / A Másik
képe címmel: magyar, román, héber és roma szövegekben és vizuális alkotásokban vizsgáljuk a kulturális átjárásokat, ön- és másságképeket.
Két másik közös tanszéki projektünk is hosszú távú, és mindkettő a fordításhoz, a magyar–román kulturális, irodalmi, nyelvészeti kapcsolatokhoz
sorolható:
1. A Fordítás terei címet viseli, a szövegek fordíthatósága, a kulturális
és textuális átjárások megragadása a cél, elméleti és gyakorlati, interdiszciplináris megközelítések révén. Szintén idetartozik egy nagyon konkrét
cél: Dumitru Elena volt hallgatónk, aki jelenleg a római Sapienza Egyetem
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munkatársa, de nálunk doktorált magyarul Balassi költészetéből, elsőként
fordított románra több fontos Balassi verset, e kétnyelvű, Balassi Célia-
ciklusának magyar–román nyelvű verskötetének kiadását tervezzük megjelentetni, amely hiánypótló könyv lesz.
2. A magyar irodalom történetei románul, románoknak c. projekt keretében, lényegében egy szélesebb olvasóközönségnek, de az egyetemi hallgatóknak is alapkönyvként szolgáló többkötetes irodalomtörténet megírása a
cél, amelyet a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen oktató kollégákkal közösen szeretnénk létrehozni, s amely szintén hiánypótló kiadvány lesz.
Egy másik csoportos kutatási projekt is a bukaresti magyar szellemi és
kulturális örökséghez köthető, egy korábbi tervnek a folytatása: A magyar
kulturális/irodalmi élet Bukarestben c. projekt keretén belül vizsgáljuk
a romániai magyar irodalmi hálózatot, az értelmiségi kapcsolatrendszert a
Majtényi Erikhez és Szász Jánoshoz írt levelek tükrében, amely hagyaték
feldolgozása több éve elkezdődött, megtörtént az anyag digitalizálása, de az
érdemi feldolgozás ezután következik.

4. kép: Tanszéki tanulmányi kirándulás a Székelyföldön
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Egyháztörténet és állagmegóvás
Buzogány Dezső

Rövid történelmi előzmény, általános keret

T

udomásom szerint jelenleg az Erdélyi Református Egyházban állagmegóvást csak egyetlen intézmény végez, a Pokoly Józsefről elnevezett egyesület, amely ugyanakkor egyháztörténet-kutatással is foglalkozik,
tehát erről az egyesületről lesz szó az alábbiakban. A Pokoly Társaság 2012ben alakult meg. Történetéről sokat egyelőre még nem lehet mondani, annál
többet az előzményeiről, és arról az útról, amely idáig vezetett. A munka
csoport működése szorosan kapcsolódik az erdélyi református egyháztörténet kutatásához. Erdélyben az egyháztörténet-kutatásnak hosszú
ideig nem alakult ki intézményes kerete. A kommunista időben két olyan
intézmény is volt, amely keretül szolgálhatott volna ennek, a Protestáns
Teológiai Intézet és az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára (mai nevén erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár), de az
akkori viszonyok közepette szervezett intézményi háttérre még gondolni
sem lehetett. A kilencvenes fordulat után új lehetőségek előtt találta magát
ez a tudományág is. Nem véletlen tehát, hogy épp ez a két intézmény lett
a megújuló egyháztörténet-kutatás fészke. Először a Protestáns Teológiai
Intézet egyháztörténeti tanszéke indított el kutatási és könyvkiadási programot azzal a céllal, hogy fiatal kutatókat neveljen, illetve a kommunista
időszak óta elfekvő és az újonnan születő egyháztörténeti munkákat kiadja.
Az utánpótlás-nevelés eléggé bizonytalanul indult, de a kezdeti megtorpanások ellenére mégiscsak felgyorsult, 1999-ben pedig megszületett az Erdélyi
Református Egyháztörténeti Füzetek könyvsorozat is, a már említett kettős
céllal. A két intézmény akkor talált egymásra, és alakított ki amolyan félintézményi keretet, amikor 1999-ben sor került Bod Péter zsinati végzéseket
tartalmazó gyűjteményének a kiadására. Azóta is sikeresen együttműködnek.
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Időközben új kapu nyílt meg a tudományág előtt. 1993-ban megszerveződött a kolozsvári állami egyetemen a Református Tanárképző Kar, és itt
2001-től lehetőség adódott a mester- és a doktorképzésre. Tekintettel arra,
hogy a karon magyar nyelvű oktatás folyt, és a két fokozatot anyanyelven
is meg lehetett szerezni, ugyanakkor pedig a történelem szakon nem volt
magyar nyelvű doktorképzés, sok történész és művészettörténész jelentkezett a kar doktori iskolájába. Ez olyan lehetőséget csillantott fel a doktori
iskola egyháztörténész tanára előtt, amelyet mindenképpen ki kellett használnia az egyháztörténet javára. Ki is használta, és a jelentkezőket többnyire
az egyháztörténet vagy egyházművészet irányába terelte. Idő múltával az
itt alakult egyháztörténészi munkaközösség mind jobban és jobban működő szakmai közösséggé érett. Az érési folyamatban igen kiemelt szerepet
kaptak az éveken át végzett rendszeres terepgyakorlatok. Amikor pedig
nevet kellett választani, akkor erre a Pokoly József neve tűnt alkalmasnak,
aki egyike volt az 1895-től Kolozsváron megalapított Református Teológiai
Fakultás első tanárnemzedékének, az egyháztörténeti tanszéken. Többéves
kutatómunka és előkészület után végre 2012-ben a munkacsoport törvényesen is bejegyzett Társasággá alakult át.

A Pokoly József Egyháztörténeti Műhely
A korai Pokoly József Egyháztörténeti Műhelyt nem lehet különválasztani a
későbbi Pokoly Társaságtól. Az előbbi tágabb szakmai közösséget alkotott,
és amolyan mozgalom volt, az utóbbi pedig szűkebb szakmai közösség, és
többé-kevésbé intézményesített kutatást és állagmegóvást végez. Vegyük
sorra ezeket.
Az egyháztörténeti műhely tehát amolyan mozgalom volt, és ennek
keretén belül csoportos és egyéni kutatások egyaránt történtek. A beszámolót a Protestáns Teológiai Intézetben elindított egyháztörténet-kutatással kell kezdenem. 1996–97 között csoportos kutatás keretében vettük
vizsgálat alá Bod Péternek a református zsinatok végzéseiről készített gyűjteményét Albert András és Simon Anna volt teológiai hallgatókkal, és
adtuk ki később 1999-ben, közösen az Erdélyi Református Egyházkerületi
Levéltárral. Utána, 2001–2003 között, Ősz Sándor Előddel és még néhány
akkori diákkal ugyancsak csoportos kutatást és forrásfeltárást végeztünk a
Hunyad-Zarándi egyházmegyében, és ennek anyagát három kötetben jelentettük meg. Ezzel párhuzamosan a jelenkor egyháztörténetének a kutatását
is elindítottuk három diákkal (Kádár Tamás, Mihály Lehel, Sebestyén Előd),
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és az egyházkerületi levéltárban, illetve a Protestáns Teológia levéltárában
talált adatokból készítettük el összefoglaló kötetünket a Protestáns Teológia 1950–55 közötti életéről. Később ugyancsak teológiai hallgatók (Tőkés
Attila, Szabadi Erzsébet, Gede Csongor, Kasza Erika, Barabás Attila és
Bartha Réka) végeztek forrásfeltáró kutatómunkát az erdélyi református
kollégiumok két háború közötti életéről, és ez gyűjteményes kötetben látott
napvilágot 2006-ban. Ezenkívül több kisebb cikk és tanulmány is megjelent
a Református Szemlében, a két világháború közötti időszak egyháztörténetéről Barabási Endre, Gavrucza Emese, Bartha Réka és más teológiai hallgatók tollából.
Egyéni kutatásról is számot adhatunk. A Műhely által elindított programok egyikében Kurta József az Öreg graduállal foglalkozott, amelynek
eredményeit külön kötetben jelentettük meg 2002-ben, aztán egyéni kutatóként működött itt Kolumbán Vilmos József is, akinek két kötetét is sikerült megjelentetni: Törvényhozó egyház, 2002, illetve Backamadarasi Kis
Gergely, 2005. Ugyancsak ide sorolható Ősz Sándor Előd, aki a hunyad-zarándi forrásfeltárás mellett a szászvárosi református kollégium diákságának
a névsorát is kiadta (megjelent 2006-ban). A felsorolt kutatások eredményeit az EREF sorozatban publikáltuk.
A felkutatott forrásanyag hatalmas mérete új sorozat elindítását tette
szükségessé. Így született meg 2001-ben az Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok sorozat, többnyire forrásközlés céljával. Ebben csoportos és
egyéni forrásfeltárások is napvilágot láttak. Jelen pillanatig 9 kötete jelent
meg: az erdélyi református egyházkerület zsinati végzéseinek két kötete, a
Hunyad-Zarándi Református Egyházközségek történeti katasztere 3 kötetben, a Sepsi református egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1 kötetben,
a nagysajói káptalan egyházközségeinek történeti katasztere 1 kötetben,
a Hunyad-Zarándi Református Egyházmegye Parciális Zsinatainak végzései 1 kötetben, és a Küküllői református egyházmegye parciális zsinatainak
1 kötete.
2001-től a Protestáns Teológia egyháztörténet-tanára meghívást kapott
az állami egyetemen működő tanárképző karra, ahol létrehozta a Pokoly-
műhely ottani fiókját. Az itt elindult kutatásba kapcsolódtak bele kezdetben
a mesteri fokozatra jelentkező hallgatók, 2003 után pedig a tanár PhD-hallgatói. 2002–2012 között itt is több egyéni és csoportos kutatás indult.
Az egyéni kutatók közül hadd emeljük ki azokat, akik a műhely szélesebb
közösségéhez tartoztak: Kis Juhász Vilmos az egyházi énekanyag vizsgálatát végezte el, Szász Anikó a kolozsvári református egyházközség 17. századi életébe nyújtott betekintést, Fejér Tamás a fogarasi református iskola
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működésének részleteit tárta fel, Gálfi Emőke a gyulafehérvári hiteleshely
requisitorait mutatta be, László Kimpián Annamária a marosvásárhelyi
Teleki–Bolyai könyvtár supralibrosairól írt, Tóth Levente az udvarhelyszéki református egyház patrónusainak egyházi működését tárta fel, Straubné
Rácz Etelka a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 20. századi
megalakításának a kérdéskörét vizsgálta, Kovács Mária Márta az egyházi
kegyszereket, az ón- és ötvösműveket dolgozta fel, Tamásné Horváth Iringó
az egyházközségek textíliáit kutatta, Nagy Alpár Csaba a dél-erdélyi református egyházkerület életére vonatkozó levéltári anyagot tárta fel, Jánosi
Csongor a volt Állambiztonsági Szolgálat levéltárában lévő adatokat gyűjtötte össze a református egyház 20. század közepi életéről, Kis Zoltán a
kommunista korszakban elindított kollektivizálás egyházi lecsapódását
követte nyomon, Sipos Dávid pedig az egyházi orgonákat vizsgálta.
Ezek többnyire egyéni kutatások voltak. Az állami egyetemen elindított
csoportos egyháztörténet-kutatásokat már csak a Műhely szűkebb közössége végezte. Kezdetben tagjai voltak Kovács Mária Márta, Tamásné Horváth Iringó és Tóth Levente, valamennyien PhD-hallgatók, és Ősz Sándor
Előd teológiai hallgató, majd levéltáros, (ő is PhD-hallgató volt, mostanára
meg is védte doktori dolgozatát), később csatlakozott Sipos Dávid, ugyancsak PhD-hallgatóként (mára már ő is doktorált). 2002–2009 között közös
kutatási program fogta össze őket: a Küküllői református egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyveinek és parciális zsinatai végzéseinek a feltárása, sajtó alá rendezése. Kutatásaink eredményeit négy kötet foglalja össze
(2008–2012), amelyek az itt elindított Fontes Rerum Ecclesiasticarum
in Transilvania sorozatban jelentek meg. 2007–2010 között elvégezték az
egyházmegye gyülekezeteiben fennmaradt értéktárgyak (klenódiumok,
textíliák, harangok, orgonák) és az egyházközségi levéltárak anyagának a
leltározását és digitális rögzítését. A négy vaskos kötet nemcsak az egyházlátogatási jegyzőkönyvek szövegeit tartalmazza, hanem szakszerű bevezetőt,
a gyülekezetek lelkészeinek és tanítóinak a névsorát, szaktanulmányokat a
gyülekezetek klenódiumairól, textíliáiról és orgonáiról, továbbá részletes
tárgymutatót, tematikus bontásban, és a kötetben szereplő latin szavak és
kifejezések szótárát.
Összesítve a Pokoly József Egyháztörténeti Műhely eddigi termését,
adatszerűen: az EREF 1999–2015 között 20 kötetet jelentetett meg. Ebből
fiatal szerzők eredeti munkája 9, a kommunista uralom alatt elfekvő írás 5,
rövidebb forrásközlés 5, egyéb 2, előkészületben: Lelkész és egyházközség a
kommunizmus idején. Az össztermés közel 4500 oldal. Az Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok sorozatban megjelent 9 kötet, közel 4000 oldal,
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a Fontes Rerum Ecclesiasticarum in Transylvania sorozatban pedig 4 kötetet
sikerült kiadni, 3200 oldal dokumentumot és ezek szakszerű feldolgozását.
A Pokoly-műhely szűkebb szakmai közössége kifejezte igényét, hogy a
doktori iskola elvégzése után is együtt maradjon. Ez alapján került sor 2012ben a tulajdonképpeni Pokoly Társaság hivatalos állami bejegyzésére, egyesületként. Tagjai: Sipos Gábor egyetemi docens, Buzogány Dezső egyetemi
tanár, Kolumbán Vilmos József egyetemi tanár, öt végzett PhD-hallgató:
Kovács Mária Márta muzeológus, Tamásné Horváth Iringó és Tóth Levente,
az Egyesület alkalmazottja, illetve két PhD-hallgató: Ősz Sándor Előd levéltáros és Sipos Dávid. Azóta az egykori PhD-hallgatók mind megvédték doktori értekezésüket.
A sorozatos kutatóutak tapasztalata az, hogy a meglátogatott gyülekezetekben minden baráti figyelmeztetés ellenére sem történt előrelépés az
értéktárgyak és levéltári anyag megfelelő tárolására nézve. Ezért Egyesületünk elhatározta, hogy új programot indít, és végigjárja az egyházkerület
valamennyi gyülekezetét, s a digitalizálás és a leltározás mellett rendbeszedi a levéltárat, illetve elvégzi az értéktárgyak szakszerű tárolását is. Erre
nagyobb támogatást is sikerült szerezni, és 2015 végétől az erdélyi református egyházkerület hivatalos programjaként végezte ezt a munkát, így
készülvén a reformáció 500. jubileumára. A 549 gyülekezetből 228 gyülekezet anyagát részben feltártuk, részben digitalizáltuk, részben megtörtént
a szakszerű állagmegóvás is. (Brassó: 30 egyházközségéből 6 egyházközséget felmértünk, a Dési egyházmegye több mint 84 egyházközségéből
23 gyülekezet felmértünk [a felsorolt 84-ből mára már számos eltűnt], Erdő
vidéki: 17 gyülekezetből mind a tizenhét kész, Görgényi: 56-ból 42 megvan,
Hunyadi eme: 26-ból 11 megvan, Kalotaszeg: 33-ból 1 van meg, Kézdi–Orbai:
34-ből 33 megvan, Kolozsvári: 36-ból 13 megvan; Küküllő: 70-ből 27 megvan; Marosi: 44-ből 11 megvan; Maros–Mezőségi: 30-ból 5 megvan; Nagyenyed: 45-ből 9 megvan; Sepsi: 29, mind megvan; 47-ből 0 megvan; Torda:
15-ből 1 van meg.)
Tevékenységünk azonban nem merül ki csak ennyiben. Jól tudjuk, hogy
nincs biztosíték arra nézve, hogy a rendbeszedett egyházközségi emlékanyag megmarad ebben a rendezett formában. Ezért rendszeres tájékoztatásokat is tartunk gyülekezeti tagoknak és helyi lelkészeknek egyaránt.
Ezeken felhívjuk a figyelmet az emlékanyag történelmi és művészi értékére,
továbbá arra, hogy mennyire fontos ezeket szakszerűen tárolni és esetenként megjavíttatni, illetve tanácsokkal szolgálunk a tárolásra és javításra
nézve. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor elkezdődött a lelkész- és vallás
tanárjelöltek felkészítése is az állagmegóvó feladatra.
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Miben lehetne összefoglalni e jelen bemutatót? Nos, a 20. században
nem alakult ki intézményes egyháztörténet-kutatás, csak egyszemélyes,
tehát a tudományág, szakember hiányában, hosszú ideig nem fejlődhetett
megfelelőképpen, megrekedt a félúton (valahol a műkedvelés és a szakmaiság között), és sokáig nem tudott továbblépni, következésképpen nem
számíthatott a történettudomány szakmai elismerésére (egy-két egyéni
teljesítménytől eltekintve). A Pokoly József Egyháztörténeti Műhely és a
vele párhuzamosan működő Pokoly Társaság egyik célja az, hogy ezt az elismerést meg- vagy visszaszerezze, és új, a szakmai színvonalnak is megfelelő
szakágként legyen jelen az erdélyi és az anyaországi történettudományban.

E g yh á z t ört énet és áll a gmegóvás

Ro magy tud intézményi keretekben.indd 63

63

08/01/2019 12:22

Orvosbiológiai kutatás
a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE)
Szilágyi Tibor

Múlt és jelen

Az

erdélyi magyar nyelvű orvosképzés több évszázados múltra tekint vissza. Mária Terézia Kolozsváron a volt jezsuita főiskolát
1774-ben továbbfejlesztette, az addig működő bölcsészet és hittudományi
kar mellé jogi, majd 1775-ben orvosi kar beindítását rendelte el. E felső
fokú tanintézet neve, rangja és tananyaga az idők folyamán többször változott. Az orvosi kar 1817-ben önállósult, és Orvos-Sebészi Tanintézet névvel
az 1872-ben megalapított Kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetem
beindításáig működött, alapjául szolgálva az egyetem orvosi karának 1.
Magyarország 1872-ben Kolozsváron létrehozott második egyeteme
négy karral, köztük az orvosival, gyors és eredményes fejlődésnek indult.
1881-ben felvette a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem nevet.
Erdély Romániához csatolása után 1920/21-ben a magyar miniszter
tanács a kolozsvári egyetemet Szegedre helyezte át, ahol 1940-ig működött. A második bécsi döntést követően az egyetem visszatért Kolozsvárra,
és 1940 októberében öt karral, köztük az Orvosi Karral ismét megkezdte
működését. 1945-ben a román tannyelvű I. Ferdinánd Tudományegyetem
visszatért Kolozsvárra, és ezzel párhuzamosan „új” magyar tannyelvű Állami

1 Péter Mihály és Péter H. Mária, Hasznos emlékeztető. In: A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és
gyógyszerészképzés 70 éve. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015.
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Tudományegyetem létesült, amely később a Bolyai Tudományegyetem
(BTE) nevet kapta.
A Szebenből visszatérő román Orvosi Fakultás az összes egyetemi és
klinikai épületet magának követelte, és ezek helyett semmiféle elfogadható
ajánlatot nem tett, ezért a BTE Orvosi Karát Marosvásárhelyre költöztették. Az 1948-as tanügyi reform során a marosvásárhelyi Orvosi Kar kivált
a BTE kereteiből, és létrejött a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Intézet, amely továbbra is magyar tannyelvű intézményként működött.
1962-ben pártutasításra a minisztérium elrendelte a kétnyelvű oktatást. Ettől kezdve a hallgatók magyar nyelven hallgatták az előadásokat, de
román nyelven részesültek gyakorlati kiképzésben. Ezzel megindult, majd
egyre kifejezettebbé vált az egyetem elrománosítása, illetve magyar jellegének megváltoztatása. 2
1991-ben az intézmény nevét Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre
(MOGYE) változtatták, de az oktatás nyelve és formája nem változott.
A 2011-es oktatási törvény felcsillantotta a reményt, hogy ez a sorvasztási
folyamat megfordítható vagy legalábbis megállítható lesz, de a román egyetemi vezetőség, a tanügy-minisztérium és az országos akkreditációs hatóság
jól szervezett összjátéka megakadályozta az önálló magyar nyelvű oktatás
intézményi kereteinek megvalósítását.
1. táblázat: A MOGYE magyar tagozatának oktatói létszáma karok és fokozatok
szerinti bontásban. Az utolsó oszlop az egyetem teljes oktatói személyzetét mutatja

Fokozat/Kar

Orvosi

Gyógyszerészeti

Fog- Teljes magyar
orvosi
tagozat

Teljes
egyetem

Egyetemi tanár

13

1

1

15

57

Docens

11

4

1

16

60

Adjunktus

44

8

4

56

168

Tanársegéd

26

1

6

33

116

Ideiglenes
tanársegéd

21

5

5

31

80

Összesen

115

19

17

151

481

2 A témával mélyebben foglalkozni kívánó olvasó számára jó kiindulópont lehet Péter Mihály:
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem történetével és tevékenységével foglalkozó munkák
jegyzéke. Orvostudományi Értesítő, 2010. 83(2).140–145. www.orvtudert.ro.
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Jelen pillanatban is az 1962-ben bevezetett rendszer szerint zajlik
az oktatás: az előadások magyarul, a gyakorlati tevékenység románul.
A 2015/2016-os tanév elején 1671 hallgató tanul a MOGYE magyar tagozatán, ebből 963 orvosi, 143 általános asszisztensi szakon az Orvosi Karon,
300 magyar tagozatos hallgató van a Fogorvosi Karon és 265 a Gyógyszerészeti Karon. Az egyetemnek alap- és osztatlan képzésben összesen
5029 hallgatója van, ebből a román és magyar tagozat mellett 391 hallgató
az angol tagozaton tanul. Mesterképzésben 300 hallgató vesz részt, ebből
12 a magyar nyelvű orvosi biotechnológia szakon. (A MOGYE magyar
tagozatához tartozó oktatók számát az 1. táblázat mutatja be.)

Tudományos kutatás a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen
A MOGYE-n – a romániai egyetemek többségéhez hasonlóan – nincsenek
főállású orvosbiológiai kutatók. A tudományos munka sok esetben csak egy
mellékág a mindennapos kórházi gyógyító- és egyetemi oktatótevékenység
mellett. Ennek ellenére az egyetemen vannak elhivatott, szenvedélyes kutatók és lelkes kutatócsoportok is.
Az orvosbiológia megvalósításai univerzálisak, nemzeti mivoltot keresni bennük értelmetlen. A MOGYE-n általában nincsenek elkülönült magyar
kutatócsoportok, de vannak kutatómunkát végző személyek, akik a magyar
tagozathoz tartoznak, és magyar nyelven közölnek. Ezen oktatók/kutatók
sikeres pályafutása elengedhetetlen a magyar tagozat megerősödéséhez.
A továbbiakban a magyar tagozat oktatóinak a tudományos tevékenységét mutatjuk be, a teljesség igénye nélkül, függetlenül attól, hogy egyénileg,
illetve magyar vagy román kollégákkal együtt végzik kutatómunkájukat.

Az Orvosi Kar magyar oktatóinak
legfontosabb kutatási területei
M 1 FŐTA N SZÉ K

Az ABR-BCL gén molekuláris vizsgálata klinikai anyagok feldolgozásával. A vastagbél nem daganatos/féldaganatos elváltozásainak ellenőrzése.
Az embriók különböző fejlődési folyamatainak nyomon követése (vomeronazális szerv, tápcsatorna, fogak, medence). A májfejlődés kutatása.
Az atherosclerosis és atherothrombosis patomechanizmusainak kuta66
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tása. A stroke morfológiai, immunhisztokémiai és molekuláris jellemzése,
valamint farmakológiai befolyásolhatóságának tanulmányozása kísérleti
állatmodellben. A neoangiogenezis vizsgálata szolid és hematológiai malignus tumorokban. Kísérletesen indukált osteoarthritis morfológiájának és
farmakológiai vonatkozásainak jellemzése.
ALK-mutációk előfordulásának vizsgálata szelektált tüdődaganatos
populációban. A tüdő adenocarcinomák és laphámrákok citológiai paramétereinek meghatározása morfometriai módszerekkel, valamint pulmonaris
hypertensióban megjelenő szöveti elváltozások quantifikálása morfometriai módszerekkel. A gastrointestinális stromális tumorok új, lehetséges prognosztikus és prediktív súllyal bíró tényezőinek a kutatása.
Képalkotó eljárások alkalmazása a mell patológiájában és diagnosztikájában. Ultrahangvezérlés alatt végzett mellbiopszia. A pajzsmirigygöbök
multidiszciplináris értékelése. Az újszülöttkori csípő vizsgálata ultrahang
használatával a diszplázia korai felismeréséhez. Magas vérnyomásos betegek esetében a kísérőbetegség markerei és a kognitív diszfunkció összefüggésének tanulmányozása agyi mágneses rezonancia segítségével.
Terápiás célokra alkalmazott ultrahang effektív dózisainak tanulmányozása. Az ultraibolya-sugárzás biológiai hatásainak vizsgálata.
Gyakori felnőttkori betegségek, mint például az anyagcsere-betegségek,
a 2-es típusú cukorbetegség, az elhízás, az esszenciális hipertónia, az atherosclerosis, az alkoholmentes hepaticus steatosis etiopathogenezisében
szerepet játszó genetikai kockázati tényezők vizsgálata. A kockázati gének
polimorfizmusainak vizsgálata lánc-polimerizációsreakción (PCR) alapuló
módszerekkel.
M 2 FŐTA N SZÉ K

Az epilepszia kialakulási mechanizmusainak megismerése állatkísérletekben végzett, komplex elektrofiziológiai és viselkedéstani megfigyelések,
valamint a társult ideghálózati és molekuláris elváltozások tanulmányozása
révén. Az idegsejtek közötti kommunikáció és az egyedi sejtek jelfeldolgozó
képességének mennyiségi jellemzése, a GABA-tartalmú, gátló hatású közti
neuronok (interneuronok) szerepének tanulmányozása az agykéregi ideghálózatok működésében.
Amerikai, magyarországi és romániai együttműködés keretében hét
külön munkacsoportra épülő dohányzáskutatás, amely kiterjed az általános
iskolások és középiskolások, szociális intézményekben élő fiatalok, várandós
anyák, orvostanhallgatók dohányzási szokásainak a követésére, különböző
megelőzési és leszokási tevékenységek megszervezésére, az alkalmazott
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módszerek hatékonyságának a vizsgálatára, gazdasági hatástanulmány végzésére és a cigarettafüst okozta levegőszennyezés monitorozására.
A szarkopénia (az izomtömeg és izomerő progresszív leépülése) életminőségre gyakorolt hatásának felmérése és az első szarkopéniaspecifikus
életminőség-kérdőív validálása.
Mikrobiológiai kutatások, melyek elsősorban a következő témakörökben zajlanak: közösségi és kórházi methicillinrezisztens Staphylococcus
aureus törzsek molekuláris jellemzése, karbapenemáztermelő enterobaktériumok vizsgálata, Clostridium difficile fertőzések előfordulása, kórházi
fertőzésekben szerepet játszó patogének molekuláris járványtana, kórházi
antibiotikum-felírási szokások elemzése, multirezisztens Mycobaterium
tuberculosis törzsek vizsgálata, parodontopathiákban előforduló baktériumok vizsgálata.
A szívérrendszeri betegek gyógyszertársításainak jellemzése farmako
epidemiológiai kutatások révén, továbbá a gyógyszerek gyermekadagjainak
vizsgálata.
A HIV-fertőzés és a D-vitamin kapcsolatának, valamint a HIV-fertőzés és a szívérrendszeri betegségek kapcsolatának vizsgálata. Humorális
immundeficienciák vizsgálata gyermekeknél, szérumfehérjék elektroforetikus vizsgálata és minőségbiztosítás az orvosi laboratóriumban.
M 3 F ŐTA N SZÉ K

Májbetegségek (cirózis, krónikus hepatitisek) – a portalis keringés vizsgálata, gyulladásos bélbetegségek, a vastagbél daganatos megbetegedéseinek
rizikófaktorai. Vesekőbetegség, illetve a portalis hipertónia ultrahangos
diagnosztikája.
Vascularis patológia, hipertónia, szívérrendszeri rizikófaktorok – lipo
protein(a) és C-reaktív protein kapcsolata, osteoprotegerin perifériás
arteriopátiában. A nem alkoholos zsírmáj vizsgálata.
Hematológiai kórképek, leukémiák genetikai hátterének vizsgálata,
kezelésének optimizálása, őssejtterápia alkalmazása. Diabetológia, bizonyos népcsoportok metabolikus jellegzetességeinek vizsgálata.
Szívelégtelenség – mellkasi ultrahang szerepe, akut szívelégtelenség
prognosztikai faktorai, noninvazív szív-elektrofiziológia – szívfrekvencia
variabilitás-analízis analízis aritmiákban, korai repolarizációs szindróma,
alvásmedicina – alvási apnoé szívelégtelenségben, terhesek alvásvizsgálata,
3D-ultrahang-felhasználás. Érbetegségek – arteriopátiák kezelése, fotopletizmográfia használata érbetegségekben és metabolikus betegségekben.
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Intervencionális kardiológia – infarktusregiszter, a frakcionális flow-
rezerv vizsgálata, plakkvizualizálás intravascularis ultrahang (IVUS) és opti
kaikoherencia-tomográfia (OCT) felhasználásával, noninvazív kardiológiai
imagisztika – a plakkvulnerabilitás jellemzőinek vizsgálata, aritmológia
– implantábilis készülékek a szívelégtelenség kezelésében, vascularis patológia – disztális érintettség kezelése.
24 órás vérnyomásmérés, Holter-diagnosztika alkalmazása szívbetegségekben. Cardiovascularis prevenció. Tabakológia.
M 4 FŐTA N SZÉ K

Cukorbetegséggel társuló major depresszió alvásélettani, cirkadiánbiológiai és neurokognitív vonatkozásainak tanulmányozása. Előrehaladott
Parkinson-kóros betegek komplex felmérése a megfelelő invazív terápia
kiválasztására. A motoros teljesítményingadozások és diszkinézisek elemzése mozgáskövető eszközök segítségével.
A depresszió és öngyilkosság, szkizofrénia és szomatikus betegségek,
alkoholizmus és személyiségzavarok, szorongás és pszichoszomatikus
betegségek kapcsolatának tanulmányozása.
Szűk spektrumú UVB-sugárzás kiterjedt atópiás ekcémára gyakorolt
hatásának vizsgálata. Szifiliszes betegek szexuális úton terjedő társfertőzéseinek felmérése.
Az intravénás C-vitamin hatékonyságának felmérése szeptikus betegeknél.
A MTHFR C677T gén mutációi és a methotrexat-érzékenység illetve
toxicitás közötti összefüggés vizsgálata akut limfoblasztos leukémiás betegeknél. A daganatos gyermekek humorális immunitásának vizsgálata és a
betegség előtt kapott oltások védő hatásának követése kemoterápia esetén.
A humán immunodeficiencia-vírus (HIV) fertőzések és társbetegségeinek vizsgálata, humán papillomavírus- (HPV) fertőzések vizsgálata, szív-
érrendszeri kockázatok felmérése HIV-fertőzött betegeknél.
M 5 FŐTA N SZÉ K

A gyomorrák multimodális terápiájának optimalizálása az intraoperatorikusan meghatározott őrszemnyirokcsomó-statustól függő sebészi technikával
és HER-2 gén amplifikációval, in situ hibridizációval. Korai, előrehaladott
gyomorcarcinomák endoszkópos biopsziáinak vagy műtéti specimenjeinek
molekuláris sajátosságai kelet-európai és japán betegeknél.
A szülészeti betegellátás javítását célzó tanulmányok a következő témakörökben: magzati ultrahangvizsgálat és első trimeszteri magzati anatómia,
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a lepénybeágyazódás folyamata, terhességi magasvérnyomás-betegség, a
szülés beindulásának folyamata, gyermekágyasok szövődményeinek megelőzése, perinatális medicina. Női incontinentia-műtétek optimizálása. A fiatalkori terhesség problémájának vizsgálata.
Nem cementezett acetabuláris, illetve femurális komponensek biointeg
rációjának közép- és hosszú távú utánkövetése. A csontpótlás a revíziós
ízületi sebészetben. Különböző típusú csontpótló anyagok alkalmazása
(kísérletes és klinikai) az ortopéd sebészetben. A csontgyógyulás folya
matának vizsgálata. Ortopédiai és sporttraumatológiai műtétek utáni rehabilitáció. Autológ rekondicionált plazma alkalmazása a degeneratív ízületi
folyamatok megelőzésében. A biomarkerek szerepe a arthrosis súlyossági
fokának a megállapításában. Hallux valgus sebészeti tervezése és 3D-model
lezése. Ortopédiai műtétek ráfordítás-eredmény vizsgálata.
A prosztatarák rizikó- és prognosztikai faktorainak tanulmányozása biológiai markerek segítségével. A hipoaktív detruszor patológiájának
urodinámiás vizsgálata. A kőbetegség multimodális kezelési lehetőségei.
Urolithiasis és multirezisztens vizeletfertőzések. A felszínes húgyhólyagdaganatok recidíváját és progresszióját befolyásoló tényezők (prolaktin,
homocisztein, Fascin1).

A Gyógyszerészeti Kar legfontosabb kutatási témái
Gyógyszer-technológia témakörben: biodiszponibilitás növelése nanoszálképzésre alkalmas polimer diszperziókkal; nanoméretű gyógyszerhordozók
formulálása, előállítása és vizsgálata kísérletterv alkalmazásával; rosszul
oldódó hatóanyagból készült nanoszál kompozitok gyógyszerformában
történő alkalmazása; orodiszperz tabletták ható- és segédanyagainak kompatibilitási vizsgálatai és formulálásuk optimalizálásának kísérlettervezése.
Farmakológia témakörben: tapentadol szorongásra és kognitív funkciókra gyakorolt hatásának vizsgálata; az endokannabinoid rendszer centrális
szerepe atípusos antipszichotikumok okozta testsúlygyarapodás kialakulásában; transzkripciós faktorok vizsgálata az adipogenezis során pszichotrop
szerek hatására.
Gyógyszer-analitika témakörben: semleges vegyületek enantioszelektív komplexációjának vizsgálata kapilláris elektroforézissel és ciklodextrinkomplexek szerkezeti jellemzése; rufinamid-ciklodextrin zárványkomplexek
előállítása és analitikai jellemzése; borátkomplex képződésén alapuló királis
elválasztások tanulmányozása; azolszerkezetű antimikotikumok NMR-pH
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titrálása; szelektív szerotonin visszavételgátlók királis elválasztása kapilláris elektroforézis alkalmazásával, sav-bázis egyensúlyainak tanulmányozása,
vírusellenes szerek és koleszterinfelszívódást gátló hatóanyag sav-bázis
egyensúlyainak tanulmányozása; királis elválasztása az azoltípusú gombaellenes vegyületeknek kapilláris elektroforézis alkalmazásával és az azol
típusú gombaellenes vegyületek sav-bázis egyensúlyainak tanulmányozása.
Farmakognózia témakörben: különböző gyógynövények (Chrysanthe
mum balsamita L., Syringa vulgaris L.) részeinek/herbáinak analitikai vizsgálata, a hatóanyagspektrumok közti összefüggések feltárása, valamint a
farmakológiai hatásért felelős vegyületek frakcionálása és azonosítása.
Toxikológia és biofarmácia témakörben: nem szteroid gyulladáscsökkentők ciklodextrinkomplexeinek előállítása és vizsgálata; adalékanyagok
és szennyezők mérése különböző típusú élelmiszerekből (analitikai módszerek [HPLC, GC] kidolgozása); a vörösborban megtalálható polifenolok
izolálása és az antioxidáns-hatás mérése (in vivo és in vitro).
Biokémia, klinikai biokémia és immunológia témakörökben: a csontritkulás és ízületi bántalmakkal kapcsolatos témák – a Wnt-jelátvitel szerepének vizsgálata osteoblast-sejtkultúrában, illetve a proinflammatorikus
citokinek és extracelluláris mátrixdegradáló enzimek tevékenységének
tanulmányozása osteoporosisban és osteoarthritisben.

A Fogorvosi Kar legfontosabb kutatási témái
• Szkeletális kefalometriás határértékek a kraniofaciális növekedésben.
• Félelem és szorongás a gyerekfogászati gyakorlatban.
• Rögzített fogpótlások korai öregedésében szerepet játszó exogén
tényezők.

• Fogak morfológiájának variációja fejlődési rendellenességekben.
• Fogászati implantátumok biointegrációjának vizsgálata optikai módszerek segítségével.

Megvalósítások a nemzetközi tudományos élet
tükrében
2015 tavaszán az egyetemen egy átfogó felmérés készült minden oktató
tudományos eredményeiről. Ennek lényeges eleme volt a közlemények feltérképezése az ISI Web of Science (WS) adatai alapján. Az orvosbiológia
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1. ábra: Az oktatók publikációs tevékenysége a 2010–2014 időszakban a Web
of Science alapján. A kumulatív eloszláson az egyes oktatók WS-jegyzett cikkeinek
számát tüntettük fel (társszerzőséget is beleszámítva).
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2. ábra: Az Orvosi Kar oktatói tudományos tevékenységének nemzetközi láthatósága.
Az ábra a teljes életművet alapul vévő WS-összidézettséget mutatja. Három oktatónak
van 60 feletti összidézettsége (nincs feltüntetve az ábrán: 121, 222, 559)
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területén ebben az adatbázisban szereplő cikkeket tekinthetjük nemzetközi szinten igazán „láthatónak”. A felmérés rávilágított, hogy az oktatóknak jelentős hányada még társszerzőként sem közölt az elmúlt öt évben
WS-jegyzett cikket (1. ábra).
Aránylag jól jellemzi, hogy mekkora jelentősége van egy tudományos
eredménynek a nemzetközi tudományos életben, hogy hány független cikkben hivatkoznak az azt bemutató közleményre. A 2. ábra összegzi az Orvosi
Kar oktatói által valaha publikált cikkekre történő hivatkozásokat. Aggasztó, hogy az oktatók fele egyáltalán nem jelentetett meg WS-jegyzett cikket,
vagy ami megjelent, arra soha senki nem hivatkozott.
A legnagyobb idézettségű közlemények nemzetközi együttműködések
eredményeként láttak napvilágot, és általában a külföldi kutatóintézetben
vagy klinikán elért eredményeket mutatnak be. Száz feletti hivatkozás csupán három cikkre van. Ezeket a Transylvanian Academic Exchange Trust
támogatásával az oxfordi Medical Research Council Anatomical Neuropharmacology Unitban 1992–1997 között meghívott kutatóként dolgozó
oktatók közölték társszerzőként.
Egy kutató nemzetközi láthatóságát legjobban talán a Hirsch-index tükrözi, amely egyszerre veszi figyelembe egy személy publikációinak számát
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3. ábra: Az Orvosi Kar oktatóinak Hirsch-indexe
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és azok idézettségét (3. ábra). Három vagy annál magasabb Hirsch-indexe
kilenc oktatónak van, tehát ennyien közöltek pályafutásuk során legalább
három olyan cikket, amelyre legalább három hivatkozás van. Nemzetközi
viszonylatban ez rendkívül alacsonynak számít.

Jövőbeni kilátások és feladatok
A PhD-hallgatók a kutatómunka egyik alappillérét jelentik. Az elért eredményeik ugyanakkor nagymértékben hozzájárulnak a saját szakmai fejlődéshez. A doktori fokozat megszerzése előfeltétele egy végleges egyetemi
állás megpályázásának is. A doktori iskola tehát egyik központi eleme a
kutatásszervezésnek. A doktori képzésben nincs külön magyar tagozat,
de személyesen ismerve a hallgatókat a legtöbb esetben tudni lehet, hogy
a fokozat megszerzése után melyik tagozathoz csatlakoznának oktatóként.
A 2. táblázatból kiolvasható, hogy bár magyar témavezető inkább irányít
magyar doktorandusokat, és román románt, nagy átfedés van, ami az orvosbiológiai kutatásban természetes.
2. táblázat: A PhD-hallgatók nemzetiség szerinti eloszlása a témavezetők között
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Román

Összesen

Magyar

51

31

82
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14

155

169

Összesen

65

186

251

Aggasztó, hogy a 17 magyar doktorátusvezetőből 5 emeritus, és további
7 a következő öt évben nyugdíjba vonul. A magyar tagozat fenntartható fejlődése szempontjából kulcsfontosságú, hogy új magyar doktorátusvezetők
kerüljenek a doktori iskolába. Ehhez viszont a habilitáció megszerzése törvény által előírt feltétel, ezért a habilitációhoz szükséges tudományos eredményességet felmutató oktatók létfontosságúak a magyar tagozat hosszú
távú megmaradásához.
A tudományos munka megkezdésére már az alapképzés során lehetőségük van a hallgatóknak. A Tudományos Diákkör tanár és diák bensősé74
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ges szakmai és emberi együttműködése, amely a tehetséges hallgatóknak
az első tudományos sikerek élményét adhatja. 2015-ben a marosvásárhelyi
Tudományos Diákköri Konferencián (TDK) 23 szekcióban 321 dolgozatot
mutattak be, ebből 254-et MOGYE-hallgatók, 67-et magyarországi diákok. Az idén Budapesten szervezett XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában hallgatóink
egy első és egy második díjban, továbbá 4 különdíjban részesültek. Ezek az
eredmények arra utalnak, hogy van tartalék, vannak tehetséges és lelkes fiatalok, akikkel megfelelő körülmények között lenne esélyünk, hogy újra egy
rangos egyetemet építsünk.
A MOGYE oktatói számos magyarországi kollégával ápolnak szakmai
kapcsolatokat. Az anyaországi egyetemek több alkalommal is messzemenő támogatásukról biztosították az itteni magyar tagozatot. Az intézményi
struktúra kialakításának elmaradása viszont a legtöbb esetben megakadályozta, hogy a személyes kapcsolatok gyümölcsöző intézményközi
kapcsolattá fejlődjenek. Sok esetben még a személyes kapcsolatokban, csereprogramokban rejlő lehetőségek is kiaknázatlanul maradnak. A marosvásárhelyi orvosbiológiai kutatások fejlesztésének egyik kulcseleme lehetne a
magyarországi támogatás észszerű kihasználása. Emellett a nyugat-európai
és a fejlett világ több részével ápolt kapcsolatokat is célszerű lenne bővíteni.
A MOGYE-n 2015 őszén adtak át egy közel 10 millió eurós uniós
pályázatból felépített és felszerelt kutatóközpontot, ahol tíz laboratóriumban több mint négyszáz korszerű felszerelés teszi lehetővé, hogy modern
immunológiai, kromatográfiai, citológiai, molekuláris biológiai és genetikai
vizsgálatokat bonyolítsanak le. Ezek mellett funkcionális kivizsgálásokra is
lehetőség nyílik, és a központ működését nagy kapacitású plazma-, DNSés sejtbank segíti. Ha sikerül jól megszervezni ezen központ működését és
finanszírozását, és az oktatók ki tudják és ki akarják használni az itt felhalmozott kutatóeszközöket, jelentősen javulhatna az egyetem tudományos
élete.
A nemzetközi tudományos élet követéséhez fontos a hozzáférés a legújabb információkhoz. A MOGYE tagja a Romániai Egyetemek, Kutatási
és Fejlesztési Intézetek és Központi Egyetemi Könyvtárak Egyesületének
(ANELIS PLUS), amely által az oktatók és hallgatók rengeteg rangos tudományos folyóiratot tudnak online olvasni. A hajdani kelet-európai tömbre
jellemző bezártság és információhiány már nem akadályozza az itteni tudományos tevékenységet.
A MOGYE magyar oktatóinak a nemzetközileg elismert tudományos
kutatás és közlés mellett feladata a magyar orvosi nyelv ápolása is. Az ErdéMa ro s vá s á r h e ly i Or v o s i é s G yógys z erés z et i E gyet em
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lyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya által kiadott Orvostudományi Értesítő az erdélyi magyar nyelvű orvos-,
fogorvos- és gyógyszerésztudományi szakírás képviselője, az egyetlen átfogó, magyar nyelvű orvosi folyóirat Romániában.
Az Orvostudományi Értesítőt dr. Hőgyes Endre indította 1876-ban.
Az EME 1990-es újjáalakulását követően évről évre sor került az orvosok
és gyógyszerészek tudományos ülésszakára, és az ott elhangzott előadások
újabb és újabb kötetekben jelentek meg. A szerkesztőbizottság elsősorban
a MOGYE tanáraiból áll. 2007-től a bizottság jeles külföldi szakemberekkel
bővült. 2002–2010 között az Orvostudományi Értesítő évi négy alkalommal
jelent meg; 2003-tól a Román Oktatásügyi Minisztérium illetékes hatósága,
a CNCSIS/CENAPOSS által országosan akkreditált folyóirat (274-es sorszám) a 2005-től bevezetett rangsorolás szerint C-kategóriában volt, míg
2008-tól B-akkreditációja van.
2011-ig az Orvostudományi Értesítőben megjelent cikkek számos oktató szakmai előmenetelét segítették. Ezután, az új oktatási törvény miatt, az
egyetemi fokozati vizsgáknál és a doktori fokozat megszerzésénél csak a
B+– vagy annál magasabb besorolású folyóiratokat vették figyelembe. Újabb
akkreditációs folyamat viszont nem indult Romániában, így az Orvostudományi Értesítőhöz egyre kevesebb kézirat érkezett, ezért a folyóirat azóta évi
két számmal jelenik meg. A szerkesztőbizottság fontos feladatának tartja,
hogy nemzetközi adatbázisokba való jegyzéssel, DOI-azonosító megszerzésével, ugyanakkor a lap magyar nyelvének megőrzésével az Orvostudományi
Értesítő újra hatékonyan láthassa el eredeti feladatát.

Összegzés
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen rendkívül szerteágazó területeken sokféle kutatómunka folyik. Szinte minden oktató végez
kutatói tevékenységet is, és vannak tudományos közleményei, de áttörő
jelentőségű vagy egyetemesen számottevő eredményeket az egyetem nem
tud felmutatni. Vitatható, hogy a kutatás eredményeit és hasznosságát
lehet-e közlemények révén mérni, de a nemzetközi idézettség következetes
hiánya fel kell, hogy hívja a figyelmet, hogy még sokat kell tenni ahhoz, hogy
az egyetem a régió élvonalába emelkedjen.
Intézményi szinten nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a tudományos
munka színvonalának emelésére. Ehhez magasabb és kiszámítható finanszí
rozásra lenne szükség, de fontos lenne olyan szervezési keret kialakítása
76
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is, ami időt és megbecsülést biztosít a kutatás számára. Ilyen szempontból
is hasznos lenne az önálló magyar tagozat létrehozása, mert reményt adna
egy új, jobb, tisztességesebb intézményi struktúra kialakításához. Ebben
következetes és kiszámítható személyzeti politikával a legtehetségesebb
fiatalokat lehetne az egyetem kötelékébe bevonni, és a magyarországi egyetemekkel fenntartott kapcsolatokat is minőségileg magasabb szintre lehetne emelni.
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Többpilléres tehetséggondozás
a Kolozsvári Magyar Diákszövetségnél
Kisgyörgy Réka – Rés Konrád Gergely

,,A tudás a létezés hatalma.
A közösség a létezés erkölcse.”
Többpilléres tehetséggondozás a KMDSZ-nél Szimeonov Todor

A

forradalom éveiben Kolozsváron is elindultak a diákszerveződések,
1990. január 25-én megalakult a Kolozsvári Magyar Diákszövetség a
Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. A szervezet
megalakulására szükség volt, ezt tanúsítja, hogy az alakuló ülésen részt vett
több, mint 250 hallgató. Az első években a diákszövetség főként a magyar
nyelvű oktatás újraindításáért küzdött. 1990. március 12–20. között a diákszervezet 700–800 hallgató békés ülősztrájkját hirdette meg a magyar nyelvű oktatás újraindításának megtagadása miatt, valamint a marosvásárhelyi
orvostanhallgatók hasonló jellegű akciójának támogatásaként. Már a megalakulási évben elindult a működése a felvételi-információs irodának, amely
a nyári és az őszi egyetemi vizsgaidőszakban biztosított szolgáltatásokat a
magyar felvételizők számára.
A diákszövetség a szakosztályok általi felépítés kialakult struktúrájának köszönhetően a Kolozsváron tanuló hallgatók nagy százalékához eljut
a szervezet tevékenysége. Az egyetemi karokon szerveződő szakosztályok
tevékenysége többrétű, fontos szerepet játszanak a hallgatók életében, számos szakmai rendezvényt szerveznek, amelyek specifikusan a hallgatók
érdeklődési körére szabottak. A diákszövetségnek számos tehetséggondozási programja van, amelyek a szervezet éves tevékenységében kiemelt
szerepet kapnak. Legnagyobb és legjelentősebb rendezvénye az Erdélyi
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1. ábra: A KMDSZ feladataival kapcsolatos vélemények

Tudományos Diákköri Konferencia, de emellett Karrierirodát működtet,
áthallgatásokat szervez, ösztöndíjakat közvetít.
Egy, a 2014. február–április közötti időszakban lezajlott online kérdő
íves kutatást végeztünk, amelyet a Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Magyar Szociológia Intézete tervezett meg és bonyolított le az Igen, tessék!
mozgalommal és a Kolozsvári Magyar Diákszövetséggel együttműködésben (1. ábra). 1
Többek között arról kérdeztük az egyetemi hallgatókat, hogy mit tartanak a KMDSZ feladatának, és azokkal mennyire vannak megelégedve.
A diáktudományosság ösztönzése (konferenciaszervezés) a megkérdezettek 97,1%-a szerint a KMDSZ feladata, és ennek megvalósításával 69,7%
van megelégedve. A karrier-tanácsadást 89,4% tartja a KMDSZ feladatának,
és ennek megvalósulásával 55,6% megelégedett. A diákok informálása ösztöndíjakról, képzésekről, gyakornoki programokról 98,1% szerint a KMDSZ
feladata, ezt 68,9% szerint teljesíti. A kutatásból kitűnt, hogy a megkérdezettek 25,6%-a vesz részt az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián.

1 Csata Zsombor: A KMDSZ és a kolozsvári magyar diákok. 2014.
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Tehetséggondozási programok
T UD OM Á N YOS
DIÁKKÖRI KON FE RE N C IA

Az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK) hatékony hídként
tud szolgálni a romániai és magyarországi diáktudományos kapcsolatok
felépítésében, hiszen mint első fordulós megméretési fórum egyszerre őrzi
meg a romániai, a tanulmányi kötelezettségeket meghaladó tudományos és
művészeti felsőoktatási diáktevékenység hagyományait és intézményi függetlenségét, és közben harmonikus módon bekapcsolja az ETDK-n szereplő
legjobb munkákat a magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferenciák (OTDK) rendszerébe.
Az 1990-es évek második felétől az Erdélyi Tudományos Diákköri
Konferencia (ETDK) különböző szekcióinak szervezését az OMDSZ tagszervezetei kezdték meg. Az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ)
a romániai magyar felsőoktatásban tanuló diákok egységes országos szervezete. Az OMDSZ munkáját nyolc, a felsőoktatási központok szerint
szerveződő tagszervezetén keresztül végzi, melyek közül a legnagyobb a
Kolozsvári Magyar Diákszövetség.
Az OMDSZ-es kezdő évek óta az ETDK szerkezete mára kialakult:
évente szerveződik, öt szekcióban, a következőképpen: Kolozsváron a reálés humántudományi szekció (főszervező a KMDSZ, a Kolozsvári Magyar
Egyetemi Intézettel és a Babeş–Bolyai Tudományegyetemmel társszer
vezésben), Marosvásárhelyen az általános orvostudomány, fogorvos
tudomány és gyógyszerészet szekció (főszervező az MMDSZ az Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemmel, a Studium Alapítvánnyal, az Erdélyi Múzeum-
Egyesülettel és a Bod Péter Diakónia Központtal), Temesváron a műszaki
tudományok szekció (főszervező a TMD), kezdetben Nagyváradon az
agrártudományi szekció, ez később átkerült szintén Marosvásárhelyre,
valamint Brassóban az erdészeti és faipari szekció (főszervező a BMD) 2.
1998-ban 6 szekcióval indult a tudományos konferencia, 2015-ben a
szekciók száma már elérte 33-at is.
Az ábrából levonható a következtetés, hogy a 2014-es évben volt a legmagasabb a dolgozatszám (334), valamint ekkor az indult szekciók száma is
a legmagasabb volt: 38. Ezek a számok a dolgozatokat jelzik, a résztvevők
száma minden egyes évben magasabb, hiszen maximum 5 szerzője lehet egy
dolgozatnak.
2 Ez a szekció a 2000-es évek folyamán megszűnt.
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2. ábra: Az ETDK reál- és humán tudományi szekcióiban
benevezett pályamunkák adatai

3. ábra: Erdélyi résztvevők szekció és részvételi státus szerint a XXXII. OTDK-n
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4. ábra: Határon túli díjazott dolgozatok a XXXI. és XXXII. OTDK-n

Az ETDK évről évre történő erősödése következtében egyre több résztvevő jut ki az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára is. 2005-ben
68 határon túli dolgozattal vettek részt, ez a szám növekedett 157-re.
Az OTDK határon túli részvételi aránya kétévente növekedik. Erdélyből a XXXII. OTDK-n 227 részvevő volt, amelyből 181 hallgató a kolozsvári
ETDK-ról jutott tovább. A XXXII. OTDK-n számos szekcióban részt vettek
szép számban a versenyző diákok mellett a megfigyelő diákok, tanárok és
nem utolsósorban a zsűritagok.
A legkiemelkedőbb a FiFöMa szekció, amelyben 19 erdélyi dolgozatot mutatott be 23 előadó diák, ebben a szekcióban az erdélyi zsűritag is
a legtöbb volt, szám szerint 28. Ez természetesen annak a hozadéka, hogy
2015-ben először volt OTDK szervezve Erdélyben, ennek lebonyolításában
oroszlánrészt vállalt a diákszövetség is.
Az elmúlt két OTDK-n milyen arányban voltak díjazottak a részvételhez
viszonyítva? Elmondható, hogy a szám évről évre, ha kicsivel is, de növekedik.
A harmadik ágon látható, hogy összességében a határon túli résztvevőkhöz
viszonyítva az erdélyi hallgatók messzemenően több díjat hoznak haza.
A romániai magyar felsőoktatásban a diákok kötelező tanulmányokon
túlmutató, önkéntes kutatómunkáját az elmúlt két évtizedben számos kiváló
tanár- és diákkezdeményezés ösztönözte. E tanár-diák tudományos együttműködésekből kialakuló műhelyek idővel intézményesedtek, így kialakultak a magyarországi tudományos diákkörökéhez hasonló feladatokat ellátó
szakkollégiumok vagy tudományos műhelyek. Az egyetemi háttérintézmények megjelenése egyes helyszíneken és tudományterületeken már lehetőséget adott e műhelyek összefogására és ezáltal a stabilitásuk erősítésére is.
A TDK egész éves folyamat, szervezési előkészítésével egy külön
koordinátorcsapat foglalkozik (folyamatos konzultáció az egyetemekkel, a
82
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szakkollégiumokkal, kutatói műhelyekkel) a tavasz folyamán számos tudományos rendezvényt szerveznek, amely elősegíti a diákok munkáját.
A konferenciát megelőzően számos előadás-sorozatot szervez a
diákszövetség:
• Hogyan írjunk szakdolgozatot (tudományterületekre lebontva)
• Témavezetők és potenciális hallgatók találkozási fóruma
• Hivatkozások kezelése (tudományterületekre lebontva)
• Hogyan mutassuk be dolgozatunkat. A tökéletes prezentáció rejtelmei
ÁT HA LLG ATÁ SOK

A KMDSZ őszi programjai közé tartozik a szegedi áthallgatás: a Babeş–
Bolyai Tudományegyetem, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség, valamint
a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Hallgatói
Önkormányzata évente meghirdeti a Kolozsvár–Szeged hallgatói csereprogramot. A tanulmányút során a hallgatóknak lehetőségük van bejárni
a vendéglátó egyetem óráira, megismerkedni a fogadó intézményen folyó
oktatással, a várossal és az ottani diákszervezet tevékenységével.
Az első cserekapcsolatot a Szegedi Történészhallgatók Egyesülete és
a Kolozsvári Magyar Történészhallgatók Egyesülete szervezte 1996 őszén.
Az első félévet követő komoly érdeklődésnek köszönhetően úgy döntöttek, hogy az áthallgatást hosszú távon is szeretnék folytatni. Ezt követően
a cserekapcsolat szervezése szegedi oldalon az egyetemistákból álló Garaboncziás Egyesület, kolozsvári oldalon pedig a KMDSZ (Kolozsvári Magyar
Diákszövetség) hatáskörébe került.
A két egyetem közötti történelmi kapocs és a diákszervezetek jó viszonya évről évre biztosítja ennek a programnak a folytonosságát.
2012-től kezdődően a KMDSZ együttműködik a MVM Paksi Atomerőművel, amely minden év nyarán két csoportot fogad egy kéthetes tanulmányútra az erőműbe. Mindkét csoportba 6 főt Felvidékről és 6 főt az
erdélyi, nappali tagozaton tanuló – diákigazolvánnyal rendelkező – magyar
anyanyelvű, elsősorban műszaki szakirányon tanuló egyetemisták közül
tudnak fogadni. Az MVM PA Zrt. ösztöndíjat biztosít a diákok számára,
amely a szállást teljesen egészében, az étkezési és szabadidős programok
költségét pedig nagy részben fedezi.
A szakmai program alatt a diákok megismerhetik az erőmű működését, kapcsolódó létesítményeit, illetve tapasztalatokat szerezhetnek a saját
– tanult – szakterületükön, ráadásul lehetőségük van szakmai kapcsolatok
kialakítására.
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KARRI E RI ROD A

A pályaválasztás és az a folyamat, amelyen keresztül egy fiatal felelős szakemberré válik, hosszú és összetett folyamat, amely végleges kihatással van
a szakmai jövőjére. A pályaválasztásban, az egyetem utáni munkaerőpiacon
való elhelyezkedésben jelentős szerepet kell vállalniuk a karrierirodáknak
és tanácsadó központoknak.
Az európai színvonalhoz képest, sajnos, Románia le van maradva a karrierközpontok működésének tekintetében, számos egyetemnél működik
ugyan ilyen jellegű központ, viszont azoknak kapacitása nem elégséges az
egyetemi hallgatók összlétszámához mérten.
Az ANOSR tanulmánya 3 alapján – melyben a romániai felsőoktatási
állami intézményeket kérdezték a karrierirodák és tanácsadó központok
működéséről – a következő eredmények olvashatók ki:
• a vizsgált 22 egyetemen 42 alkalmazott (átlagban 1,9 fő van, aki pszichológus (COR 263402), pszichiáter (COR 263403) vagy karrier
tanácsadó (COR 242306);
• a vizsgált egyetemek felében nincs egyetlen alkalmazott sem, akinek
képzettsége lenne a pszichológiai tanácsadásban – Kolozsváron a
Gheorghe Dima Zeneakadémia van ebben a helyzetben;
• országos szinten 1 tanácsadó- és karrierközpont-alkalmazott jut 8493
hallgatóra.
Ezek az adatok nem azt jelentik, hogy az egyetemek nagy részében a
hallgatók nem részesülnek pályaválasztási tanácsadásban, hanem azt, hogy
aki ezzel a feladatkörrel foglalkozik, annak e munka nem az elsődleges tevékenységi körébe tartozik. Legtöbb esetben a tanárok, kutatásvezetők vállalják fel ezt a szerepet önkéntesen és olykor nem is tudatosan.
Az erdélyi magyar egyetemisták helyzete a pályaválasztás terén is eltérő
problémákat mutat, hiszen sok esetben a nyelvi korlátok akadályt képeznek
a sikeres karrier kiépítésében. Ezért is fontos, hogy országszerte a magyar
diákszervezetek karrierirodákat működtessenek.
A KMDSZ Karrieriroda fő tevékenysége:
• egyéni karriertanácsadás, életútmenedzsment,
• pályaorientációs tanácsadás,
• állásbörzék szervezése,
• elhelyezkedést segítő szolgáltatások biztosítása (önéletrajz-, motivációslevél-írás, önmenedzsment, álláskeresési technikák elsajátítása),
3 ANOSR-tanulmány: Serviciile de consiliere și orientare în carieră – Perspectiva studenților, 2014
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• képzések, előadások és munkavállalási tréningek szervezése,
• cégbemutatók, munkahely-látogatások szervezése.
A karrierirodák fejlesztése prioritást élvez a diákszervezetek tevékenységében, viszont sajnos erdélyi viszonylatban nem támogatják elégségesen
az ilyen jellegű irodák fenntartását.

Szakosztályok
A KMDSZ és szakosztályai, az egyetemi karokon belül működő diákszervezetek nagy hatást gyakorolnak a kolozsvári diákközösségre, ugyanakkor a
diákokra egyénileg is, hisz évente több, mint hetven programjukkal a diákközösség megerősítését, a diákok igényeinek kielégítését szolgálják. Kari
gólyabál és gólyatábor mellett előadásokat, konferenciákat, bulikat szerveznek, ahol az adott kar diákjai együtt lehetnek.

Összegzés
A Kolozsvári Magyar Diákszövetség ezen tehetséggondozási programokkal ivódott be elsősorban a kolozsvári közösség tudatába, de a TDK által
országszerte és az ország határain kívül is sikerül képviselnie a hallgatók
érdekeit. A diákszövetség célja, hogy a hallgatók tudományos munkásságát ösztönözze, és folyamatos fejlődési lehetőséget biztosítson a számukra.
A tehetséggondozás mellett a legfontosabb oktatási problémákkal is folyamatosan foglalkozik a diákszövetség, országos kezdeményezésekbe bekapcsolódva főként az oktatás finanszírozásának növelését tartja fontosnak. Ez
számos problémát megoldana, többek között a bentlakáshelyeket, az ösztöndíjakat, valamint hisszük, hogy a félbehagyott tanulmányok számaránya
is kevesebb lenne. A Karrieriroda és az ETDK rendszerének erősítésével
szeretnénk elérni, hogy a cégekkel, a civil szférával, illetve az egyetemekkel
intézményes kapcsolat jöjjön létre, amelyek nemcsak támogatást nyújthatnak, hanem szakmai gyakorlatokat is kínálhatnak a hallgatóknak.
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A 25 éves Kriza János Néprajzi Társaság
tudományszervező tevékenysége
Jakab Albert Zsolt

A

Kriza János Néprajzi Társaság 1990 márciusában alakult azzal a céllal,
hogy a hazai magyar néprajzkutatók érdekképviseleti szervezeteként
megfelelő intézményes kereteket biztosítson a szakmaiság hatékony működésének. Kezdeményezői voltak: Gazda Klára, Könczei Csilla, Pozsony
Ferenc és Zakariás Erzsébet. A megalakulás éve óta folyamatosan működik, a néprajzkutatás és néprajzoktatás kibontakozásával párhuzamosan
a tevékenysége is egyre bővült, és egyre sokszínűbb lett. 1994-től kezdve
saját székházzal rendelkezik, amelyben szakkönyvtár, dokumentációs tár,
előadótér, kiállítótér, kutatóműhely és könyvkiadó működik. 2004-ben
sikerült a székház tetőterét is kiépíteni, ahol előadások és kiállítások, legkülönbözőbb események megszervezésére alkalmas terem, vendégszoba és
archívum található.

A KJNT alapvető feladatai, tevékenységei
SZA KKÖN Y V TÁ R

Az egyre bővülő könyvtár a saját székház berendezésével méltó helyszínt
kapott, ahol szakkönyvek és szakmai periodikák gazdag tárháza áll az érdeklődők rendelkezésére. A több mint 10 000 kötet elsősorban a magyar és
egyetemes néprajz alapmunkáit képviseli, de emellett társadalomtudományi művek is szép számban megtalálhatók, vagyis antropológiai, szociológiai, történettudományi, nyelvészeti munkák, de helytörténeti, szépirodalmi
alkotások is. A könyvtár rendkívül értékes részét teszi ki dr. Kós Károly, dr.
Nagy Jenő, Szentimrei Judit és dr. Faragó József hagyatéka, amely ezáltal a
szélesebb olvasóközönség részére is hozzáférhetővé vált. A könyveket hely86
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ben lehet olvasni, erre két olvasóterem áll rendelkezésre, kölcsönözni nincsen lehetőség. A kutakodásban szakképzett könyvtáros segítségét lehet
kérni, de a könyvtári katalógus maga megtalálható a világhálón is, a KJNT
honlapján (http://www.kjnt.ro/konyvtari-katalogus), így előre is lehet dokumentálódni. A könyvtárban naponta 10–17 óra között fogadjuk az olvasókat, amellett szakmai beszélgetéseket szervezünk az érdeklődőknek. A már
beleltározott és hozzáférhető állományt igyekszünk folyamatosan pótolni,
kapcsolatot tartunk fenn hazai és határon túli intézményekkel és kiadókkal,
hogy a szakirodalmi újdonságok, valamint honismereti kutatások eredményei folyamatosan érkezhessenek könyvtárunkba.
D OK U M E N TÁ C I ÓS TÁ R

Adattárunk, ahol kéziratokat és a diákok dolgozatait helyezzük el, egyre
bővül, és fontos forrássá válik az etnológiai munkában. Több ezer kézirat,
hang- és mozgóképanyag található meg itt. A kéziratok olyan neves kutatók
hagyatékát is magában foglalják, mint Kós Károly, Faragó József, Szentimrei
Judit, Vámszer Géza. Többéves projektünk során a fontosabb hagyatékok
anyagának, valamint a néprajzi gyűjtéseknek a digitalizálása is folyamatban
van, digitális archívum formájában is hozzáférhetővé válik. Külön részlegként létezik és folyamatosan bővül a Csángó Archívum, amely több mint
kétezer tételt tartalmaz, kéziratokat, ritka publikációkat, térképeket, egyéb
dokumentumokat magyar, román, angol és német nyelven. A csángó téma
kutatói máris fontos gyűjteményként tartják számon.
Fotótár. Külön rendszerezéssel és leltárral ellátott fotótárunk a fent említett kutatók, valamint a Kriza János Néprajzi Társaság és a Magyar Néprajz
és Antropológia Intézet kutatóinak és tagjainak fényképeit és diáit tartalmazza. A fotótár nagy része (több mint 17 000 fotó) a világhálón is hozzá
férhető, a KJNT honlapján (www.kjnt.ro/fotoarchivum). Magát a fotótárat
folyamatosan bővítjük a hagyományos fényképek digitalizálásával, valamint
az új, digitális technológiával készült fotók beleltározásával. Időnként az
internetes verziót is frissítjük, így a kutatók nemcsak a helyszínen, a KJNT
dokumentációs tárában konzultálhatják a fotókat, hanem a világhálón is.
Balladatár. Egy, a honlapunkon megtalálható adattár, amely kiadott és
kiadatlan erdélyi és moldvai balladák, balladavariánsok gyűjteménye (www.
kjnt.ro/balladatar). Bárki érdeklődő által konzultálható adatbázis, amely
tudományos igényességgel dolgozza fel a balladaanyagot, típusba és altípusba csoportosítva azt. A folyamatosan bővülő tár több mint 1000 balladát tartalmaz, valamint ezeknek a bibliográfiai adatait. A keresőkkel rá lehet
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kérdezni szinte minden adatra és a balladák minden vonatkozására, azaz
címre, típusra, altípusra, gyűjtőre, gyűjtés idejére és helyére, kiadásra stb.
Néprajzi Múzeumok Tára. Célja az erdélyi és moldvai tájházak, múzeu
mok, néprajzi gyűjtemények adatainak összegyűjtése, dokumentálása,
rendszerezése, feldolgozása, valamint megjelenítése a honlapunkon (www.
kjnt.ro/muzeumtar). Lapozható és kereshető adatbázisunk már közel 100
adatot foglal magában, amelyeket a főbb típusok szerint csoportosítottunk.
Minden múzeum részletes adatlappal és fotódokumentációval is rendelkezik. Megjelenítettük az elérhetőségeket is, valamint egy reprezentatív
könyvészetet.
KUTATÓKÖZP ON T

A szakmaiság egyik legfontosabb vetülete a tudományos kutatások megszervezése, koordinálása, menedzselése. Belső és külső munkatársak
szervezésében, hazai és külföldi kutatók, doktoranduszok, diákok bevoná
sával a KJNT folyamatos alapkutatásokat visz véghez Erdélyben és Moldvában, emellett részterületekre lebontott vizsgálatokat is irányít. Célkitűzéseit
összehangolja a magyar néprajz, általánosságban véve a magyar társadalomtudományok törekvéseivel, ugyanakkor útmutató, újító kezdeményezéseivel a népi kultúra új területeit és új megközelítésmódjait promoválja
az interdiszciplinaritás jegyében. Az eredmények a dokumentációs tárban
kerülnek elhelyezésre, kiállítások, konferenciák és kiadványok formájában kerülnek nyilvánosságra. Kiemelt jelentőségű lezárt és recens kutatások közül említünk néhányat: együttélési modellek Erdélyben, műemlékek
inventarizációja Erdélyben, családszerkezeti kutatások erdélyi szórványokban, jelenkutatás moldvai csángó falvakban, erdélyi falvak gazdasági
modelljei, moldvai nyelvföldrajzi kutatások, az erdélyi és moldvai magyar
kulturális örökség digitalizálása, előmunkálatok a romániai magyarság néprajzához, Romániai Magyar Néprajzi Bibliográfia (www.kjnt.ro/neprajzibibliografia), Moldvai Csángók Bibliográfiája (www.kjnt.ro/csangobibliografia),
az erdélyi folklórgyűjtés és tudománytörténete, emlékállítás és emlékezési gyakorlat Kolozsváron stb. A kutatási eredmények hazai és nemzetközi
konferenciák keretében is bemutatásra kerülnek, hiszen a megalakulás éve
óta több mint 70 konferencia került megszervezésre, a legkülönfélébb tematikákban. Olyan nagyméretű események megszervezésében és lebonyolításában is közreműködött, mint például a VII. Nemzetközi Hungarológiai
Kongresszus.
2015-től a Társaság kiemelt projektje az Erdélyi Értéktár, melynek elsődleges feladata a magyar nemzeti értékfeltáró és értékmegőrző mozgalom
88
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erdélyi beindítása, népszerűsítése, megszervezése és szakmai felügyelete.
A Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából
végzett programunkban szakmai és módszertani segítségnyújtást biztosítunk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek helyi, megyei és táji értékek
felkutatását, szakszerű dokumentálását, értéktárba történő rendezését és
ezeknek az értékeknek a helyi közösségek mindennapjaiba való beépítését célozzák meg. A Társaság az értékfeltárásba bekapcsolódni vágyóknak
helyszíni előadásokat és felkészítőket, módszertani segédleteket és képzési anyagokat, valamint az értékfeltárás lebonyolításához és a javaslattétel
elkészítéséhez szakmai tanácsadást kínál.
A tudományos tevékenységhez kapcsolódik a kulturális, tudomány-népszerűsítő tevékenység is. A KJNT tevékenységének – a népi kultúra és a
kultúra populáris regisztereinek kutatása és megismerése mellett – igen
fontos részét képezi az erdélyi és az egyetemes magyar kultúra értékeinek
és a magyarság és a szomszédos népek közötti érintkezéseknek, kölcsönhatásoknak a bemutatása, közvetítése a nagyközönség felé. Ennek érdekében
a szigorúan szakmai rendezvényeink mellett igyekszik olyan eseményekre
és kulturális találkozásokra is sort keríteni, amelyek segítségével ezt a célt
meg tudja valósítani. Évente több időszakos kiállítást szervez, ugyanakkor
havonta kerül sor könyvbemutatókra, filmvetítésekre, kerekasztal-beszélgetésekre. A KJNT több kolozsvári és más erdélyi településen működő
szakmai, kulturális intézménnyel alakított ki jó partneri kapcsolatot, így
partnerei között tudhat több megyei és városi múzeumot, kulturális intézetet, forrásközpontot, valamint kiadóhivatalokat. Az ezekkel az intézményekkel való együttműködés során saját eredményeit bemutatja más
településeken, és hasonlóképpen ezeknek az intézményeknek a munkáját
bemutatja a kolozsvári közönségnek.
HÁT T É RI N TÉ ZM É N Y

A KJNT legfontosabb szakmai partnere a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézete, amelynek a háttérintézményeként is működik, támogatja kutatási és oktatási tevékenységét. A székházában működő könyvtárat
és dokumentációs tárat nemcsak néprajzos diákok, magiszteri és doktori
hallgatók használják, hanem irodalmár, nyelvész, történész, szociológus
hallgatók is. Az előadótermében pedig olyan hiánypótló előadásokat és
előadás-sorozatokat szervez, amelyek kiegészítik a néprajzos tanrendet,
bővítik, gazdagítják a hallgatók szakmai horizontját. Az előadók hazai és
magyarországi tanárok, kutatók, szakemberek, akik meghívás alapján tartják meg előadásaikat.
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Társaságunk 2003-ban létrehozta és beindította a zabolai Csángó Néprajzi Múzeumot, a magyar nyelvterület egyetlen, a moldvai csángók népi
kultúráját bemutató múzeumát. A KJNT alapító tagja a kolozsvári állami
magyar nyelvű felsőoktatás támogatására létrejött Kolozsvári Magyar
Egyetemi Intézetnek is (2004).
A háttérintézményi tevékenység fontos részét képezi a szakkollégiumi
tevékenység, a Kriza János Szakkollégium működtetése, amelynek célja egy
olyan interdiszciplináris elitképzés, amely egy fiatal kutatói gárda kitermelését eredményezheti. Tutoriális rendszerben működő szakkollégium, amelynek keretében előadások, szakmai konzultáció, közös és egyéni kutatás,
valamint ösztöndíjak segítségével történik meg a hallgatók szakmai képzése.
A meghívott szakkollégiumi előadók általában a székház vendégszobájában
szállnak meg, az emeleti előadótermet használják.
É R D E KKÉ P V I SE LE T

A KJNT fogja össze a hazai magyar néprajzkutatókat, gyűjtőket, felvállalja a tagság törekvéseinek, érdekeinek képviseletét, konferenciákat, szakmai találkozókat szervez évi rendszerességgel. A más helyszíneken élő és
dolgozó tagok összefogása és szakmai továbbképzése, szakmai párbeszéd
kialakítása kapcsán vándorkonferenciákat szervez, minden alkalommal más
településen. Ugyanakkor intézményes kereteket biztosít a tagság szakmai
tevékenységének, lehetőségek szerint gondoskodik a kéziratok kiadásáról,
annak ismertetéséről. A tagok munkásságának termékei, a tagok bibliográfiái az archívumban kerülnek megőrzésre.
KÖNY V KI A D Á S

A könyvkiadói tevékenység kezdetektől fogva kiemelkedő jelentőségű feladata a KJNT-nek, amely keretében a lehetőségek függvényében igyekezik
évi 5–10 kötetet megjelenteni, ezáltal biztosítva a romániai magyar (és nem
csak) néprajzkutatás legújabb eredményeinek publikussá és hasznosíthatóvá tételét, egyszersmind a tagság munkásságának megjelenítését. Ez
több sorozat keretében kerül megvalósításra. Egyik legfontosabb a KJNT
Évkönyve, amely kiemelkedő konferenciák, tanácskozások anyagát jeleníti meg, és eddig 22 kötete látott napvilágot. A Kriza Könyvek és a Kriza
Könyvtár sorozatok az etnográfiai terepmunka, vizsgálat és értelmezés termékenységét, illetve a források közzétételét biztosítja. Az előbbi sorozat
esetében 37, az utóbbi esetében 13 kötet jelent meg. 2006-ban indította be
a KJNT a Néprajzi Egyetemi Jegyzetek sorozatot, amelynek eddig 8 kötete látott napvilágot. A köteteket az egyetemi oktatásban tankönyvekként
90
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használják hazai, de külföldi berkekben is. Nagy fontossággal bírnak a sorozatokon kívül megjelentetett munkák is, hiszen bibliográfiák, tudománytörténeti és tudományelméleti alapmunkák, speciálisabb kötetek kaptak itt
helyet, amelyek más intézményekkel, kiadókkal való közös munka eredményességét is tükrözik. A KJNT sikeresen együttműködik a marosvásárhelyi
Mentor Kiadóval is, ekként a munkatársaknak, tagtársaknak több néprajzi
tematikájú munkája jelent meg a Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára
sorozatban. Különálló kötetként, ugyanakkor periodikaként jelenteti meg
a KJNT Értesítőjét, amely eddig 16 évfolyamot ért meg. Kiadványainkról a
honlapunkon találhat leírást az érdeklődő (http://www.kjnt.ro/kiado).
A köteteket a KJNT eljuttatja minden fontos hazai és magyarországi
néprajzi kötődésű intézményhez, tehát egyetemi tanszékek, kutatóintézetek, múzeumok, szakkönyvtárak állományában ott találhatók ezek, de
ugyanakkor az országos és megyei közkönyvtárakban, civil szervezetek,
kisebb néprajzi és társadalomtudományi egységek könyvtáraiban is fellelhetők. A frissen megjelent kiadványok bemutatásra kerülnek a KJNT székházában, valamint más hazai és külföldi partnerintézményeknél. Ezekről az
eseményekről rendszeres sajtóismertetések is születnek.
A Kriza János Néprajzi Társaságban folyamatosan zajlanak a rendezvények. Az eseményeinkről szóló információkat körleveleinkben szórjuk,
emellett honlapunk Infótéka-rovatában (www.kjnt.ro/infoteka), illetve Face
book-profilunkon (www.facebook.com/Kriza-János-Ethnographic-Society) találhat részleteket az érdeklődő.
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Szakmai és társadalmi szerep –
Társadalomtudományi kutatóműhely
Csíkszeredában
Biró A . Zoltán

A

kisebbségi helyzetben lévő romániai magyar közösség intézményesülési folyamatai időről időre a figyelem előterébe kerülnek, legyen
szó kifejezetten sajátnak tekintett szerkezetek létrehozásáról, a romániai
vagy a magyarországi intézményi szerkezetbe való – változó mértékű és
módozatú – betagolódásokról. Minden bizonnyal az erdélyi magyar tudományosság jelentős hagyományainak tudható be, hogy a romániai magyar
intézményesülési folyamatok körében a tudományműveléshez köthető
intézményi formák szerveződése és működési módja 1989-től máig jelentős
súlyt képvisel, és nagy hangsúlyt kap. Mindez azt is jelenti, hogy a tudományos intézmények szerveződési és működési módja nem csupán a szakmai
teljesítmények mennyisége és minősége szemszögéből érdemel figyelmet,
hanem abból a szempontból is, hogy milyen szerepe van a romániai magyar
társadalmi szerkezet alakulásában/alakításában.
Az „alakulás” kifejezés használata nem véletlen, hiszen a kisebbségi
közösség esetében a részben vagy egészében „sajátnak” tudott intézményi szerkezetek a kialakulás, megszerveződés, a működési mód, a nagyobb
rendszerekbe való integrálódás mértéke és módja tekintetében sok esetben
bottom-up-típusú „termékek”. A kisebbségi társadalom tagjai hozzák létre,
mégpedig nem egy felettük álló rend, modell vagy norma szerint (lásd például az országos hatósugarú állami intézményeket), hanem saját elképzeléseik
vagy akár érdekeik alapján. Ez pedig azzal is jár, hogy az intézmények formája,
működési módja mögött saját mozgástér van (többféleképpen szerveződhetnek, működhetnek, vagy meg is szűnhetnek). Bár a fenntartás és működtetés anyagi, illetve humánerőforrás-gondjai eltakarják ezt a saját mozgásteret,
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és azt a látszatot keltik, hogy az aktuális megjelenés és működés az egyetlen
lehetséges változat, valójában az intézményeket szervezőknek/vezetőknek
nagy mozgásterük van annak megválasztásában, hogy az adott intézmény
tevékenysége számára milyen társadalmi elvárásokat nevesítenek, az intézmény működésében milyen társadalmi szerepeket építenek be, és mindezt
a szakmai és társadalmi nyilvánosságban miként tematizálják. Esetenként
különbözhet, hogy az ily módon kialakult működési forgatókönyvek milyen
mértékben tudatosak, és milyen mértékben menet közben szerveződő
adaptációk, mint ahogyan az is, hogy a vezető személyek vagy csoportok
cseréjével a működési forgatókönyvek miként alakulnak. A bottom-uptípusú intézményi építkezés figyelemre méltó folyománya, hogy a külső
szemlélő/elemző számára többnyire csak az építkezési folyamat és a működés terméke látható, a mögötte álló mozgástér és választási folyamat már
sokkal kevésbé. Ezek a mögöttes folyamatok az elvégzett tudományos tevékenység szakmai számbavételéhez, értékeléséhez természetesen nem szükségesek, a kisebbségi társadalom szerkezetének működéséről azonban sok
mindent elmondanak. Segítenek megérteni azt, hogy miért azok a szakmai
termékek jöttek létre, amelyeket ma eredményként leltározhatunk, s azt is
jelzi, hogy a szerkezet a továbbiakban mire képes.
A csíkszeredai székhelyű KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások
Központjának szakmai tevékenysége, működési módja egyedi forgatókönyvet takar. Ez nem pozitív minősítést jelent, hanem csupán annyit jelez, hogy
a romániai magyar közösség társadalmi szerkezete egy ilyen intézmény-
létrehozási forgatókönyv kivitelezését is lehetővé tette. Ez egyben
utalás arra, hogy – hasonló esetekben – lehetnek olyan forgatókönyv-változatok is, amelyeket nem épített ki egyetlen intézmény-létrehozó sem, és a
továbbiakat illetően is többféle változat van, mint amennyi – a szűkös anyagi keretekre való hivatkozás gyakorlatában – ma megfogalmazásra kerül.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület konferenciakezdeményezése jó alkalmat és
szakmai kihívást jelentett a számbavételre, ugyanakkor egy ilyen számbavétel lehetőséget kínál arra is, hogy a tudományos intézmények további
alakítását a kisebbségi társadalom szerkezetében meglévő reális mozgásterek szemszögéből is végiggondoljuk. A következőkben ezzel a lehetőséggel
kívánok élni a KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja
kapcsán. Egy társadalomtudományi profilú intézmény esetében az ilyen
jellegű számbavétel már csak azért is aktuális, mert az utóbbi évek társadalmi változásainak jellege és mennyisége alaposan megnövelte az elemzésre és értelmezésre váró társadalmi helyzetek és folyamatok számát. Nem
mellékes kérdés, hogy kisebbségi helyzetben milyen intézményi működési
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modellel lehet ráhangolódni erre az új helyzetre, és maga a kisebbségi társadalmi környezet lehetőséget kínál-e az új helyzethez adaptálódni tudó intézményi működési módok kialakulására.

Intézményi történelem:
a működési modellt kitermelő tényezők
Az intézmény működését megalapozó szemléleti-módszertani „alap” (ma
tudásbázisnak mondanánk) 1979–1980-ban állt össze Csíkszeredában, 6–10
személy váltakozó mértékű és tartalmú szerepvállalása nyomán, és ez az
induló alap az 1980-as évek közepére intézményszerű (a csoport és a tevékenység az adott korszakban jogi intézménnyé nem válhatott) működéssé
formálódott: rendszeres szakmai műhelymunka, terepmunka, publikációk,
szakmai kapcsolatok . A nevek megjelölése és a szerepek, a tevékenységek
számbavétele/leírása – a későbbi időszakra vonatkozóan is – egy intézménytörténeti szakmai elemzés tárgya lehet (a csoport működésének első
tíz évéről megjelent egy dokumentum-összeállítás, a teljes dokumentáció az
Intézet irattárában hozzáférhető 1), témánk szempontjából azonban nem ez
a számbavétel a lényeges, hanem a szemléleti-módszertani „alap” összeállásának és későbbi működésének társadalmi kontextusa, illetve az az intézményműködési változat, amely végül is a lehetséges forgatókönyvekből
ténylegesen kialakult.
Az intézményi működés kialakulásának éveiben négy kontextuális
tényező játszott meghatározó szerepet abban, hogy az induló módszertani-szemléleti alapba mi került bele, s ebből a továbbiakban milyen működési
modell realizálódott.
1.

A kolozsvári „szellemi gyökerek” nagy szerepe azt jelzi, hogy ebben az esetben egyértelműen egy centrum-periféria közti tudástranszfer-folyamat történt. A kolozsvári magyar intézményi környezetben kitermelődött tudás,
tájékozottság, beszédmód, kapcsolatműködtetési modell, társadalomelemzési és társadalomszervezési prioritási elképzelés került át egy székelyföldi
kisvárosi környezetbe. Olyan kompetenciacsomag, amelyet a hordozók
egyértelműen szakmainak éreztek és neveztek azon egyszerű oknál fogva,
hogy ezeknek a kompetenciáknak a megszerzését és begyakorlását valós
1 KAM történet (1980 – 1990). In: Antropológiai Műhely, 2009. 89–304.

94

B i ró A . Z o ltá n

Ro magy tud intézményi keretekben.indd 94

08/01/2019 12:22

intézményi háttérhez kapcsolták, és ennek az intézményi háttérnek a legitimációs erejét az új környezetben még jó ideig hasznosították (egyetemi
tanszékek és oktatók, könyvtárak, a Korunk szerkesztősége, irodalmi körök,
Diákrádió stb.). Sajátos többletlegitimációs szerepet kapott ebben a folyamatban a Korunk egyik szerkesztőjének, Aradi Józsefnek a személye (egyedi jellegű egyszemélyes intézmény szerepének feltárása és értelmezése még
várat magára), a KAM több tagja már egyetemi évei alatt rendszeres szakmai-konzultációs kapcsolatba került vele, és a csoport csíkszeredai megalakulását követően – az országból való távozásáig (1983) – közvetlen hatást
gyakorolt annak tevékenységére.
2.

Más jellegű, de szintén tartós és meghatározó kontextuális tényező volt a
csoport működése számára a TETT-tel (Természet – Ember – Tudomány
– Technika) kialakított kooperáció. Az A Hét negyedévi tudományos ismeretterjesztő mellékleteként megjelenő, folyóiratszerű kiadvány befolyásoló
szerepe abban állt, hogy a nyolcvanas évek során végig szakmai munkát
adott a csoport tagjainak. A társadalomelemzés-jellegű, kisebb terjedelmű
szakmai anyagok egy-egy tematikus számban jelentek meg (Pl. Tárgyaink, Hangvilág, Képvilág, A település életvilága, Embertől… emberig stb.).
Az ebben a keretben közölt írások gyűjteménye 1990-ben külön kötetben
is kiadásra került. 2 A csoportra gyakorolt hatás lényege abban állt, hogy a
tematikás számok éves terv szerint készültek, a rákészülési fázis szakirodalmi tájékozódást, terepmunkát, szakmai konzultációkat igényelt, és az
elkészített anyagok – bár egyéni publikációként jelentek meg – egy közös
szakmai munkának, a csoporton belüli tudásmegosztási folyamatnak voltak
az eredményei. A rendszeresség, a tematikai változatosság és a közös szakmai feldolgozás keretet teremtett az informális, de alapjaiban intézményszerű működésre. Ebben a folyamatban a szervezői-szerkesztői szerepkörön
túlmutató hatása volt Rostás Zoltánnak (a TETT sorozatot gondozó három
szerkesztő egyikének), aki konzultációs lehetőséget biztosított az adott
évben esedékes témák kiválasztásakor, ugyanakkor lehetőséget biztosított
arra, hogy az általa szerkesztett számokban a csoport tagjai minél több
anyaggal szerepeljenek.

2 Kapcsolat – Környezet – Közösség. Csíkszeredai antropológiai írások., Budapest, 1992, Politika +
Kultúra Alapítvány.
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3.

Közvetett és közvetlen módon is jelentős hatást gyakorolt a csoport működésére a magyarországi szakmai intézetekkel és kutatókkal kialakult kapcsolatháló, illetve a magyarországi társadalomtudományi kiadványokhoz
való hozzáférés. Körülbelül 10–12-re tehető azoknak a kutatóknak, illetve
intézetvezetőknek a száma, akik a csíkszeredai csoport szakmai működését
számontartották és értékelték. Ez az időszak (1980–1989) csak kisszámú
személyes találkozóra adott lehetőséget, és az információcsere is nagyon
szűk keretek között zajlott. A szakmai konzultációk, a fölkínált kiadványok,
a könyvtárakba való belépés biztosítása, xeroxmásolatok készítése idegen
nyelvű kiadványokból, publikációs lehetőségek biztosítása – az információk szerzése mellett – fontos legitimációs hátteret jelentett a Csíkszeredában
végzett munka számára.
A csoport működését nagymértékben alakította a magyarországi szakirodalmi anyagok tematizációs hatása. Az 1970-es évektől nagy számban
fordítottak magyar nyelvre angol nyelvű társadalomtudományi tanulmányokat. Ezek egy kisebb része tanulmánykötet formában jelent meg, jóval
nagyobb része pedig különböző intézetek belső munkaanyagaként vagy
folyóiratok tematikus számaiként. Ehhez a rendkívül gazdag és friss szakirodalmi anyaghoz részben magyarországi kapcsolatok révén (a szigorú
határellenőrzés miatt ez csak kis részben volt igénybe vehető), részben
Kolozsváron az antikváriumban, a könyvesüzletben lehetett hozzájutni.
A csíkszeredai csoport számára (de nyilván mások számára is) Aradi József
magánkönyvtára jelentette a majdnem teljes (!) hozzáférési lehetőséget.
A csoport működésére gyakorolt hatás részben abban állt, hogy megismerhetővé váltak a korszerű társadalomtudományi elméletek és módszertanok,
részben pedig abban, hogy minden ilyen megszerzett szakmai anyag közös
olvasás, megbeszélés tárgyává vált. A csoport a nem hivatalos működés
éveiben (1982–1989) hetente-kéthetente tartott esti/éjszakai szakmai megbeszélést, és ezek nagy részét – a közös munka kérdései mellett – a frissen
szerzett szakmai információk megbeszélése töltötte ki. A magyarországi
szakmai anyagok tematizációs erejét jól jelzi ezeknek az olvasmányoknak a
csoport munkájában mutatkozó centrális szerepe.
A magyarországi szakirodalmi anyagok tematizációs hatására sok példa
felhozható, csak jelzésszerűen említek néhányat, jelezve ezeknek a hatásoknak a szakmai irányultságát.
A folklorizmuskutatásokkal foglalkozó német és magyar szakmai
anyagok hatására készült a csoport első közös kiadványa (Néphagyomá-
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nyok új környezetben, 1987, a szakmai forrás a Népművelési Intézet belső
kiadványsorozata).
Mihail Bahtyinnak az 1930-as években még álnéven publikált nyelv
elméleti tanulmányainak hatása hosszú időn át kimutathatók a csoport tagjainak publikációiban, a forrást a kolozsvári antikváriumban beszerzett
Helikon folyóiratszámok jelentették, valamint Könczöl Csaba kéziratos fordításai, amelyek Magyarországon akkor még nem jelenhettek meg.
A francia posztstrukturalizmusról (Derrida, Foucault, Barthes) készített első magyar nyelvű ismertetőkkel a csíkszeredai csoport a Népművelési Propaganda Iroda belső használatra készült kiadványában találkozott
(Józsa Péter írásai).
A kommunikációelméleti ismeretek forrása a Tömegkommunikációs
Kutatóközpont könyvsorozata, folyóirata (Jel–Kép) és belső használatra
készített szakmai fordítássorozata volt.
A kulturális antropológia szemléletéhez és gyakorlatához az MTA Néprajzi Kutató Intézetének belső kiadványai és idegen nyelvű folyóiratai jelentették az első szakmai olvasnivalót.
4.

Nem utolsósorban meghatározó hatást gyakorolt a csoport működésére,
illetve a szakmai és az informális szervezeti pozicionálódására az a tapasztalat, hogy a fogadóközegben nincsen jelen a kolozsvári környezetből hozott
kompetenciacsomag (lásd az 1. pontban mondottakat). Ez a felismerés olyan
pozicionálási gyakorlatot generált gyakorlatilag már az indulástól, amelyben
a térségi kontextustól való részleges távolságtartás és a hatásgyakorlás igénye egyszerre volt jelen. Ez a második aspektus – a térségi társadalmi szerepvállalás igénye – a későbbiek folyamán többféle formában intézményesült.

A kialakult szerkezeti modell
A fentiekben bemutatott négy tényező az intézmény 1989 előtti időszakában egy szerkezeti modellt alapozott meg, amelynek összetevői az 1989
utáni működésben is meghatározóak maradtak, amikor már a fentiekben
bemutatott négy tényezőcsoport nem gyakorolt hatást az immár jogi személyként, egyesületi formában működő KAM tevékenységének alakulására.
Ennek a szerkezeti modellnek a legfontosabb jellemzői a következők:
Az intézményi szerkezet és a benne zajló szakmai munka innovatív jellege a közvetlen környezet vonatkozásában. Ez elsősorban azt jelentette,
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hogy az intézményi szerkezet és a működési mód funkcionálisan nem kapcsolódott össze térségi intézményekkel, szerveződési kezdeményezésekkel,
térségi tematizációs folyamatokkal, nem tagolódott be a térségi társadalomba. Mindig megmaradt valamennyi távolság a térségi társadalmi szerkezet
és az intézet között. Ez a részleges habituális elkülönülés eredményezte azt,
hogy az intézmény munkatársai, illetve azok szakmai tevékenysége a térségi
szereplők számára általános szinten ismertek voltak (tudtak róluk), ezzel
szemben az intézmény gyakorlatilag ismeretlen maradt. Az innovatív szerep
érzékelése/tudása és az ebből adódó szerkezeti „elkülönülés” – nem csupán
térségi vonatkozásban, hanem az első publikációk kritikus fogadtatása után
kisebbségi léptékben is – a csoport számára legitimációs tényező volt.
Folyamatosan fennmaradt ebben a szerkezeti modellben a kezdeti
kolozsvári környezet által indukált tudástranszferszerep, nyilván később
már más tartalmakkal. Az intézmény alapvető jellemzőjévé vált az a többé-kevésbé tudatos törekvés, hogy intézményi habitust termeljen ki és
tartson fenn a külső szakmai környezet és a térségi társadalmi környezet
határán, oly módon, hogy maga az intézmény működjön egyfajta érintkezési
pontként. Ez a közvetítő (moderátor) szerep egyfelől a térségi társadalomról alkotott szakmai interpretációk kifelé irányuló explicit megjelenítését,
másfelől pedig a térségen kívüli szemléleti-módszertani eszköztár térségi
megjelenítését célozta. Ez utóbbi vezetett – amint később utalunk erre – az
intézmény térségi társadalmi szerepvállalásának kialakulásához (pályakezdő kutatók támogatása, programszerű társadalomtudományi tudástranszfer,
egyetemi szakok alapozásában való részvétel, szakpolitikai szerepvállalás).
A térségen kívüli szakmai kapcsolatok prioritása folyamatosan érvényesített alapelv maradt. Ez megmutatkozott a társadalomkutatókkal, egyetemi oktatókkal fenntartott kapcsolatokban, az intézményekkel kialakított
együttműködési formákban, a szakmai fórumokon való rézvételben, a kurrens szakirodalmi anyagokra való figyelésben. Ez utóbbi az intézményen
belüli szemléleti és módszertani munka kulcsfontosságú meghatározó elve
maradt.
A csoporttá alakulás éveiben épült be a modellbe a folyamatos, személyes részvételen alapuló terepmunka igénye, és ez a komponens a későbbiek során is meghatározó maradt. A személyes társadalomismeretre való
alapozás (a „bennszülött” kutatói paradigma működtetése) meghatározta a
csoport által készített szakmai publikációk tárgyalásmódját, nyelvezetét is.
A szerkezet legfontosabb összetevője vélhetően a csoportos munkavégzés előtérbe helyezése volt. Ez a komponens hatással volt a szakmai
információk értelmezésére, a kutatások koncipiálására, a terepmunkára, a
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feldolgozásra, az eredmények értelmezésére, a publikációk készítésére egyaránt. Ennek a szerkezeti összetevőnek a fontos szerepét mutatja az, hogy
a csoportos munkavégzés nem valamiféle belső szabály vagy programszerű
célkitűzés eredményeként alakult ki, hanem sokkal inkább az intézményszerveződési folyamat kontextuális elemei termelték ki.
Fontos hangsúlyozni, hogy mindez nem volt szükségszerű abban az
értelemben, hogy a csoport végső soron bármelyik tényezőt részben vagy
egészében mellőzhette volna, ehhez megvolt a mozgástere, és ahhoz is, hogy
melyik szerkezeti tényezőnek mekkora szerepe volt a működési modell
kialakulásában. Az egészen bizonyosra vehető, hogy ha ez a szerveződési
folyamat – történetesen Csíkszeredában – elutasító vagy ellenséges környezettel vagy versenytárssal találkozik, akkor más működési modell alakul ki.
Az érdekes viszont az, hogy a toleráns – a kompetenciatranszfer szempontjából végső soron „üres” – kontextusban miért az a modell alakult ki, ami
kialakult. Vagyis: nagyon sok múlott azokon, akik a szerkezetet kialakították. A „miért éppen ez jött létre?” kérdése aligha felesleges, mert a legtöbb
kisebbségi intézményi szerkezet hasonló helyzetekben termelte és termeli
ki mind a mai napig saját magát (még akkor is, ha hagyományokra, követendő előzményekre hivatkozik), ez pedig azt jelenti, hogy a már kialakított
szerkezetek változtatásának mérlegelése is kurrens kérdés lehet.

Milyen működési modellt termelt a szerkezet?
A kialakult szerkezet máig tartó hatással befolyásolta az intézmény mindennapi működési gyakorlatát, legyen szó szakmai munkavégzésről, térségi társadalmi szerepről vagy szakmai termékekről. Az alábbiakban röviden
áttekintjük a működésnek ezt a három terepét.
A SZA KM A I M U N KAV É G ZÉ S MÓ DJA

Az intézet működésének meghatározó jellemzője a szakmai tudás közössé
tétele.
Ez kiterjedt a szakmai olvasmányok közös megvitatására, a tereptapasztalatok és a szakmai interpretációk megosztására, a folyó szakmai feladatok
közös végzésére, közös tanulmányok írására, közösen kialakított koncepció alapján tanulmánykötetek összeállítására, de olyan területekre is, mint
a szakmai kapcsolatok közössé tétele. Ez a gyakorlat – amelynek alapjai az
1989 előtti időszakban alakultak ki – közös intézményi szakmai tudás kiala-
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kulásához vezetett, amely több tekintetben támogatni tudta a munkában
résztvevők egyéni kompetenciáit.
Más vonatkozásban, de hasonló súllyal határozta meg az intézmény
működését mind az alkalmazott, mind pedig az alapkutatások terén a szemléleti és módszertani megközelítés holisztikus jellege. Ezt több tényező is
támogatta, többek között a kulturális antropológiai megközelítés, a különböző egyéni szakmai kompetenciákat összekapcsoló közös munkavégzés és
nem utolsósorban az a tény, hogy a „bennszülött társadalomkutatás” modelljét követve az intézmény nem egyetlen témára összpontosított, hanem az
évek során egyre több társadalmi jelenség elemzésére kerített sort. Az így
halmozódó általános térségismeret valamilyen mértékben mindig behozta
az épp folyamatban lévő munkába a holisztikus megközelítés elemeit.
A működési modell egy olyan összetevőjét is célszerű megemlíteni, amely
közvetett módon ugyan, de mindvégig szerepet játszott az intézmény habitusának fenntartásában. Megfogalmazni talán úgy lehetne ezt az összetevőt,
hogy az intézményben zajló szakmai munka számára elsősorban a magyar
tudományosság jelentette a referenciakeretet. A működési modellnek ez az
összetevője kimutatható a szakmai tematizációtól az intézményközi és személyes együttműködési programokon át a szakmai termékek marketingjéig
szinte minden tevékenységi területen.
A Z I N TÉ ZM É N Y TÁ RSA D A L MI S Z E R E PÉ NE K
AL A KU L Á SA

A térségben vállalt társadalmi szerep kialakulását és működését alapvetően behatárolta a tanulmány első részében említett tudástranszferszerep, az
innovatív jelleg, a térségi társadalom és a jóval szélesebb körű társadalomtudományi kontextus közti határon állás. A társadalmi szerep összetevői közt
– váltakozó hangsúllyal – fontos szerepet kapott a pályakezdő kutatók támogatása, ez a tevékenység az utóbbi években fokozódik (kutatási programokba,
publikációkba és szakmai rendezvényekbe való bevonás, intézményi bázis
biztosítása doktori programokat teljesítő fiatal szakemberek számára – hazaiaknak és külföldieknek egyaránt, az egyetemi alap- és mesterképzésben tanulók diplomamunkáinak elkészítésében való szakmai szerepvállalás stb.).
Az intézet keretében rendszeres törekvés mutatkozott arra, hogy térségi intézményi és szakmai szereplőkkel együttműködve újszerű társadalmi
folyamatok szakmai generálásában vegyünk részt. Ezek között említhető a
kistérségi szerveződési folyamat elindítása, konferenciák szervezése, egyetemi szakok megalapozásában való szakmai együttműködés, a „Sikeres
Székelyföld” fórumsorozat koncipiálása és szervezése, a térségi agrárinno100
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vációs folyamatok szakmai elemzésében való közreműködés, térségi fejlesztéspolitikai kiadványok készítése.
Nem utolsósorban pedig említhetők azok a kutatási és fejlesztéspolitikai tartalmú – szolgáltatásjellegű – feladatvállalások, amelyek a kutatási
tapasztalatokra alapozva biztosítanak szakmai anyagokat térségi szereplők
számára (lokális és kistérségi kutatások, általános vagy ágazati fejlesztési
stratégiák készítése, képzési programokban való közreműködés).
SZAK M A I TE RM É KE K

Az intézet szerkezeti modelljéből következően a szakmai termékek műfaja
többféle. Az olyan alapszintű szolgáltatások biztosítása mellett, mint a térségi adatbázisok építése, szakkönyvtár fenntartása, szakmai rendezvények
szervezése, az egyetemi oktatásban való szerepvállalás, fontos szerepet kap
– nyilván változó módon – a könyvkiadás: Helyzet Könyvek sorozat, Térség
Könyvek sorozat, Helyi Tudás – Helyi Fejlesztés sorozat, más intézményekkel közösen szerkesztett sorozatok (pl. Agrárinnovációs Elemzések sorozat, Tehetséggondozási Kiadványok sorozat), a sorozaton kívüli kiadványok
szerkesztése (intézeti, illetve más intézményekkel együttműködésben), a
folyóirat-szerkesztés (Antropológiai Műhely, Experiments, Térség), valamint
a székelyföldi léptékű komplex háztartásvizsgálatok rendszeres végzése és
a csoportos DOMUS-projektek 3.
Részben az intézet tartós működésének, részben pedig a közös munkának és a holisztikus megközelítésnek köszönhetően az elemzések és kiadványok tematikája igen széles skálát mutat. Vannak olyan témák, amelyek
gyakorlatilag folyamatosan a szakmai tevékenység előterében vannak. Ezek
közül a legfontosabbak a következők:
• munkamigráció,
• szimbolikus térhasználat,
• térségi társadalomtörténeti elemzések,
• családi háztartások működésének vizsgálata,
• társadalmi elitek és intézmények vizsgálata,
• a lokális léptékű társadalmi szerkezetek működése,
• interetnikus kapcsolatok,
• agrárinnovációs folyamatok,
• a vidéki társadalom kulturális antropológiai elemzése.

3 Az intézet tevékenységéről, eddigi programjairól és kiadványairól a www.kamintezet.ro honlapon
szerezhetők további információk.
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Következtetés helyett: kihívások
Amint azt a tanulmány bevezető részében is jeleztük, egy kutatóműhely
munkájának szakmai megítélése az intézményen kívüli szereplőkre, a tudományos élet képviselőire tartozik. Ebben az áttekintésben a bemutatás célja
az volt, hogy – egy kisebbségi tudományos műhely tevékenységét véve
alapul – igyekezzünk feltárni azokat a tényezőket, amelyek ezt az intézményi szerkezetet kialakították, és amelyek – jó esetben – magyarázatot
tudnak adni arra, hogy a kisebbségi társadalom milyen intézményt termelt
ki magából.
A társadalmi környezet – intézményi szerkezet – működési modell
összefüggéseit nézve az a következtetés adódik, hogy a kisebbségi közegben a bottom-up módra termelődő intézmény – strukturális okok miatt – az
esetek nagy többségében nem válik rugalmassá, kevésbé adaptív, nem törekszik a megváltozott környezethez való gyors igazodásra. Ilyen – stabilitásra
törekvő jellemzők – minden bizonnyal a KAM és más romániai magyar
tudományos intézmények mai működésében is tetten érhetők. Ez előnyt
(tartósság) és korlátot (tartalmi vagy formai merevség) egyaránt jelenthet,
attól függően, hogy létrehozói milyen mértékben és milyen módon élték
be azt a mozgásteret, amely a létrehozás és a fenntartás során számukra
adódott. Az elemzett intézmény esetében figyelmet érdemelhet (és minden
bizonnyal további vizsgálatot is igényel) az a megfigyelés, hogy a közvetlen társadalmi környezettől való részleges distancia, a tudásmegosztás és az
intézményi léptékű kompetenciatermelés gyakorlata, illetve a holisztikus
megközelítés alkalmazása milyen módon tágította az intézményépítési és
intézményfenntartási mozgásteret, és milyen módon befolyásolta magát a
szakmai teljesítményt.
A tudományművelés feltételeinek változása nyomán (szakmai informá
ciók megszerzésének lehetősége, társadalmi kihívások és elvárások változása) fel kell tenni azt a kérdést, hogy kisebbségi helyzetben milyen
intézményi működési modellel vagy modellekkel lehet ráhangolódni az új
helyzetre, és maga a kisebbségi társadalmi környezet lehetőséget kínál-e az
új helyzethez adaptálódni tudó intézményi működési módok kialakulására.
A válasz vélhetően nem az anyagi támogatásokban vagy az előzményekre
való hivatkozásokban rejlik, hanem sokkal inkább azokban az intézményi
és kutatói habitusokban, amelyek – kisebbségi helyzetben – a rendelkezésre álló intézményalakítási és intézményműködtetési mozgástér beélésében
konkretizálódnak.
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A Teleki-Bolyai Könyvtár tudományos
és tudomány-népszerűsítő tevékenysége
2012–2015 között
Lázok Klára

„Ez

vagyok én, ez a kicsi boltos ebben a gyönyörű nagy szellemi
ingyen-boltban.” Az egykori Molter-írás szerint a Gulyás Károly
könyvtáros önmeghatározásaként elhangzó mondat lehetne akár egy mindenkori irányadó jelmondat is, amely a Teleki Tékában folyó munkát és az
itt dolgozók hozzáállását fémjelezte nemcsak a két világháború között, de a
háború utáni nehéz években vagy a ’89 utáni változások közepette.
Ha ezen az alaphozzáálláson belül a könyvtár 2012–2015 közötti fejlesztési stratégiáját kellene egy mondatban összefoglalni: azon igyekeztünk,
hogy mind a könyvtárosi, illetve kutatói, mind a közösségi szerepvállalás
szintjén fellendítsük a Teleki–Bolyai Könyvtár munkáját, összeegyeztetve
a hely szellemiségét, a külföldi könyvtárakból ellesett „jó gyakorlatokat” és
a közönség folyamatos változásban levő igényeit. A bemutató első része a
Teleki–Bolyai Könyvtárnak az elmúlt három évben végzett kutatókönyvtári,
múzeumi, illetve tudományos és tudományterjesztő tevékenységét mutatja
be, a második rész a közelmúltban elindított tudomány-népszerűsítő tevékenység irányait és hatását veszi számba, azt a megújulási tendenciát, amelyet az elmúlt évtized társadalomszociológiai változásainak konjunktúrája
hívott életre és legitimizál. 1A Teleki–Bolyai Könyvtár tevékenysége 2012–2015 között
1 Itt szükséges megemlíteni azt is, hogy a Teleki Téka Alapítvány segítsége nélkül mindez nem
jöhetett volna létre. Ennek az alapítványnak (mely a könyvtár egykori és jelenkori munkatársaiból,
illetve a Teleki család leszármazottaiból áll) a Megyei Könyvtárral való sikeres együttműködése
tette lehetővé azt, hogy lehívjuk azokat az anyagi támogatásokat (Bethlen Gábor Alap, Communitas
Alapítvány, Marosszéki Közösségi Alapítvány, megyei tanács kulturális alapja), amelyek működésünk,
programjaink, fejlesztéseink teljesebb megvalósításához szükségesek voltak.

A T ele ki – B o lyai Kö n yv tá r te v é ke nys ége 20 12–20 15 köz öt t

Ro magy tud intézményi keretekben.indd 103

103

08/01/2019 12:22

Kutatókönyvtárosi, állománymegőrző
és múzeumi tevékenységeink
A Teleki–Bolyai Könyvtár adminisztratív szempontból a Megyei Könyvtár különgyűjteményeként működik, tehát Márton Krisztina restaurátort
és Kovács-Gorboi György konzervátort leszámítva mindannyian elsősorban könyvtárosi minőségben dolgozunk. Így hát kutatási tevékenységeink
ismertetése előtt szükséges kiemelni azt a tényt, hogy mivel a Teleki Téka
alaprendeltetéseként tudományos könyvtár, elsősorban az olvasóterem
szolgáltatásait igyekeztünk minél inkább kibővíteni az elmúlt években, hozzáférést teremtve a legfrissebb szakfolyóiratokhoz, online adatbázisokhoz,
folyamatosan építve saját elektronikus adatbázisunkat is.
Működésünk másik fontos célkitűzése az állománymegőrzés, a Tékában található, nem csupán papíralapú kulturális örökség védelme. Az elmúlt
években elkezdtük a könyvek konzerválásának széles körű programja mellett a 18. század végi ásványgyűjtemény szakszerű leltározását, feldolgozását és a teremkönyvtár festményeinek restauráltatását.
A Teleki Téka múzeumi tevékenysége, értékeink láttatása szintén alaptevékenységeink közé tartozik. A könyvtár kapuja alatt felállított háromnyelvű érintőképernyős infóterminál, a szintén háromnyelvű tárlatvezető
kártyácskák azt célozzák, hogy a múzeumi látogatás valóban a könyvekkel
való átütő, interaktív találkozás legyen. Mindezt összesen hét könyvtáros
teremti meg (hárman a múzeum évi tíz-tizenkétezer látogatóját fogadva,
négyen az olvasóterem kutatóinak kiszolgálásával), akik emellett a 230 000
kötet raktárosi és állományfelügyeleti munkálatait is ellátják, és természetesen mindannyian szeretnének kutatói tevékenységet is folytatni.

Kutatói tevékenység
Természetesen valamennyire lehet szelídíteni ezt a helyzetet belső rendszabályokkal (kutatónapok engedélyezése, konferenciák, tanulmányutak
támogatása, tudományos konferenciák szervezése), de a munkaköri leírás
diktálta napi feladatok nagyon megnehezítik a folyamatos-következetes
kutatási tevékenység végzését. Ebből kifolyólag a Teleki Tékában folyó
tudományos tevékenységen egyrészt régikönyves segédletek készítését és
külsős szintéziskatalógusokhoz való segítségnyújtást kell érteni, másrészt
pedig azokat a befejezett, illetve előkészületben lévő szakmai kiadványokat,
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doktori és konferenciadolgozatokat, amelyeket könyvtárunk munkatársai a
könyvtárat érintő és kevésbé érintő témákból készítettek.
A legfontosabb ezek közül a munkálatok közül a Spielmann Mihály által
előkészített 17. századi katalógus továbbgondolása, véglegesítése. Ennek a
munkának a szakmai koordinátora dr. László Kimpián Annamária, ő volt
az, aki kidolgozta a magyarországi, főként az Országos Széchényi Könyvtár példáját követve a katalógus új, modern koncepcióját. A munka lényege egyrészt kiegészíteni a már meglévő nyersanyagot további adatokkal,
másrészt autopsziásan az egész állományt ellenőrizni a teljesség érdekében. A munkában négy kolléga vesz részt: László Annamária, Bányai
Réka, Kovács-Gorboi György, Weisz Szidónia; a közzétételig a munkapéldány alapján bármikor készségesen szolgáltatunk adatokat az érdeklődő
kutatóknak.
László Lóránt kollégánk az aprónyomtatványtárat rendszerezte az
elmúlt években, Weisz Szidónia a Tékában található egykori gyászjelentések
adatait dolgozta fel és rendezte adatbázisba. Folyamatban van a könyvtár
térképeinek számbavétele, nemcsak az atlaszok, hanem a kötetes kiadványok szintjén is – ezt Petelei Klára kolleganőnk végzi.
A segédletek készítése mellett ugyancsak a Tékát érintő kutatásként
értékelhető Lázok Klára kutatói munkája is, aki a Teleki–Bolyai Könyvtár archívumának feldolgozását végzi, különös tekintettel a mindenkori
vezetők, majd később osztályvezetők hatalommal szembeni stratégiáinak
elemzésére.
A munkatársak szinte valamennyien folytatnak saját kutatási tevékenységet is. A kutató kollégák az elmúlt években rendszeresen vehettek ki heti
kutatónapokat, konferenciákon, kutatási projektekben való részvételük
jelentős támogatásra talált, hisz minél képzettebbek szakmailag a munkatársak, annál nagyobb a nyereség az intézmény részére. László Annamária
és Weisz Szidónia az elmúlt három évben megszerzett doktori címe nagy
nyereség a könyvtár számára, annál is inkább, mivel László Annamária a
Téka supralibrosait dolgozta fel doktori dolgozatában. Ennek a kutatásnak
a finomításai jelenleg is folynak, a végcél az lenne, hogy megjelentessük
akár DVD-n, akár könyvformában. Weisz Szidónia az erdélyi Somkeréki
család középkori és kora újkori történetét járta körül társadalomtörténeti
szempontokat is figyelembe véve, nemrég megvédett dolgozatával kivívta a
szakma elismerését. Petelei Klára 2014-ben megjelentette Descriptio Transylvaniae c. hiánypótló térképkatalógusát, amely a közgyűjteményekben fellelhető, Erdélyre vonatkozó térképeket gyűjtötte egy kötetbe. László Lóránt
kollégánk az erdélyi református egyházkerület első világháborús történetét
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taglalta több külföldi konferencián is 2014–2015 folyamán (Siegen, Debrecen, Marosvásárhely), míg jómagam 2014-ben Antwerpenben értekeztem
a romániai 1950-es–60-as évek cenzúrájának törvényszerűségeiről, illetve
idén a szebeni nemzetközi kommunizmuskutatási konferencián referáltam
a Művelődési útmutató kapcsán. Bányai Réka a székelykeresztúri unitárius
gimnázium Teleki Tékába került anyagát elemezte és publikálta 2014-ben.
Többen vettek részt dolgozattal az elmúlt években az EME marosvásárhelyi
fiókszervezetének ülésein.
Nagyon fontosnak tartjuk tehát a Téka nemzetközi szakmai fórumokon
való megjelenítését, a helyi és magyarországi szakmai hálózatokhoz való
csatlakozását, illetve a munkatársak tudományos előmenetelét, hisz mind
szakmailag, mind a közéletben vállalt szerep szempontjából fontos, hogy
ez az intézmény egy nemzetközi szakmai láncba is bekerülhessen. Ezért a
Teleki Téka 2014-től tagja a mainzi székhelyű Gutenberg Gesellschaftnak,
illetve a Society for the History of Authorship, Reading and Publishingnek
(www.sharpweb.org). Lázok Klára 2014-ben, míg László Lóránt 2015-ben
részt vett az Országgyűlési Könyvtár ösztöndíjprogramjában, illetve igyekszünk képviselni a könyvtárat minden évben a magyar könyvtárosok csongrádi találkozóján is.

Digitalizálás
2014-ben megindult digitalizálási tevékenységünk is egy Bookeye Pro 4-es
szkennerrel. Az általunk kidolgozott digitalizálási stratégia értelmében a
munka két szinten működik párhuzamosan. Egyrészt digitalizáljuk a magyar
vonatkozású unikumokat, a 16. századiakat már 2014-ben sikerült befejezni,
a 17. századiak feldolgozása elkezdődött. Másrészt a nagyon sokat használt,
illetve rossz állapotban lévő marosvásárhelyi hírlapgyűjtemény digitalizálását is elkezdtük 2014 folyamán a Székely Naplóval. 2015 áprilisától ugyanakkor a Maros Megyei Könyvtár utasítására az ősnyomtatvány-gyűjteményt
digitalizáljuk, mivel ennek felértékelési dossziéit elfogadta a Kulturális
Minisztérium, és besorolta a „nemzeti kincs”-kategóriába. Az, hogy mindez a nyersanyag mikor kerül fel az internetre, és milyen formában, még tárgyalások részét képezi, valószínűleg a Maros Megyei Könyvtár honlapjáról
lesznek elérhetőek ezek a dokumentumok.

106

Lázok Klára

Ro magy tud intézményi keretekben.indd 106

08/01/2019 12:22

A Teleki–Bolyai Könyvtár tudománynépszerűsítő tevékenysége
Ugyanakkor a Teleki Téka egy magyar lieu de mémoire, egy emlékezési hely
is, ezt a szerepet töltötte be a két világháború között és a szocializmus éveiben. Így tekintenek rá a látogatók, így Marosvásárhely magyar lakossága, de
ugyanígy kezelik a magyarországi kormányzati szervek is, függetlenül attól,
hogy épp ki van kormányon. Ez egy adott státus, amely viszont kikophat, és
teljesen tartalmát veszítheti, ha nem építünk köréje élő tartalmat.
Az elmúlt években a könyvtár szakmai stratégiájának kidolgozása mellett különös gondot fordítottunk tehát egy olyan stratégia részletes kigondolására is, amely a Teleki Téka kulturálisszimbólum-jellegét igyekszik
kialakítani, a helyi közösséget tekintve legfőbb célközönségének. Nagyon
fontosnak és időszerűnek tartjuk a helyiek bevonását a Téka életébe és a
könyvtár hangsúlyozottabb jelenlétét a vásárhelyiek mindennapjaiban,
mivel ezáltal egyrészt személyesen is érdekeltté tudjuk tenni a közösséget
a Teleki Téka mint régikönyves könyvtár és mint műemléképület megőrzésében és fejlesztésében; másrészt a könyvtár szakmai presztízsét fiatalos
marketingfogásokkal kiegészítve a könyves kultúra népszerűsítését is elősegítjük a fiatalabb generáció körében. Ugyanakkor ebben a kétnyelvű-kétnemzetiségű közösségben a Téka akár a (egyik) híd szerepét is betöltheti,
amennyiben el tudjuk fogadtatni mindkét (magyar és román) közösséggel,
hogy ezt a könyvtárat a magyar kulturális örökség részeként, magyar kulturális értékként tudják közös, erdélyi tudásközvetítő és -termelő intézményként megélni.
Másodsorban a tudományos könyvtári szerep mellett felvállalt könyvnépszerűsítést igyekeztek elősegíteni azok az udvari rendezvények is,
amelyeket az elmúlt években szerveztünk, a 2015 augusztusában már harmadjára megrendezett Történelmi könyvek vására, részvételünk a Múzeumok
éjszakája és a Forgatag rendezvényein, de közvetett módon a kapu alatt
elhelyezett ún. nyitott könyvespolc is, amelyre bárki behozhatja megunt
könyveit, illetve bogarászhat rajta egy jó könyv után.
Szintén a Teleki Téka állományának közelebbi megismertetését, a
könyvtár belülről való megismerését szolgálták az elmúlt években a gyerekeknek és felnőtteknek szervezett foglalkozások, amelyek nemcsak az
eddigi hírnévre és az épület impozáns külsejére alapozva igyekeztek hatni
a közösségre, hanem annak értékeit bemutatva kívánták a helyiek ragaszkodását és elismerését kivívni. A stratégia alapgondolata tehát: élménnyé
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tenni a könyvtár kapuján való belépést az olvasók, látogatók, helyiek és
turisták számára.
Gyerekprogramjainkat 2008-ban indítottuk Lázok Klára és Márton
Krisztina vezetésével, 2011-től áthelyezve teljesen a hangsúlyt Márton Krisztina gyakorlati könyves foglalkozására. A gyerekfoglalkozások a könyv mint
műtárgy kialakulását mutatják be játékosan, a résztvevők egy iskolai év
alatt végighaladnak a könyv készítésének minden fázisán, a papírmerítés
től és betűöntéstől kezdve a könyv bekötéséig. A rendszeres havi egy alkalom mellett különböző eseményeken tartunk műhelyfoglalkozást, a Civil
Vásártól a Forgatagig, a Mikházi Középkori Fesztiváltól az Iskola másként
rendezvényeiig.
Felnőtteknek szóló beszélgetős sorozatunkat, a Beszélő könyveket 2013
decemberében indítottuk; kéthavonta beszélgetünk könyvtörténeti szempontból fontos, de a nagyközönség számára is érdekes témákról, a gyűjteményünkben megtalálható könyvektől elindulva. A beszélgetések célja
tematizálni a vásárhelyi közönség előtt a könyvtár értékeit, az érdekességeket kiemelve, ugyanakkor kicsit elmélyítve, szakszerűen kiegészítve azt
az ismeretanyagot, amellyel egy szokványos Téka-látogatás után maradhatnak. Olyan tudomány-, társadalom-, könyv- és irodalomtörténeti témákat
járunk körbe a meghívott szakértőkkel, amelyekről a Téka régi könyveiben
találunk tudnivalókat. Minderről a Téka-látogatónak már lehet egy kezdetleges tudása, és ezt a tudást az adott témák elismert kutatóit faggatva igyekszünk gazdagítani. Meghívottaink közt ott szerepeltek az elmúlt két évben a
szakma senior kutatói (Deé Anikó, Egyed Emese, Fónagy Zoltán, Kőszeghy
Péter és mások) mellett a 2000-es években elismert kutatóvá érett fiatalok
is, Novák Csaba Zoltán és Berekméri Róbert történészek, a művészettörténész Orbán János és Imecs Magdó Eszter, az irodalomtörténész Biró Annamária vagy a néprajzos Vajda András.
A cél kettős, egyrészt interiorizálni szeretnénk a Tékát a vásárhelyi, erdélyi közönség számára, másrészt új kutatási irányokat villantani fel a kutatók
számára. Ugyanakkor az esemény műfajbeli nyitottsága által és az állandó
törekvéssel a minőségi munka felé, azt az érzést is hivatott nyújtani egyegy ilyen est, hogy ez a beszélgetés lehetne akár egy párizsi könyvtárpalota
emeletén vagy egy berlini alternatív helyen is. Eddigi tapasztalataink szerint
a sorozat nagy sikernek örvend, van egy stabil közönségünk, tudományos
kutatók, egyetemisták és a vásárhelyi értelmiség egy része ül a közönség
soraiban. A beszélgetések elkezdése óta eltelt két év alatt számszerűleg
megnőtt a vásárhelyi középgeneráció érdeklődése a Téka iránt; de a legbiztatóbb jelenség talán az, hogy a közönség soraiban az első két est után egyre
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nagyobb számban kezdett megjelenni a fiatal korosztály is, az, amelyik nem
azért jön, mert annak idején úgy szocializálódott, hogy a magyarsága iránti
kötelességtudatból eljárjon a kulturális rendezvényekre, hanem mert úgy
érzi, folyamatban lévő szocializációjának a Téka is egy mozaikdarabkája kell,
hogy legyen.
Összegezve elmondhatjuk, hogy talán az elmúlt két-három évben nagyobb
hangsúlyt fektettünk erre a közösségi szerepre, de meggyőződésem, hogy
ebben a periódusban erre a figyelemfelkeltő tevékenységre volt inkább
szükség. Arra, hogy egyfolytában jelen legyünk, hogy minél több kutató,
illetve potenciális kutató figyelmét felhívjuk arra, mi is rejtőzik a Teleki
Tékában, hogy részvételünkkel minél több nemzetközi konferencián, mesterkurzuson, kiadványszerkesztésben újabb kutatókat, újabb projekteket,
újabb ötleteket vonzzunk be a Téka falai közé, olyan friss gondolatokat,
kutatási módszereket, illetve témákat, amelyekre, amelyek köré építkezni
lehet a következő években.
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Nemzeti Kisebbségkutató Intézet
– Kolozsvár
Horváth István

A

Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (hivatalos nevén Institutul pentru
Studierea Problemelor Minorităților Naționale, a továbbiakban NKI)
Kolozsváron, 2007 óta működő romániai közintézmény. A működését szabályozó törvényeknek megfelelően az NKI az Interetnikus Kapcsolatok
Hivatalának, vagyis a román kormány kisebbségi ügyekben illetékes szakpolitikai szervezetének az alárendeltségében, ám önálló, saját költségvetéssel rendelkező intézetként tevékenykedik.

Jogi keret
Az intézet létrehozását 2000-ben Eckstein-Kovács Péter kisebbségi miniszter kezdeményezte, és az abban az évben felterjesztett sürgősségi kormányrendeletet a törvényhozás 2001-ben erősítette meg (396/2001-es törvény).
A törvény végrehajtására azonban jócskán várni kellett. A Romániai Magyar
Demokrata Szövetség 2000–2004 között nem volt közvetlen kormányzati
pozícióban, és habár folyamatosan napirenden tartotta az ügyet, 1 a kormányzó Szociáldemokrata Párt (amelyet az RMDSZ a törvényhozásban támogatott) szintjén nem volt elegendő politikai indíttatás ezt a lépést megtenni.
Viszont a 2004 végén létrejött kormánykoalíció, amelynek az RMDSZ is

1 Lásd az RMDSZ és a PSD (Szociáldemokrata Párt) közti 2003-as egyezményt, amely kimondja,
hogy a parlamenti támogatás fejében a PSD végrehajtja a Kisebbségkutató Intézet megalapítására
vonatkozó törvényt (a protokollum angol fordítása elérhető http://miris.eurac.edu/mugs2/do/blob.
pdf ?type=pdf&serial=1075996154023 – letöltve: 2016. szeptember 10.)
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tagja volt, már egyértelműen a kormányprogramba foglalta, 2 és 2007 második felében ki is bocsátotta azt a kormányhatározatot (893/2007), amely
alapján megalakulhatott a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet.

Közigazgatási betagolás
A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet a központi kormányzatnak alárendelt
szervezet; ahhoz, hogy a felépítményen belüli helyét megfelelőképpen
lehessen értelmezni, át kell tekinteni a romániai kisebbségvédelemi rendszer közigazgatási szintű felépítését.
Már 1990 legelején a romániai nemzeti kisebbségek támogatott parlamenti képviselete az újonnan körvonalazódó politikai pluralizmus egyfajta meghatározó evidenciájaként tételeződött. Ennek megfelelően a
vonatkozó törvénykezés általában és a választási törvények sajátosan elismerik a nemzeti kisebbségek politikai képviseletének a jogosultságát. Illetve
egy alternatív küszöb révén (mely az egy képviselő megszavazásához szükséges szavazatok töredéke megszerzése esetében) lehetővé teszi, hogy a kis
lélekszámú kisebbségek egy képviselőt küldhessenek a Parlament Alsóházába (Székely 2009). A kisebbségvédelmi rendszer ezen törvényhozási
összetevőjét (törvényesen támogatott kisebbségi képviselet) kiegészítette
egy kormányzati szakpolitikai szervezet, az Interetnikus Kapcsolatok Hivatala.
A hivatal létrejöttének első mozzanata 1993-ra tehető, amikor megalakult
a Nemzeti Kisebbségi Tanács. Ez egyfajta kisebbségi kerekasztalként működik, a központi kormányzat kisebbségeket érintő döntései esetében konzultatív hatáskörökkel rendelkezik (Horváth and Scacco 2001). 1993–1996
között a kormányzat szintjén egy, a központi közigazgatás más szervezeti
és a Kisebbségi Tanács közötti koordinációt végző titkárságot alakítottak
ki, amely 1996 végén (amikor az RMDSZ kormányra került) átalakul Nemzeti Kisebbségek Védelméért Felelős Hivatallá (Departamentul pentru
Protecția Minorităților Naționale), amelyet 2000 végéig egy tárca nélküli
miniszter vezetett. Ezt követően a szervezeti egységet átszervezték, a nevét
Interetnikus Kapcsolatok Hivatalára változtatták (Departamentul pentru
Relații Interetnice), melynek a vezetését egy államtitkár látja el. Az Interetnikus Kapcsolatok Hivatala mint kormányzati szakpolitikai szervezet a
kisebbségekre vonatkozó kérdésekben a következő hatásköröket látja el:
2 Lásd a 2005–2008 közötti kormányprogram 114. oldalán http://www.aippimm.ro/files/otimmc_
files/71/172/programul-de-guvernare-2005-2008.pdf (letöltve: 2016. szeptember 10.).
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• A jogalkotás folyamatában (törvény, kormányhatározat, más jellegű) normajavaslatokat fogalmaz és alapoz meg, illetve részt vesz az
általánosabb jellegű jogalkotási folyamatban azáltal, hogy a mások
által kezdeményezett, kisebbségi vonatkozásokkal bíró javaslatokat
véleményezi.
• A kisebbségekre vonatkozó jogalkalmazást illetően nyomon követi a
vonatkozó joganyag alkalmazását. Ami ez esetben egy általános monitoringszerepet jelent, hisz jogérvényesítői hatósági hatáskörrel nincs
felruházva. Vagyis kivizsgálhat, ám kihágás megállapítása esetében
nem szankcionálhat.
• Költségvetési finanszírozásokat közvetít a parlamenti képviselettel
rendelkező kisebbségi szerveztek számára, illetve pénzügyileg támogat olyan programokat, amelyek egy adott kisebbség vagy az interetnikus együttélés terén nyújtanak támogatásokat.
A törvényes keretnek megfelelően az NKI az Interetnikus Kapcsolatok Hivatalának a koordinálásában működik. Tehát a közigazgatási
logika szerint, a kormányzat kisebbségi szakpolitikáját indítványozó és végrehajtó szakpolitikai apparátusegység egyfajta tudományos szervezeteként.
A koordináció tartalmára és formájára vonatkozóan a normatív keret szűkszavú. Kizárólag az NKI vezetőségének a kijelölése és kinevezése kapcsán
tartalmaz egyértelmű előírásokat. Ugyanakkor egyfajta (az előbbinél még
kevésbé pontosított) hatáskörrel rendelkezik a Kisebbségi Tanács testülete is, amely vélelmezi az Interetnikus Kapcsolatok Hivatala vezetője által
(5 évre) kinevezett NKI elnökének és alelnökének a személyét.
Kiemelendő, hogy az NKI sem a költségvetés, sem az éves kutatási
tervezés vonatkozásában nincs alárendeltségi viszonyban az Interetnikus
Kapcsolatok hivatalával szemben. Ennek viszonylatában önálló költségvetési intézmény, és kutatási programját kizárólag saját hatáskörben alakítja. 3
Pontosabban a költségvetési végrehajtás folyamatában a román Kormányfőtitkárság (Secretariatul General al Guvernului) törvényességi és költségvetés-fegyelmi felülvizsgálati hatáskörrel rendelkezik.

3 Az eddig kialakult gyakorlat szerint az intézeti kutatási tervek kialakítása kapcsán az NKI vezetősége konzultál az Interetnikus Kapcsolatok Hivatalának a vezetőségével.
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Tudományos mandátum
Az NKI formálisan meghatározott mandátuma a romániai nemzeti kisebbségek és más etnikai közösségek etnikai identitásmegőrzésének, -fejlesztésének, -kifejeződésének, valamint ezek szociológiai, történelmi, kulturális,
nyelvészeti, vallási és más jellegű aspektusainak kutatása, tanulmányozása. Egy ilyen megfogalmazás átfogó kutatási stratégia megtervezésére ad
viszonylag szabad teret, ugyanakkor parttalan elvárásokat is teremt az NKIval szemben.
Egyrészt a tanulmányozott népességek vonatkozásban nagyon széles a
pászma. Ugyanis elvben 20 olyan etnikai közösségről beszélünk, amely képviselteti magát a Kisebbségi Tanácsban, amelyeket nemzeti kisebbségként
értelmezhetünk. 4 Ám a törvényben foglalt „más etnikai közösségek” megfogalmazás viszonylag jelentős számú közösségre vonatkoztatható, és számos, tudományos és politikai szempontból problematikus vonatkozást vet
fel (lásd a csángók kérdését!). Arról nem is beszélve, hogy elvben (legalábbis
a törvényes mandátum szerint) az NKI az új, a jelenkori migráció nyomán
kialakuló, etnikai közösségekről is rendszerezett tudást kellene, hogy termeljen. Vagyis a tanulmányozott közösségek/identitáskategóriák száma jelentős.
Ugyanakkor diszciplináris megközelítésben elvben minden lehetséges
tudományos perspektíva jelen van, nyelvészettől demográfiáig, vallásosságkutatástól a politikai megnyilvánulási formák tanulmányozásáig. Ez csak
még komplexebbé teszi az intézet mandátumát. Elég csak arra gondolni,
hogy olyan kis lélekszámú romániai kisebbségek, mint az örmény vagy bolgár két-két, felekezeti törésvonalak mentén eltérő, sajátos identitáskonfigurációval rendelkező csoportként szerveződnek.

Posztkommunista kisebbségkutatás Romániában
1989-et követően általában a kisebbség-többség viszonyrendszer, sajátosan bizonyos kisebbségek helyzete radikálisan átalakult. Illetve az újonnan körvonalazódó politikai tér átszerveződése sajátos identitáspolitikai
folyamatok kialakulását tette lehetővé. Másrészt a kommunista rendszer a
4 Romániában nem létezik explicit törvényes megfogalmazása a nemzeti kisebbség fogalmának,
sem valamilyen jogerős lista, amely az ún. elismert nemzeti kisebbségeket sorolná fel. Így implicit
módon a román törvényhozás alsóházában (így a Kisebbségi Tanácsban is) képviselt etnikai csoportok tekinthetők azoknak.

N e m z e t i K i s e bb s é g k u tat ó Int éz et – Ko lo z s vár

Ro magy tud intézményi keretekben.indd 113

113

08/01/2019 12:22

tudományos társadalomismeretet ideológiai töltetű, politikailag normatív
valóságdefinícióval helyettesítette. Így a különböző kisebbségekről szóló
tudás részleges, nagyon sekélyes és pontatlan volt. Olyan alapvető adatok
kapcsán merültek fel többé-kevésbé jogos kételyek, mint a kommunista
időszakban tartott népszámlálások kisebbségekre vonatkozó adatai (ilyen
irányban egy példaértékű összefoglaló Varga E. 1993).
1993-ban, Romániának az Európa Tanácsba történő felvétele előtt az
RMDSZ memorandumban foglalta össze a romániai magyar kisebbség
helyzetét és ezen helyzet kapcsán felmerülő politikai követeléseit. A memorandum szövegét kísérő melléklet nyolc fejezetben foglalta össze a romániai magyarság akkori helyzetét és történelmét. A melléklet szerkesztői
(köztük e sorok írója is) folyamatosan szembesültek azzal, hogy (például a
demográfiai, oktatási helyzetképre) kijelentéseiket nehezen vagy egyáltalán
nem tudták adatolni. Emlékezetem szerint ekkor fogalmazódott meg egy
kisebbségkutató intézetre vonatkozó egyértelmű politikai igény.
Természetesen az általánosan megfogalmazott igény, elképzelés és
a megvalósult terv között eltelt időben a szakmai jellegű tudástermelés
és -rendszerezés jelentős mértékben és dinamikusan fejlődött. És nemcsak föltétlenül egyéni, ad hoc projektek formájában, hanem (legalábbis a
magyarság vonatkozásában) akár olyan intézményes keretekben is, mint a
Magyarságkutató Intézet jogutódjaként létrehozott Teleki László Alapítványon belül vagy akár különböző romániai egyetemi (más jellegű) műhelyek,
egyesületek, folyóiratok hasábjain, keretein belül 5. Ám a jelentős volumenű
tudástermelés és rendszerezés ellenére, ami a kilencvenes évek során lezajlott, a romániai kisebbségkutatást általában epizodikus jellegű projektorientáltság jellemezte, nem igazán adatott meg a perspektivikus projektek
kivitelezése. Viszont ami talán még fontosabb hozadéka ennek a periódusnak, az talán az, hogy fokozatosan gyűlt, rendszereződött a releváns tudásanyag, illetve halmozódott a szakértelem, kutatók új generációja szerzett
jártasságot és tapasztalatot. És ez egyáltalán nem mellékes az NKI létrejötte
szempontjából, hisz formális megalakulásának a pillanatában már körvonalazódott néhány fontos kutatási irány, a népismereti törekvéseken túlmutató, tudományossági ismérvek szerint is értékelhető irányba is történtek
jelentős előrelépések, és számos fiatal kutató már rég túllépett az „ígéretes5 A teljesség igénye nélkül (és előzetes elnézést kérve azon személyektől közületektől, amelyek
nem kerülnek említésre): Pro Európa Liga és mindenekelőtt az általa működtetett Altera folyóirat,
Korunk és Magyar Kisebbség folyóirat, az Etnokulturális Kisebbségek Erőforrás Központja, az
Etnikumközi Viszonyok Kutatóközpontja, Max Weber Alapítvány, Regionális és Antropológiai
Kutatások Központja stb.
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ség” fázisán. Vagyis megalakulása pillanatában az NKI nem a nulláról indult,
hanem egy már valamelyest strukturálódott tudományos mezőny, létező
humán erőforrás számára jelentett új intézményes lehetőséget.

Humán és pénzügyi erőforrások
Az NKI a jelenlegi törvényes előírások betűje szerint összesen 35 személyt
alkalmazhat, ám jelenleg 27 alkalmazottja van, amiből 19 kutató. Annak, hogy
nincs betöltve a teljes álláskeret, egyrészt általánosabb, a romániai költségvetési szférára jellemző adminisztratív okai vannak, melyek részletezésére
itt nincs lehetőség. Ám a pénzügyi okok sem elhanyagolhatók. Jelenleg az
összköltségvetés hozzávetőleg 50%-át teszik ki a bérköltségek, a működési
költségek esetében egy relatív konstans 24-25%-kal kell számolni, és csak
a fennmaradó összeg költhető kutatásra, könyv- és folyóirat-beszerzésre,
publikálásra, vagyis átfogóan értelmezett tudományos tevékenységre. Így
az emelkedő bérterhelés kontextusában az intézetvezetői dilemma legegyszerűbben úgy fogalmazható meg: kutató vagy kutatás?! Vagyis új állások
meghirdetése, vagy az intézeti programok finanszírozása?

1. ábra: Az NKI éves költségvetése (euróba átszámítva) 2008–2015 között, bontásban
(saját jövedelmek, más jövedelmek)
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Ami az intézeti jövedelmeket illeti, a 2008-as évet kivéve (amikor az
intézet különleges, székházvásárlást támogató pénzügyi támogatásban
részesült) átlagban 440–480 ezer euró közötti költségvetési támogatásban részesült. Vagyis az enyhe fluktuációk ellenére viszonylag stabil a költségvetési támogatás. Ennek ellenére az utóbbi években az összjövedelmek
érzékelhetően növekedtek, amit nagyobb nemzetközi projektbe történő
bekapcsolódás és az ezzel járó finanszírozás tett lehetővé. Például 2015-ben
egyharmaddal sikerült külső (pályázati) bevételekből növelni az intézeti
összköltségvetést.
Visszatérve a kutatói állományra, mindenekelőtt annak fiatalsága hangsúlyozandó ki. Jelenleg az átlagéletkor 38,5 év, de az intézet első teljes munkaévének (2008-nak) a végén 32,8 volt. Ez egy tudatos döntés eredménye,
hisz a kezdetek kezdetén az álláskeretek kialakítása úgy történt, hogy a fiatal, de valamelyes nemzetközi tapasztalattal rendelkező, ígéretes pályakezdők is eséllyel pályázhassanak az induló intézeti állásokra. Ez még indulási
hátrányt jelentett a különböző intézeti, tudományos akkreditációs ismérvek
szempontjából, mindenekelőtt a nemzetközi publikációk számát illetően.
De pár év alatt sikerült a hátrányt behozni.
Ami a kutatók alapképzettségét, szakmai hátterét illeti, elmondható,
hogy a kisebbségkutatás különböző vonatkozásaiban szóba jöhető majd’
minden diszciplína, szakirány képviselteti magát: történész, néprajzos, szociológus, politológus. Illetve az intézeti mandátum szempontjából releváns
kutatói szakosodások széles pászmáját is jelentős mértékben sikerült lefedni: néptánckutatótól a népi vallásosságra szakosodott kutatóig, demográfustól a holokauszt- vagy éppenséggel nyelvpolitikai szakértőig.

Kutatási infrastruktúra
Az NKI egyrészt egy jól működő, saját kutatói által használt infrastruktúrát fejlesztett ki, másrészt egy olyan, nagyobb érdeklődő közönség számára hozzáférhető forrásrendszert dolgozott ki, amely a nagyobb közönség
számára is lehetővé teszi a tudományos (vagy más jellegű) dokumentációt
azokban a témakörökben, amelyekben az NKI-n belül rendszeres gyűjtő-,
kutató- és rendszerező munka folyt.
Az NKI egy 578 négyzetméteres, saját tulajdonú ingatlanban működik,
amelyhez az irodákon kívül könyvraktár, olvasóterem, 35 személyes konferenciaterem tartozik. A felszereltség, habár némileg elmarad az igényektől,
romániai viszonyban valamivel átlagon felülinek mondható.
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A kutatói munkát támogató infrastruktúrát illetően kiemelendő a több,
mint hatezer kötetet számláló szakkönyvtár (amely tematikus, kutatói
igénylista alapján állt össze). Az online szakfolyóirat-gyűjteményekhez való
hozzáférés biztosított, illetve a legfontosabb, kisebbségkutatási szempontból releváns folyóiratok (Journal of Ethnic and Migration Studies, Nationalism and Ethnic Politics, Nationalities Papers stb.) legfrissebb számai
papíralapon is hozzáférhetők.
Számos tematikus dokumentumgyűjteményt is sikerült kialakítani,
beszerezni. Csak ízelítőként néhány:
• a romániai kisebbségi szervezetek 1989 utáni történetének tematikus
dokumentációja;
• a romániai kisebbségi oktatás dinamikája az 1960-as évektől kezdő
dően (szakminisztériumi statisztikák, rendszeres, éves és alkalmi
jelentések);
• oral history-adattár a Transznisztriába deportált romák túlélőivel.
Külön kiemelendő a kisebbségi vonatkozású dokumentumfilm-gyűjtemény, amely valamivel több, mint 150 filmet számlál, zömében olyanokat, amelyek valamely romániai kisebbség történetének vagy jelenének
egy sajátos vonatkozását mutatja be. A filmtár, a különböző produkciós
irodákkal vagy szakfesztiválokkal (pl a szebeni Astra) történő együttműködésnek tulajdoníthatóan folyamatosan bővül. A kisebbségi videótéka
filmjei nemcsak kutatási célból, az intézeti videókabinban megtekinthetők,
hanem legtöbb esetben nem kereskedelmi célú nagyközönségi levetítésre is
kölcsönözhetők.
Az intézet kialakított számos rendszerszerű logikában online kereshető adatbázist is, különböző köz- és tudományos érdeklődésre számot tartó
kisebbségi vonatkozású témakörben. Csak néhány példa:
• A MinLex jogtár - 1073 jogszabályt tartalmaz, amelyből 142 hatályon
kívül helyezett jogszabály, a 931 hatályos jogszabályból pedig 263
alkotmánybírósági döntés, legfelső semmítő- és ítélőszéki döntés,
európai emberjogi bírósági döntés, hatósági rendelet, módszertan
vagy szabályzat.
• Roma Grey Paperek. Az európai romákra vonatkozó nem hivatalos dokumentumok adatbázisa – melyet az európai, elsősorban kelet-európai
romákról szóló nem hivatalos dokumentumok alkotnak. Az ilyen jellegű publikációk számbavétele 2011-ben kezdődött; a kiadványokat
egy 242 címet tartalmazó, keresőmotoros online adatbázisba rendszereztük.
N e m z e t i K i s e bb s é g k utat ó Int éz et – Ko lo z s vár

Ro magy tud intézményi keretekben.indd 117

117

08/01/2019 12:22

• Romániai kisebbségek etnikai térszerkezete – a projekt lényege a romániai etnikai-nemzeti kisebbségeket érintő statisztikai, demográfiai
adatok térbeni megjelenítése, elsősorban azzal a szándékkal, hogy
lehetővé váljon e statisztikák (2002-es és 2011-es népszámlálások)
térbeni vizuális értelmezése is.
• Kisebbségi szervezetek adattára – a romániai nemzeti kisebbségek
intézményhálózatának a felleltározása nyomán készült adatbázis
majdnem 2000 olyan romániai civilszervezet adatait tartalmazza,
amelyek célkitűzései között szerepel valamely nemzeti kisebbség
identitásának (annak bármely vonatkozásának) ápolása.
Saját tevékenységben vagy együttműködésben más szervezetekkel
hozzájárultunk olyan projektekhez is, mint kisebbségtörténeti szempontból fontos tematikus szövegtárak, román nyelvű hivatalos formanyomtatványok magyar mintafordításainak elkészítése és hozzáférhetővé tétele,
tematikus sajtófigyelők készítése, a kisebbségkutatási tudományos mezőny
nyomon követése.

Kiadványok
Az intézeti munkásságról, illetve a mezőnyön belüli fontosabb megnyilvánulásokról (publikációk, konferenciák, fontosabb projektek) két (havi, illetve
kéthavi rendszerességgel megjelenő) digitális periodika számol be. Az intézeti kutatások köztes eredményeit az NKI Műhelytanulmányok sorozatában
tesszük közzé, amely már a 60. kiadványánál tart. Ezek a kiadványok mind
műfajilag, mind terjedelmileg nagyon változatosak, 20–30 oldalas elméleti
szintézisektől akár 100 oldalt is meghaladó empirikus adatbemutató kiadványig minden megtalálható.
Az NKI akkreditált kiadója (Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale) három célt tűzött ki: a) a munkatársak
munkásságának a publikációja; b) az NKI profiljába vágó eredeti munkák
beazonosítása és kiadása; c) a romániai kisebbségekről más nyelven írt,
közérdeklődésre számot tartó munkák fordítása és publikálása (többnyire
román nyelven). A kiadó eleddig 70 címet jelentetett meg román, angol és
magyar nyelven (összesen 28 magyar nyelvű kötetet). Természetesen azon
kötetek, amelyek az NKI-hoz (munkatársaihoz, rendezvényeihez, projektjeihez) köthetők, más kiadóknál is megjelentek (intézeti támogatással vagy
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anélkül), így ennél a kiadónál publikált címek csak részben tükrözik az intézet tudományos termését.
A kutatási eredményeket más formákban is népszerűsítjük. A már említett adatbázisok mellett az intézet önerőből vagy együttműködésben 4
dokumentumfilm szerkesztésében is részt vállalt.

Kutatási irányok
Az intézeten belüli kutatásokat egyrészt diszciplinárisan, másrészt tematikailag, harmadrészt pedig a megcélzott kisebbségek vonatkozásában írhatjuk le, rendszerezhetjük. Természetesen egyes kutatások valamelyik logika
szerinti egyértelmű és jól behatárolt besorolása nem mindig lehetséges, ám
a jelenlegi, vázlatos bemutatás céljainak megfelel. Tehát először is nagyobb
diszciplináris logikák szerint, ezenbelül tematikailag rendszerezzük, jelezve,
hogy az adott kutatási program csak egy, egyes vagy (szándék szerint) valamennyi romániai nemzeti kisebbségre vonatkozik. Természetesen néhány
és nem kevés kivételes program is említésre kerül, olyan, amelynek tartalma nem egyértelműen írható le az imént vázolt rendszerezési logikában.
Az egyes programok eredményeire (publikációk, adatbázisok stb.) csak
utalunk, anélkül, hogy felsorolnánk minden publikációt.
T Ö RTÉ N E LM I KU TATÁ SOK

Romániai kisebbségekről lévén szó, a történelmi kutatások az Ókirályság
területén élő kisebbségek esetében a 19. század második felével, az erdélyi
kisebbségi csoportok esetében 1918 után kezdődnek. Vagyis attól a hozzávetőleges periódustól, amikortól ezek a csoportok modern nemzetállami
kontextusban és értelemben véve váltak nemzeti kisebbségé.
Kisebbségek elleni állami erőszak
Ez a program mindazokat a történelmi helyzeteket kutatja, amelyek során az
állam erőszakos eszközökkel a kisebbségek fizikai megsemmisítésére törekedett. Itt mindenekelőtt két konkrét program említendő: az észak-erdélyi
zsidóság munkaszolgálata, gettósítása és deportálása (lásd pl. Gidó and
Sólyom 2010), illetve a romániai romák transznisztriai deportálása. Ez 
utóbbi eredménye a már említett oral history-, tematikus adattár, illetve
a Siralom völgye című, nemzetközileg is díjazott dokumentumfilm 6.
6 http://ispmn.gov.ro/page/valea-plangerii
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Kisebbségi elitek, kisebbségi intézményrendszer a kommunizmus
időszakában, Romániában
A hozzáférés a Szekuritáté és más intézmények eleddig titkosított irattáraihoz jelentős lökést adott általában a kommunizmus, a mi esetünkben a
kommunista rendszer kisebbségpolitikájának különböző aspektusainak a
kutatásához. Az NKI kiadója támogatta az intézeten kívüli ez irányú kutatások román nyelvű rendszerezését, összefoglalását (Olti and Gidó 2009),
illetve Stefano Bottoninak a Magyar Autonóm Tartományról szóló kimerítő
munkájának a román nyelvű fordítását (2010).
Jelenleg a Szekuritáté Irattárát Tanulmányozó Országos Bizottsággal
együttműködésben folyik a nemzeti kisebbségekre vonatkozó aktacsomók
beazonosítása, felleltározása és rendszerezése. Az NKI-n belül a Domokos
Gézára és a Kriterion Könyvkiadóra vonatkozó aktacsomó feldolgozása,
ami egyszerre a magyarság meghatározó elitjeire és intézményeire vonatkozó kutatás. Persze erre a periódusra vonatkozóan nemcsak a magyar vonatkozású dokumentumokat tanulmányozzuk, hanem például a muzulmán
kisebbség vonatkozásában fontos medgidiai teológiai szeminárium sorsát is,
amely a török és a tatár kisebbség szempontjából meghatározó intézményként működött a kommunizmus alatt (Cupcea, Marin and Omer 2016).
Önszerveződési formák 1989 után
Egyrészt a kommunizmust követő kisebbségi rezsim alakulásának a kutatása, másrészt a romániai kisebbségi szervezetek életének a dokumentálása
egy másik meghatározó és számos vonatkozásában termékenynek mondható intézeti munkairány. A többéves kutatási projekt, amely a kisebbségek,
mindenekelőtt a magyarság 1989. decemberi önszerveződési formáinak a
leírását célozta meg, vaskos kötet formájában látott napvilágot (Bárdi, Gidó
and Novák 2014). Az 1990. márciusi marosvásárhelyi események jól dokumentált és kritikus leírását közvetítettük a románul olvasó közönség felé
(Márton and Novák 2016), valamint három kötet kiadásával zárult a romániai kisebbségek 1989–2010 közötti történetének kronológiák formájában
történő adatolása (Gidó 2012; Gidó 2013; Gidó 2016).
Kisebbségek társadalomtörténetének aspektusai
A politikai és intézményi vonatkozásokon túl a kisebbségek történetének a
mindennapjaira vonatkozó kutatások és publikálása is támogatott intézményi program. Ez esetben nem beszélhetünk egy jól körvonalazott, koherens
és rendszeres programról, sokkal inkább egy általánosabb jellegű támogató
odafigyelésről azokra a kutatókra, doktori tézisekre, amelyek jól kidolgo120
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zott színfolttal gazdagíthatják ezt a mozaikszerű történelmi valóságot és
témakört. Itt mindenekelőtt az NKI munkatársai vagy más, külső munkatársak köteteire lehet a figyelmet irányítani.
Megemlítendő Gidó Attilának a két világháború közti erdélyi zsidó élethelyzetekről írt könyvei (2009; 2014), Bokor Zsuzsának a két világháború közötti nemiség kapcsán írt társadalomtörténeti munkája (2013) vagy
a kommunizmuskezdeti kolozsvári munkáséletről írt összefoglaló (Ilyés
2013).
N É P E SE D É SRE V ON ATKOZ Ó É S MÁ S JE L E NKO R I
TÁRSA D A LOM KU TATÁ SOK

A népesedési kérdések kutatása, általánosabb módszertani, népesedési
dinamikára vonatkozó statisztikai, illetve alkalmazott jellegű megközelítése
jelentős helyet foglal el az intézeti tevékenységeken belül. A népszámlálási
módszertanra, annak változásainak a következményeire koncentrál Seres
és Egry levéltári kutatások alapján, az 1930-as romániai népszámlálásról írt
és az intézeti kiadónál kiadott könyve (2011). Átfogóbb és jelenkori demográfiai folyamatok, romániai népszámlálások kisebbségi vonatkozásainak
az elemzése kapcsán több lefolyt projektet jegyeztünk, amelyek a honlapunkon elérhető adatok mellett számos elérhető publikáció formájában is
konkretizálódtak (Kiss 2010; Kiss and Barna 2012). Ugyanakkor számos
alkalmazott demográfiai projektet is végigvittünk, mint például regionális
népesség-előreszámítások (Kiss and Csata 2008) vagy az erdélyi magyar
nyelvű iskolai hálózat fenntarthatóságára vonatkozó projekt, amely a csökkenő gyermekszám és az oktatási rendszer átalakításának a viszonyát taglalja (Barna et al. 2016).
Ugyanakkor az intézeten belül általában a migrációról, annak sajátos
etnikai vonatkozásairól is rendszeres kutatások folynak. Az intézet munkatársainak a nevéhez számos olyan projekt fűződik, amely során a regionális migrációs trendeken belül a sajátos etnikai vonatkozásokat taglalják
(Anghel 2013a; Anghel 2013b; Horváth and Anghel 2009; Horváth and Kiss
2015). Ugyanakkor számos nemrég lezárult vagy még zajló projekten belül
a romániai romák migrációjának a sajátos vonatkozásait is kutatjuk (pl. a
MigRom nemzetközi projekt, amelyben az NKI partner).
Ugyanakkor számos olyan átfogó kutatást is elvégeztünk, amely adott
kisebbség (többnyire a magyar) sajátos vonatkozásai kapcsán próbált reprezentatív felmérések alapján egy statisztikailag megalapozott képet vázolni.
Például a romániai magyarok identitása vagy a magyar fiatalok sajátos élethelyzete (Barna and Kiss 2013; Veres 2008).
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ROMA KU TATÁ SOK

A romakérdés számos vonatkozásban kihívást jelent. Egyrészt a téma kutatottsága ma jelentősnek mondható, viszont ez csak a jelenkori felívelésnek
tulajdonítható. Így számos történeti jellegű vagy más kutatás eredményeinek, referenciamunkák fordításának, konferenciaköteteknek vagy tematikus bibliográfiák publikálásának egyformán volt helye az NKI-n belül.
Az ebben a tematikában megjelent könyvek és műhelytanulmányok száma
meghaladja a két tucatot is (Kiss, Fosztó and Fleck 2009; Stewart 2014;
Toma and Fosztó 2011; Zăloagă 2015).
A jelenleg folyó SocioRoMap program az összes romániai romatelep
felleltározását és leírását célozta meg. A hamarosan napvilágot látó eredmények jelentős mértékben hozzájárulnak e társadalmi, etnikai szegmens
helyzetének a jobb megismeréséhez.

Végszó
A hamarosan tízéves romániai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkásságának, hatásának az értékelése nem e sorok írójának a feladata. Itt csak egy
vázlatos és mindenképpen hézagos bemutatásra vállalkoztunk.
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Utak és irányok
a Székely Nemzeti Múzeum életében
Vargha Mihály

A

sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum 2015-ben 140 éves, ma a
magyar nyelvterület egyik jelentős közgyűjteménye és tudományosművelődési intézménye. Története során megért többszöri székházcserét, impérium- és rendszerváltást, tragikus sorsú menekítést, államosítást,
de világkiállításon való részvétellel, nemzetközi elismertséggel és komoly
gyarapodással is büszkélkedhet.
A Székely Nemzeti Múzeumot 1875-ben alapította Imecsfalván özv.
Cserey Jánosné Zathureczky Emília. Társa az alapításban az első múzeumőr, Vasady Nagy Gyula volt. A múzeum 1882–1952 között, alapítólevelének
megfelelően, saját neve alatt működött, és alapszabályai szerint gyűjteménye a székely nép elidegeníthetetlen tulajdona.
1924-ben, alapítványként jogi személynek ismerte el a román állam is,
ezt még 1946-ban is megerősítette. 1949–52 között államosították, ezután
különböző közigazgatási egységek állami tulajdonaként kezelték a múzeumot. 1969 óta Kovászna Megyei Múzeum a gyűjteményeink státusa, ilyen
minőségben hozták létre már akkor a kézdivásárhelyi, kisbaconi, később
más kiállítóhelyeket, bővítették 1972–73-ban kézdivásárhelyi és csernátoni
részleggel.
Az 1970–80-as években zajlott az eredeti tervek szerinti épületbővítés,
új részlegeket alapítottak (kézdivásárhelyi, csernátoni, kisbaconi; Sepsiszentgyörgyi Képtár), Csernátonban kiteljesedett a skanzen, Baász Imre
megszervezte a később nemzetközivé bővülő Medium kortárs kísérleti képzőművészeti seregszemlét, és a múzeum Aluta című évkönyve a legnagyobb
kisebbségi magyar szakperiodikának számított.
Új korszak kezdődött az 1990-es években, ennek jellemzői: a múzeum
eredeti jellege igényelte alapkiállítások visszaállítása; visszaintegrálódás
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a magyar (a feljavított épületű képtár esetében a nemzetközi) művészeti-
kulturális, tudományos intézményrendszerbe; a részlegek autonómiájaönállósulása.
A Székely Nemzeti Múzeum regionális intézmény, fenntartója a
Kovászna Megye Tanácsa. Könyvtári, természetrajzi, régészeti-történelmi
és néprajzi osztállyal működik, valamint sepsiszentgyörgyi képzőművészeti
(Gyárfás Jenő Képtár, Magma Kiállítótér), baróti (Erdővidék Múzeuma),
csernátoni (Haszmann Pál Múzeum), kézdivásárhelyi (Céhtörténeti Múzeum) és zabolai (Csángó Néprajzi Múzeum) külső egységekkel.

Belső múzeumi osztályok
1. KÖNY V TÁ R

Osztályunk egyrészt az intézmény tudományos munkáját segítő szakkönyvtárat működteti, másrészt számottevő régikönyv-, sajtó- és egyéb különleges gyűjteménnyel rendelkezik. Legkiemelkedőbb értéke az itt őrzött
Apor-kódex, amelybe 1500 körül többek között az első magyar bibliafordítás (15. század) zsoltárait másolták. (Az említett bibliafordítás a fennmaradt
negyedik legrégibb magyar irodalmi műnek tekinthető.)
2. T E R M É SZE TTU D OM Á N YI O S Z TÁ LY

Kelet-Közép-Európa egyik legteljesebb pliocén- és negyedkori emlősfauna-kollekciója mellett a legnagyobb romániai nagygombagyűjtemény, a
több mint 23 000 példányt számláló Diószeghy László-féle lepkegyűjtemény, valamint egy igen jelentős botanikai kollekció található itt. Rovar
tanos szakemberének nevéhez több új faj felfedezése kapcsolódik.
3. R É G É SZE TI -TÖRTÉ N E LM I O S Z TÁ LY

Régészeti gyűjteményanyaga 50 000 tételnyi. A múzeum kiemelten a
Kovászna megyei Erősd újkőkori-rézkori festett kerámiás kultúráját, a lécfalvi újkőkori lelőhely anyagát, a zabolai és petőfalvi Árpád-kori temetők
leleteit kutatta és rendszerezte. A régészeti alapkiállítás a térség 35 000
évnyi tárgyi kultúráját mutatja be a látogatóknak.
A történelmi gyűjteményből másfelől a székely rendek középkori katonáskodásának az emlékanyaga, az 1848-as relikviák (pl. Bem tábori nyomdája), a több mint 250 darabos fegyvergyűjtemény, valamint a jelentős
művelődéstörténeti értékű bútor- és üvegkollekció kiemelendő érték.
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4 . N É PRA J ZI OSZTÁ LY

Több mint 15 000 darabot számláló állományából a 17–18. századi úri hímzések Erdélyben egyedülállóan gazdag gyűjteménye, a jelentős kályhacsempe- és kerámiakollekció, faragott és festett régi bútorok, valamint a
hagyományos népi gyermekjátékok rendkívüli kollekciója emelhető ki. Szabadtéri kiállításunkban másrészt 18. századi, részben eredeti berendezésű
alcsíki ház tekinthető meg.

Külső egységek
A Székely Nemzeti Múzeum Kovászna megyei szervezetéhez tartozik további öt autonóm, szakosodott múzeumi intézmény.
1. G YÁ RFÁ S J E N Ő KÉ P TÁ R , S E PS I S Z E NT G YÖ RG Y

A sepsiszentgyörgyi Gyárfás Jenő Képtár 19–20. századi festészeti, szobrászati, grafikai alkotásoknak biztosít szakszerű raktározási és kiállítási felületet. Mindenekelőtt Barabás Miklós, Gyárfás Jenő, Zsögödi Nagy Imre, a
nagybányai festőkolónia művészei, Varga Nándor Lajos és mások műveiben
gyönyörködhetünk.
2. IN C ZE L Á SZLÓ C É H TÖRT É NE T I MÚ Z E U M,
KÉ ZD I VÁ SÁ RH E LY

Rangos város- és céhtörténeti, kézművesség- és ipartörténeti gyűjtemény
és kiállítás. A céhes örökség és az 1848–49-es emlékanyag mellett látványos
a múzeum 19–20. századi tűzoltókocsikat felvonultató gyűjteménye. A legismertebb kollekció az itt kiállított, mintegy 350 darabos „Zsuzsi és Andris”
babaméretű viseletgyűjtemény. A múzeum szakembereit dicséri a neves
Bogdán fényképészcsalád napfényműterme is, amely ma már fotográfiatörténeti kiállítóhely.
3. HASZM A N N PÁ L M Ú ZE U M , C S E R NÁT O N

Kovászna megye népi építészeti örökségét, hagyományos foglalkozások
tárgyi eszközeit, sírjeleket bemutató szabadtéri kiállítás, kiemelkedő néprajzi és történeti műtárgykollekcióval. Hírét az egyedülálló mezőgazdasági
gépparknak és technikatörténeti gyűjteménynek, a látványos öntöttvaskályha-kollekciónak s nem utolsósorban a népfőiskola keretében működtetett népművészeti alkotótáboroknak köszönheti.
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4. E RD ŐV I D É K M Ú ZE U M A , BA RÓ T

Bányászattörténeti és céhes emlékek, ipar- és helytörténeti tárgyak kollekciója és kiállítása. Kiemelkedő értékű a székelyföldi üveghuták, valamint az
erdővidéki fazekasok termékeinek gyűjteménye.
5. CS Á N G Ó N É P RA J ZI M Ú Z E U M, Z A BO L A

Egyedülálló gyűjtemény és megragadó kiállítás a moldvai magyarok nép
művészetéből és mindennapi életéből. A hagyományos moldvai magyar
életutak viseleteken, kézműves termékeken és falvaik szobabelsőin követhetők nyomon. Az ugyanezen telken berendezett régi székely házban rendkívül gazdag helytörténeti gyűjtemény is megtekinthető.
Bevételeink a látogatói belépési díjból, terembérbeadásból, régészeti felügyeleti díjakból tevődnek össze, és a programokra költött összegnek valamivel több, mint egynegyedét jelentik. Forrásbiztosító munkánkat a Székely
Nemzeti Múzeum Alapítvány továbbra is hatékonyan segíti.
A Székely Nemzeti Múzeumban az utóbbi tíz évben egy megújulási folyamat kezdődött. Igyekeztünk javítani a közönségszolgálaton, a programajánlaton, de a tudományos kutatás és a periodikák, szakkönyvek kiadásának
minőségén is. Igyekeztünk gondoskodni a hozzánk tartozó külső egységek:
Csernáton, Kézdivásárhely, Zabola, Barót felzárkóztatásáról is.
Szerteágazó tevékenységünket az alábbiak során részletesen taglaljuk.
A Kós Károly által 1912-ben megálmodott kovácsoltvas korlát és a múzeumi mozaikcímer felavatására került sor 2008. szeptember 20–21-én a Kulturális Örökség Napok című kétnapos nemzetközi rendezvény alkalmából.
„Kós Károly ars poeticájában kihangsúlyozott elem, hogy helyi anyagokból kell építkezni, helyi mesterekkel kell dolgoztatni. A mestereitől ő
is kőkeményen megkövetelte a minőséget, de az eredmény őt igazolja: a
Székely Nemzeti Múzeum ugyanis az egyetlen Erdélyben, ami múzeumnak
épült, amely a székely és az erdélyi kultúra fellegvára, és mai napig töretlenül akként is működik. Ehhez szerettünk volna ezzel a korláttal is hozzá
járulni” – hangzott el a megnyitóbeszédben.
A sepsiszentgyörgyi múzeum 2012. szeptember 19-én százéves épületegyüttesét ünnepelte. Kós Károly Székely Nemzeti Múzeumával, a közösségszervező művész talán legszebb, reprezentatív alkotásával 1912 óta
büszkélkedhet a város és az erdélyi magyarság. 1912 őszén nem alaptalanul
fordult a múzeum vezetősége Sepsiszentgyörgy városához állandó, a működését biztosító támogatásért. A száz éve saját székházat kapó intézmény
akkori és mai életében hasonlóság az önkormányzatok feltétlen erkölcsi és
anyagi támogatása.
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A centenáriumi ünnepség alkalmával avatta a múzeum a Kós Károly
által még 1914-ben megtervezett kovácsoltvas lámpásait, az olaszteleki vasműves Nagy György kivitelezésében, és bemutatásra került a múzeumépületeket ismertető színes könyvecske.
2012-ben csodálatos üvegfestménnyel gazdagodott a Székely Nemzeti
Múzeum.
A Székely Nemzeti Múzeumban hat éve kezdődött az a program, amelynek keretében a vázlatrajzokban fennmaradt épületdíszítések kivitelezését
tűztük ki célul. E program keretében készült el a kovácsoltvas korlát és
lámpa, a múzeumcímer, a díszterem padjai.
A Csaba királyfi üvegfestmény mintegy megkoronázza ezt a sorozatot.
Úgy idézi meg a székely eredetmítoszt, hogy közben kellemes, templombelsőre emlékeztető fényhatást kölcsönöz a lépcsőháznak.
A kézdivásárhelyi ágyúlelet – mai ismereteink szerint az egyetlen megmaradt, az 1849-es kézdivásárhelyi gyárban öntött ágyúcső – 1906. augusztus 18-án került elő az óváros területén, az egykori Rudolf Kórház udvarán
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végzett földmunkák alkalmával. 1923-ban az ágyú a Székely Nemzeti Múzeumban nyert elhelyezést, majd 1971-ben felsőbb utasításra, múzeumunk
több más értékes műkincsével együtt Bukarestbe, a frissen létrehozott
országos román történeti múzeum (Muzeul Naţional de Istorie a României)
gyűjteményébe került.
Bukarestből az ágyú 2010-ben Sepsiszentgyörgyre érkezett, ahol a március 12-én megnyíló In Memoriam Gábor Áron (1814–1849) tárlat keretében lehetett megtekinteni. A 2,5 milliárd régi lej értékű történelmi kincset
nemcsak pár hétig lehetett megtekinteni, hanem végleg visszakerült jogos
helyére, a Székely Nemzeti Múzeumhoz.

Az infrastruktúra fejlesztése
A múzeumunk fejlesztését szolgáló, egyedülálló, sőt történelminek is nevezhető esélyt sikeresen használtuk ki, és fenntartónk támogatásával megvásároltuk a szomszédságunkban fekvő 40 áras telket, ahová az elkövetkező öt
évben egy műtárgyvédelmi és egy adminisztratív központ megépítésére és
üzembe helyezésére is esély mutatkozik.
A tervezésre a Kós-díjas Zakariás Attila műépítészt kértük fel. Készülnek
a tervek, a véleményezések, a fenntartó Kovászna Megye Tanácsa támogat
a törekvéseinkben. A legfontosabb azonban, hogy ezáltal komoly lehetőségünk nyílik az évtizedek óta tartó kínzó raktárgondjainknak a megoldására.
Pozitív fejlemény továbbá, hogy az új uniós támogatási kiírásban újra
megpályázzuk a százéves, Kós Károly tervezte múzeumépület teljes rehabilitációját és korszerűsítését, amely nélkül évtizedekig tarthat a megújulási
folyamat.
Nagy szükseg van a víz-, villany- és gázvezetékek kicserélésére, korszerűsítésére, a tetőzet javítására is, de arra is, hogy logikusabb beosztást nyerjenek a belső terek, látogatóbarátabbá váljon a múzeumunk, növekedjék a
kiállítófelület.
Ez a tervünk nemcsak intézményünk, hanem városunk és régiónk idegenforgalmának fejlesztését is elősegítheti.

Állagmegőrzés és restaurálás
Kiemeltebb szakmai terveinket is megvalósíthattuk: az Apor-kódex mellett
restauráltattuk a zabolai szárnyas oltárt, műemlék székely kapuinkat kon132
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zerváltuk, és ha a szükség úgy hozta, szakembereink az intézmény falain
kívül is fontos szolgálatot teljesítettek, elöljáróban csak egy-két példa: a
Székelykapu-program keretében kaput mentettünk be Futásfalváról.

• Az Apor-kódex restaurálását a Romániai Országos Könyvtárral való

•

•
•

•

•
•

partnerség tette lehetővé, és az Országos Széchényi Könyvtár Restauráló és Kötészeti Osztálya végezte el Érdi Marianne osztályvezető,
valamint Tóth Zsuzsanna restaurátor közreműködésével.
2014-ben megjelent az Apor-kódex új kiadása, mely a SzNM A. 1330.
jelzetű kódexéről készült. A kiadás a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár és az ELTE Magyar
Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének együttműködésével valósult meg. A kiadványt a kódex digitalizált változata kíséri DVD formájában. A kötet adatai: Apor-kódex. 15. század első fele, 15. század vége
és 1520 előtt. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel
és jegyzetekkel.
A Könyvtár számára Budapest Főváros Levéltára szakemberei restaurálták múzeumépületeink Kós-tervrajzait.
A Régészet-Történelmi Osztály munkatársai egyrészt a régészeti
gyűjtemények revíziójával, a régészeti adattár rendszerezésével, az
elmúlt évek ásatási (Erősd, Kisborosnyó, Sepsiszentgyörgy) leletanyagának leltározásával (eddig 4500 tárgy) foglalkoztak; illetve
befejezték a történelmi gyűjtemény pecsétnyomóinak (249 db) a rendezését, adatlapjaik kiegészítését, s dolgoznak a numizmatikai gyűjtemény (érmék, bankjegyek) és a történelmi fegyvertár rendszerezésén,
a tárolási körülmények optimalizálásán, valamint elkezdték a textíliák
(miseruhák, szőnyegek) osztályozását és restaurálását.
A Székelykapu-program keretében új ráklábakra helyeztük a területünkön álló öt székely kaput. A munkálatok szakfelügyelője Domokos
Levente székelykeresztúri restaurátor, a munkálatokat koordináló
vállalkozó Zsók József volt. A ráklábcsere modern konzerválási alapelvek szerint történik: hántással, égetéssel, bórpasztillás, biokomplexes,
wolmanolos kezeléssel biztosítjuk a kapuk hosszú távú megőrzését.
Szőcsné Gazda Enikő felügyelete alá került az intézmény fototékája. A nyilvántartási rendszer digitalizálása és a képek rendszerezése
jelentősen meggyorsította a kutatók kiszolgálását.
A Gyárfás Képtár gyűjteményébe rongált állapotba került, báró Szentkereszty Stefániát ábrázoló olajfestményt Vinczeffy László restaurálta.
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• A Haszmann Pál Múzeum munkatársai a szokott rendszerességgel
•
•

•

•
•
•
•
•

•

kezelték korrózió elleni szerekkel a szabadtéri múzeum fa- és fémtárgyait.
A Csángó Néprajzi Múzeum gyűjteményéből textíliákat restauráltunk,
illetve több öntöttvas kályhát konzerváltunk szakszerűen.
A 17. századi Pieta-szárnyasoltár (Ltsz: 14155) restaurálása 2011-ben
történt meg. A szárnyasoltár állagmegóvása és helyreállítása során a
következő munkafolyamatokat végeztük el:
• kutatás, vizsgálatok, restaurálási terv készítése;
• az oltár szétbontása és műterembe való szállítása;
• a faanyag biológiai kártevők elleni fertőtlenítése;
• a festett és festetlen felületek tisztítása, feltárása;
• a festékréteg konzerválása.
17. századi úri hímzést restauráltatott a Székely Nemzeti Múzeum.
A hímzés – a restaurálási folyamatok ismertetésével együtt – 2012.
november 20-tól múzeumunkban kiállításra kerül. A budapesti
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a múzeumnak az egyik leghíresebb úri hímzését sikerült restauráltatnia a szebeni Brukenthal
Nemzeti Múzeum restaurátorlaboratóriumában Simona Stănculescu
val, a romániai restaurátorkamara régi hímzésekre szakosodott szakértőjével.
Főépületünkben a kritikus állapotban lévő déli szárny födémének és
tetőszerkezetének teljes felújítását is elvégeztük.
Felújítottuk a déli oldalon fekvő múzeumőri lakás tetőszerkezetét és
lépcsőjét.
A múzeumépület 100. születésnapjára a lépcsőházban felavattuk a gróf
Bánffy Miklós által tervezett monumentális Csaba királyfi vitráliumot.
A centenáriumi ünnepségek keretében helyi kovácsmesterrel kiviteleztettük a Kós Károly által tervezett bejárati két állólámpát és a
„szakállszárító” bejáratának függőlámpáját;
2012. szeptember–novemberben az Incze László Céhtörténeti Múzeum főépületének tetőszerkezeti felújítására és javítására, majd 2013.
június és július között az épület főtér felőli frontjának javítására került
sor.
2013 őszén sor került a főépület Tolerancia- és Lovagterme teljes felújítására, világítástechnikájának a korszerűsítésére.
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Teljesen új tetőszerkezetet kapott az intézmény szabadtéri részlegéhez
tartozó egyetlen tájház, a 18. századi csíki ház is, amely mellé egy kopjafa
tároló is elkészült.

Gyűjteménygyarapítás
A sepsiszentgyörgyi székhely és a külső egységek gyűjteményei a tárgyalt
időszakban ezres nagyságrendű tárgyi gyarapodást értek el, emellett jelentős dokumentumanyag (fényképek, iratok) és számos könyvtári kiadvány
bővítette állományunkat.
• Négyszáz éves nemesi oklevelet kapott a múzeum. A Báthori Zsigmond fejedelem által kiadott, 1591-ben kelt nemesi oklevél adományozója Márk Zoltán sepsiszentgyörgyi lakos. A restaurálását Benedek
Éva csíkszeredai restaurátor végezte.
• Újabb Kós Károly-portréval gazdagodott a Gyárfás Jenő Képtár.
Kós Károlyt, a 20. századi erdélyi kultúra meghatározó egyéniségét
Melocco Miklós Munkácsy- és Kossuth-díjas szobrászművész, a mai
magyar képzőművészet egyik legrangosabb alkotója örökítette meg.
• 1833-as székely kapuval bővült a Székely Nemzeti Múzeum gyűjteménye, Futásfalva legrégebbi székely kapuja ez, melyet 2011-ben Tusa
Csaba adományozott.
• Gyárfás Jenő: Potsa József főispán arcképe, adományként került a
Gyárfás Jenő Képtár gyűjteményébe.
• Bortnyik György művészfotós több ezer negatívjával gazdagodott a
Székely Nemzeti Múzeum fotótékája. Az értékes gyűjtemény 1969
és 2000 közt készült dokumentumképekből és művészfotókból áll.
A művész – aki a hetvenes években a Megyei Tükör című napilap fényképésze is volt – Háromszék iparosodását, falu- és városképváltozásait, híres embereit, kulturális és politikai eseményeit egyedülállóan
dokumentálta. A tulajdonjog átruházásával együtt Bortnyik György a
copyright-jogot is a Székely Nemzeti Múzeumra ruházta.
A könyvtár gyarapodása a saját kiadványok gyűjtése, vásárlás, adományok és intézményközi csere révén történik. A legnagyobb támogató
hagyományosan a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, a fő partne
rek pedig a múzeumi testvérintézmények, a Kriza János Néprajzi Társaság és az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet,
a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, a Partiumi és Bánsági
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Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, az Erdélyi Kárpát-Egyesület, a Debreceni Egyetemi Könyvtár, a Központi Statisztikai Hivatal, a Szépművészeti
Múzeum, a Brukenthal Múzeum, a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet, a
Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Természettudományi
Múzeum, a Déri Múzeum, a Veszprém Megyei Levéltár voltak; a szerzeményezés elsődlegesen változatlanul a Székelyföldre vonatkozó (siculica) és
egyéb romániai magyar honismereti, valamint kisebbségpolitikai szakirodalomra összpontosított.
A természettudományi osztály 2011-ben 421 ormányosbogárral gyarapodott. Preparálásuk, meghatározásuk és számítógépes nyilvántartásba
vételük szépen halad.
A régészeti-történelmi osztály az elmúlt évek alatt folytatott régészeti
kutatások (ásatások, terepbejárások, helyszíni szemlék) eredményeképpen
mintegy 500 tárggyal gazdagodott. A régészeti gyűjteményt adományok is
bővítették. Konzerválásuk, restaurálásuk, leltári nyilvántartásba vételük
jelenleg is folyamatban van. A történelmi gyűjtemény is több, vásárlás vagy
adományozás útján beérkezett tárggyal gyarapodott.
A néprajzi osztály az esztendők folyamán 1458 tétellel gyarapodott,
jórészt adományok révén. Új szerzeményeink többsége textília és használati tárgy, a fontosabbak közül kiemelnénk – mint különleges tárgyakat
– az alsórákosi unitárius egyházközség 19. század eleji szószékkoronáját
és úrasztalát, egy nagyenyedi üvegnegatív-hagyatékot, Duka János híres
árkosi hangszerkészítő egyik korai hegedűjét.
A kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum gyűjteménye egy
év alatt 246 darab adományozott tárggyal gyarapodott, többnyire a viseleti
és étkezési szokások tárgykörébe tartozó néprajzi jellegű tárgyak kerültek
a múzeumba.

Akkreditálták a sepsiszentgyörgyi
Székely Nemzeti Múzeumot
2012 legfontosabb megvalósítása volt, hogy intézményünk magyar múzeumként Romániában elsőként kapta meg a bukaresti Kulturális Minisztérium által akkreditált múzeumi státust, melyet a Hivatalos Közlönyben
megjelent 2289/2012. 06. 11-es miniszteri rendelet szentesített. Egy múzeum minisztériumi akkreditálása azt jelenti, hogy magas szinten ellenőrzött
és igazolt módon teljesíti mindazokat az előírásokat és elvárásokat, ame138
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lyeket egy intézménnyel szemben támasztottak: biztosítja a gyűjtemények
védelmét és állagmegőrzését, bővítését, szakszerű feldolgozását kiállítások
és publikációk által, minőségi kulturális szolgáltatásokat nyújt a szakmai- és
nagyközönségnek, jövőbe mutató múzeumi menedzsmenttel rendelkezik.

Néprajzi fotótéka honlapunkon
Több száz néprajzi jellegű fotót tekinthetnek meg látogatóink a Székely
Nemzeti Múzeum honlapján (építészet, szokások, mesterségek, mezőgazdaság, állattenyésztés, népviselet, tárgyak, mindennapi élet, életkorok,
régészet, helytörténet, Bortnyik-gyűjtemény, képzőművészet).
A digitalizálási folyamatot a Szülőföld Alap támogatásával valósította
meg a múzeum néprajzi részlege.

A Székely Nemzeti Múzeum
2011-től digitális beléptetőrendszert alkalmaz
A jegy egyszeri megvétele több sepsiszentgyörgyi helyszín megtekintésére
jogosítja fel a vásárlót.
• Pontosabb adatokat kívánunk kapni a kultúrára fogékony közönség
látogatási szokásairól, preferenciáiról.
• 2015. június 1-től kedvezményes gyűjtőjegy lépett érvénybe, mellyel
a Székely Nemzeti Múzeum, a Lábas Ház és a Székelyföldi Vadászati
Kiállítás látogatható.
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Kós Károly világa, 1912
Budapest Főváros Levéltára és a Székely Nemzeti Múzeum közös vándorkiállítással emlékezett meg a jeles alkotóról, a Kós fiatal építészéveit bemutató
tárlat sikeres vándorutat járt be. Kilenc helyszínén, Budapesten, Sepsiszentgyörgyön, Kolozsváron, Kézdivásárhelyen, Csíkszeredában, Udvarhelyen,
Gyergyószentmiklóson, Bukarestben, illetve Nagyszebenben közel tízezren
voltak kíváncsiak a rendhagyó módon tálalt kiállításra.
2015-ben a legnagyobb esemény kétségkívül a Románia antik aranyát és
ezüstjét bemutató kiállítás volt, amelyre több mint ötezren voltak kíváncsiak.
A Székely Nemzeti Múzeum eddigi történetének valószínűleg legrangosabb, de a benne foglalt tárgyak értékét tekintve mindenképpen a legértékesebb időszakos kiállítását látta vendégül 2015. július 30-a és szeptember
6-a között.
A Románia Nemzeti Történelmi Múzeumának kezdeményezésével létrejött, a Kulturális Minisztérium által támogatott Románia ókori arany- és
ezüstkincsei című tárlaton eddig soha nem látott mennyiségben és párosításban tekinthettük meg az ország határain belül valaha napvilágot látott
leggazdagabb és legértékesebb régészeti emlékek színe-javát.
A kiállításon szereplő összesen 1004 tárgy egy része a szervező bukaresti intézmény Történeti Kincstárából származott, míg a többi, mintegy
800 arany- és ezüsttárgyat összesen 31, a kiállítás létrejöttében együttműködő vidéki múzeum gyűjteményéből válogatták össze. A tárlat kiemelkedő
gazdagságú leletegyüttesei között láthatók voltak a Székely Nemzeti Múzeum régészeti gyűjteményében őrzött, Kr. e. I. századi petőfalvi és szilágysomlyói ezüstkincsek is.
Sokat tanultunk belőle, tesztelhettük az intézmény infrastrukturális és
humánerőforrás-kapacitását is. A tárlatot megelőző rendkívüli biztonsági
intézkedések, előkészületek és utómunkálatok igen időigenyesek voltak.
Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy intézményünk nyisson: ne csak a
tudományos eredmények bemutatásában és népszerűsítésében jeleskedjék,
hanem a szabadidő szép, kellemes eltöltése irányába is, hogy a látogatónak
ne csak az értelmét, hanem a szívét is meg tudjuk szólítani.
Ez irányú erőfeszítéseink szépen kamatozódtak a rendszeresített múzeumpedagógiai programjainkban: a gyerekcsoportok és családosok számára
szervezett tematikus napok (gombanap, magyar festészet napja, madarak
és fák napja stb.) mellett kiállításainkhoz és rendezvényeinkhez is átfogó
múzeumpedagógiai programok kapcsolódtak.
Jelentős érdeklődésnek örvendett az immár negyedik éve megszervezett
140
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nyári múzeumkerti koncertsorozat, s egyre hangsúlyosabb a Szent György-
napok városfesztiválban vállalt szerepünk is.
Úgy gondoljuk, hogy aki „civilként” bejön egy kerti rendezvényre, az
hamarosan kíváncsivá válik a székházban bemutatott kiállításokra is.

Tudományos élet, díjak, kitüntetések
Munkatársaink könyv- és levéltári, illetve terepkutatásaik által intenzív
tudományos tevékenységet fejtettek ki. Kiállításaik és publikációik által
tovább folytatták gyűjteményeink feldolgozását és közkinccsé tételét, emellett folyamatosan rendelkezésére álltak a partnerintézményektől érkező
igénylőknek, kutatóknak is.
Osztályainkon a kutatási céllal érkező igénylések száma a százat is
meghaladja.
A Bethlen Gábor Alap támogatásával folytat népművészeti, népi iparművészeti kutatásokat a Székely Nemzeti Múzeum három szakembere.
A Székely Nemzeti Múzeum három kutatója a térség régi temetői kapcsán kutatási alapprogramot indított.
A cél Székelyföld népi és polgári kultúrájának új módszerű és szemléletű
feldolgozása. Szőcsné dr. Gazda Enikő három településen a temetőművészet történetét vizsgálja. Dr. Kinda István egy 19. századi Kis-Küküllő menti
sírkőfaragó család történetét és egyedi munkásságát tárja fel. Dr. Dimény
Attila a kézdivásárhelyi társadalom és a régi református temető kapcsolatát
kutatja a temetkezési terek elrendezése alapján.
2014-ben a Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Területi Bizottsága Fiatal Kutatói Díját társadalomtudományi kategóriában dr. Kinda
István muzeológus néprajzkutató, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti
Múzeum munkatársa vehette át. A Fiatal Kutatói Díj odaítélésében általános szempont maga a tudományos teljesítmény és annak közösségi hatása
(legalább olyan értelemben alapkutatások esetében, hogy a hazai képzést, a
további kutatásokat erősítse), különös tekintettel az előző egy évben felmutatott teljesítményre.
2014-ben az Első Nemzetközi Népismereti Filmszemlét Kinda István és
Vargyasi Levente filmje nyerte. Az első filmszemlét a dr. Kós Károly Közhasznú Alapítvány szervezésében rendezték Sztánán.
A Magyar Rovartani Társaság a Székely Nemzeti Múzeum természettudós szakemberét, Kocs Irént több évtizedes tudományos kutatómunkája
elismeréseként ezüst fokozatú Frivaldszky Imre-emlékplakettel tüntette ki.
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Vinczeffy László sepsiszentgyörgyi képzőművészt, restaurátort, a Székely Nemzeti Múzeum szakemberét több évtizedes kiemelkedő képzőművészeti tevékenységének elismeréseként Munkácsy Mihály-díjjal tüntették ki.
Szőcsné dr. Gazda Enikő néprajzkutatót, a Székely Nemzeti Múzeum
osztályvezető muzeológusát a székelyföldi tárgyi kultúra, népi társadalom és életmód szakszerű kutatásában elért kiváló eredményeiért Bányai
János-díjjal tüntették ki.

Kiadványok, katalógusok
• Acta Siculica 2007, Acta Siculica 2008, Acta Siculica 2009, Acta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siculica 2010, Acta Siculica 2011.
Az Acta Siculica (2013) hatodik kiadása, rendhagyó módon, összevontan két év eredményeit kívánja bemutatni.
Az Országos Széchényi Könyvtár és a Székely Nemzeti Múzeum
közös kiadásában megjelent Pesty Frigyes helynévgyűjteménye,
1864–1865 – Székelyföld és térsége I–III. kötet.
Zoltán Székely: Lucrări alese.
Kinda István (szerk.): A Székely Nemzeti Múzeum. Második, javított és
bővített kiadás. (SzNM, 2014).
Kinda István (szerk.): Székely National Museum (SzNM, 2014).
Kinda István (szerk.): Muzeul Naţional Secuiesc (SzNM, 2014).
Kinda István: A Csángó Néprajzi Múzeum és gyűjteményei (Csángó
Néprajzi Múzeum–Kriza János Néprajzi Társaság, 2014).
Szőcsné Gazda Enikő: Erdélyi csipkék. Kiállítási katalógus (SzNM,
2013).
Daniel G. Scheint: Az erdélyi székelyek földje és népe természeti, politikai,
statisztikai és történelmi szempontból (1833). (SzNM, 2012).
Kós Károly Székely Nemzeti Múzeuma.
Roediger Lajos: Kászonszék és Háromszék néprajzos szemmel. (Sajtó
alá rendezte, bevezető tanulmánnyal ellátta Szőcsné Gazda Enikő)
(SzNM, 2012).
Csáki Árpád: Pálos misszió Háromszéken a 18. században. (Az illyefalvi
rendház és könyvei. ) (SzNM, 2014).
Tüdős S. Kinga (szerk.): Kastélyok, udvarházak és lakóik a régi Székelyföldön. In memoriam Demény Lajos (1926–2010).
D. Haszmann Orsolya: A csernátoni Haszmann Pál Múzeum.
Az Erdélyi Művészeti Központ gyűjteményei.
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• Vécsi Nagy Zoltán: Szocrelatív – Erdélyi magyar művészet 1945–1965
között.
• Szőcsné Gazda Enikő: Székelyföldi sgrafitto kerámia;
• Apor-Kódex. 15. század első fele 15. század vége és 1520 előtt.
• Jakab Albert Zsolt–Kinda István (szerk.): Aranykapu. Tanulmányok
Pozsony Ferenc tiszteletére (Kriza János Néprajzi Társaság – Szabadtéri
Néprajzi Múzeum–Székely Nemzeti Múzeum, Kolozsvár, 2015).
Kiemelt támogatónk Magyarország Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériuma.
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A Székely Nemzeti Múzeum Alapítvány, illetve a külső egységeink által
működtetett egyesületek – Magma Kortárs Közeg Egyesület (Sepsiszentgyörgy), Bod Péter Közművelődési Egyesület, Haszmann Pál Közművelődési Egyesület (Csernáton), Gaál Mózes Közművelődési Egyesület (Barót),
Kézdivásárhelyi Múzeumbarátok Egyesülete (Kézdivásárhely), Pro Museum Egyesület (Zabola) – pályázati és más források bevonásával jelentős
mértékben hozzájárulnak intézményeink fejlesztéséhez, kutatási és könyvkiadói programjaink, valamint múzeumi rendezvényeink költségeinek
fedezéséhez.

Gyűjteményi munka
A könyvtár feldolgozottságát mutatja, hogy elektronikus kiadványkatalógusa az elmúlt időszakban meghaladta a 46 000 tételt.
A természettudományi osztályon megkezdődött a botanikai gyűjtemény
digitalizálása.
A régészet-történelmi osztályon folytatódott a gyűjtemények revíziója
és a helyrajzi számozás aktualizálása.
A néprajzi osztály gyarapodása félezernyi tételt jelent, ennek megtörtént
a nyilvántartásba vétele.
A fotótéka feldolgozásában közel ötezer az új nyilvántartási tétel, a negatívok és papírképek szkennelési munkálatai nyomán 25 000-re emelkedett
a digitalizált fotóállomány.
A legfontosabb állagmegőrzési munkálatok között említjük, hogy új
szarvazatot és zsindelyezést kapott a szabadtéri részlegen lévő csíki ház, a
múzeum udvarán pedig felépült három kopjafatároló.
A Gyárfás Jenő Képtár anyagainak a digitalizálása befejeződött.
A főépület második emeletén lévő néprajzi alapkiállítás cseréje elkezdődött, ennek munkálatai nyomán a gyűjteménykezelők, restaurátorok számos tárgy kiállításra való előkészítését végezték el.
Munkatársaink könyv- és levéltári, illetve terepkutatásaik által intenzív
tevékenységet fejtettek ki. Kiállításaik és publikációik által tovább folytatták gyűjteményeink feldolgozását és közkinccsé tételét, emellett folyamatosan rendelkezésére álltak a partnerintézményektől érkező igénylőknek,
kutatóknak is.
Az elmúlt időszakban erőnk és adottságunk szerint az intézmény belső-
külső megerősítésére, szakmai és látogatói közönségünk jobb, igényesebb
szolgálatára fordítottunk. Mi, belső munkatársak egységes szakmai csa
144
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pattá próbáltunk válni, azért, hogy hitelesen és eredményesen kovácsoljunk
magunk köré értő és érző, törekvéseinkre érzékeny, munkánkra odafigyelő
közösséget.
Jóleső érzéssel olvastuk annak a felmérésnek az eredményeit, mely szerint múzeumunk, a színházat követve, a megye második legismertebb kulturális intézménye. Fenntartónk, Kovászna Megye Tanácsának, valamint
Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának támogatása és odafigyelése
létfontosságú számunkra, amelyet közösségünk nevében ez alkalommal is
köszönünk.
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Centrum a végeken –
a Csíki Székely Múzeum
szakmai tevékenysége
Gyarmati Zsolt

A

Csíki Székely Múzeum Hargita megye legnagyobb muzeális jellegű
közgyűjteménye, fenntartója Csíkszereda megyei jogú város. Intézményünk az 1620-as években, Bethlen Gábor fejedelemsége idején épült,
majd az osztrák uralom alatt katonai erőddé alakított Mikó-várban működik.
Rövid időközöket leszámítva, amikor különböző intézmények és hivatalok
működtek benne, a 20. század közepéig a várat a mindenkori hadsereg használta. Az 1970-es évek elején, nagyméretű restaurálás után itt kapott helyet
az 1930-ban alapított múzeumi gyűjtemény. A kiemelt fontosságú műemléképület hangulatos belső udvara nyaranta számos kulturális-szabadidős
tevékenységnek ad otthont. Vegyes profilú intézményünk a klasszikus
múzeumi gyűjteményeket őrzi: történelem, néprajz, régészet, művészetek,
természettudományok. 26 főállású és 14 külső munkatársunk végez különböző szakmai feladatokat.
Küldetésnyilatkozatunk szerint a Csíki Székely Múzeum gyűjti, gondozza, kutatja és közzéteszi a csíki székelység kulturális örökségét. Nemzeti
önazonosságunk tárgyi és szellemi hagyatékának hiteles őrzőjeként a Csíki
Székely Múzeum erkölcsi, esztétikai értékeket, tudományos ismereteket
közvetít. Részt kívánunk venni közösségünk fenntartható fejlesztésében, az
életminőség javításában. A múzeumot élő közösségi térként értelmezve szerepet vállalunk az oktatás és az igényes szórakoztatás területén.
Kiállításpolitikánkat a színvonal, az értékközpontúság és az egyensúly
jellemzi. Évente szervezünk nagykiállításokat, melyek által úgymond házhoz hozzuk az összmagyar művészeti és tudományos értékeket. A hét eddigi
projektünkre összesen több mint 220 000 látogató volt kíváncsi. Külön
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kiemelem a székelyföldi múzeumok közti szakmai-baráti együttműködés
fontosságát, melynek keretében számos kiállítás, módszertani eszmecsere
valósul meg.
Múzeumunk a tágabb értelemben vett kultúra, az igényes szórakoztatás helyszíne is kíván lenni. Rendszeresen adunk otthont táncháznak,
filmfesztiválnak, színházi produkciónak, könnyűzenei koncerteknek, a
Mikó-vár belső udvara a nyári időszakban a minőségi kikapcsolódás fontos
színtere.

Tudományos tevékenység
A történelem-művészettörténet részleg munkatársa, Muckenhaupt Erzsébet
történész-muzeológus kutatási területe az erdélyi művelődéstörténet. Ezenbelül mindenekelőtt a csíksomlyói ferences rendház egykori könyvtárának,
nyomdájának, könyvkötő műhelyének monografikus feldolgozása foglalkoztatja. Ugyancsak tudományos tevékenységéhez tartozik az 1802-ben
lebontott, középkori alapítású csíksomlyói ferences templom és kolostor,
valamint a középkori Mária-szobor történetének a kutatása. A csíksomlyói
ferences könyvtár ősnyomtatvány-gyűjteménye az ország ötödik legnagyobb ősnyomtatvány-állománya. Muckenhaupt Erzsébet, kutatásai során
János Pál nyugalmazott múzeumigazgatóval és Márk József ferences atyával együtt a csíksomlyói ferences kolostor refektóriuma falában a második
világháború idején elrejtett 123 ősnyomtatványt és kéziratot tartalmazó
könyvleletet talált. Elkészült a könyvlelet monografikus feldolgozása. Több
megjelent tanulmány és kötet ismerteti a gazdag gyűjteményt.
15–18. századi történeti kötéseket, valamint 16–18. századi nyomtatványokat vizsgált a somlyói könyvtár gyűjteményében, elkészült a könyvek
és a possessorbejegyzések leírása. Kolléganőnk sokat foglalkozott a Csíki
Székely Múzeum Régi magyar könyvtár-gyűjteményével. Ebben a témában
is több tanulmánya látott napvilágot, illetve összeállította a gyűjteményi
katalógust. A csíksomlyói ferences nyomda és könyvkötő műhely vonatkozásában elkészítette a múzeum, a székelyföldi plébániák és közintézmények, a gyulafehérvári Batthyaneum Könyvtár gyűjteményeiben, valamint
magyarországi könyvtárakban (OSZK, MTA Könyvtára, a budapesti Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár) feltárt és Csíksomlyón, a ferencesek
nyomdájában megjelent nyomtatványok és bekötött könyvek azonosítását,
leírását. A kutatás eredményeit az állandó múzeumi kiállítás és a múzeum
által kiadott kiállítási katalógus tükrözi.
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Muckenhaupt kolléganőt hosszú éveken át foglalkoztatta a csíki nyomda első korszakának (1676–1700) és a könyvkötő műhely első (kb. 1630–
1675) és második korszakának (1676–kb. 1700) a kutatása. Azonosította, leírta és publikálta a múzeum gyűjteményében és másutt őrzött olyan
somlyói kötéseket, amelyek ebben az időszakban készültek, feldolgozta a
műhely szerszámkészletét. A töredékkutatás folyamán a könyvtárakban és
levéltárakban fennmaradt középkori latin kódextöredékek feltárását végezte. Elsőrendű feladata volt a fragmentumok és teljes kódexek tudományos
feldolgozása, katalogizálása, közzététele. Folyamatban van a gyulafehérvári
Batthyaneum Könyvtár ősnyomtatvány-gyűjteményének történeti kötései
ceruzalevonatának elkészítése.
Markaly Aranka 2014-től dolgozik a Csíki Székely Múzeumban mint
történész-muzeológus. Az elmúlt évben elsősorban műtárgygyarapítással
foglalkozott, azonbelül a tárgyak rendezésével, hozzájuk rendelhető adatlapok elkészítésével, ezek digitális másolatának rendszerezésével, valamint az
adományhoz rendelhető hanganyag felvételével és vágásával. Több hagyatékot is feldolgozott, mint például Miczi Mihály, Nedelka Katalin, Kőszegi
Piroska, Keresztes Gábor adományait. Mindezek fontosak a város története
szempontjából is, hisz az adományozók és családjuk általában kiemelkedő
szerepet töltöttek be a város 19–20. századi életében. Közben folyamatosan kutatást végez Csíkszék 16–17. századi történetét illetően, kiemelten
Csíkszeredára vonatkozóan. Kutatását a készülő várostörténeti kiállításhoz
hasznosítjuk, ezért rendszeresen részt vesz a gyűléseken, szakmai tanácsokkal segíti a készülő kiállítás rendezőit. 2015 decemberében a 17. századi
csíkszéki nemességről tartott előadást a Múzeumi esték nevű rendezvény
keretében. Jelenleg a múzeum által őrzött 16–17. századi nemesi okleveleket
írja át, forrásközlésre készíti elő, mely a 2016-os múzeumi évkönyvünkben
fog megjelenni. Mindezek mellett Muckenhaupt Erzsébet művelődéstörténész-muzeológussal együtt mostanra sikerült rendeznie a Domokos Pál
Péter-hagyatékot, amelyhez szintén adatlapok és digitális másolatok készültek. Ez a hagyaték körülbelül 60 dossziényi helytörténeti adatot, fotót,
rajzot tartalmaz főként Csíkszékre, Gyergyószékre vonatkozóan. Az idei
évben közösen hozzálátnak a csíkszéki deliberátumok, vizitációs jegyzékek
átírásának, forráskiadványként való előkészítésének.
Ladó Ágota 2014 őszétől dolgozik a Csíki Székely Múzeumban, ezzel
párhuzamosan pedig a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen a Kolozsvári
Magyar Történeti Intézet Történelem, civilizáció, kultúra doktori iskolájának II. éves hallgatója. Kutatási témája Csíkszereda városfejlődése 1876-tól az
első világháborúig. Bekapcsolódott az új várostörténeti kiállítás előkészüle148
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teibe, főként a néhány éve megkezdett módszeres műtárgygyűjtési munkálatokba. Adományok rendszerezésén és leltárba vételén dolgozott, többek
között olyan nagy múltú csíkszeredaiak hagyatékán, mint a Filep-Hirsch
vagy a Lux családok. A műtárgygyarapítás érdekében több ízben vett részt
helyszíni gyűjtéseken is, melyek során kiürült polgári lakóházból, leégett
gyárépületből sikerült kimenteni az elmúlt korok, letűnt rendszerek néhány
tárgyi emlékét.
A készülő várostörténeti kiállítás két századfordulós tematikájú termének felelőseként kutatásai mellett folyamatosan figyelemmel kíséri a különböző kiállításrendezési trendeket, valamint az ezzel kapcsolatos szakirodalmat, rendszeresen részt vesz a tematikus megbeszéléseken, illetve konzultál
az egyes résztémák szakértőivel. A kiállításrendezési munkálatok kezdeti
fázisában megtörtént a legjelentősebbnek tartott 19. század végi–20. század
eleji események tematizálása. 2016 első felében az így körvonalazott témák
bemutatási lehetőségeinek kidolgozása, valamint az egyes témákhoz rendelt tárgylisták összeállítása zajlik. Heti rendszerességgel találkozik helyi
adatközlőkkel, régi csíkszeredai családok leszármazottaival, és az oral history módszereivel olyan városi történeteket rögzít, melyek mára már kikoptak a kollektív emlékezetből. A konzultációk során sikerült feldolgozni az
egykori Vár (mai Petőfi) utca házainak, egykori lakóinak, kereskedéseinek,
vendéglőinek történetét. Megtörtént az épülethomlokzatok jelenlegi állapotának dokumentálása, valamint majdnem száz darab, a 20. század különböző
korszakaiból származó térkép részleges feldolgozása is. Jelenleg a Kossuth
utcával kapcsolatos történetek rögzítése zajlik.
2014-ben közreműködött a Múzeumi esték előadás-sorozat elindításában
és megszervezésében. A havi egy alkalommal sorra kerülő ismeretterjesztő,
tudomány-népszerűsítő rendezvény célja átláthatóbbá és érthetőbbé tenni
a múzeumban folyó munkát, közelebb hozni egymáshoz a múzeumi szakembereket és a kiállítások látogatóit. Szeretnénk felhívni a figyelmet helyi
értékeinkre, városunk történeteire, valamint felkelteni az érdeklődést a
készülő várostörténeti kiállítás iránt. Ladó Ágota az elmúlt év folyamán
több konferencián is tartott előadást építészettörténeti kutatásairól, valamint azokról az örökségvédelmi programokról, melyekben részt vesz.
Emellett a csíkszeredai városnapok keretében megnyitotta Kelemen Albert
Megrajzolt székelyföldi értékeink című grafikai kiállítását. 2015. szeptember
9–20. között részt vett a Cultural Heritage without Borders elnevezésű svéd
alapítvány által a koszovói Mitrovicában megrendezett nemzetközi örökségvédelmi-muzeológiai szakképzésen, november folyamán pedig Bécsben
folytatott várostörténeti, módszertani kutatásokat.
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Kósa Béla művészettörténész a múzeumunknak helyet adó Mikó-vár építészettörténeti helyszíni kutatását a 2008–2013 közötti időszakban valósította meg. Ennek köszönhetően több lappangó műrészlet került napvilágra,
illetve elkészült az épületegyüttes periodizációja. A 17. századi épületrészeken előbukkant megközelítőleg 70 m² festett homlokzati díszítő vakolat,
több, mint 50 lőrés, egy belső lépcsőház, az udvari loggia lenyomata, a hozzá
tartozó faragott pillérek, fejezetek és lábazatok, mellvéd- és párkánytöredékek, egykori nyílások faragott kerettöredékei, az egykori felvonóhíd emelőszerkezetének részletei. Kósa azonosította a két egykori kápolna eltűnt
részeinek a lenyomatát, a pincerendszerek 17. századi részeit, a helyiségek
egy részének eredeti fedését. Az épületegyüttes 17. század végi, használaton
kívüli korából falfirkákat, míg az azt követő újjáépítési korszakból az erődítési átalakításokat, későbbről a 18–19. századi laktanya életét szemléltető
grafikákat talált. Kutatásainak köszönhetően viszonylag jó rálátásunk lett
az épületegyüttest érintő különböző átalakításokra, átépítésekre, melyeknek tudományos közzététele folyamatban van.
A készülő várostörténeti kiállításunkra 2013-ban meghirdetett műtárgygyarapítási akciónk egyik első adománycsoportja a csíkszeredai egykori
Fekete Sas gyógyszertár hagyatéka, ezen anyag gondozása és tudományos
feldolgozása szintén kollégánk feladata. Az adományegyüttest kitevő mintegy 254 tétel másfél esztendő alatt 14 alkalommal három személytől (Boros
Ibolya, Ajtony Gábor, Ajtony Pál), három módon (eredeti adományozása,
digitális másolat adományozása, eladás) gyűlt be. Csíkszereda első, bizonyíthatóan működő polgári gyógyszertárát létezésének 106 esztendeje
(1843–1949) alatt, illetve hozzá köthető tárgyait és személyeit tágabb értelembe vett létezése alatt (1837–2014) rengeteg viszontagság érte. Kiemelnénk az 1849-es lefoglalását, a két világháborúból az 1916-os román betörést
és az 1944-es szovjet bevonulást, az 1949-es államosítást, az 1963-as elköltöztetést, valamint az utolsó épület 1984-es lebontását.
Ezek és az ehhez hasonló, a gyógyszertár tágabb értelemben vett életében törést okozó események minden tragikumuk mellett hozzájárultak
ahhoz is, hogy az a kevés, ami maradt, őrzői számára még inkább menekítendő és őrizendő legyen. A gyűjteménybe tartozó tárgyak 1852–1984
közöttiek, és pár főbb csoportra oszthatóak: a 19. század második felének
gyógyszertári naplói, könyvelései, főkönyvei; az utolsó két tulajdonos család (Gőzsy és Ajvász–Ajtony) személyeihez kapcsolódó iratok; a gyógyszertár egykori officínájának berendezése (bútoregyüttes és felszerelés); a
további helyiségek (laboratórium, raktár) egykori felszerelésének töredékei; a gyógyszertár egykori reklám- és arculatanyaga; az utolsó (1934–1984)
150
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épület történetéhez kapcsolódó emlékanyag. Ezen anyag tudományos feldolgozása és a készülőfélben levő várostörténeti kiállításunkon való hasznosítása és bemutatása folyamatban van, a csíki gyógyszerészet történetének
első fél évszázadát bemutató tanulmány pedig az idei évkönyvünkben lát
napvilágot.
A múzeum régészeti osztályán két muzeológus dolgozik. Botár István
régész 2007–2015 között több templomban végzett feltárásokat. 2007-ben
Csíkmenaságon egy egyenes záródású Árpád-kori és egy sokszögzáródású szentély alapfalait tárta fel a jelenlegi templom belsejében. Karcfalván
2011-ben sikerült igazolni, hogy a templom felmenő falai középkori eredetűek, és a szentélynél korábbiak. A csíkszentimrei Margit-kápolna félköríves szentélyét 2012-ben dokumentálta, és ugyanebben az évben kerültek
elő a pogányhavasi (Csíkszépvíz) Szent László-kápolna alapfalai is. Szintén
középkorinak bizonyultak a csicsói egykori kápolna, ma plébániatemplom
hajófalai is. 2014-ben sikerült igazolni azt a 2005-ös feltevést, hogy a csíkmindszenti plébániatemplom Árpád-kori szentélye egyenes záródású, illetve hogy volt egy korábbi sekrestyéje is. 2015 nyarán sikerült dokumentálni
a csíkszentmártoni templom gótikus szentélyét és korábbi hajójának alapfalait is.
Az egyházi épületek kutatása mellett Botár István több népvándorlás és
középkori településen vezetett ásatásokat. 2007–2008-ban Kotormányban
tárt fel Árpád-kori és 14. századi objektumokat. 2009-ben Poklondfalván
(Csíkszentkirály) ez ezredfordulóra keltezhető idegen népesség leletanyaga
és 13. századi bécsi denárral keltezett leletek kerültek elő. A korszak legfontosabb kutatásai közé sorolhatók a Fodor-kerti ásatásai (2011, 2014–2015.),
ahol két Árpád-kori lakóházat tárt fel, de itt került elő az első csíki gót
(4. század) és az első szláv (6-7. század) földbe mélyített, kőkemencés lakóház is.
Szintén ebben az időszakban kezdődtek a középkori udvarházak feltárásai. Ezek közül Botár István a csíkkozmási Becz-kúria (2009–2011) és a
vacsárcsi úgynevezett Sándor-kúria (2012–2013) területén tárta fel a középkori épületek alapfalait. Ugyanezeken a lelőhelyeken talajradaros vizsgálatok segítségével tisztázták a föld alatt lappangó alapfalak kiterjedését.
Az ásatások mellett kollégánk több régészeti felügyeletet (ivó- és szennyvízcsatornák, gázvezetékek, építkezések) is ellátott ebben az időszakban
Csíkszentimrén, Csíkkozmáson, Csíkszentgyörgyön, Csíkszentléleken,
Csíkszentkirályon, Zsögödön, Csicsóban. Az ásatási idények előtt és után
több falu határában és belterületén végzett terepbejárásokat a települések
középkori előzményeinek és ezek kiterjedésének felderítése érdekében.
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2010-ben indult a népvándorlás kori, ezenbelül a gótok régészeti hagyatékának módszeresebb feltérképezése. Botár Attila ezzel kapcsolatos ásatásai a szentmihályi új óvodánál (2010), a szentimrei Kúria utcában (2008,
2010), a csíksomlyói árvaháznál (2011) és a szintén csíksomlyói Fodor-kertben zajlottak (2011, 2014–2015). 2013-ban szervezte meg a csíki középkori
templomok és lelőhelyek jelentős részét érintő légifotózást, illetve ugyanez év tavaszán a csíki középkori várak topográfiai felmérésében is részt
vállalt.
A fenti régészeti tevékenységek mellett 2012-től Botár István aktív résztvevője az OTKA által támogatott erdélyi dendrokronológiai kutatásnak,
amely során közel másfél száz erdélyi műemlékből (templomok, tornyok,
kastélyok, udvarházak, illetve faberendezések: oltárok, stallumok, kazettás
mennyezetek stb.) gyűjtött famintákat, és keltezte az építési periódusokat.
A tölgy- és jegenyefenyő-kronológiák érvényessége ma a 13–20. század
közötti időszakot fedi le.
Botár István 2015-ben védte meg az ELTE-n Csík középkori településtörténetét feldolgozó régészeti disszertációját.
Darvas Loránd régész kutatásainak központi témáját a késő középkori
székely társadalom anyagi műveltségének vizsgálata képezi. Ezen cél érdekében részben leletmentő, részben tervszerű régészeti kutatásokat végzett
a Kőrösi Csoma Sándor utcában (14. századi háromosztatú lakóház feltárásával), Csíksomlyón a Fodor-ház udvarán (14. századi lakóházrészlet kutatása), valamint Csíkszentkirályon a Kőoldal nevezetű dűlőben (az Andrássy
család csíkszentkirályi udvarháza részleteinek feltárása). Ezen régészeti
kutatások eredményeként egy viszonylag jó keresztmetszet rajzolódott ki
a középkori, késő középkori csíki udvarház fejlődéséről, valamint a köznépi
és nemesi társadalom anyagi műveltségéről.
Egy másik fontos kutatási témát képez a Csíki-medence egyházi épített
örökségének kutatása. Ezen témakörben az elmúlt időszakban leletmentő kutatásokra került sor a csíksomlyói ferences kolostortemplom sekrestyéjében, valamint a kolostorépület közvetlen környezetében, illetve a
csíkszentléleki római katolikus plébániatemplom cintermében. Leletmentő
kutatásokat végzett továbbá olyan régészeti lelőhelyeken is, melyek nem
képezik a szakmai érdeklődése központi témáját, azonban nagyon fontosak
a Csíki-medence történeti múltjának feltárásában: Csíkdelnén az Inczék
hídja (késő vaskori, La Tène-település), Csíksomlyón a Fodor-ház, valamint
a Domokos Pál Péter Árvaház környezete (császárkori 4. századi, gót település részletei). A csíkszentléleki római katolikus plébániatemplomnál felújítást megelőző régészeti kutatásokat végeztünk. A 2015. őszi leletmentés
152
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során több építkezési periódust tudtunk meghatározni, valamint feltártunk
8 sírt, illetve sírrészletet. Darvas azonosított egy 12–13. századi román kori
periódust, egy 14. századi kora gótikus periódust, valamint egy 15–16. századi késő gótikus periódust. A feltárt temetkezések közül két sír a legelső,
12–13. századi templomhoz igazodott, mivel azonban melléklet nélküli sírok,
keletkezésük pontos korát még nem tudni. Remélhetőleg a közeljövőben
C14-es vizsgálatokat tudunk végeztetni a vázakból, és akkor megtudjuk
az eltemetésük idejét, mely által postquem keltezni tudjuk a korai templomot is.
Szabó András muzeológus, a Zsögödi Nagy Imre-hagyaték kurátora az
utóbbi években befejezte a Napfaragók I–VIII. kötetre tervezett monográfiasorozat első két kötetének a kéziratát: Napfaragók I/Auspicii – Kezdetek
és Napfaragók II/Auspicium verum – Igazi kezdet. Az öt évet magában fog
laló kutatói tevékenysége részfeladatai a következőképpen összegezhetők:
budapesti, bukaresti, csíkszeredai, kolozsvári, marosvásárhelyi könyv-, adatés levéltárakban található iskolai értesítők, tanulmánykötetek, napi- és
hetilapok, folyóiratok átolvasása, kivonatolása és teljes cikkek kimásolása.
A monográfiasorozat elkészítésével a szerző a következőképpen fogalmazza
meg célját:
„Szándékomban, a következő elképzelés vezérelt: ha a csíkszeredai képzőművészet szerves része a nagy magyar művészetnek, majdnem hiába az,
ha személyiségeit, tényeit, eseményeit e tudományág csak művészenkénti
– kiről több, kiről kevesebb – részletben, adategyedként ismeri, nem pedig
folyamatában, lehetőleg összefüggései szerint. Úgy éreztem, ha nem állítom
össze ezt a könyvsorozatként szerkesztett adattárat, tudományosságunkat
magam fosztom meg egy szakismerettártól, s azzal nemcsak megnehezítem a szaktársak dolgát, hanem, talán kárt is okozok magyar műveltségünk
ügyének. Könyvsorozatom jelentőségét elsősorban helytörténetinek tekintem, ezért nemcsak művészettörténészeknek, hanem a csíki, a székelyföldi,
az erdélyi – s minden magyar – közembernek szánom. Szerezzenek átfogó
tudomást rólunk, csíki művészekről! Rólunk, akik úgy ismerjük és ismertetjük meg a világot, hogy látva látjuk, látványába beleéljük magunkat, és
megörökítjük azt, illetve szófordulat-hagyományainknak megfelelően lelkünk rezzenéseiről képet írunk, ahogyan: hegyet hágják, vadat űzik, pénzt
olvassák, asszonyt veszik, táncot járják, a szót ejtik, a bajt vívják, képet
írják… tartották még a klásszikus üdőkben. Mindent – majdnem mindent,
sokat – összegyűjteni az összhang érdekében!”
A restaurátor részleg személyi és infrastrukturális fejlesztése a Csíki
Székely Múzeum szakmai tevékenységének egyik prioritása. Múzeumunka Cs í ki S z é k e ly M ú z e um s z ak mai t evé k enys ége
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ban papír, bőr, fa, fém, kerámia és textília alapanyagú tárgyak konzerválása,
restaurálása zajlik. A papírrestauráló műhely vezetője, Benedek Éva többek között 13–20. századi kéziratos és nyomtatott töredékek (unikumok
és hungarikumok), könyvek (ezek között ősnyomtatványok), történeti
kötések, pergamen és papír oklevelek, okiratok stb. restaurálását végzi.
A könyvrestaurátor munkakörébe tartozik a tárgyak szükség szerinti fertőtlenítése, anyagvizsgálata, fotódokumentációja, a restaurálási módszerek
megállapítása. Ezenbelül fontos: esetleges oldódó tinták rögzítése, helyi folt
tisztítása, száraz és nedves kezelések elvégzése, semlegesítése, a papír enyvezőanyagának pótlása, a hiányok kiegészítése, az információk megerősítése,
kasírozása, a kötésproblémák megoldása, a könyv eredeti formába való vis�szaállítása. Elkerülhetetlen a restaurálási etika elvének betartása: a műtárgy
általános állapotának javítása, a dokumentum igazi jellegének, funkciójának
megtartása, az eljárások, anyagok reverzibilitásának (visszafordíthatóságának) figyelembevétele, az eredetihez legjobban hasonlító anyagok használata. Múzeumunk arra törekszik, hogy a konzervált, restaurált tárgyak egy
részét közszemlére bocsássa, biztosítva a szakmai munka transzparenciáját.
Ennek jegyében készült el a Megmentett szakrális kincseink c. restaurálási
kiállítás, háromnyelvű kiegészítő magyarázó táblával, összekötve egy kisfilmmel, mely a könyvek, oklevelek, fa- és textilalapú tárgyak restaurálásának mozzanatait mutatja be.
A kiállított tárgyak közül a legértékesebbek: 13. századi liturgikus pergamenkódex-töredék, a Breviarium notatum, a 15. századi papírkódex-
töredék, a Psalterium, az ugyancsak 15. századi pergamenkódex-töredék, az
Antiphonarium, az 1626-ban Bécsben nyomtatott első katolikus bibliafordítás, a Káldi-féle Szent Biblia, az 1660–1661-ből származó, Szenci Kertész
Ábrahám által Várad–Kolozsváron kiadott református Szent Biblia. A restaurált egyházi műkincsek, az oltárképek, korpuszok, szobrok közül említést
érdemel a 15. századi Mária megkoronázása c. oltárkép, a 18. századi aranyozott ferences szárnyas feszület, a 18–19. századi Szűz Mária a kis Jézussal
körszobrok. Ugyancsak jelentős szellemi kincsnek számítanak a görögkeleti
valláshoz tartozó, fára festett, 17. századi ikonok, Jézus bevonulása Jeruzsálembe, a Három királyok imádása. A restaurált műkincseket a konzerválási
követelményeknek megfelelően, zárt tárolószekrényben, a fény, a hőmérséklet, a relatív páratartalom elleni védelem előírásait betartva állítjuk ki.
Lázár Levente restaurátor 2014-től dolgozik múzeumunkban. Munkájá
nak egy részét a várostörténeti kiállításra beérkezett tárgyak konzerválása
jelenti. Ennek a munkának egy nagyobb volumenű részét a múzeum által
megvásárolt néhai Fekete Sas gyógyszertár fennmaradt bútorzatának kon154
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zerválása és restaurálása képezi. Ezt a munkálatot egy átfogó történeti és
készítéstörténeti tanulmány előzte meg, mely a Csíki Székely Múzeum
2015-ös évkönyvében látott napvilágot. A konzerválási és restaurálási munkálatok, valamint az állományőrzési feladatok minőségi ellátásához a restaurátorműhely fejlesztése is szükségszerűvé vált. Ez a folyamat így a 2015. év
folyamán is folytatódott, melynek keretében különböző szerszámgépek és
műszerek beszerzése mellett a műhely anyagkészlete is bővült. 2016 kiemelt
jelentőségű feladata a múzeum raktárainak felmérése és a tárolási körülmények javítása. A raktárak felmérését a helytakarékos és műtárgycentrikus
tárolás érdekében egy kisebb átrendezés követte, amelyet Tövissi Júlia
és Lázár Levente új tárolóegységek tervezésével, beszerzésével, esetenként
elkészítésével és a tárgyak elhelyezésének újragondolásával oldott meg.
A Csíki Székely Múzeum múzeumpedagógiai tevékenysége közel egy
évtizedet tudhat maga mögött. A múzeumpedagógiai foglalkozások széles
skálájába tartoznak az időszakos és állandó kiállításokhoz kapcsolódó
múzeumpedagógiai órák, a jeles napokhoz fűződő családi napok, az évközi és nyári vakációs múzeumi szaktáborok, a fogyatékkal élő fiataloknak
és speciális igényű gyerekeknek tartott foglalkozások, valamint az egyes
országos (Iskola másként hét) és nemzetközi rendezvények múzeumi
térben való megvalósítása. A múzeumi órákra főképp a Csíki-medence iskoláiból, a nagyméretű időszakos kiállításainkra pedig Erdély magyar tannyelvű iskoláiból is érkeznek diákok. A vakációs táborokban évente több mint
száz gyerek fordul meg. A részvételi arány szempontjából a tavalyi évben
is a Big Draw, a Nagy rajz nemzetközi esemény bizonyult a legsikeresebbnek. A Márton Árpád 75 jubileumi kiállításhoz kapcsolódó Nagy rajz 2015ben közel 150 érdeklődőt vonzott.
A 2015-ös év a múzeumpedagógiai fejlesztések éve volt a Csíki Székely
Múzeumban. A néprajzi kiállítás egyéni családos látogatókat célzó múzeumpedagógiai eszközfejlesztését követte az erdélyi múzeumi szférában egyedülálló múzeumpedagógiai foglalkoztatótér kialakítása, amely korszerű
környezetet biztosít a múzeumi tanuláshoz.
Az infrastrukturális fejlesztéseken túl új célcsoportok felé is nyitott
az intézmény. A csíkszeredai Authelp Egyesület által működtetett Puzzle
Oktatási Központ pedagógusaival együttműködve tavaly először fogadtunk autizmussal élő gyermekeket a múzeumban. A speciális igényű fiatalok
bevonásának következő állomását a Szent Ágoston Foglalkoztató Központ
fogyatékkal élő fiataljai számára szervezett egyhetes nyári múzeumi tábor
képezte.
A tavalyi év ugyanakkor a székelyföldi múzeumpedagógia szakmai
a Cs í ki S z é k e ly M ú z eum s z ak mai t evé k enys ége
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együttműködésének kezdetét jelentette. A Csíki Székely Múzeum szerve
zésében sor került a székelyföldi múzeumpedagógusok első műhelytalálkozójára, amely lehetőséget adott a tapasztalatcserére, valamint az
együttműködés, a közös cselekvés lehetőségeinek a megfogalmazására. A műhely kézzel fogható eredménye a MúzeumPont Facebook-oldal
létrejötte, amelyen a székelyföldi múzeumok aktuális múzeumepedagógiai kínálata követhető. A pók, oldalunk kabalája arra ösztönözi a múzeumbarát közönséget, hogy hálózatban gondolkodjanak a székelyföldi
múzeumokról.
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Értékorientált jövőépítés
Miklós Zoltán-István

Lokális kulturális tér

A

kulturális intézmény jövőképe szoros összefüggésben áll a jelenben
kifejtett tevékenységével, illetve a helyi közösségbe való beágyazottságával. A megállapítás törvényszerűen érvényes a székelyföldi városok
intézményeire is, hiszen a lokális adminisztratív és politikai elit képviselői
– mint fenntartók – hatásmaximalizálásra törekszenek. A fenntartó és az
intézményi menedzsment célkitűzésének szerencsés találkozásáról beszélhetünk, hiszen mindkét oldalról a hatékonyabb működés jelölhető meg
prioritásként. A valós helyzet ennél azonban sokkal árnyaltabb. Főként a
gazdasági és szociális tényezők kerülve előtérbe, a kultúrát kevés esetben
azonosítják húzóágazatként, s ebből kifolyólag a kulturális intézmények
finanszírozása rendkívül széles skálán mérhető. Egy múzeum (is) úgy tudja
megalapozni a működéséhez szükséges költségvetési többletet, hogy minél
több szimbolikus tőkét termel a helyi közösségben. Szerencsés esetben ezt
a tőkét a fenntartó magáénak tekinti, azonosul vele, a múzeum pedig konkrét finanszírozásra konvertálhatja.
Székelyföldi viszonylatban Székelyudvarhelyt egy ideális kisközösségnek tekinthetjük, amely eléggé kompakt ahhoz, hogy érezze a saját szükségleteit, a közvetlen beáramló információk mentén reagálni tudjon az egyének
igényeire, s prioritásként kezelje a helyi identitás termelődésének folyamatát. A bölcs döntések bekövetkeztéig azonban sokszor kitartóan várni kell.
Udvarhelyszék tárgyi és szellemi hagyatékát gyűjtő, feldolgozó és közszemlére bocsátó intézményként jellemezhető a Haáz Rezső Múzeum, és
a lakosok azonosságtudatát kedvező módon befolyásolhatja. Ezt az adottságát az intézmény hosszú éveken keresztül nem használta ki kellőképpen.
A több mint fél évszázadon keresztül székhelyül szolgáló ingatlan korláÉ rt é ko ri entált jövőép ít és
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tokat szabott a tevékenységnek. Infrastrukturális és humán erőforrások
tekintetében is hiányosságok mutatkoztak. Az intézményi létet veszélyeztető gondok egész sor olyan pótcselekvésre kényszerítették a személyzetet, amelyek a hivatásszerű szakmai munkavégzés mellett időt és energiát
vontak el. A múzeum székhelyéül pillanatnyilag még olyan ingatlan szolgált,
amelyet a 20. század közepén államosítottak, de a rendszerváltást követően
– több mint egy évtizedes pereskedés után – visszaszolgáltatták a jogos örökösöknek. Hasonló körülmények közepette többnyire egy megtűrt státus�szal, mintsem derűs perspektívával rendelkező múzeumról beszélhetünk.
A helyi adminisztratív közegben felismerhető volt a kultúra iránti érzékenység, de nem feltétlenül a múzeum problémájának megoldása jelentette
a prioritást. A múzeumi székhely elvesztésének veszélye lappangó fenyegetésként volt jelen a hétköznapokban. Hasonló körülmények közepette
szükségesnek mutatkozott olyan cselekvési terv érvényesítése, amely által
hangsúlyosan a nyilvánosságba helyezhető az intézmény, nyomatékosítva
legitim helyét a város kulturális életében, megalapozva a szolgáltatásai iránti
igényt. Világossá vált a paradigmaváltás kényszere, illetve a felismerés, hogy
ennek elfogadása vezethet a szolgáltatások szélesebb skálán mérhető biztosításához. Kitűzött célként a múzeum társadalmi szerepének erősítése, a
közösség irányába történő megjelenés és a szolgáltatások maximalizálása,
illetve kulturális-nevelő hatásának szükségessége fogalmazódott meg. Fő
szemponttá vált a térség kulturális intézményei körében a múzeum pozíciójának erősítése, éppen ezért a regionális és lokális látogatóközönség kiemelt
célcsoportként került megjelölésre.
Székelyudvarhelyen számos más olyan kulturális-tudományos tevékenységet folytató intézmény létezik, amelyek szolgáltatásai részben
hasonlóak, részben pedig kiegészítik a múzeum tevékenységét. A város
kőszínházaként működő Tomcsa Sándor Színház közösségi támogatással
bíró intézmény, kínálata függvényében állandó potenciállal rendelkezik a
közönsége növelésére. Az Udvarhely Néptáncműhely több évig a mozgásszínház műfajával kísérletezett, mígnem a közelmúltban visszatért az identitását biztosító néptáncokhoz. Bővülő törzsközönséget biztosít ez utóbbi
irányultságuk. A Székelyföldi Filharmónia egy színfoltot képez a kisváros
kulturális palettáján, a komolyzenei műfajt kedvelő rétegközönséget szólítja meg. A Művelődési Ház által kínált programok (képzőművészeti kiállítások, könyvbemutatók, kabaré-előadások, tudományos rendezvények)
széles értékskálán mérhetők, ezáltal mindig az aktuális program függvényében változik a közönség. A Városi Könyvtár részben a specifikus kínálatát
(olvasmányok biztosítása) igénybe vevő közönséget, részben pedig az idő158
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szakosan megszervezett kiállításait látogatókat szolgálja ki. Az előzőektől
eltérően nem városi, hanem megyei önkormányzati fenntartású Hargita
Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont tudományos kutatásokat és ezek
publikálását végző intézményi küldetését megváltoztatták, olyan formán,
hogy a hagyományápolás-jelleg került előtérbe. Tevékenységüknek vidéki
közösségeket érintő programokra történő kiélezése miatt beszűkült az egykori városi közönségük.
A felsorolt intézmények mellett a városban tucatnyi olyan civil szervezet működik, amelyek alaptevékenysége a kulturális szolgáltatások
mezsgyéjén mérhető. Hasonló körülmények közepette tovább bővíthető
a kulturális célú együttműködések mezője. A múzeumnak egy időben kell
együttműködni és versengeni egyazon lokális térben jelen levő intézményekkel. Napjaink kultúrafogyasztói szemszögéből már nem érvényesül a
klasszikus múzeumi küldetés, az intézménynek fel kell zárkóznia ahhoz az
elváráshoz, hogy a múzeum egy kulturált szórakozóhely, nem pedig „szent
tárgyak temploma”. Az utóbbi években folytatott következetes tevékenység
megtérülni látszik. Intézményünk kulturális szolgáltatásainak ismerete és
ezek „fogyasztása” reális növekedést mutat. A tapasztalat azt igazolja, hogy
a minőségi szolgáltatások nyújtására való törekvés visszatérő közönséget
biztosít. Még akkor is, ha az intézménynek nincs potenciálja igazi „múzeumi
boom”-jellegű projektek megvalósítására.

Történelmi háttér
A Haáz Rezső Múzeum az egykori Udvarhelyszék néprajzi, helytörté
neti, képzőművészeti és természetrajzi múzeuma. A jelenlegi közigazgatási
beosztás szerint gyűjtőterülete Hargita megye nyugati részeire korlátozódik. A gyűjtemény történetét a 18. század második felétől követhetjük
nyomon, így egyike Erdély legrégibb hasonló, muzeális jellegű gyűjteményeinek. A református kollégium hagyatékában fennmaradt – Zilahi Sebes
János rektor által 1797-ben megkezdett és Szigethy Gyula Mihály által
folytatott – protokollumban (Rectorale Protocollum Bibliothecae Gymnasii Reform. Sz. Udvarhelyiensi inserviens connotandis) összeírt szemléltető
eszközök, tárgyak (régiség- és ásványtár, numizmatikai és természetrajzi
gyűjtemény, könyvtár stb.) közül néhánynak a birtoklása által beszélhetünk
az 1797-es első protokollumban rögzített kis régiségtár és a mostani múzeumi gyűjtemény közötti folytonosságról.
Egy közgyűjtemény létesítésének szükségessége a vármegye elöljárói
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részéről a 19. század második felében fogalmazódott meg. Többszöri próbálkozás ellenére 1894-ben még mindig csak „alakuló” múzeumról írtak,
majd a hosszas előkészület után, 1902. szeptember 10-én tartották meg az
Udvarhelyvármegyei múzeum-egyesület alakuló közgyűlését. 1 A szervezett
munka eredményeképpen egyre több tárgy került az egyesület birtokába.
Az összegyűjtött anyagot a vármegyeháza díszterme melletti helyiségben
tárolták. A kecsegtetően induló múzeumi tevékenységben azonban hamarosan megtorpanás következett. A tagok közül sokan nem helyeselték az
elhatározást, hogy a 1499 darabból álló gyűjteményt az egyesület 1908-ban
átadja a Székely Nemzeti Múzeumnak. A múzeumalapítási kísérlet a közöny,
az értékek megbecsülésének hiánya, illetve a helyi közigazgatás értetlensége
miatt kudarcba fulladt.
Az udvarhelyi múzeum történetében jelentős szerephez jutott a felvidéki
Szepességből 1906-ban a városba érkező Haáz Ferenc Rezső. A tehetséges
fiatalember, a budapesti Képzőművészeti Főiskolán befejezve tanulmányait,
megpályázta a székelyudvarhelyi református kollégiumban a rajztanári állást.
A fiatal tanár jól érezte magát a kollégiumban, ezért a következő évekre is itt
maradt, véglegesen 1909-ben telepedett le a városban. Pedagógusi pályájával szorosan összefonódott a néprajzi múzeum fejlesztése. Mint internátusi felügyelő, majd mint internátusi elnök, aki ilyen minőségben bentlakó,
majd a családjával is az internátusban lakó tanár, állandó kapcsolatban volt a
vidéki diákok szüleivel, akik Udvarhelyszék tárgyi és szellemi hagyatékának
közvetlen forrásaként azonosíthatók. A gyűjtőmunka a diákok segítségével
folyt, helyismeretük és buzgalmuk sok tárgy begyűjtését biztosította. 2
Az alakuló múzeum számára kedvező körülmény volt a kollégium új
épületének az átadása, a régi iskolaépületben terem és bútorzat is került
kiállítás számára, így 1913 után már látogatókat is fogadhatott. Az ütemesen
fejlődő kollégiumi gyűjtemény az első világháború alatt – mivel Haáz Rezsőt
mint tartalékos tüzértisztet mozgósították – gazdátlanul maradt, s különösen a szőttes-, varrottaskollekciója fogyatkozott meg. A békés időszak
bekövetkeztével a gyarapítás folytatódott. 1928-ban újabb helyiségekkel
bővítették a kiállítást, ahol a falusi templom és temető népművészeti értékű
tárgyai mellett fegyvergyűjtemény és a református iskola múltjából megmaradt különböző tárgyak kerültek elhelyezésre. A néprajzi gyűjtemény kiegészítve a kollégium érem- és régiséggyűjteményével, régi képeivel, 1949-ben
állami tulajdonba került. A Rajoni Múzeumi státuszt nyert intézmény első
igazgatója az immár nyugdíjba vonult Haáz Rezső lett 1952-ig.
1 Miklósi-Sikes 2002. 108.
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Saját székházat 1953-ban kapott a múzeum, a Kossuth Lajos utca
29. szám alatt található ingatlan földszintjére költözött. Innen 1959-ben a
frissen elkészült Művelődési Ház alagsorába helyezték át, de a lehetetlen
körülmények miatt, 1968-ban a gyűjteményt visszaköltöztették a korábbi
székházba, ezúttal megkapva a rendelkezésre álló teljes épületet. Egy évtized
múlva, 1978-ban az állandó Képtár épületével bővült. Ugyancsak a 1970-es
években, hosszú előkészítő munka után, létrejöttek a múzeumhoz tartozó
emlékszobák. 1972 júliusában nyílt meg a Tompa László-emlékszoba, 1972
szeptemberében Tamási Áron farkaslaki emlékháza, 1973 júniusában Tomcsa Sándor író, humorista emlékszobája, amelyet később – az örökösöknek
az ingatlanhoz kötődő igénye miatt – a múzeum kénytelen volt felszámolni.
Bányai János geológus, borvízkutató hagyatékát összesítve, 1974-ben újabb
emlékszoba nyílt meg a múzeum központi székházában.
Jelentős gyarapodásra a múlt század utolsó évtizedéig kellett várni.
1990-ben újra egyesült a város muzeális jellegű, 76 000 kötetes Tudományos Könyvtárával, amelyből egykor a múzeum maga is kinőtt. Az intézmény
új fejlődési lehetőséget kapott 1994-ben, amikor ugyanis kivált a Hargita
megyei múzeumhálózatból, visszakerült a város fenntartásába, jogi személyiségű önálló intézmény lett. Ugyanabban az évben, Zepeczaner Jenő
múzeumigazgató javaslatára, méltó emléket állítva az alapítójának, felvette
Haáz Rezső nevét.

Külső egységek
A történelmi ismertetőből kitűnik, hogy nem tematikus gyűjteményről,
hanem vegyes jellegű műtárgyállománnyal rendelkező múzeumról beszélhetünk. A néprajzi, régészeti, történelmi, természettudományi és képzőművészeti gyűjteményeket kiegészíti még a régikönyvállomány, amely utóbbi
– bár jogilag nem független, de – fizikailag külön könyvtárként működik.
Struktúráját elemezve, az udvarhelyi múzeum jellemző sajátosságaként
említhető, hogy több külső egység fölött gyakorolja az ügykezelői státuszt.
Egyfajta szakmai katalizátorként működik, ahova kulturális szolgáltatást
nyújtó további kisebb gyűjtemények csatlakoznak. Némelyikük esetében
jogi értelemben is függőségi viszonyról beszélhetünk, de ugyanakkor az
évek során kiépültek olyan formalizált kapcsolatok, amelyeket szakmai
elkötelezettségből fakadó felelősségvállalás motivált.
A székelyudvarhelyi értelmiségi elit már az 1970-es években eredményes munkát fejtett ki, s intézményes keretek között igyekezett működtetni a
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létrehozott emlékhelyeket. A hasonló törekvések bár eltérő sikerűek voltak,
de összességükben eredményesnek minősíthetők. Egyfajta hagyományként
is számontartható volt az intézmény részéről az e típusú felelősségvállalás. Az Udvarhelyszék területén található jelentősebb falusi gyűjteményekkel a múzeumnak szoros szakmai kapcsolata alakult ki.
A másfél évszázados, háromosztatú, boronafalas székely portán, a neves
székely író egykori szülőházában 1972-ben rendezték be a Tamási Áron-
emlékházat, amely 1994-ben került az udvarhelyi múzeum szakmai irányítása
alá, 3 majd 2006-ban (Birck Edit vezetésével) az irodalmi életútra reflektáló
kibővített tárlat formájában újult meg. A szomszédos Székelyszentlélek falu
egyik ékessége a Nyikó menti tájház, amely 1977-ben nyílt meg hivatalosan.
A Balázsi Dénes nyugalmazott pedagógus lelkes munkássága nyomán megalapított, igen gazdag néprajzi gyűjtemény a 19. század közepi, zsindellyel
fedett, háromosztatú házban került elhelyezésre. 4 Zepeczaner Jenő nyugalmazott múzeumigazgató törekvése révén 2006-ban Székelylengyelfalván Orbán Balázs-emlékszoba nyílt. Az egykori családi birtokon található
Orbán-kúriában egyetlen helyiségre korlátozódó pannós, informáló jellegű
kiállítás állít emléket a Székelyföld „leírójának”. Bár a kezdeményezés, a
kivitelezés és a kiállított anyag a székelyudvarhelyi múzeumhoz kötődik, a
látogathatóságot mindvégig a tanintézmény pedagógusai biztosították.
Annak szellemiségében, hogy egy múzeumnak nemcsak a gyűjteményében őrzött ingóságokról kell gondoskodnia, hanem a közvetlen környezetében található épített örökségért is felelősséget kell éreznie, fokozatosan
bővül az intézménynek a város területén található történelmi objektumok
fölötti adminisztrációs hatásköre.
A Tompa László-emlékszoba az udvarhelyszéki születésű költő, szerkesztő és műfordító tevékenysége által ismertté vált irodalmi személyiségnek
állít emléket. Az 1972-ben létesített kiállítás (a Tompa László utca 10. szám
alatt) egyetlen szobára korlátozódott. Jogi viták miatt az utóbbi évtizedben
a berendezett helyiség felére zsugorodott. A 2010-ben (Vécsi Nagy Zoltán irányítása által) újrarendezett emlékszoba ötvözi az enteriőr és a pannós, informáló-kiállító jelleget. Tompa László könyvtára mellett fellelhetők
továbbá személyes tárgyai és levelezései, akárcsak jeles képzőművészek
által – a költőről – készített festmények, grafikák és szobrok. 5
Szejkefürdőn Orbán Balázs sírját tizenöt székely kapun áthaladva közelítheti meg a látogató. A régi kapuk áttelepítésének folyamata 1973-ban
kezdődött el, s kisebb-nagyobb szünetekkel 2009-ig húzódott ki. A kez3 Miklósi-Sikes 2002. 88–89. 4 Uo. 105–106. 5 Miklósi-Sikes 2002. 116.
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deményezés Kovács Mihály egykori tanfelügyelő nevéhez köthető, de a
munkában oroszlánrészt vállalt Vofkori György pedagógus is. A múzeumban megőrzött 1888-as évszámmal datált, Orbán Balázs által a szejkefürdői
birtoka elé állított kapu kihelyezésével kezdetét vette a „szabadtéri kapu
múzeum” létrehozása. Szabadon látogatható kiállításként működik, a gondnokságot mindvégig a Haáz Rezső Múzeum biztosította. 6
Az egykori fürdőtelep kulturális kínálatát az udvarhelyi múzeum 2008ban újabb objektummal gazdagította. A Borvízmúzeum megalapítását
Zepeczaner Jenő intézményvezető hosszú éveken át szorgalmazta, mígnem az erre a célra megépített ingatlanban megnyitotta kapuit Székelyföld
ásványvíz- és fürdőkultúráját bemutató új múzeumi külső egység. 7 Kínálatából nem hiányozhatnak a jellegzetes szejkefürdői agyagkorsók s az
ezeket szállító bivalyos szekerek. A birtok egykori tulajdonosának, Orbán
Balázsnak is emléket állít a tárlat, illetve a régió neves geológusának, Bányai
Jánosnak a múzeumban őrzött hagyatékából is ízelítőt nyújt.
A közösségi értékek iránti felelősségvállalás továbbra is a múzeumi célkitűzések között szerepel. Az intézmény társadalmi beágyazódása akkor
valósulhat meg sikerrel, ha tevékenységet fejt ki a lokális közösség reprezentatív értékeinek tudatosítása és megőrzése érdekében. Egy közösségi igényt
elégített ki 2012-ben a Haáz Rezső Múzeum azon vállalása, hogy a város
déli kijáratánál található Jézus-kápolna múzeumi nyitásrend szerinti látogatását biztosította. A múzeumi szolgáltatások szerencsés egybefonódásáról
beszélhetünk, hiszen első fázisban megtörtént az objektum tudományos
régészeti kutatása, majd az új eredmények helyszínen történő bemutatására került sor. 8 A tulajdonos, a Szent Miklós Római Katolikus Plébánia
erőfeszítéseket tesz a kápolna restaurálását lehetővé tevő külső források
bevonzására. Reményeink szerint a közeljövőben a pályázó sikerrel jár, és
a kimagasló eszmei értéket képviselő objektum restaurálását követően a
Haáz Rezső Múzeum a Jézus-kápolnánál továbbra is a látogatók szolgálatában áll.
Székelyudvarhely legrégebbi világi jellegű műemléke a város központi
részén elhelyezkedő Székelytámadt vár. Védett státusza ellenére az évek
során a várfalak állapota folyamatosan romlott. A múzeum érdeklődése a vár,
illetve várudvaron található ingatlan (jelenleg Eötvös József Szakközépiskola
székhelye) iránt nem új keletű. A közgyűjteménynek, a jelzett helyszínen
történő elhelyezésének gondolata már az 1970-es években megfogalmazódott. Egy hasonló adminisztratív döntéshez szükséges politikai konszenzus
6 Kovács 2012. 7 Katona 2012. 78–79. 8 Sófalvi 2012.
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hiányában erre a lépésre mindmáig nem került sor. A múzeum munkaközössége azonban szakmai hozzáértése, illetve lobbitevékenysége által a várfalak restaurálását szolgalmazza. Első mozzanatként 2009-ben, majd 2013-tól
éves rendszerességgel régészeti feltárásokat bonyolított le annak céljából,
hogy a majdani felújítás minél hitelesebb adatok ismeretében történjen meg.
A vár építéstörténeti és használati adatai eddig nem ismert részletekkel
gazdagodtak. Ugyancsak a várásatás hozta felszínre – egy téglatöredék formájában – az első székelyudvarhelyi rovásemléket. 9 Hozzájárulva a várhoz
kapcsolódó rendszeres kulturális programok szervezéséhez, az intézmény
egyre nagyobb kötődést mutatott a történelmi műemlék iránt. 2014-ben
önkormányzati határozat révén a Haáz Rezső Múzeum elnyerte a Székelytámadt vár falainak adminisztrációs jogát. A veszélyeztetett falszakaszokon megkezdődtek a restaurálási munkálatok, s ezekkel párhuzamosan a
pályázati források lehívása céljából zajlik a munka. A hosszú távú stratégiai
cél: minőségi szolgáltatásokat nyújtó kulturális központ létrehozása ezen a
helyszínen, amely integrálná a város közgyűjteményét is.
Önkormányzati határozat során megszerzett, a múzeum külső egységeként számon tartható legutóbbi ingatlan a Nyírő-villa néven ismert épület.
A szándék, miszerint az 1920-as években Nyírő József író által építtetett
és 1936–1941 között lakott hajlékban irodalmi emlékhely alakuljon, nem új
keletű. Ezt bizonyítja a múzeum vezetősége által 2005-ben kihelyezett
bronz emlékplakett is. 10 Egy évtizeddel később nyerte el a múzeum a villa
adminisztrációs jogát, s első lépésként megrendelte a restauráláshoz szükséges tervdokumentációt. A szükséges anyagi erőforrások megszerzését
követően megfogalmazott célunk – a restaurálási munkálatok által – egy
aktív közösségi tér kialakítása. Az emlékhely alkalmat biztosíthat a villa
egykori lakójával kortárs emblematikus udvarhelyszéki irodalmárok életpályáját is megismerni.
Gazdag intézményi múltja ellenére számos olyan negatív tényező
jegyezhető a Haáz Rezső Múzeum működésében, amelyek csak határozott
és szakszerű intézkedések révén küszöbölhetők ki. Az egyes ágazatokban
mutatkozó szakemberhiány, akárcsak a gazdasági erőforrások elégtelen
volta megakadályozzák a „szárnyalást”. Mindenekelőtt a súlyos ingatlanproblémák szabtak gátat az intézmény fejlődésének. A múzeum székhelyeként szolgáló, egykoron államosított ingatlan természetben történő
visszaszolgáltatása a székhely elvesztését jelentette. Ezen probléma további
részterületeket érzékenyen érintett, illetve teljesen kritikussá és kiszámít9 Ráduly 2015. 18–20 10 Zepeczaner 2005. 18.
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hatatlanná tette a fejlesztéseket. Hasonló körülmények közepette célként a
lét biztosítása fogalmazódott meg. Hiszen nem beszélhettünk továbblépésről mindaddig, amíg kérdéses a gyűjtemények biztonsága.
Egy ideje azonban a jövőkép derűsebbé vált. Reális közelségbe került
annak lehetősége, hogy az udvarhelyi múzeum is léptéket váltson. 2012-ben
az önkormányzat megvásárolta a Haberstumpf-villát, s tette mindezt azzal a
céllal, hogy a Haáz Rezső Múzeum méltó székhelyet tudhasson magáénak.
A tervezés, a források előteremtése és a restaurálási folyamat előkészítése további éveket igényelt, mígnem 2015 őszén elkezdődtek a restaurálási
munkálatok, annak érdekében, hogy belátható időn belül megnyithassa
kapuit Székelyudvarhely új múzeuma.

Szakmai tevékenység
A múzeum nem rendelkezik minden egyes területet lefedő szakmunkaerővel. A keretben szereplő állások száma nem teszi lehetővé a jelenkori
múzeumi igényeknek megfelelő normatív működést. Alapvető ágazatokra
is jellemző a hiány, hiszen a néprajzi, valamint a természetrajzi szegmens a
humán erőforrás hiányában háttérbe szorul, nem beszélhetünk egységes
fejlődésről. A múzeum zavartalan működése érdekében rendszeres gyakorlat a külső munkaerő bevonása, a magán-, illetve civil szférával kialakított
együttműködések projektszerű lebonyolítása. A professzionalizmus megléte vagy éppen hiánya látványosan kiütközik az intézmény tevékenységének
mérlegelésekor. Ilyen tekintetben beszélhetünk húzóágazatokról és stag
náló részlegekről is, amelyek fejlesztése elengedhetetlen a jövőre nézve.
A múzeumi dolgozók által végzett szakmai tevékenység alapvetően két
síkon bontakozik ki: egyrészt a kiállítások rendezése révén igyekszünk betölteni a közszolgálati hivatást, másfelől pedig az intézmény a muzeológusok
kutatásait ösztönzi, s megteremti az ehhez szükséges feltételeket. A 2015-ös
évben rendezett kiállítások közül kétségkívül az ANNA – Asszonysors a XX.
században című időszakos néprajzi tárlat képezi az év legkiemelkedőbb megvalósítását. A szóban forgó kiállítás újszerűsége – amely főként a tárgyakhoz való viszonyban mutat úttörő megközelítési módot – magára vonta a
múzeumi szakma figyelmét is. Intézményünk életében ez az első olyan tárlat,
mely révén a szakmai megítélés középpontjába kerültük. 11 A kiállítás jellegzetességét még az adja, hogy összefogás révén jött létre az elméleti, tudo11 Bokor 2015, Vajda 2015.
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mányos keret: a székelyföldi múzeumokban és kulturális intézményekben
dolgozó fiatal néprajzkutatók közös munkájáról beszélhetünk. A muzeológusok megfogalmazott célja volt egy olyan innovatív kiállítás létrehozása,
amely a narratíva linearitásán túl – szakítva a szokványos néprajzi kiállítások gyakorlatával – a látogatót is bevonja a tárlat történetének alakításába,
azaz döntéshelyzetbe hozza a szemlélőt.
Anna mesterségesen megkonstruált életútja a 20. század hagyományos
életvilágokat megváltoztató történéseit az asszonyi szerepek és sorsok
keresztmetszetében mutatja be. A kiállítás az emberi élet egyes pontjain
(gyerek, nagylány, férjezett nő és idős asszony), illetve a történelem kiemelt
szakaszain (két világháború közti falu és város, kollektivizálás, kommunizmus, rendszerváltás) egyetlen szereplő szemszögén keresztül nyit rálátást
a kor társadalmi, tárgyi és ideológiai környezetére. A látogató a 20. századi
székelyföldi asszonyok különleges, ám ritkaságában is sztereotip életútját
járja be külön-külön: a lánygyermekből megesett leány, majd a társadalom
peremére szorult asszony válik, aki végül szövőgyári munkás lesz; illetve
a lánygyermekből megesett leánnyá, rövid ideig városi szolgálóvá, majd
falura hazakerülve a kollektivizálás agitátorává vedlő nő sorsát ismeri meg.
Az idilli képet megzavaró, drámai fordulatokat is tartalmazó forgatókönyv
mondanivalójában modern, tudományosságában aktuális, látványban innovatív és interaktív kiállítás létrejöttét vetíti előre.
A módszertani újítást méltató reflexiók meggyőznek arról, hogy fontos
időnként a kiállítási gyakorlatban szokatlan normákkal ellentétes trendeket is követni, a kanonizált normákat felülíró megoldásokkal kísérletezni. A kiállítás székelyudvarhelyi bemutatóját követő, újabb helyszínekre
(Marosvásárhely, Budapest) szóló meghívások megerősítésül szolgálnak
arra, hogy az alulról történő építkezés nyomán született újítások is szakmai
elismeréshez vezethetnek.
Intézményünk programszerűen figyelmet szentel a kortárs képzőművészetnek is. Az alkotási folyamat ösztönzése, a tehetséges művészek számára
bemutatkozási lehetőség biztosítása a múzeum hivatásával áll szoros összefüggésben, másfelől pedig a gyűjtemény gyarapításának szándéka vezérel
a konstruktív együttműködések kiépítésére. Általánossá váltak a Képtár
kiállítótereiben a helyi és regionális szinten elismert képzőművészek egyéni
tárlatai, akárcsak a hasonló művészeti hitvallással és világszemlélettel bíró
alkotók közös kiállításai is. A 2015-ös évben a hatodik alkalommal megrendezett Termés címet viselő közös tárlat korosztálytól függetlenül ötvözi
közösséggé a székelyudvarhelyi művésztársadalmat.
A Haáz Rezső Múzeum által 2012-ben alapított s immár a negyedik éva166
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dát megért Pulzus – Székelyudvarhelyi Művésztelep művészetszervező értéke felbecsülhetetlen a kisváros számára. Már a kezdetekkor vezérelvként
fogalmazódott meg, hogy a művésztelep által létrehívott képzőművészeti
dialógus az eddig elszigetelten dolgozó helyi alkotók között előhívja a hely
szellemének sajátos képzőművészeti arculatát. Segít az itt létrejövő műveken keresztül a közönségben tudatosítani, a városnak vizuális ihletforrásként is szolgáló hangulati, intellektuális értékeit. A Pulzus ma már egyre
erőteljesebben lüktet, egyre nagyobb tempót diktál, kiváltság és megtiszteltetés lett a művészek számára az udvarhelyi táborban részt venni. Évről
évre rangosabb erdélyi, magyarországi elismert képzőművészek érkeznek
Székelyudvarhelyre, de a művésztelep célja a helyi, fiatal ígéretes tehetségeknek is bemutatkozási lehetőséget biztosítani. Emellett, a Pulzus vonzáskörét nemzetközivé szélesítette az a kezdeményezés, hogy minden évben
legalább egy külföldi képzőművész is jelen legyen a telepen, melynek kettős
hozadéka van: a helyi alkotók értesülhetnek a külföldi tendenciákról, másfelől az udvarhelyi művésztelep híre könnyebben átjuthat az országhatáron.
Hagyomány kötelez, hogy minden év júliusában tíz napon át a Spanyár-házban (a múzeum vendégháza) és udvarán teret biztosítsunk a kortárs képzőművészetnek, ahol ragyogó művészi gondolatok öltenek testet, és évente tíz
új alkotással gyarapítják a Képtár gyűjteményét.
A múzeumi gyűjtemények gyarapodása szempontjából a legnagyobb
fejlődést kétségkívül a régészeti részleg teljesíti. Az utóbbi másfél évtized
során kirajzolódó tendencia a következő időszakra is újabb kutatásokat,
illetve a beleltározásra kerülő műtárgyak sokaságát vetíti előre. A régészeti felügyeletek, leletmentő ásatások, szerencsésebb esetben pedig a szisztematikus feltárások az infrastrukturális fejlesztésekkel, illetve a világi és
vallási objektumokon végzett restaurálással magyarázhatók. Szerencsés
konjunktúra eredményeként Udvarhelyszék több településén végeztek/
végeznek templomfelújításokat, amely alkalmakkor nélkülözhetetlen a
régészeti kutatás. A kereslethez viszonyítva a székelyföldi intézményekben
foglalkoztatott régész szakemberek száma alacsony, ilyen körülmények
között pedig állandó leterheltségről beszélhetünk. A kutatások intenzitása rohamos ütemben gyarapította a tudományos jelentőségű ismereteket.
A székelyudvarhelyi múzeum mindössze kétfős régészállománya egy évtized alatt közel két tucat településen folytatott régészeti ásatást, felügyelt, és
végzett terepbejárást, szakmai tapasztalataiból pedig a témakörben újszerű
konzekvenciákat fogalmazhatott meg. Ismereteik kiállítás formájában történő megjelenítésére a múlt évben került sor. A Templomok a föld alatt című
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állandó tárlat korszerű múzeumi technológiával ötvözötten teszi „fogyaszthatóvá” a templomásatások következtetéseit.
A folyamatosan új eredményekkel kecsegtető kutatások továbbfejlesztésére külső humán és anyagi erőforrások bevonása révén nyílt lehetőség.
Az Archeotech nevű kanadai szakcéggel való együttműködésben zajlik az
Elpusztult udvarhelyszéki templomok című feltáró program. Intézményünk
szempontjából a program haszna felbecsülhetetlen, hiszen ennek keretében
évente 30 tengerentúli régész-, antropológusgyakornok két hónapon keresztül dolgozik a múzeum régésze által vezetett ásatásokon. A példaértékű
szakmai együttműködés a leletanyag feldolgozására is kiterjed. Ilyenformán
pedig a térségünkben egyedülálló technológia bevonásával (idényenként)
további 30 antropológusgyakornok az ásatások emberi csontanyagának
elemzését végzi el az Embertani antropológiai kutatások Udvarhelyszéken
című projekt keretében. Feladatuk, hogy a csontok szerkezetéből, deformálódásából, kopásából, sérüléseiből következtetéseket vonjanak le a térség
fejedelemségkori életvitelére, az űzött mesterségekre, a járványok formájában felbukkanó vagy éppen egyedi betegségekre, az elhalálozások okaira,
de akár a hétköznapi táplálkozási szokásokra is.
A 2015-ös évben felszínre került tárgyi leletek közül a téglatöredék formájában birtokunkba került első székelyudvarhelyi rovásemléket övezte
a legnagyobb nyilvánosság. A Székelytámadt várban végzett szisztematikus ásatás során az objektum építéstörténetére és használatára vonatkozó
adatok eddig ismeretlen részletekkel gazdagodtak. A téglatöredék újkori
feltöltési rétegből bukkant elő, a Bánffy-bástya és az északnyugati várfal
találkozásánál. Az épületomladékos feltöltés többnyire 18. századi leleteket
tartalmazott, közte másodlagos helyzetű késő középkori, kora újkori leletekkel. A nevezetes tégla legnagyobb látható hosszúsága 12,5 cm, szélessége
8,5 cm, vastagsága pedig 5,5 cm. A rótt jelek a legnagyobb hosszúságú sávon
vannak, néhány betű eleve elárulja, hogy az olvasat jobbról balra történhet,
ugyanis egyes grafémák „arca” balfelé mutat. Bár több lehetséges változatot is felvetettek a kutatók, a rovás olvasata még nem eredményezett egyér
telmű megfejtést. Ráduly János a megfejtés bizonytalansága ellenére egy
biztosabb datálást javasol: a székelyudvarhelyi téglatöredék rovásfelirata a
15–16. században keletkezett. 12
A múzeum különálló egységeként számontartott Tudományos könyvtár
gyűjteménye – amint az intézmény megnevezése is jelzi – tudományos céllal
végzett kutatások számára biztosít forrásanyagot. A valamikori református
12 Ráduly 2015. 20.
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kollégium könyvtárának töretlen fejlődésű jogutódjaként számon tartott
állomány az évek során magánszemélyek hagyatékával is bővült. A birtokolt
könyvek, forrásanyagok és periodikák könnyebb kutathatósága érdekében
a könyvtár 2006-tól kapcsolódott be a papíralapú kiadványok digitalizálásába. Kezdetektől fogva az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) biztosított és azóta is biztosít megjelenítési felületet a Tudományos Könyvtárban
digitalizált kiadványok és periodikák számára. A két intézmény partnerségi
szerződése értelmében a Haáz Rezső Múzeum szolgáltatja a jogtiszta kiadványok digitális verzióit, ezek pedig a Magyar Elektronikus Könyvtárban,
illetve az Elektronikus periodika adatbázisban jelenítődnek meg. 13 A földrajzi távolságok ellenére a forrásanyagok elérhetőségét, kutathatóságát
lehetővé tevő digitalizáló tevékenységnek igen nagy szerepet tulajdonítunk
intézményünkben. A Tudományos Könyvtár állománya iránti érdeklődés
motivációként szolgál a tevékenység szisztematikus végzésére. A 2015-ös
év végére az állományunkból 363 könyv vált kereshetővé, olvashatóvá vagy
letölthetővé. A digitalizáló munka hatékonyabbá tétele érdekében a Kájoni
János Megyei Könyvtárral partnerségre lépve részt veszünk a Székelyföld
digitális emlékezete című projektben is, melynek keretében kifejezetten a
székelyföldi szerzőktől származó, székelyföldi témákkal foglalkozó vagy
Székelyföldön megjelent kiadványokat digitalizálunk. A digitális adatbázis
széles körű építését folyamatosan feladatunknak tekintjük.
A Haáz Rezső Múzeum munkaközösségének – rendszerváltást követő – több mint két évtizedes kiadói tevékenységét szemlélve, heroikusnak
tűnhet a megvalósítás. Az elvégzett munka értéke meghatványozódik, ha
figyelembe vesszük a kis létszámú személyzeti állományt, illetve a rendelkezésre álló szerény erőforrásokat. Az 1990-ben útnak indított Múzeumi
Füzetek sorozatban (2015-ig) 35 kiadvány látott napvilágot, a kisebb formátumú Székely Tájak, Emlékek sorozatban 6 monografikus jellegű, kisebb
terjedelmű munka került kiadásra, továbbá 17 változatos tartalmú katalógust és alkalmi kiadványt mondhat magáénak az intézmény. A sorozaton
kívül megjelent munkák további 7 publikációval bővítik a leltárt. Töretlen
folytonosságot képez az a periodika, amelyet 2001-ben ISIS. Erdélyi Magyar
Restaurátor Füzetek címmel – anyaországi szakmai támogatással – indított
útnak a múzeum, s amelynek eddig 15 kötete jelenhetett meg.
A felsorakoztatott publikációs értékleltár motivációt képez jelenlegi múzeumi közösségünknek, s valós igényként fogalmazódott meg a
munka ilyenszerű folytatása. 2014-ben Lustra címmel alapított tudomány-
13 http://www.mek.oszk.hu, http://epa.oszk.hu
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népszerűsítő folyóiratunk az elődeink által megalapozott kiadói hagyományt igyekszik éltetni. A féléves rendszerességgel megjelenő időszakos
kiadvány helyi és regionális értékeket felmutató, de tágabb kitekintésű, a
város és megye határain túl is érdeklődésre számot tartó, színvonalas lap
kíván lenni. Tartalmában a súlypont a történelemre, néprajzra, művészetés művelődéstörténetre került, de nem zárkózunk el más tudományágak
művelőinek írásaitól sem. Célunk a tudományos ismeretterjesztés, előnybe
részesítve a tudományos hátteret, hitelességet, de az olvasmányosságot is.
A székelyudvarhelyi múzeum kiadói tevékenységének mindeddig legjelentősebb kihívása előtt áll. Az intézmény fenntartója, a Székelyudvar
hely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ösztönzésére a Haáz Rezső
Múzeum vállalta a Székelyföld története című háromkötetes monográfia
előmunkálatainak megszervezését, az adminisztrációs háttér biztosítását, a kiadvány megjelentetését és az ezt követő értékesítési feladatokat.
Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja, az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Haáz Rezső Múzeum közös kiadásában, 2016-ban megjelentetésre kerülő monográfia közérthető fogalmazású, gazdag illusztrációs anyaggal
ellátott köteteinek megírásán összesen 22 magyarországi és romániai szerző
intenzíven dolgozott több, mint három évig. A monografikus jellegű, tudományos ismeretterjesztő munka, a háromkötetes Erdély története mintáját
követi. Célja, hogy jelenlegi ismereteinket összefoglalva, korszakonként
haladva bemutassa a mai Székelyföld politika-, társadalom-, gazdaság-,
művészet- és kultúrtörténetét. Az első kötet a földrajzi viszonyok és a változó közigazgatás kereteinek ismertetése után a kora újkorig, az 1562. évi
székely felkelésig követi nyomon a Székelyföld és lakói történetét. A második kötet az osztrák–magyar kiegyezésig tartó három évszázadot tekinti át.
A harmadik kötet pedig 1990-ig tárgyalja a térség történetét.
Bármennyire is nem a nagy szintézisek korszakát éljük, egy hasonló
volumenű és tudományos horderejű munka előreláthatólag évtizedekre
meghatározó lehet majd a Székelyföldre vonatkozó kutatások szempontjából. Ilyen tekintetben pedig mérföldkőnek számít a székelyudvarhelyi Haáz
Rezső Múzeum életében, akárcsak a soron következő másik nagy cselekedet, az új otthonba való költözés.

A kultúra új otthona
A 19–20. századok fordulójától a város bethlenfavi kijáratánál feltűnő
Haberstumpf-villa stílusa eltért a többi korabeli udvarhelyi épülettől. Ter170

Mik l ó s Zo ltá n -Is tvá n

Ro magy tud intézményi keretekben.indd 170

08/01/2019 12:22

vezője, építtetője és lakója a besztercei születésű, műegyetemet végzett
Haberstumpf Károly, akinek székelyudvarhelyi jelenlétéről 1885-ből rendelkezünk az első adatokkal. 14 A zetelaki Szabó Annával 1887 januárjában
kötött házasságból három fiúgyermek, Károly Artúr, Jenő és Gyula született. A család gyarapodásával indokolttá vált tágasabb családi otthon építése, s ezáltal az 1899–1900-as évek fordulóján készül el a Haberstumpf-villa
néven közismertté vált épület. Családi otthona megtervezésekor egyedi
módon juttatta kifejezésre saját ízlésvilágát: a német eklektika nyújtotta
lehetőségek érvényesítésével impozáns épülettel gazdagította a település
arculatát. A lakóház tizenkét földszinti, két emeleti helyiségből és három
verandából állt.
A múzeum gyűjteményében megőrzött eredeti tervrajzon a legkisebb
Haberstumpf fiú, az építészetet tanuló Gyula által 1912-ben végzett módosítások láthatók. Az átalakítások jelentősebb része azonban nem valósulhatott
meg, mivel az első világháború hadba szólította mindhárom Haberstumpf fiút.
Gyula és Jenő a háború áldozatává vált, Károly Artúr pedig hősies katonai
teljesítménnyel szolgált a magyar hadseregben, s ennek kötelékében maradva Magyarországon telepedett le. A második világháború kitörését követően
Németországba, végül pedig az Amerikai Egyesült Államokban emigrált.
Idős Haberstumpf Károly 1928-ban, 71 évesen hunyt el, felesége majdnem két évtizeddel élte túl férjét. Az özvegy Haberstumpfné Szabó Anna
1947-es halálát követő évben az épületet államosították, a megyei tüdőszanatórium kapott itt helyet. A szanatórium betegei – hálájuk jeléül – az
utcafrontra 1955-ben egy székely kaput állítottak, amelyet ma is őrzünk a
szejkefürdői kapumúzeumba áttelepítve. 1969-től újabb egészségügyi rendeltetést kapott a villa, de ezúttal a város szülészeti osztályának működését helyezték el az épületben 1982 augusztusáig. A nyolcvanas években az
épületet iskolává alakították, s egészen a kilencvenes évek végéig tanintézetként használták. Közösségi rendeltetését elveszítve a lassú degradáció
jellemezte. Az eredetileg megépített épülettömb teljesen funkcióvesztetté
vált, s az újabb épületszárnyban is csak időszakosan folytattak tevékenységet civil szervezetek, raktározásra hasznosították némely termét.
Amint Romániában lehetőség adódott a restitúcióra, az amerikai emigrációt választó – 1963-ban elhunyt – Haberstumpf Károly Artúr két fia jogi
képviselőn keresztül visszaigényelte az ingatlant. A visszaszerzett épület
áruba bocsátásakor a Haberstumpf unokák a villa további közösségi célú
hasznosítását tartották fontosnak. Székelyudvarhely önkormányzata 201214 Vofkori 1998. 89.
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ben deklarált céllal vásárolta meg az ingatlant, nyilvánossá téve annak
lehetőségét, hogy az egzisztenciális gondokkal küszködő múzeum szék
helyeként (is) szolgálhat. Bízunk benne, hogy a restaurálási munka befejez
tével a Haberstumpf-villában a kultúra vagy legalább annak egy szűkebb
szegmense, a város közgyűjteménye otthonra talál. Kis túlzással elmondható, hogy a múzeum egy évszádos története során végre első alkalommal
készül elfoglalni számára méltó ingatlant, s ezáltal részesedhet a jelenkor
kihívásainak megfelelő infrastruktúrában.
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A Szatmár Megyei Múzeum
gyűjteményei és tudományos kutatásai.
Eredmények és lehetőségek*
Szőcs Péter Levente

A

Szatmár Megyei Múzeum az 1891/1892-ben alapított Kölcsey Kör,
az 1901-ben alapított, Nagykárolyban működő vármegyei múzeum,
a szatmárnémeti református és a nagykárolyi piarista gimnáziumok régiségtárának utóda. 1 A második világháború után az államosítások és a közigazgatás átalakítása után, a múzeum újraszervezésére 1958-ban került sor.
Ekkor került a múzeum a szatmárnémeti Vécsey-házba, ott működött 1986ig, amikor (a képzőművészeti gyűjtemény kivételével) az 1936-ban épített
vármegyei székhelyre, a később megyei pártháznak használt épületbe költözött. Az egykori székhelyen a Képzőművészeti Múzeumot szervezték meg.
A múzeum 1968 óta megyei rangú, szervezetébe tagolódtak a megye további
múzeumi gyűjteményei, így a nagykárolyi és tasnádi városi múzeumok és
több vidéki kiállítóhely. Jelenleg a múzeum 24 kiállítóhelyet tart fenn, köztük a Tövishát néprajzi értékeit bemutató bogdándi Sipos László Magyar
Néprajzi Múzeumot, az Ady Endre Szülőház és Emlékmúzeumot, a mezőpetri Sváb Múzeumot, két régészeti parkot, valamint több más falumúzeumot és tájházat. A múzeum szervezetében restaurátorműhely, szakkönyvtár
és könyvkiadó működik.
Megyei jellegéből adódóan a múzeum gyűjtőköre általános, de a fő egy* Az előadás Juan Cabello 70. születésnapjára szerkesztett, megjelenés előtt álló tisztelgő kötetbe
szánt tanulmány felhasználásával készült: Istvánovits Eszter–Szőcs Péter Levente: Határ–helyzet–Kép.
Múzeumi kutatások régészeti, történeti és műemléki vonatkozásai Szabolcsban és Szatmárban.
1 Ligeti L. Zoltán: A szatmári Kölcsey Kör történetéből. Korunk, 1991/10. 1289–1291; Szatmár Vármegye.
Magyarország vármegyéi és városai. Szerk. Borovszky Samu. Bp. é.n. 401.
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ségeket a régészeti, a történeti és a néprajzi gyűjtemény jelenti. 2 Ehhez kapcsolódik a helyi alkotók műveiből összeállt képzőművészeti gyűjtemény,
jelentős továbbá a Nagykároly környéki flórát és faunát dokumentáló természetrajzi gyűjtemény. 3 Magyar szempontból kiemelt figyelmet érdemel a
Kölcsey és Ady szülőhelyéhez és személyéhez kötődő gyűjtemény, valamint
utóbbi emlékmúzeummá alakított szülőháza.
A korábbi gyűjteményekből az 1950-es–1960-as években megszervezett,
majd átalakított múzeum feladatait, kutatási lehetőségeit az akkor fennálló
állampárti rendszer ideológiai, személyi és anyagi kötöttségei határozták
meg. A múzeum tevékenységének tükre az intézmény évkönyvsorozata
– Satu Mare. Studii şi Comunicări –, amely 1969-től jelenik meg, több-kevesebb rendszerességgel. Az első kötetek magyar nyelvű közleményeket is
tartalmaztak, majd ezek az 1980-as években eltűntek. Területi kötődésüket
tekintve a közleményeknek szigorúan a megye közigazgatási határain belül
kellett maradniuk, a témákat pedig az egyre szorosabb igazodási kényszerek
határozták meg. 1990-től kezdve a kötelező érvényű elvárások megszűntek,
és magyar nyelvű tanulmányok is megjelentek. Természetes módon a helyi
kutatási témák továbbra is fő szerepet játszanak a múzeum tevékenységében. A fő különbség, hogy a kutatás átléphette a modern közigazgatási
(és állam-)határokat, így a történeti, régészeti és néprajzi területi egységek
válhattak a kutatás keretévé. Az 1990-es években az I. világháború után
kettészakított Szatmár közös történeti, régészeti, néprajzi, művészettörténeti kutatása is megindulhatott. A terület évszázados földrajzi, gazdasági
és kulturális összetartozása ellenére az utóbbi száz évben „szétfejlődött”.
A határvonal kettészelte a régészeti lelőhelyeket, a néprajzi tájegységeket;
szétszakította a történeti forrásanyag zömét jelentő levéltári fondokat is. 4
Az egykor összetartozó (és így együtt értelmezendő) forrás- vagy leletanyag az eltérő nyelvi környezet, a különböző módon fejlődő tudományos
2 Marta Liviu–Szőcs Péter Levente (szerk.): Catalogul colecţiei de arheologie / A régészeti gyűjtemény katalógusa/Catalogue of the Archaeological Collection. Satu Mare, 2007; Daniela Bălu–Szőcs
Péter Levente (szerk.): Ghidul expoziţiei de istorie şi etnografie/A történelmi és néprajzi kiállítás
kalauza/Guide of the Historical and Ethnographical Exhibition/Führer der Geschichtlichen und Etnographischen Ausstellung. Satu Mare, 2008.
3 Carol Karácsonyi: Flora şi vegetaţia judeţului Satu Mare. Satu Mare, 1995.
4 A történeti forrásanyagra: Szatmár vármegye levéltára/Fondul „Prefectura Judeţului Satu Mare”,
1402–1919. A kötet anyagát összeállították Kiss András, Lucia-Augusta Şerdan, Henzsel Ágota.
Cluj-Napoca–Nyíregyháza, 2000. (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai, IV.
Segédletek 2.); Gottfried Barna: Szatmár vármegye levéltári anyagának megosztási tervei az 1920–
1930-as években. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 19. Szerk. Galambos S.–Kujbusné
Mecsei É. Nyíregyháza, 2011. 159–168.
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feldolgozás – köztük a használt terminológia, a kronológia és az értelmezés
kontextusa – miatt eltérő, néhol egymásnak ellentmondó eredményekhez
vezetett. Az elszakadt szálak összeszövése nem egyszerű és maradéktalanul talán nem is sikerülhet, viszont a közös nevező megtalálásában mindenképpen fontos állomás és lehetőség a határ mentiségből adódó kapcsolatok
kiaknázása. Az 1990-es évektől a Szatmár Megyei Múzeum a Nyíregyházi
Jósa András Múzeummal alakított ki szorosabb kapcsolatot, majd a 2000es évektől az ungvári egyetemmel és múzeummal, valamint más kárpátaljai
intézményekkel kezdődtek közös programok.
Volumenét és az elért eredményeket tekintve a Szatmárnémeti–Nyíregyháza kapcsolat hozott jelentősebb eredményeket. A romániai partner, a Szatmár Megyei Múzeum és a magyarországi partner, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Múzeumok Igazgatósága, majd később ennek jogutóda, a nyíregyházi
Jósa András Múzeum között évtizedes kiváló együttműködés áll. A korábban
jóval felületesebb – egy-egy kisebb kiállítás cseréjére korlátozódó – kapcsolat a két intézmény között 1999-ben vett új irányt. Ekkor Csengersimán, illetve Petén (Petea) a határátkelőhely bővítését megelőző régészeti feltárásokra
került sor, amelyek már intenzív együttműködés formájában valósultak meg.
A határ két oldalán párhuzamosan zajló ásatás rávilágított az egységes szemléletű tudományos feldolgozás akadályaira. További közös tapasztalatot
jelentett az M3-as autópálya megelőző régészeti feltárása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2004-től. Ezt a hatalmas volumenű munkát a nyíregyházi múzeum vezetésével magyarországi és romániai, köztük túlnyomórészt
szatmári régészek bevonásával sikerült hatékonyan megoldani. 5
Az együttműködés elmélyítését a két múzeum közös, európai finanszírozású határ menti projektjei tették lehetővé. 6 A kiindulópontot a régészek
együttműködése jelentette, és a már említett lelőhelyeken folyó közös feltárások feldolgozása volt az első lépés. Kézzelfogható eredmény a Pete–Csenger
sima-lelőhely több kötetben megjelentetett tudományos feldolgozása, amely
a szakmai közönség számára teszi hozzáférhetővé a határátkelő régészeti
kutatása során napvilágot látott bronzkori, illetve római császárkori lelete-

5 Kurucz Katalin: Nagyberuházásokat megelőző régészeti feltárások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
1993–2008 között. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve. L (2008). 55–66.
6 Elsősorban a Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programról van szó, amely
a 2007 és 2013 közötti időszakban valósult meg, közös intézményrendszer és közös pénzügyi keretek
alkalmazásával a két ország közös határa melletti megyéiben (http://www.huro-cbc.eu/hu/).
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ket. 7 Az autópályához kötődő feltárásokból is született egy közös feldolgozás Nyíregyháza–Oros-, Úr Csere-lelőhely bronzkori leleteiről. 8 A kötetek
megjelenéséhez szükséges közös nevező megteremtéséhez a szakemberek
komoly egyeztető munkájára (például a kultúrák névhasználata, a tipológiai
megnevezések, a kronológia, a módszerek stb. tekintetében) volt szükség.
A régészek együttműködése mentén kialakuló programokhoz csatlakoztak néprajzosok, művészettörténészek, történészek – valójában a két partnerintézmény szakmai potenciáljának jelentősebb része, illetve a múzeumok
által összefogott szakemberek és nem utolsósorban az érdeklődő múzeumlátogatók, illetve a helyi közösségek képviselői. A szerteágazó kutatások
értelmezési keretét a területalapú szemlélet adta, azt tűzve ki célul, hogy
készüljön el egy adott földrajzi vagy történeti tájegység összetett topográfiai és inventarizációs feldolgozása. A mintát nyilván a régészeti, illetve a
műemléki adattárak, topográfiai munkák jelentették. 9 Az egyszerű kataszterkészítést és listázást mindkét tudományág jelentősen bővítette módszerekben és szemléletben, megteremtve az integráció lehetőségét, azaz egy
komplex településtörténeti, tájtörténeti jellegű, monografikus megközelítés
kereteit. Az ilyesfajta megközelítésnek, mondanunk sem kell, legfőbb faktora egy küldetését helyesen értelmező helyi múzeum lehet, ahol eleve adott
több tudományág művelésének és összehangolásának lehetősége. Már ha a
fenntartás napi gondjai, a hasznosulás és hasznosíthatóság követelményei,
no meg az intézményben dolgozó szakemberekre ható tudományos divatok széljárása ezt lehetővé teszi. Mindezek mellett (vagy ezeken túl) a területalapú szemlélet a topográfiai és inventarizációs módszerekkel társulva
hasznosan integrálhatja az intézményben folyó munkákat egy tudományos
programban, és – nem utolsósorban – a társadalmi hasznosság is talán kön�nyebben demonstrálható.
E gondolatok mentén fokozatosan alakult és alakul folyamatosan, hol
nyíltan kimondva, hol inkább a sorok közé csempészve a múzeum kutatási
programja. A célkitűzés: egy évszázadokon át összefüggő kulturális régió –
immár határon átnyúló – újjáépítése, amely kiterjed a múzeumok hármas
7 Robert Gindele–Eszter Istvánovits: Die römerzeitliche Siedlungen von Csengersima–Petea. Satu
Mare, 2009; Marta Liviu: The Late Bronze Age Settlements of Petea–Csengersima. Satu Mare, 2009.;
Dan Pop The Middle Bronze Age Settlement of Petea-Csengersima. Satu Mare, 2009; Robert Gindele–
Eszter Istvánovits: Die römerzeitliche Töpferöfen von Csengersima-Petea. Satu Mare, 2011.
8 Marta Liviu–Daniel V. Sana–Ioan Bejinariu–L. Nagy Márta–Elisabeta Berendi: The Late Bronze
Age Settlement of Nyíregyháza–Oros „Úr Csere”. Satu Mare, 2010.
9 A Magyarország Régészeti Topográfiája, valamint a Magyarország Műemléki Topográfiája sorozat
kötetei.
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feladatának mindegyikére, nevezetesen a tudományos feldolgozásra, a népszerűsítésre és a gyűjteményezésre. E feladat megvalósításának néhány elemét szerencsés módon a határ menti együttműködések elősegítésére kiírt
EU-s programokba is be tudtuk illeszteni, pontosabban csak ezeken keresztül sikerült elfogadtatnunk és megteremtenünk a megfelelő anyagi és szakmai hátteret. 2007-ben indultak el a két múzeum EU által finanszírozott
Hu–Ro-határ menti közös pályázatai, és ettől kezdve ezek éves rendszerességgel folytatódtak. Fontos lehetőség volt és maradt a pályázatoknak ez a
formája a szűkülő megyei és központi támogatások mellett, hiszen alkalmat
teremtett a színvonalas kutatómunkára.
A két múzeum közös kutatásainak fontos vonulatát tehát a régészeti
célú terepkutatások jelentették. Ezek elsődleges célja a lelőhelyek azonosítása és kiterjedésük megállapítása volt, terepbejárások révén, amelyeket
esetenként légifotózás, műszeres – geomágneses, elektromos rezisztencia,
radaros – felmérések egészítettek ki, és néhány esetben kisebb szondázó
ásatásra is sor került. 10 A régészeti kutatásokat egyes területeken történeti, néprajzi és műemléki kutatások egészítettek ki. Ezek közül a középkori templomok kutatása képezte a legjelentősebb részt, hiszen ezek adják a
műemlékállomány legrégibb és az átalakításoknak leginkább kitett részét.
2008-tól kezdődően több éven keresztül folyt e templomépületek építészeti felmérése, amelyekhez korlátozott történeti, művészettörténeti vagy
éppen régészeti és falkutatás is társult. Ez utóbbi olykor meglepő információkat hozott az álló műemléktemplomok eddig nem sejtett korai történetéről. 11 Az alaposabb és részletesebb kutatás révén egykori falképek részletei bukkantak elő, így például a berei református templom már ismert, a 15.
századból származó Köpenyes Madonnát ábrázoló freskója alatt/mellett,
egy korábbi, Urunk színeváltozását ábrázoló freskó került elő. 12 Esetenként
10 Így sikerült megvizsgálni a nagy kiterjedésű Érkávás-Sziget késő bronzkori erődített telepét,
Érendréd–Bikadomb bronzkori telepét, Kaplony–Királyföldek bronzkori és középkori erődített
telepét, Börvely–Halmos, Börvely–Vársziget, Aranyosmeggyes–„Şuculeu” római és kora népvándorlás kori telepeit, valamint a Felsőszopor határában azonosított római kori limest és az ahhoz
kapcsolódó lelőhelyeket. A középkori műemlékekhez kapcsolódóan sikerült azonosítani Sárköz
elbontott középkori templomának helyét és alaprajzi elrendezését, valamint felmérni az aranyosmeggyesi kastély elpusztult külső védműveit.
11 Épületfelmérésekre és korlátozott kutatásokra került sor Atya, Egri, Vetés, Tasnád, Szárazberek,
Halmi, Krasznacégény, Krasznaszentmiklós, Lele középkori eredetű templomainál, valamint a nántűi
és lelei fatemplomoknál.
12 További hasonló freskókutatásokra került sor Csomaköz, Erdőd, Béltek, Ákos, Krasznacégény és
Sárközújlak középkori eredetű templomaiban, de ezek nem jártak jelentős eredménnyel: itt a későbbi
átalakítások és épületjavítások miatt csak apró részletek őrződtek meg a középkori kifestésből.
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– egy majdani értékleltár kiindulópontjaként – számba vettük a templomi
felszerelés történetileg értékesebb részét: padokat (esetleges kifestéssel),
úrasztalát, harangot, terítőket, nyomtatványokat, kegyszereket, a templom
körüli temető síremlékeit stb. A felmérések többé-kevésbé rendszerességre
törekedtek, de idő- és személyi korlátok miatt nem mindig volt egyenletes
hatásfokú. A legfontosabb eredmény maga a folyamat elindítása, a sokszor figyelmen kívül hagyott értékek feltérképezése és – természetesen –
a folytatás lehetősége. Az ekkor készült felmérések alapjául szolgáltak egyes
templomok helyreállítási dokumentációjának, és kiindulópontot jelentettek
a restauráláshoz szükséges források megpályázásában.
Az évek óta tartó szerteágazó munkák nagy mennyiségű adattal bővítették eddigi ismereteinket. A hagyományos adattári feldolgozás nehézkessé és
– helyszűke miatt – egyre lehetetlenebbé válik, ezért vált szükségessé az adatok digitális rendszerezése és nyilvántartása egy térinformatikai rendszer
keretében, mégpedig úgy, hogy bizonyos közérdekű részletek a nagyközönség számára is hozzáférhetővé váljanak. A területalapú nyilvántartást kiegészíthetővé kellett tenni a műtárgyi nyilvántartással, valamint összekapcsolni
a képi és írott dokumentumokat azért, hogy a lelet és lelőhely (elsősorban a
feltárására vonatkozó ásatási dokumentációk, valamint a vonatkozó irodalom) közös adatbázisban legyen kereshető. Sajnos a Szatmár Megyei Múzeumban még nem sikerült kialakítani a feltételeket a rendszer bevezetésére,
viszont remény van rá, hogy a partner Jósa András Múzeummal folytatódó
együttműködés során sikerül ezt a feladatot is elvégezni.
A körvonalazódó adatbázis mellett a kutatások eredményeit román–
magyar részvétellel zajló tudományos konferenciákon mutatták be, ezek
közül feltétlenül említendő a két múzeum által szervezett tudományos konferenciasorozat Középkori egyházi építészet Erdélyben címmel, mint a téma
egyik fontos tudományos fóruma. 13 A konferenciákhoz kapcsolódóan többnyelvű tanulmánykötetek jelentek meg. 14 Az említett régészeti kutatások,
felmérések, valamint a fal- és freskókutatások eredményei több más összefoglaló és esettanulmánnyal együtt 2011 és 2014 között jelentek meg három
kötetben (Kollár), a két szomszédos megye önkormányzatának közös
pályázata révén, amelyekhez később a református egyház és Kárpátalja
13 Eddig – 1998 decembere óta – nyolc alkalommal került sor a konferencia megrendezésére váltakozva Szatmárnémetiben és Nyíregyházán. Legutóbb a VIII. konferenciára ismét Szatmárnémetiben,
2013. március 8–10. között került sor.
14 A konferenciaközlemények öt kötetben jelentek meg Arhitectura religioasă medievală din Transilvania / Középkori egyházi építészet Erdélyben / Medieval Ecclesiastical Architecture in Transylvania
címmel, 1999 és 2012 között.
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önkormányzata is társult. 15 Ezek a kötetek megkerülhetetlen kiindulópontját jelentik a régió középkori művészete és egyházi műemlékei kutatásának.
A két múzeum közös történeti kutatásai többes célt követtek: egyrészt
az egyes településekre és a két megye történetére vonatkozó forrásokat,
helytörténeti vonatkozású irodalmát tárták fel és gyűjtötték össze, valamint
részben dolgozták fel, másrészt igyekeztek a román és magyar történetírás
vitatott kérdései számára fórumot teremteni. Ez utóbbi volt kimondatlanul is
a mozgatója az Új kutatások és elméletek a helytörténetírásban (Szatmárnémeti,
2009. június 26–27.) és a Kisebbségek a Kárpát-medencében (Szatmárnémeti, 2011. október 7–9.) 16 tudományos konferenciáknak, amelyek a néprajzi
szekció mellett a történeti szekcióban a 20. század fordulópontja kapcsán
a kisebbség és többség viszonyának alakulását vizsgálták. A helyi kötődés
miatt fontos volt a Rákóczi-szabadságharc lezárásának 300. évfordulóján
méltó módon megemlékezni, így került sor a két múzeum közös pályázata
keretében egy emlékkiállítás rendezésére és egy emlékkonferencia támogatására, valamint egy ismeretterjesztő film elkészítésére. 17 A néprajzi és a
helytörténeti kutatások az egykori Ecsedi-láp környékére koncentrálódtak,
amelyek eredményét konferencián és kiállításon mutattuk be. 18
A terület történetére vonatkozó forrásanyag feldolgozása más műhelyek
ben készült, de közzétételüket a két múzeum közös pályázatai tették lehetővé. Így jelent meg a Szatmár vármegye hatóságai által kibocsátott középkori oklevelek kivonatait tartalmazó kötet, 19 a környék legbefolyásosabb
birtokos családja, az ecsedi Báthoriak 15–16. századi történetét megvilágító forrásválogatás 20 vagy az úrbérrendezés kapcsán a Szatmár vármegye

15 Középkori egyházi építészet Szatmárban. Szerk. Kollár Tibor. Nyíregyháza 2011; Középkori
templomok a Tiszától a Kárpátokig. Szerk. Kollár Tibor. Nyíregyháza 2013; Művészet és vallás a Felső-
Tisza-vidékén. Szerk. Kollár Tibor. Nyíregyháza, 2014.
16 http://www.epatrimonium2.eu/konferenciak/kisebbsegek-es-kisebbseg-kutatas-a-karpat-
medenceben-konferencia.
17 A szatmári megegyezés tudományos emlékülés Vaja–Szatmárnémeti, 2011. április 27–29. A Szatmári Béke 300. évfordulója emlékkiállítás, Szatmárnémeti, megnyitó 2011. április 29; http://www.
epatrimonium2.eu/2011-04-15-tortenelmi-tanacskozasra-es-kiallitas-megnyito-szatmarnemetiben.
18 http://www.epatrimonium1.eu/tevekenysegek/kiallitasokrol.
19 Piti Ferenc–C. Tóth Norbert–Neumann Tibor: Szatmár megye hatóságának oklevelei (1284–
1524). Nyíregyháza, 2010. (A nyíregyházi Jósa András Múzeum Kiadványai 65.)
20 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393–1540. Közzéteszi
Horváth Richárd–Neumann Tibor–C. Tóth Norbert. Szerk. C. Tóth Norbert. Nyíregyháza, 2011.
(A nyíregyházi Jósa András Múzeum Kiadványai 67.)
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Nyíri járására vonatkozó összeírások anyaga. 21 A különböző régészeti,
történeti, néprajzi terepi kutatások, levéltári és könyvtári forrásfeltárások,
műemléki felmérések közvetlenül is hasznosultak a két múzeum pályázatai
során kiadott, a történeti Szatmár községeit bemutató Történelmi és Kulturális Kalauzok sorozatban, amelynek részeként már 26 (17 romániai és
9 magyarországi) kötet jelent meg. 22
A pályázatok kézzelfogható hozadéka (a közösség számára is értékel
hető eredménye) egy-egy kiállítótér (olykor műemlék), kiállítás felújítása
vagy éppenséggel új épület átadása. Így jött létre a tasnádi és az avasújvárosi
tájház (mindkettő önálló helytörténeti és néprajzi kiállítással), megújult
Apán a Vasile Lucaciu, Adyfalván, az egykori Érmindszenten az Ady Endre
Emlékház és Aranyosmeggyesen a szabadtéri régészeti park. 23 A leglátványosabb és legnagyobb volumenű fejlesztéseink közé tartozik a nagykárolyi
felújított kastélyban berendezett történelmi enteriőr kiállítás és helytörténeti tárlat. 24
A fentiek fényében jól érzékelhető, hogy az utóbbi évek kutatásainak
eredményeként megtöbbszöröződtek a középkori Szatmárra vonatkozó
ismereteink, és ezek az eredmények a tágabb régió kutatása számára is fontos viszonyítási ponttá váltak. Folytatásra és kiegészítésre számos terület
kínálkozik, leginkább a világi építészet: várak, kastélyok történetének kutatása terén szükséges előrelépés. Csak reménykedni tudunk, hogy az elkezdett munkát javuló körülmények között folytatni lehet.

21 A jobbágylét dokumentumai az úrbérrendezés kori Szatmár vármegye Nyíri járásából. Szerk. Takács
Péter. Nyíregyháza, 2010. (A nyíregyházi Jósa András Múzeum Kiadványai 66.)
22 Magyarországi települések: Csengersima, Csengerújfalu, Komlódtótfalu, Nagyecsed, Nagygéc,
Ököritófülpös, Porcsalma, Tyukod, Ura, míg a romániai községek: Apa, Aranyosmeggyes (Medieşu
Aurit), Börvely (Berveni), Csanálos (Urziceni/Schöntal), Csomaköz (Ciumeşti/Schamagosch), Érendréd (Andrid/Andrid), Érkávás (Căuaş), Hadad (Hodod), Kálmánd (Cămin/Kalmandi), Kányaháza
(Călineşti-Oaş), Kaplony (Căpleni/Kaplau), Majtény (Moftin/Maitingen), Mezőfény (Foieni/Fienen),
Mezőpetri (Petreşti/Petrifeld), Szaniszló (Sanislău), Szilágypér (Pir), Szopor (Supur).
23 http://cult-tour.eu/
24 http://e-castellum.eu/
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A Maros Megyei Múzeum szerepe,
kutatásai és tárgyi hagyatéka
Soós Zoltán

M

aros megye az 1968-as román közigazgatási újjászervezés eredményeként jött létre, kiterjedése 6696 négyzetkilométer, lakossága megközelítőleg 530 ezer fő, amelyből 200 ezer magyarnak vallotta magát a 2012-es
népszámláláskor. Földrajzilag magában foglalja az erdélyi mezőség déli és
keleti részét, illetve a Maros, Nyárád, Kis- és Nagy-Küküllő folyók völgyeit.
A magyarság főleg a megye keleti és középső területein él tömbben,
de szórványként szinte valamennyi község területén fellelhető. Kulturális
hatása meghatározó jellegű a megye arculatát tekintve, kivéve az egykor
szászok lakta déli Segesvárszéket. A Felső-Maros mente illetve a Mezőség
többnyire román nemzetiségű, míg a Maros völgye vegyes román–magyar
etnikumú, és számos kölcsönhatás figyelhető meg az építészettől a népművészetig. A megye létrehozása elsősorban a 1960-as évek román szocialista nemzetiségpolitikájának köszönhető, amelynek elsődleges célja a Maros
Magyar Autonóm Tartomány felszámolása volt. Az 1968-ban létrehezott
közigazgatási egység magában foglalta az egykori Marosszék területét
(amelyhez néhány udvarhely- és keresztúrszéki falut csatoltak, pl. Bözöd,
Magyarzsákod stb.), a történelmi Torda vármegye részeit (erdélyi Mezőség,
Szászrégen, Görgény völgye), Kis-Küküllő vármegye részeit (Dicsőszentmárton, Radnót, Marosludas), illetve az egykori szászok lakta Nagy-Kü
küllő vármegye részeit (egykori Segesvárszék, Segesvár, Szászkézd) (1. kép).
Maros megye változatos etnikai és kulturális kisrégióvá vált, amely egyaránt magában foglalta a székely, magyar, szász, román kultúrát, illetve a
polgári, falusi és nemesi életmódot. Magában foglalta az egykor kiváltságos
székely és szász területek kultúráját, a hegyvidék román és székely lakosságának hagyományait, illetve a Mezőség és a Maros mente nemesi, illetve
arisztokrata uradalmakkal tarkított életmódját. Mindez a sokszínűség fel
A Ma ro s M e g ye i M úz eum s z erep e, k utatás ai
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1. kép: Maros megye domborzati térképe

jogosít arra, hogy Maros megye kulturális örökségének tárgyalásakor bátran
kijelenthessük, hogy ízelítőt kapunk Erdély szinte valamennyi kultúrájából.
A megye etnikai és kulturális gazdagságát érzékenyen érintette a szász
lakosság exodusa, amely az 1970-es években vette kezdetét, és gyakorlatilag
az ezredfordulóig szinte teljes mértékben eltűnt az Unio Trio Nationum egyik
meghatározó eleme. A szász lakosság elvándorlása pótolhatatlan veszteség
Erdély számára, az általuk képviselt kultúra, népszokások, hagyományok
nyolc évszázadon keresztül Erdély egyik legmeghatározóbb alkotóeleme
volt.
Az 1968-ban újonnan létrehozott Maros megye kulturális örökségvédelmét a Maros Megyei Múzeum látta el. Ez az intézmény az egykori Maros
Magyar Autonóm Tartomány múzeumának a jogfolytonosságát biztosította.
A 1960-as évek kultúrpolitikájának megfelelően a marosvásárhelyi múzeum
bábáskodott a gyergyói és csíki múzeumok létrehozásánál, számos leltári
tárgyat átadván a kezdőgyűjtemények létrehozásánál. Az 1968-as megyésítéskor a marosvásárhelyi múzeum hatáskörébe új területek kerültek, mint
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Segesvár, Marosludas, Dicsőszentmárton vidéke, a tartomány egykori keleti feléből pedig létrehozták Hargita megyét.
Az újonnan létrejött Maros Megyei Múzeum szerkezetileg nem sokat
változott az 1990-es évek végéig, a gyűjtésre általában kevés pénz jutott,
mindössze néhány lelkes, felkészült szakembernek volt köszönhető (külön
kiemelném Bónis Johanna, Gál Kornélia, Zrínyi András szerepét), hogy a
meglévő állományok fennmaradtak, és a szűkös lehetőségek, illetve a hozzá
nem értő vezetőség által támasztott akadályok mellett, ha kis mértékben is,
de gyarapodott az állomány. Gyakorlatilag 2005-ig egy, a szocialista beidegződéseket követő vezetősége volt a múzeumnak (1990 és 2005 között az
egykori múzeumi párttitkár az igazgató), amely nem fejlesztette az intézményt, és a pénzhiányra hivatkozva az állománygyarapítás, tárgyvásárlás vagy a kutatás takaréklángra volt állítva. A múzeum épületeinek állaga
leromlott, az állományok tárolási körülményei pedig szűkösek és elavultak voltak. Természetesen nem egy helyi jelenségről beszélünk, ugyanis a
romániai múzeumok jelentős része elavult intézmény, és a Maros Megyei
Múzeum még a működőként számon tartott intézmények közé számított.
A rendszerváltás után a kisebb múzeumok jelentős része elsorvadt, hiszen
szerepük egykor elsősorban a helyi pártpropaganda kiszolgálása, kiegészítése volt (lásd Medgyes, Dicsőszentmárton, Nagyenyed múzeumai).
A nagyobb múzeumok hasonló meghatározott céllal működtek: a pártproganda eszközei voltak, a szocialista nacionalizmus ideológiáját népszerűsítették. Szatmártól Konstancáig jellegében ugyanaz a kiállítás volt látható,
a kontinuitás sulykolása (ugyanazok a dák várak, római erődök). A középkor Gelu vajda, Hunyadi János – Iancu de Hunedoara, Matei Corvin!, azaz
Corvin Máté Mátyás helyett, Vitéz Mihály stb. személyekre összpontosított, az egyetlen vezérelv a román nemzet ősiségének és dominanciájának a
bizonyítása volt, amely sajnos napjainkig érezteti hatását, hiszen a hivatalos
álláspont továbbra sem szakított ezekkel az elavult ideológiákkal. A nagy
intézményeknél a jelentősebb létszám miatt valódi szakemberek is felvételre kerültek, kisebb intézményeknél ez változó volt a vezetőségtől függően.
A legnagyobb kárt az ideológiai képzésre való túlzott hangsúly miatt a valós
szakemberek hiánya jelentette, és a gyűjtemények hibás kezelése. Ezt tetézte a kilencvenes évek elejének egyik legtragikusabb döntése a műtárgyak
szempontjából, az örökségvédelmi törvény eltörlése. Az új örökségvédelmi
törvény 1997-ben keletkezett, de a közel hétéves ex lex állapot a műkincs
rablás kedvelt célpontjává tette Romániát. Teherautók tucatjaival exportálták
az olcsón felvásárolt, még magánkézen levő műkincseket. A szakemberhiány
a közgyűjteményeket is szabad prédává változtatta, számos műkincslopás
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történt a gyakorlatilag felelős kezelő nélküli állományokból, amelyek jelentős része az elavult nyilvántartások miatt még csak ezután válik nyilvánvalóvá. Több tízezer műtárgy hagyta el nyom nélkül az országot, amelyek egy
része különféle európai aukciósházakban időnként felbukkan.
A rendszerváltás 25 éve után továbbra is lassú a változás, és a legtöbb
esetben a helyi politikai erőviszonyok függvénye, hogy ki kerül egy-egy
intézmény élére. Természetesen a helyzet sokat javult a kommunizmus korszakához viszonyítva, hiszen már bizonyos szakmai kritériumoknak eleget
kell tenni egy múzeum irányításához. Székelyföld tekintetében kifejezetten
biztató a helyzet, a legtöbb intézmény élén fiatal, szakképzett kutatók állnak,
és az intézményépítés és -fejlesztés komoly lendületet vett.
A Maros Megyei Múzeum jelenleg 101 munkatárssal és tíz szakosztál�lyal rendelkezik: történelem, régészet, művészet, néprajz, természetrajz,
Görgény- és limes-kutató részleg, restaurálás, Kultúrpalota, adminisztráció,
számítástechnika. A múzeum jelentős ingatlanállományt kezel, amelynek
a karbantartása és restaurálása jelentős többletterhet jelent, ugyanakkor
komoly felelősséggel jár. Összesen hat jelentős épület fenntartását és karbantartását végzi intézményünk, amelyek közül a legjelentősebb a magyar
szecesszió egyik legszebb épülete, a Kultúrpalota, de szintén nagyon fontos
a néprajzi gyűjteménynek helyt adó Toldalagi-palota, az egykori várparancsnokság épületében működő történelmi és régészeti múzeum, az egykori
Székely Iparmúzeum épületében működő természetrajzi részleg vagy a görgényszentimrei Rákóczi–Bornemissza-kastély. A múzeum hatodik épülete,
egy, az 1970-es években épült egykori iskolai bentlakás, amelyet többéves
munkával újítottunk fel, és ebben az épületben alakítottuk ki a raktárakat,
könyvtárat, irodákat, restaurálóműhelyeket és a titkárság-könyvelőséget.
Ez az értékes épületállomány egészült ki 2017 novemberében a mezőzáhi
Ugron-kastély épületével (2. kép), amely korábban árvaházként működött,
majd 2008 óta kihasználatlanul állt.

Épületek
KULTÚ RPA LOTA (1 91 1–1 91 3) .
SZÉ P M Ű V É SZE TI G Y Ű J TEMÉ NY

A múzeum kezelésében levő épületek közül a legjelentősebb a Kultúrpalota,
amely a magyar szecesszió egyik legkiemelkedőbb alkotása. A palota 1911–
1913 között épült Komor Marcell és Jakab Dezső budapesti építészek tervei
szerint. Különlegességét az újszerű formák és terek mellett az épület külső
184
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2. kép: A mezőzáhi Ugron-kastély

3. kép: A marosvásárhelyi Kultúrpalota
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és belső díszítése adja, amelyet a Marosvásárhelyre meghívott gödöllői
művésztelep modernista, preraffaelita stílusban alkotó művészei díszítenek.
A magyar szecesszió vívmányaként emlegetett Kultúrpalota a Komor–
Jakab-építészpáros egyik legbravúrosabb tervének tekinthető (3. kép).
„A saroktelken álló épület különböző funkcióinak szétválasztása, egyben összekapcsolása komoly feladatot jelentett. Az épület szíve a díszterem
(hangversenyterem), mely a karzatokkal együtt három szint magasságot is
átfog. A földszinten kéthajós előcsarnok húzódik előtte, az előcsarnok felett
az első emeleten a tükörterem, a második emeleten a kis előadóterem található. A harmadik szintet teljes egészében a múzeum foglalta el. A hangversenyteremtől jobbra és balra a közlekedőterek – impozáns lépcsőházak – és
a próbatermek, öltözők, kiszolgálóterek stb. találhatók. A szuterén szinten
egykor hangulatos kávézó volt. A többszintes könyvtár az épülettől balra,
háromszögletű térrel, modern konstrukciójú lépcsőházzal kapcsolódik a
Kultúrpalota tömbjéhez. Az architektúra kialakítása Komor és Jakab műve,
de az épület ikonográfiai programján és külső-belső díszítésén elsősorban
nem ők, hanem a gödöllői művésztelep tagjai dolgoztak. Annak érdekében,
hogy a közművelődési ház a magyar képző- és iparművészet kincsesháza legyen – ahogyan az elhangzott az avatóbeszédben –, Bernády György
polgármester a képző-, ipar- és zeneművészek egész seregével személyesen
tárgyalt.
Feltehetően Körösfői-Kriesch Aladárral (1863–1920) közösen dolgozták
ki az ikonográfiai programot, az építészek pedig megteremtették mindennek
a keretét. Az architektúra feladata volt, hogy összefogja és ellensúlyozza a
számtalan, formailag és anyagában is különböző részletet.
Az épület kiegyensúlyozott, zárt tömegét a sarkokon rizalitok tagolják. A különböző falburkolatokkal horizontálisan jól elkülönített felületeket tagozatok, szobrok, domborművek, a tükörterem zárt erkélyeinek
íves üvegmezői teszik mozgalmassá. A lábazati részt – akárcsak a város
házán – faragott kváderek hangsúlyozzák. Ezek keretezik a bejárati ajtókat
is, melyek modern vas-üveg konstrukciójukkal, fekete gránit borításukkal a
bécsi szecessziós építészetet idézik. A négy bejárati ajtó fölött, a homlokzatból a tükörterem színes üvegablakos zárterkélyei domborodnak ki. Alattuk
Kallós Ede bronzreliefjei a magyar zenetörténet igen jelentős alkotásának,
Liszt Ferenc Szent Erzsébet legendája című oratóriumának egyik képét, a
Marosvásárhelyen élt, nemzetközi hírű két matematikus, Bolyai Farkas és
Bolyai János alakját, a szintén Marosvásárhelyen élt író és erdélyi művelődésszervező Aranka Györgyöt és az első Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság megalapítását, valamint a magyar szabadságtudat szempontjából is
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igen jelentős opera részletét, Erkel Ferenc Bánk bánjából Melinda drámai
tettét jelenítik meg.” 1
„A tető játékosan vibráló színeivel, a Zsolnay gyárban készült mázas
(kék-fehér) és mázatlan (vörös) cserepekkel szintén az épület tömbszerűségét igyekszik feloldani. A magyar művelődés marosvásárhelyi palotájának
célkitűzését a főhomlokzat közepén ívsoros záródású, fekvő téglalap alakú
mezőben elhelyezett, Körösfői-Kriesch Aladár által tervezett mozaikkép
(920 × 320 cm), A magyar kultúra apoteózisa (Hódolat Hungária előtt)
summázza. A mozaikot Róth Miksa műhelye kivitelezte – akárcsak az oldalhomlokzati bejárat felett elhelyezett, zenei allegóriákat ábrázoló képeket is.
Hungária allegorikus figurája a magyar királyi jelvényekkel ékesen (korona,
koronázási palást, kard) trónol. A mozaikkép jól tükrözi Bernády György
polgármester elképzelését, hogy Marosvásárhely, Székelyföld fővárosaként,
az erdélyi művelődés fellegvárával, Kolozsvárral egyenrangú félként vegyen
részt a magyar kultúra apoteózisában. S mint ahogy házavató beszédében
arra többször is utalt a polgármester, az épület külső megjelenítésének is az
erdélyi magyar kultúra fölényét és nagyságát kellett tükröznie. Ez a magyar
kultúra nagyjainak felvonultatásával és a Szent Korona védelme alatt trónoló Hungária alakjának központba helyezésével jut érvényre az épület
főhomlokzatán.” 2
A belső terek kialakítása díszítése szintén nagy figyelemmel és igényességgel van kivitelezve, a keleties hatást tükröző pompás előcsarnok vagy
a halványlila, bordó és aranyszínt harmonikusan ötvöző elegáns hangversenyterem a palota legjelentősebb terei. Az előcsarnok kialakítása Körösfői-Kriesch Aladár tervei szerint történt, a lépcsőházak gazdag népies
jellegű díszítése Falus Elek munkáját dicsérik. Két kisebb rendezvényterem található az első és a második emeleten. A kisterem és a tükörterem
szintén gazdag belső díszítéssel rendelkezik, de talán a palota leghíresebb
műrészletei láthatóak itt, a Róth Miksa műhelyében készült és a magyar
szecesszió legszebbjeként nyilvántartott üvegablakok (4–5. kép). Az üvegek
Thoroczkai Wigand Ede és Nagy Sándor tervei alapján készültek. A tükör
terem központi festett üvegablakain Budai Ilona, Kádár Kata, Júlia szép
leány, Salamon Sára, erdélyi népballadák által ihletett jelenetek láthatók, a
hat szélső üvegablakon néprajzi ihletésű belsők, illetve tájak láthatók. A kisterem üvegablakain Bethlen Gábort láthatjuk tudósai körében.
A Kultúrpalota 7500 négyzetméter hasznos felülettel rendelkezik, és
1 A Marosvásárhelyi Kultúrpalota. Szerk. Oniga Erika. Tipographic, Marosvásárhely, 2016. 32.
2 Uo. 35–36.
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4. kép: Kádár Kata balladája a Kultúrpalota Tükörtermének egyik Róth Miksa-
üvegablakán (tervezte Nagy Sándor)

a nagyszerű építészeti és művészeti kvalitásai mellett az építtető Bernády
nagyságára utal, hogy nemcsak rendezvénytermet építenek, hanem egy új,
abban a korban Erdélyben egyedülálló kulturális központot. Az épület a
kezdetektől új intézményeknek is helyet adott, létrejött a városi könyvtár
(ma megyei könyvtár), zeneiskola (ma művészeti iskola), illetve a városi
képtár, amely a múzeum művészeti részlegének az alapját képezi. Később
jön létre a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia, amely az ország egyik legnevesebb intézménye a maga területén.
Tekintve a palota gazdag külső és belső díszítését, a többféle iparművészeti díszítőelemet, amelyet az épületen láthatunk, illetve a kiterjedt
felületeket, komoly figyelmet igényel az épület karbantartása és restaurálása. Az 1960-as évek főjavítása után 2007-ben indult egy újabb helyreállítási program. Ennek kapcsán felújításra került a palota nagyterme, a
kisterem, valamennyi üvegablak, és 2013-ban befejeződött az előcsarnok
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5. kép: A Tükörterem Toroczkai Wigand Ede által tervezett erdélyi ihletésű
üvegablaka

és a lépcsőházak felújítása. Előkészület alatt áll a külső homlokzatok és
a tetőszerkezet felújítása, illetve a tükörterem falfestésének a restaurálása. Párhuzamosan felújítottuk és kibővítettük a kiállítófelületeket, és
bővült a kulturális kínálat. A szecesszió és Marosvásárhely összefonódását
mutatja be a tükörterem mellett látható Bernády György-emlékszoba és a
szecessziós-Marosvásárhely-kiállítás. Itt mutattuk be a városháza restaurált
üvegablakainak középső elemeit, amelyek magyar történelmi személyiségeket ábrázolnak. Az oldalsó ablakokban Bethlen Gábor, II. Rákóczi Ferenc,
Kossuth Lajos, Deák Ferenc képeit láthatjuk, míg a központi ablakban
Ferenc József volt elhelyezve, fölötte az országcímerrel. Az épület 2010-es
helyreállítása során a prefektúra ellenezte, hogy az ablakok visszakerüljenek eredeti helyükre, a tanácsterembe (6. kép).
A palotában található az eredeti koncepciónak megfelelően a múzeum
szépművészeti részlege. A művészeti osztály jelenleg 4 kutatót és két álloA Ma ro s M e g ye i M úz eum s z erep e, k utatás ai
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6. kép: Az egykori városháza történelmi személyeket ábrázoló üvegablakai (1918-ban
eltávolították eredeti helyükről)

7. kép: Nicolae Tonitza Odaia copiilor című festménye
8. kép: Hollósy Simon Ablaknál című festménye
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mányfelelőst-restaurátort foglalkoztat. A gyűjtemény körülbelül 2600 festményt, szobrot és kerámiatárgyat számlál. A legjelentősebb állományok
az ún. Bernády-gyűjtemény, amely 19–20. századi festményeket tartalmaz (Munkácsy Mihály, Paál László, Lotz Károly, Vaszary János, Ferenczy
Károly, Fényes Adolf stb.), és a klasszikus román művészet, amely szintén
kimagasló művészek alkotásait tartalmazza (Theodor Aman, Ion Andreescu,
Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian, Nicolae Tonitza stb.). A Kultúrpalotában található művészeti gyűjtemény több értékes festménnyel gazdagodott
az elmúlt két évben. Ezek közül kiemelnénk a Nicolae Tonitza Odaia copiilor
című festményét (7. kép), illetve a nagybányai festőiskolához tartozó Hollósi Simon Ablaknál című festményét (8. kép).
2000-ben nyílt újra az egykori Bernády-gyűjtemény az eredeti helyszínen, a palota bal szárnyában. 2008-ban sikerült megnyitni a klasszikus
és avantgárd román festészetet bemutató galériát, illetve egy külön teremben Gheorghe és Elisabeta David 150 kortárs festményt tartalmazó adományát. A 2016-os évben két újabb galériát sikerült megnyitni, amely Ion
Vlasiu és Dósa Géza Maros megyei művészek munkásságának állít emléket.
A régészeti kiállítás elköltöztetése révén egy körülbelül 250 négyzetméter
alapterületű, ideiglenes kiállításokat fogadó, korszerű kiállítóteret sikerült

9. kép: A budapesti Szépművészeti Múzeum metszetgyűjteményéből készült kiállítás
marosvásárhelyi plakátja
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kialakítani a Kultúrpalota második emeletén, amelyet egy, a Szépművészeti
Múzeum gyűjteményéből származó, Mantegna, Dürer, Hogarth – a Budapesti
Szépművészeti Múzeum legszebb rézmetszetei c. kiállítás bemutatásával avattunk fel (9. kép). Az új kiállítótérben mutattuk be a Róth Miksa munkás
ságának emléket állító kiállítást, illetve 2017 tavaszán nyílik a budapesti
Szépművészeti Múzeum Zichy-gyűjteményét bemutató festészeti kiállítás.
T E RM É SZE TRA J ZI M Ú ZE U M
( A Z E G Y KORI SZÉ KE LY I PA R MŰ V É S Z E T I MÚ Z E U M)

Időrendi sorrendben az egykori Székely Iparmúzeum épülete az első, amely
a múzeum használatába került. Először 1889-ben merült fel az elképzelés,
hogy Marosvásárhelyen létrehozzanak egy iparmúzeumot. A múzeumot
építeni szándékozó Székely Gazdasági és Kulturális Egylet nyilvános gyűjtést szervezett az építési költségek előteremtésére, majd a városban járó
Baross Gábor miniszter hathatós anyagi támogatásának köszönhetően
1891-ben nekifogtak az építkezésnek. Az épületet Kiss István építész tervezte, a munkálatokat 1893-ban fejezték be. Az épület a neoreneszánsz és a
görög épületarányok ötvözése révén jött létre.
Az új intézmény célja a székelyföldi iparos hagyományok feltérképezése,
dokumentálása, megőrzése, de komoly hangsúlyt kapott a külföldről behozott mintadarabok ismertetése is. Számos makett és mintadarab maradt
fenn, sok száz kerámiatárgy az Osztrák–Magyar Monarchia különböző kézművesközpontjaiból, de főképpen a magyarországi és erdélyi központokból.
Az Iparmúzeum 1918 után felszámolódott, az értékes gyűjtemény egy része
Kolozsvárra került, nagyjából az állomány fele maradt Marosvásárhelyen,
ez jelenleg a megyei múzeum tulajdona. Kevés átalakítással fennmaradt az
egykori Iparmúzeum eklektikus épülete (10–11. kép), amely számos eredeti
részletet megőrzött, így a lépcsőház festett üvegablakait is. Az üvegablakokat kívülről nem védte semmilyen külső ablak, ezért több helyen megrongálódtak, és az épület hőszigetelő képessége is jelentősen csökkent. 2008
tavaszán külső, hőszigetelő védőüveggel láttuk el a lépcsőházat, az üveg
ablakokat pedig Kecskeméten újították fel, így visszanyerve eredeti pompájukat. Az épület teljes rekonstrukcióját a folyamatban levő európai uniós
pályázat keretén belül valósítjuk meg, és remélhetőleg 2018-ban elkezdődhetnek a munkálatok.
Az épületben jelenleg a Természetrajzi Múzeum működik, amely összesen hét kutatót foglalkoztat. Az épület felújítás után is a természetrajzi
részleg otthona marad, illetve az épület mögött fekvő területen egy dendrológiai park készülne, amely a megye növényzetét fogja ismertetni.
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10. kép: Az egykori Székelyföldi Iparmúzeum, ma Természettudományi Múzeum
1893-ban átadott épülete

11. kép: Az Attila-szoborcsoport az egykori Székelyföldi Iparmúzeum homlokzatán
A Ma ro s M e g ye i M úz eum s z erep e, k utatás ai
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T OL D A L A G I - PA LOTA (1 752 –1 7 79 ) .
N É P RA J ZI G Y Ű J TE M É N Y

A Toldalagi-palota a város egyik legjelentősebb XVIII. századi műemléke
(12. kép). A Királyi Tábla beköltözését követően Marosvásárhelyen emelkedő főúri paloták első és egyben legígényesebb példája. Építtetője gróf
Toldalagi László (mh. 1779), a Királyi Tábla ülnöke. Építési munkálatai 1759ben kezdődtek, és több szakaszban 1772-ig zajlottak – ekkor került sor a
hátsó szárny teljes befejezésére.
A palota tervező mestere Luidor János, vicepallérként pedig ennél az
építkezésnél tűnik fel először Marosvásárhelyen a később nagy jelentőségre
szert tevő Schmidt Pál. A szobrok, faragott kőelemek elkészítése a korabeli
Erdély legfontosabb szobrászára, Schuchbauer Antalra hárult, de szamosújvári kőfaragók is megfordultak az építőtelepen. A stukkódíszek készítésével
kapcsolatban Romanus Lehr személyével találkozunk. A Toldalagi család
számadáskönyvei a szebeni Johannes Schmidt, valamint a régeni Enyedi
Márton lakatosok nevét is őrzik, az asztalosmunkát Takács Lénárd, Hujbert
András, Venczel és Semberi nevű mesterek, a kályhákat a nagysajói Céra
János és a szászrégeni Jámbor Sámuel rakta, az üvegesek (Sendelyes István és Locz János) segesváriak voltak. 3
A palotában a negyvenes évek első felében az Erdélyi Bank Rt. működött, az általuk tervezett nagyszabású átalakítási munkálatokat szerencsére
meghiúsította a háború. Az 1960–1961-ben zajló helyreállítási munkálatok
során kerültek az épületbe a ma is ott látható historizáló kályhák – egyrészt
a kerelőszentpáli Haller-kastélyból, másrészt pedig a marosvásárhelyi Bernády tér 6. és a Jókai Mór utca 26. szám alól. Jelenleg a Maros Megyei Múzeum néprajzi részlege működik az épületben.
Az épület a Rózsák tere (a hajdani Poklos utca) nyugati során, a ferencesek templomából és kolostorából mára megmaradt torony déli oldalán található. Déli szomszédja a Bányai-palota magas neobarokk épülete, északról
a ferences kolostor helyén nyitott Színház tér határolja. Zárt belső udvarú,
négyzet alaprajzú épület, egy főhomlokzati és egy hátsó bejárattal. Az északi
szárny hátsó, nyugati részébe foglalt félemeletes épületrész egy korábbi ház
maradványa. Cseréphéjazatú manzárdtető fedi, a gerincen csillaggal díszített pléhgombokkal.
Az épület egyik művészettörténetileg leginkább értékelhető részlete a
gazdagon díszített, hattengelyes főhomlokzat. Középen két tengely széles3 Orbán János: Toldalagi-Palota, Marosvásárhely, http://lexikon.adatbank.ro/muemlek.php?id=178
tortenet

194

S o ó s Z o ltá n

Ro magy tud intézményi keretekben.indd 194

08/01/2019 12:22

12. kép: Az 1772-ben befejezett Toldalagi-palota, ma a néprajzi múzeum épülete

ségben hornyos bélletű, vállköves-záróköves díszítésű, kosáríves záradékú
kapuzat nyílik, szemöldökmezejében kétoldalt háromszög alakú keretbe
mintázott levéldíszekkel. A földszint tengelyeit rusztikus lizénák határolják – ezek kivételével a földszint tagolásának minden eleme (ablaknyílások, vakolt záróköves füleskeretek, tábladíszek az ablakok felett) műemléki
helyreállítás eredménye –, a 20. század első felében itt még magas kirakatok
és cégtáblák töltötték ki a lizénák közötti mezőket. Az emeletet a földszinttől a homlokzati tagolóelemek vonalában golyvázódó övpárkány választja el
(tagozatai a század első feléből származó fotókon egyszerűbbeknek tűnnek).
Az egykori főúri városi palotát többször átépítették, eredeti berendezéséből néhány kályha maradt fenn. Az 1980-as évek elején újították fel utoljára, sajnos több esetben is szakszerűtlen beavatkozások történtek, pl. a pince
egykori téglaboltozatait újraöntötték betonból, a szobákban eltávolították a
régi vakolatokat és helyettük cementvakolatot hordtak fel stb. Nem maradtak fenn az üvegcsillárok, és az eredeti ajtó- és ablakvasalások, zárak közül
is viszonylag kevés maradt épen.
Az épület 1968-ban került a Maros Megyei Múzeum kezelésébe, és
a néprajzi gyűjteménynek ad otthont. A néprajzi és népművészeti osztály
A Ma ro s M e g ye i M úz eum s z erep e, k utatás ai
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gyűjteménye számos értékes népművészeti tárgyat tartalmaz, több régió
népviseletét, lakástextíliákat, kegytárgyakat, szentkép- és ikongyűjteményt,
az erdélyi kerámiakészítés számos emlékét a 18–20 századból, valamint napjaink népművészeti alkotásait: gyékény-, kukoricaháncs-fonatok, taplóból
készült tárgyak, naiv festészet. Mindegyik gyűjtemény több részre van osztva a tárgyak típusa, anyaga, illetve funkciói szerint. Az első néprajzi és népművészeti tárgyak Aurel Filimon gyűjteményeiből származnak a 20. század
elejéről, melyeknek gazdagítása további gyűjtőprogramokon keresztül folytatódott, míg sikerült Maros megye valamennyi tájegységét lefedni (Mezőség, Küküllő mente, Görgény völgye, Felső-Maros völgye, Nyárád mente).
Ezeknek ritkasága, tipológiai változatossága, valamint a művészi értéke
is figyelemre méltó. A kerámiagyűjtemény több száz, az egykori Székely
Iparmúzeum anyagához tartozó tárgyat tartalmaz, és intézményünk egyik
leggazdagabb, folyamatosan gyarapodó állománya. Az utóbbi évek gyűjtőmunkája során több szászföldi fazekasközpont termékét sikerült megvásárolni, elsősorban homoróddaróci és szászkézdi kerámiákat, de néhány
tordai, illetve székelyföldi tárgyat is sikerült megvásárolni.
Az elmúlt évtizedek folyamatos vásárlásai következtében sajnos kevés
17–18. századi kerámiatárgy maradt itthon, ezért intézményünk elsősorban
németországi és magyar aukciósházakból vásárol újabb műtárgyakat. 2016ban sikerült néhány itthon már ritkaságnak számító besztercei, márpodi,
szebeni kerámiát vásárolni, és szándékunkban áll további erdélyi fazekasközpontok termékeit beszerezni, mint például a kürpödi vagy a nagyon ritka
alvinci habán kerámiát. A néprajzi osztály gyűjteménye több mint 8000
tételt tartalmaz. Intézményünk célja középtávon egy falumúzem vagy tájház
együttes kialakítása Marosvásárhely 20 kilométeres körzetében, lehetőleg
a népi építészeti emlékekben gazdag Nyárád mentén.
VÁRM Ú ZE U M . TÖRTÉ N E L MI É S R É G É S Z E T I
G YŰ J TE M É N Y

A negyedik műemléképület, amely a múzeum kezelésében található, a ma
rosvásárhelyi várban levő egykori katonai parancsnoksági épület, amely
2007. január 1-ig sorozóközpontként működött. A katonaság által használt
épületet kormányhatározat alapján 2001-ben átadták a Maros megyei tanácsnak, majd a megyei tanács 2007-ben Lokodi Edit Emőke akkori tanácselnök hathatós támogatásának köszönhetően átadta az épületet a múzeumnak. A múzeum 2007 áprilisában vette át az épületet a megyei tanácstól.
Az épület egy látszólag érdektelen, jelen formájában a 19. század végén
épített katonai parancsnokság, amely először a vár 1750-es katonai fel
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13. kép: A 17–19. században épült egykori várparancsnokság, ma a Történeti-Régészeti
Múzeum épülete

mérésén szerepel (13. kép). A várban álló épületek jelentős része a 18–19.
század során épült az itt állomásozó osztrák, majd osztrák–magyar katonaság részére.
A várban fellelhető műemlékek közül a református templom épülete a
legjelentősebb, amely egykor Ferenc-rendi kolostor volt, és Székelyföld
legjelentősebb késő gótikus műemléke. A 14. század végén épített kolostortemplom 1442-ben egészült ki a ma is álló, 55 méter magas, késő gótikus toronnyal. A vár magját képező egykori kolostort az 1480-as években
erődítik Báthory István erdélyi vajda támogatásával. A reformáció után a
kolostor épületeit elbontják, és az épülő városfalakhoz használják a romokat. Fennmaradt a templom, az egykori sekrestye, a torony és az egykori
kápolna szentélye. A kolostor területét több mint tíz éve kutatjuk és ennek
tudatában kijelenthető, hogy Erdély egyik legfontosabb koldulórendi létesítménye volt, amely egyaránt végzett oktatási és missziós tevékenységet,
és feltehetőleg fontos zarándokhely volt a késő középkor folyamán. A reformációt követően Erdély egyik legkorábbi protestáns iskoláját alapítják meg
az egykori kolostor falai közt, amely mai napig működik.
A vár második fontos építészeti örökségét a várfalak képezik, amelyek
a 17. századi „kolcsos várost” övezték. Ez az építmény is egyedi, figyelemA Ma ro s M e g ye i M úz eum s z erep e, k utatás ai
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be véve, hogy az egykori magyar királyság egyik legkésőbb kialakult királyi
városáról van szó. A városfalak az újkori Erdély katonai építészetének sajátos emlékei. Sajnos a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc után a pol
gári lakosságnak el kell hagynia a vár területét, a polgárházakat elbontották
és a ma álló épületeket emelték helyükbe.
Az egykori várparancsnokság épületében működő Régészeti és Törté
neti Múzeum 2008 óta használja az épületet. Intézményünk két meghatározó szakosztálya, a régészet és a történelem osztály használja az épület
kiállító-, valamint raktárhelységeit. A régészeti és történelmi múzeum felújítási munkálatai közel nyolc évig tartottak, egyrészt az anyagi erőforrások szűkössége miatt, másrészt az épület átfogó megerősítése, aláfalazása, a
építési korszakok feltárása, hiteles megjelenítése jelentett többletfeladatot
a szakemberek számára. A 18. századi osztrák katonai térképek több polgárházat tüntetnek fel a katonai parancsnokságnak kialakított épület helyén.
A felújítás során igyekeztünk minél több részletet feltárni a korábbi épüle-

14. kép: A 17. századi marosvásárhelyi első polgármesteri hivatal helyreállított homlokzata, beépítve a 19. századi épületbe
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tekből, lévén, hogy egyetlen 17. századi épület sem maradt fenn Marosvásárhelyen eredeti formájában. A feltárások során egyértelművé vált, hogy
az épület keleti, illetve nyugati szárnya egy-egy korábbi polgárház részleteit
tartalmazza. A katonai parancsnokság két polgárház felhasználásával épült,
az utcafrontra merőleges, háromosztatú házakat középen a főhomlokzatnál
egy újabb szárnnyal összekötötték, létrehozván egy U alaprajzú épületet.
A két korábbi különálló épület szerkezetileg jól elkülönül a pinceszinten a
barokk hozzáépítéstől. A keleti szárnyat képező 17. századi épület földszinti
része csak részletekben maradt fenn, nagyobbrészt átépítették.
A nyugati szárnyat képező 17. századi épület sokkal épebben megőrződött. A négyosztatú épület a földszint párkánymagasságáig fennmaradt,
mindössze az ajtó- és ablakosztás módosult részlegesen. A 17. századi építmény eredetileg földszintes volt, a barokk korban épül egységesen emelet
az U alakú épületre. A nyugati szárny tehát teljes mértékben megőrzött egy
17. századi épületet, felvetődött a kérdés, hogy kié lehetett az épület, illetve mennyit változott a jellege az átépítések során. Az első, utcafronton levő
teremnek a keleti oldalon volt egy külön bejárata az udvar felől. A homlokzaton a két barokk ablak kutatása során előkerült egy harmadik reneszánsz
ablak, illetve részlegesen a másik két reneszánsz ablak béllete. Az első és
második terem közti elfalazott nyugati átjáró kibontása során számos reneszánsz ablakkeretrészlet került elő, amelyeket restaurálás és részleges
kiegészítés után visszahelyeztek az utcafront ablakbélleteibe. Két kétosztatú és egy háromosztatú ablakot állítottak helyre a töredékek restaurálása
után. A homlokzat helyreállítása lehetővé tette az egykori reneszánsz oromzat kutatását, amelynek alsó két elemét sikerült azonosítani. Ennek alapján nagy valószínűséggel kiszerkeszthető volt az egykori fogazott oromfal.
A falkutatások során előkerültek a 17. századi ablakbélletek, amelyek közül
a középső béllet épen fennmaradt, a tőle keletre levő ablakbéllet közel kétharmada, míg a nyugati ablakbéllet egyharmada maradt fenn. Az előkerült
részletek alapján lehetővé vált az ablakok és az oromfal hiteles helyreállítása, amely Marosvásárhely jelenleg egyetlen helyreállított reneszánsz homlokzata (14. kép).
A belső terek kutatása tette lehetővé az épület rendeltetésének a meghatározását. Az első nagyobb terem 42 négyzetméter alapterületű, feltehetőleg ez volt az egykori épület – városháza – gyűlésterme. A második helyiség
szintén 42 négyzetméter alapterülettel rendelkezik, szabálytalan négyszög
alaprajzú. A feltárások során előkerült a 18. századi átalakítások során elfalazott és feltöltött pincelejáró, valamint egy észak–dél irányú 0,7 m szélességű
fal, amely a pincelejárót választotta el a mellette levő helyiségtől. A helyiA Ma ro s M e g ye i M úz eum s z erep e, k utatás ai
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15. kép: Az egykori 17. századi városi tömlöc

ség középső részén két, egymástól 1,4 méterre levő pilléralapozás került
elő. A pillérek a belső faltól 1,4 méterre helyezkedtek el, négyzet alakú teret
zárva közre. A korabeli analógiák alapján minden kétséget kizáróan egy
reneszánsz konyha maradványai kerültek elő, a falra, illetve az oszlopokra
egy füstfogó kémény volt ráépítve. Az oszlopok közt kisebb tűzteret képezhettek ki edényeknek, míg a tűztér hátsó felében nagyobb nyílt teret alakítottak ki sütéshez. A harmadik helyiség feltárása tette lehetővé az épület
eredeti rendeltetésének meghatározását. Az alapozások vizsgálata során a
40 négyzetméter nagyságú terem délnyugati sarkában egy 4,5 méter mély,
1,5 × 1,5 méter alapterületű, téglával falazott vermet azonosítottunk (15. kép).
A méretek alapján bizonyosan egy 17. századi tömlöcöt azonosítottunk,
hiszen a korabeli polgárházak jóval kisebb tárolóvermekkel rendelkeztek.
A tömlöc kialakítása az épület építésével egy időben történt. A városháza
építése összefügghetett az 1616-os királyi városi rang megszerzésével.
A 18. század ötvenes éveiben kötötték össze a két 17. századi épületet,
kialakítva a barokkos U alakú szerkezetet. Ekkor épült az emeleti rész.
Az épület utolsó jelentős átalakítása az 1870-es évekre tehető. Az osztrák–
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magyar hadsereg 22. gyalogezrede parancsnoki épületének emeletét megmagasították, az épület belső udvarában boltozott folyosók épültek, illetve
kicserélték a nyílászárók jelentős részét. Az átépítést jól dokumentálja az
ajtókon, ablakokon fennmaradt 1877-es pecsét. Az épület mostani felújítása
során előkerült több teremben a 19. századi díszítőfestés. Három teremben
azonosítottunk díszítőfestést. A három teremből, a főhomlokzatnál elhelyezkedő „tiszti szalon” festését sikerült helyreállítani, illetve előkészítettük
a szalontól keletre levő terem sablondíszítésének újrafestését. A harmadik,
a nyugati szárnyban elhelyezkedő terem festése töredékesen maradt fenn,
itt kerül kialakításra az állandó kiállítás.
A felújított épületben az elmúlt évek során több sikeres kiállítást mutattunk be: Leonardo da Vinci zseniális találmányai, A pestis, A kávé története,
Gyámolító gyógyír, kúrálópirula (gyógyszertörténeti kiállítás), Vida Árpád
marosvásárhelyi festőművész emlékkiállítása stb. Az ideiglenes tárlatok
célja, hogy a közönség megszokja az új helyszínt. Ennek érdekében számos
egyéb rendezvénynek adott helyet az épület, mint például a Tavaszi zsongás
húsvéti rendezvény, történelmi előadások, cégrendezvények stb. Az első
állandó tárlat 2018 augusztusában fog megnyílni, és tematikájában a 17. századi székely városiasodást mutatja be, különös tekintettel Marosvásárhely
fejlődésére. Az egykori Székelyvásárhely az egyetlen olyan székely település, amely 1616-ban megszerezte a királyi városi rangot.
A kiállítás a fentebb leírt városháza termeit foglalja majd el, az első
teremben, amely a tanácsterem volt, az egykori városi törvénykönyvet,
céhek életét mutatjuk be. A második teremben kerül bemutatásra egy erdélyi reneszánsz konyha, korabeli receptekkel és berendezéssel, a harmadik
teremben a tömlöccel kapcsolatosan mutatjuk be a boszorkányüldözést és
a pereskedések menetét.
A történeti adatok ismertetése mellett bemutatjuk a 17–18. század tárgyi hagyatékát, amely szemlélteti a korabeli Erdély gazdagságát, fejlettségét. A műtárgyak egy része a múzeum korábbi gyűjteményéből származik,
nagyobbrészt azonban az elmúlt öt évben vásároltuk különböző gyűjtőktől,
illetve egy külföldi aukciósházból. Az újonnan beszerzett műtárgyak közül
a Petrus Bartesch III. brassói ötvösmester műhelyében készült aranyozott
ezüstkanna a legértékesebb. Az 1680-as években készült kanna jól szemlélteti az erdélyi reneszánsz művészet gazdagságát, fejlettségét. A kannát
akantuszlevelekkel és virágmotívumokkal díszítették (16. kép).
Az erdélyi ónművesség bemutatásához mintegy húsz értékes tárggyal
gazdagítottuk a múzeum gyűjteményét. Kiemelendő egy 17. századi segesvári ónkanna, egy 18. századi átalakított, hatszög alakú gyömbértartó, több
A Ma ro s M e g ye i M úz eum s z erep e, k utatás ai
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16. kép: Brassói fedeles kanna Paulus Roth
műhelyéből

17. kép: 15. századi cibórium

erdélyi, ún. delfines mozsár, illetve a felsőporumbáki üveghutából származó üvegpoharak és kannák. A kiállítás érdekessége, hogy látható lesz az
egykori városháza tömlöcében megtalált egykori konyha edénykészlete.
Több, mint tizenöt edényt sikerült restaurálni a maradványokból. A városháza bútorzatát korabeli ritkaságszámba menő tárgyakkal szemléltetjük.
A szakirodalomból 4 már ismert Teleki Sámuel sáromberki, 1653-ban készült
asztala, vagy az 1622-ben készült, gazdagon faragott és pompásan festett
kétajtós szekrény, de különlegesnek számít a segesvári Misselbacher család
hagyatékából származó reneszánsz láda is. A kiállítás célja, hogy betekintést
adjon a 17. századi Erdély és Marosvásárhely gazdasági és művelődéstörténeti életébe.
Előkészület alatt áll a májusban megnyíló, Maros megyei kincseket és
4 B. Nagy Margit: Reneszánsz és Barokk Erdélyben. Bukarest 1970 Kriterion. 115 kép, 125 kép.
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múzeumi értékeket bemutató kiállítás, amelynek célja bemutatni a múzeum
utóbbi hat évben vásárolt vagy régészeti ásatások alkalmával gyűjtött
műtárgyait.
A sok száz tárgyat felölelő kiállítás keretében valamennyi múzeumi
szakosztály állománygyarapodását bemutatjuk.
A vásárolt tárgyak közül kiemeljük a Fischer-aukciósházban vásárolt,
Erdélyből származó, 15. század eleji aranyozott rézből készült cibóriumot
(17. kép), illetve Trozner András 76 darabból álló fegyvergyűjteményét,
amely több egyedi darabot tartalmaz. Az egyik legértékesebb műtárgy a
Paul Poser prágai fegyverműhelyéből származó 1711-es vadászpuska, különlegességnek számít a román hadsereg tisztje által használt, 20. század eleji
Mauser pisztoly vagy a második világháború egyik fontos erdélyi csatateréről, a Marosorbóról származó MG 34 géppuska. Több első világháború
előtti magyar gyártmányú pisztoly került a gyűjteménybe, illetve egy második világháborús, Marosvásárhelyről származó puska, amelyre felvésték az
egykori tulajdonos nevét és lakcímét.
A régészeti leletek közül kiemeljük a marosvásárhelyi várban előkerült
középkori és újkori leleteket, a nagyernyei terelőút nyomvonalán feltárt
gepida női sírból származó ezüstfibulákat, illetve a tófalvi határban előkerült
hun kori lovas sírban talált, drágakövekkel díszített aranycsatot. A kiállítás
katalógusa hasznos útmutatót fog tartalmazni a gyűjtőknek és a múzeum
barátoknak egyaránt.
A Történeti és Régészeti Múzeum gyűjteményei nagyobbrészt az intézmény Mărăști (egykor Vörösmarty) utcai raktárában található. A múzeum
bázisaként szolgáló épületben található az intézmény adminisztrációja, a
több mint húszezer kötetet tartalmazó szakkönyvtára, a restaurátorműhelyek és a kutatók irodái.
A történelem szakosztály a múzeum legrégebben megalakult részlege,
amely jelenleg 7 kutatót foglalkoztat. Az állomány törzsrészét a 19. század
végén, Ráth Károly által alapított Székely Iparművészeti Múzeum hagyatéka képezi, amely az első világháború után megszűnt működni. Az egykori
épület mindvégig a múzeum tulajdonában maradt, jelenleg a természetrajzi
múzeum működik benne. Az 1938-ban újraalakuló történeti múzeum a Kultúrpalotában működött 2006 végéig. Ezt követően a palotában lévő raktárakat egy új, korszerű épületbe költöztettük, a történeti részleg kiállításai
pedig 2009 óta a marosvásárhelyi várban, a hadseregtől 2007-ben átvett
épületben kaptak helyet.
A történeti részleg állománya mintegy tízezer tárgyat számlál, amelyek a
következő gyűjteményekben találhatók:
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18. kép: 1622-ből származó erdélyi szekrény

19. kép: Irattartó az egykori Székelyföldi Iparmúzeumból
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• Bútorgyűjtemény, amelyben néhány ritka és értékes darabot kieme-

•
•
•

•
•

•

lünk, így az 1622-ből való szász eredetű, reneszánsz kétajtós szekrény
(18. kép), barokk falitéka, 17. századi karosszék a gernyeszegi kastélyból, bull-technikával díszített ülőgarnitúra és tükörállvány stb.
Üveggyűjtemény: különféle erdélyi, magyarországi üveggyárak
termékei, néhány importdarab, említésre méltó a görgényüvegcsűri,
sepsibükszádi, alsóárpási, felsőporumbáki gyűjtemény.
Porcelángyűjtemény: jelentős, részben 19–20. századi eredetű állomány, néhány 18. századi tárgy is fellelhető.
Technikai gyűjtemény: a törzsanyagot az egykori Székely Iparmúzeum anyaga képezi (19. kép), amely a későbbiekben jelentősen kiegészült órákkal, műszaki kellékekkel (földmérő műszerek), elektronikai
cikkekkel (rádiókkal), lámpákkal, fotókellékekkel stb. A gyűjtemény
fontos része a marosvásárhelyi Kántor fotóstúdió 2012-ben vásárolt
több mint húsz darabot számláló hagyatéka, amely több, ritkaságnak
számító készüléket tartalmaz.
Textilgyűjtemény: néhány régi nemesi ruhadarabot tartalmaz, szőnyegeket, céhes zászlókat, illetve 20. századi katonai egyenruhákkal
egészült ki.
Fotótár: régi fotókat, üvegnegatívokat, képeslapokat, üdvözleteket
tartalmaz, több, mint hétezer fotót. A gyűjtemény legfiatalabb része
az 1500 darabot számláló, erdélyi fürdőket ábrázoló Zepeczáner Jenő-
féle fotógyűjtemény.
Levéltár: jelentős része feldolgozatlan, főleg 18., 19. és 20. századi
anyagokat tartalmaz.

A régészet szakosztályon jelenleg 8 régész szakember teljesít szolgálatot,
ez a legfiatalabb szakosztály, 2004-ben alakult. Létrehozását a gyorsan gyarapodó állomány tette szükségessé. Ennek oka a törvénykezés korszerűsítése, amely valamennyi új beruházás esetén kötelezi a beruházót a leletmentési
munkálatok elvégzésére. A 20. századból fennmaradt régészeti anyag elsősorban a kommunizmus idején elvégzett nagyobb munkálatok helyszínéről
származik, mint például a maroskeresztúri római város, a marosvécsi római
castrum, a mezősámsondi bronzkori lelőhely stb. Ez az állomány jelentősen
kibővült az elmúlt tíz évben, főleg a marosvásárhelyi várban végzett ásatások gazdag anyagának köszönhetően (20–21. kép). A marosvásárhelyi várban található Vártemplom épületegyüttese egykor Erdély legjelentősebb
királyi alapítású ferences kolostora volt, amely két és fél évszázadon keresztül működött. Ezt követően a reformáció után a várba beköltözött a vásár
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helyi polgárság. Rendkívül gazdag középkori és újkori leletanyaggal bővült
a múzeum gyűjteménye, de erdélyi viszonylatban is fontos és meghatározó
régészeti anyag került a felszínre. Középtávon további jelentős bővülés várható az infrastrukturális beruházások, autópálya-építések kapcsán.
A múzeum rövid ismertetéséből kiderül, hogy látványos, gazdag és változatos múzeumi gyűjteménnyel rendelkezünk, sajnos az anyag egy jelentős része még mindig kutatatlan, a kiállítások eddigi hiányosságaihoz a
szakemberállomány foghíjassága is hozzájárult. Az 1960–70-es években a
gyűjtés jelentős részét az államosítások, elkobzások során bekerült tárgyak
jelentették, amelyek egy része sajnos soha nem került a múzeum raktárába,
hanem a feketepiaci keresletet elégítette ki, másik részét a szakemberhiány
miatt senki nem kutatta, esetenként előfordul, hogy nem is leltározták a
tárgyakat. Tehát: tudatos gyűjtési koncepcióról az 1990-es évek közepéig
nem beszélhetünk, egyrészt a szűkös anyagi források, másrészt a romániai
törvénykezés nehézkessége miatt, harmadrészt pedig ismét a szakemberállomány hiánya húzódott meg a háttérben.
Az ekkor begyűjtött tárgyak jelentős részéről nem áll rendelkezésünkre
részletes információ. (Hiányzik a tulajdonos neve, nincs részletes szakmai
leírása, elemzése, nincsen fotózva, és sok esetben nincsenek restaurálva.)
Az ismertetett működési problémák egy része tehát öröklött, a másik részt
pedig igyekszünk minél hamarabb megoldani a belső újjászervezéssel, amely
egy újraleltározást és a szakemberállomány frissítését jelenti.
Az első fontos lépés megtörtént, ugyanis a történelem részleg raktárait
átköltöztettük egy felújított, korszerű épületbe, ahol a múzeum adminisztrációja, vezetősége és a restaurátorműhelyek is helyet kaptak. A megyei
tanács támogatásának köszönhetően sikerült felújítani az épületet, és az
egykor szétszórt, öt különböző épületben levő tevékenységet összevontuk
egy új logisztikai központba. Itt állandó felügyelet alá kerültek a tárgyak, a
beszerzések észszerűsödtek, kéznél van a szakkönyvtár, és a döntéshozók
mindenkori elérhetősége is jelentősen növelte a hatékonyságot.Az átszervezés révén a múzeum visszaszolgáltatott két kisebb méretű, de ugyanakkor a célnak nem megfelelő épületet, amelyekben a restaurátorműhelyek
és a könyvtár működött (a könyvtár épületét visszaigényelték). Az egyéb
tevékenységek átköltöztetése révén sikerült megkétszerezni a Kultúrpalotában levő képtár kiállítófelületét, amelyet addig raktár foglalt el, illetve
növekedett a Néprajzi Múzeum kiállítófelülete a könyvelőség és titkárság
átköltöztetésével.
A költözés során új helyett kapott a nagyrészt feldolgozatlan, ismeretlen
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20. kép: Késő gótikus, 16. század eleji kályha, amely a marosvásárhelyi vártemplom
régészeti kutatásakor került elő

levéltár, amelynek újjászervezése 2008 szeptemberében kezdődött. A
könyvtárunk körülbelül 16 ezer kötetet számlál, 2007 tavaszán kezdtük
a költöztetést és újjászervezést, amely révén a könyvállomány felének új
polcrendszert sikerült biztosítani, és elkezdtük az újraleltározást. Számos
szakintézménnyel felvettük a kapcsolatot a cserekiadványok felfrissítése érdekében. A könyvtár újjászervezése befejeződött, és két kiadvány is
készült a gyűjteményünkben levő régi könyvekről. A Maros Megyei Múzeum örökségvédelemben betöltött szerepe fokozatosan növekszik, részben
a szaktanácsadás, a műemlék-felújítások kapcsán, részben a múzeum által
birtokolt, használt épületek felújítása kapcsán.
Az ügyintézés korszerűsítése illetve az épületek felújítása mellett legalább olyan fontos volt a leltárak ellenőrzése, digitalizálása, illetve a kutatási
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21. kép: Az egykori győri ferences rendházfőnök 14. század végi pecsétnyomója,
a marosvásárhelyi vár régészeti feltárásán került elő

tevékenység ösztönzése. A gyűjtemények digitalizálása érdekében több, a
korszerű követelményeknek megfelelő elektronikus adatbázist készítettünk,
amelyek külsős szakemberek számára is kutathatóak. Több ezer tárgyat leltároztunk újra, amelyek a korszerű adatbázisoknak köszönhetően sokkal
könnyebben kutathatók a kereső alkalmazás használatával. A legtöbb tárgy a
régészet szakosztályon került leltárba, eddig több mint tízezer leltári számot
sikerült bevezetni az adatbázisba. Elkészült a gyűjtemények könyvelési érték
szerinti újraértékelése, amelyet a számvevőszék igénylésére valamennyi
romániai közgyűjteménynek 2016-ra el kellett végeznie. Ezzel párhuzamosan 2018 végére kell elvégeznük az intézmény újraakkreditációját, amelyet
jelenleg a romániai múzeumok mindössze 6-7 százaléka végzett el.
Az újraleltározás lehetővé tette a gyűjteményekkel kapcsolatos kutatások elmélyítését, amely számos szakmai publikációt, tanulmányokat illetve
köteteket eredményezett. A Maros Megyei Múzeum kiadásában az elmúlt
tíz év alatt több mint száz különböző kiadvány jelent meg: az intézmény
évkönyvei mellett számos katalógus, illetve tanulmánykötet. A legjelentősebbek közé sorolnám a Kultúrpalotáról megjelent könyvet és DVD-t,
amelyek először mutatják be részletesen a műemlék jelentőségét és építéstörténetét, a Kincses Könyvek sorozatban megjelent Marosvásárhely és
Segesvár köteteket, a Vártemplomról megjelent összegző füzetet, a Berecki
Sándor és Rezi Botond által gondozott bronzkor- és vaskor-konferencia
208
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kilenc megjelent kötetét, az Orbán János által gondozott művészettörténeti
tanulmányköteteket, illetve a művészeti osztály katalógusait. Jelentős eredmény a magyar és a román klasszikus festészetgyűjtemények katalógusa, a
Dósa Géza és Vida Árpád marosvásárhelyi festőművészekről készült katalógusok, illetve az Elisabeta és Gheorghe David adományát ismertető
katalógus.
A Maros Megyei Múzeum rövid távú célkitűzései közt szerepel a gazdag
műemléképület-állományunk felújításának a folytatása és a kiállítások korszerűsítése tartalmi és látványtechnikai szempontból. A Néprajzi Múzeum
(Toldalagi-palota) és a várbeli Régészeti és Történeti Múzeum épületének
a felújítását sikerült befejezni, a Kultúrpalota és a Természettudományi
Múzeum épületei az elnyert EU-s pályázatoknak köszönhetően 2020-ra
fognak megújulni. Középtávon szeretnénk befejezni a görgényszentimrei
Rákóczi–Bornemissza-kastély, illetve a mezőzáhi Ugron-kastély felújítását,
részben önerőből és részben EU-s alapokból. A görgényszentimrei kastély
jogi státusa még rendezetlen, ezért jövője sajnos bizonytalan.
Az épületek felújítása mellett nagyon fontos feladat a gyűjtemények gyarapítása, új műtárgyak vásárlása. Ennek megfelelően folyamatosan kutatjuk
a piacot gyűjteményeink kiegészítése érdekében. Elsősorban olyan tárgyakat gyűjtünk, amelyek az erdélyi vagy Maros megyei régióhoz köthetők
mind történelmi, mind néprajzi szempontból. Szem előtt tartjuk, hogy a
kiválasztandó tárgyak legyenek jó minőségűek, legyen egyértelmű a származásuk, ne legyenek esetleg lopott tárgyak. A művészeti gyűjtemény a
román, illetve a magyar festőművészet, szobrászat kiemelkedő darabjait tartalmazza, ennek megfelelően az újabb szerzemények célja a meglévő gyűjtemények kiegészítése, főleg 19–20. századi alkotásokat vásárolunk. Fontos
a grafikai, illetve a szobrászati gyűjtemény fejlesztése, illetve a helyi vagy
országos jelentőségű, Marosvásárhelyhez köthető művészek életművének
a felvásárlása, a családoknál fellelhető hagyatékok megszerzése. Folyamatosan kutatjuk az egykori neves, mára már szétszóródott Maros megyei
gyűjtemények darabjait, pl. Teleki Domokos-gyűjtemény, Rhédey-gyűjtemény, Ugron-gyűjtemény stb., illetve a 20. században aktív és számos jeles
művészt felvonultató marosvásárhelyi festőiskola köréhez tartozó művészek munkáit (Vida Árpád, Bordi András, Aurel Ciupe, Barabás István, Nagy
István, Nagy Imre, Nagy Pál, Olariu Gheorghe, Török Pál stb.) A múzeum
gyűjtőtevékenysége kapcsán két katalógus jelent meg, amely a 2005 és
2017 közti gyűjtést, vásárlást, régészeti leletmentést tartalmazza, amely
révén több ezer jelentős műtárgy került az intézményünk tulajdonába.
Az intézményfejlesztés része a múzeum kapcsolatrendszerének kiépí
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tése, amely elsősorban belföldi és magyarországi intézményeket céloz,
amelyekkel közös az érdeklődési terület is. Jelenleg Magyarországon a Zala
megyei múzeummal alakítottunk ki testvérintézményi kapcsolatot, illetve a
pécsi tudományegyetemmel van közös kutatási projektünk, de több közös
kiállítást rendeztünk a budapesti Szépművészeti Múzeummal, a Magyar
Nemzeti Múzeummal. Nagy jelentőségű a székelyföldi múzeumok együttműködése, közös kiállítási programok lebonyolítása.
Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a kutatási programokra, így például a régészeti feltárások bővítésére, elsősorban a jelentős középkori lelőhelyek feltárására, amelyek számos új információt hoznak felszínre, a pontos
műemléki és lelőhely-topográfiák elkészítésére. A meglévő listák elavultak
és pontatlanok, sokszor hamis információra építenek. A múzeum fejlesztése elengedhetetlen feladat, de legalább ilyen fontos, hogy a pártállam idején
kialakult negatív képet megváltoztassuk, és az emberek tudatában ne egy
pártpropaganda-intézmény képe éljen, hanem egy meghatározó és közvéleményformáló kultúrintézményként épüljön be a köztudatba. Az új többnyelvű kiállítások és kiadványok a turisztikai vonzerő növekedésében játszanak
szerepet, amit a látogatottságon keresztül lehet lemérni. Ehhez a múzeum
felhasználja a modern kommunikációs és közönségkapcsolati eszközöket,
évente megrendezésre kerül a most már ezreket vonzó múzeumok éjszakája rendezvénysorozat, amely május 17–18-án kerül megrendezésre, és több
ezer embert vonzott a marosvásárhelyi múzeumokba. Ez kiváló alkalom
arra, hogy a felnövő nemzedékek megismerjék intézményünket és annak
kulturális kínálatát, kiállításainkat és terveinket. A múzeumok éjszakája már
nemcsak az intézményünket érinti, hanem marosvásárhelyi rendezvénnyé
nőtte ki magát, amelyhez csatlakoztak a Teleki Téka, a Maros Művészegyüttes, a Nemzeti Színház, a városi állatkert, a Keresztelő Szent János római
katolikus plébánia gyűjteménye, a Bernády Alapítvány stb.
A Maros Megyei Múzeum középtávú célja, hogy Erdély második leg
jelentősebb múzeumi pozícióját megerősítse, elérje az évi 100 ezres látogatói számot, illetve bekapcsolódjon országos múzeumi projektekbe. Egy
ilyen kezdeményezés a novemberben nyíló Nicolae Tonitza munkásságát
bemutató több, országos jelentőségű intézményt célzó kiállítás, vagy a
2019-re tervezett, az Erdélyi Fejedelemség pénzverését és ötvösművészetét
bemutató kiállítás.
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A felzárkózás évtizede (2005–2015).
Tudomány és közművelődés
a Tarisznyás Márton Múzeumban
Csergő Tibor András

A

gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumról mint egy kis
város kis intézményéről elég kevés híradás vagy publikáció jelent meg
az utóbbi három évtizedben. Ilyen téren a jelen írás sem fogja maradéktalanul pótolni az évtizedek alatt felgyűlt mulasztásokat, hiányosságokat, hiszen
nem tudományos igényességgel, kutatói szemlélettel foglalja össze az utóbbi évtized múzeumi dolgait. Az egyik székelyföldi múzeum iránt érdeklődő
olvasó legfennebb egy kis dióhéjba csomagolt számadásnak, kissé elkésett
jelentésnek is tekintheti az alábbi sorokat.
A Székelyföldön található múzeumi intézményeknek 1989 után rengeteg
konjunkturális nehézséggel kellett szembenézniük, és habár már nem akadályozta működésüket a diktatúrát kiszolgáló cenzúra vagy az átkos propagandaszemlélet, mégis évekbe telt, amíg a múzeumok többsége új utakat és
célokat talált. A magyar kultúrát és tudományt szolgáló intézményekké váltak, de a klasszikus beidegződéssel és elképzeléssel, miszerint ezek a múzeumok kizárólag a tudományok és a kutatók elefántcsonttornyai, bizony
elég későn sikerült szakítani. Ugyanakkor a rendszerváltás után a tudományos kutatók, tudósok markáns jelenléte sem volt a múzeumok erőssége.
Ennek a meghaladott nézetnek a másik véglete az, amikor a szakmaiság
teljes leépülésével egy múzeumra művelődési otthonnak szóló feladatokat
szabtak. Így kezdetben a székelyföldi múzeumok jövőképe megfoghatatlan
palettán mozgott: a rangos tudományos kutatóintézeti szerepkör zavaros
vágyálmától az elfelejtett és lezüllött falusi kultúrház rémképéig.
A szükségszerű váltás folyamatát erőteljesen befolyásolta az a tény is,
hogy a harmadik évezred elejétől szorosabb kapcsolatok épültek ki az anyaT ud om á n y é s kö z m ű v e l ő dé s a Tar i s z nyás Márt o n M úz eumba n
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országi múzeumokkal, így az új, modern, látogatóbarát múzeumi szemlélet és
értékrendszer megismerésével jelentős változások indultak el a székelyföldi múzeumokban. Ugyanakkor a 21. század elejétől kezdődően elindult egy
generációváltó folyamat, ahol az új intézményvezetők, szakképzett muzeológusok, régészek, múzeumpedagógusok megjelenésével új küldetést kaptak
az önálló státussal rendelkező intézmények. A modern múzeumi szemléletet
követve egyre nyitottabbá és érdekesebbé váltak, és nagyobb hangsúlyt kaptak a közművelődési programok és a publikációk. Az intézményeket fenntartó önkormányzatokkal való kapcsolattartás és viszonyulás is a legtöbb helyen
átértékelődött, az elöljárók felismerték a múzeumokat fejlesztő, modernizáló
beruházások fontosságát. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön és remélhetőleg Gyergyószentmiklóson is fontos inkubátorszerepet töltenek be a helyi közösség kollektív identitástudatának megerősítésében,
megőrzésében. A tudományos kutatások (publikációk) és közművelődési
események (új alapkiállítások) mellett az utóbbi néhány évben megjelentek
a szabadidős és szórakoztató programokat ajánló múzeumi rendezvények
(múzeumi fesztiválok), amelyek létjogosultságát, sikerességét a székelyföldi
múzeumok évről évre növekvő látogatólétszáma is alátámasztja.
A Tarisznyás Márton Múzeumnak hasonló körülmények között kellett
újra magára találnia az 1990-es évek közepén. Ebben az átmeneti évtizedben
a helyi lehetőségeket figyelembe véve rendkívül szűk mozgástérrel rendelkezett Gyergyószék egyetlen múzeumi intézménye. Sem megfelelő számú
emberi erőforrással, sem a működéshez és fenntartáshoz elégséges anyagi
támogatással nem rendelkezett a múzeum. A gyűjteménygyarapodást vizsgálva a meglévő leltárkönyvek alapján, megállapítható az a szomorú tény,
hogy 1980–2004 között sem vásárlás, sem adományozás, sem kutatás vagy
gyűjtés által nem bővültek a néprajzi, régészeti, történelmi, képzőművészeti és egyéb jellegű kollekciók. Kevés és elenyésző azoknak a tárgyaknak a
száma, amelyek valóban bekerültek ebben az időszakban a múzeumi raktárakba. Megemlíthető és alapos tudományos kutatási tevékenységet Tarisznyás Márton halála óta (1980) senki sem folytatott a múzeum keretén belül.
Az alapvető muzeológiai funkciókat sem tudta az intézmény szakszerűen
ellátni, hiszen a szakszemélyzet hiánya, a raktárak, kiállítótermek, irodahelyiségek, egyszóval a múzeumi székhely állagának rossz állapota alkalmatlan közeget jelentett a működéshez. Ehhez hasonlóan kevés rendezvényt
lehetett megtartani, és azokat is inkább a nyári szezonban. A múzeum a szó
szoros értelemében hibernált a téli időszakban, a látogatólétszám pedig
évek óta pangott. A múzeumi munkához szükséges korszerű eszközök és
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felszerelések teljességgel hiányoztak, csak a nevében élt a Tarisznyás Márton Múzeum.
2004-ben az intézmény vezetését a fent leírt állapotok között kellett
átvenni. Ebből az áldatlan és mozdulatlan helyzetből indult el a felzárkóztatás folyamata, amely a mai napig sem ért véget. A legegyszerűbb paramétereket tekintve az átvett örökség két műemléképületből (a székhely: a
Vertán-ház és a Tinka-vízimalom), 4 fős személyzetből (2 gyűjteménykezelő
és 2 teremőr), több mint 20 ezres tételű leltári gyűjteményből állt, amelyekhez köthető volt 2 régebbi alapkiállítás, melyek átlagéletkora akkor 15–20
év között lehetett. A nevetségesen alacsony költségvetés csak a béralapok
biztonságát szavatolta, rendszerint a munkaközösség többségének a minimálbérszinten való fenntartását.
A múzeum felzárkóztatásának egyik legnehezebb és leghosszabb folyamata a munkaközösség állományának fejlesztése volt. Egy évtizedig tartó
következetes, kitartó munkával sikerült olyan nagyrészt stabil, 10 személyből álló munkaközösséget összekovácsolni, amely megfelel mind az
adminisztratív elvárásoknak, mind a szakmai kihívásoknak. A fokozatos
alkalmazások, továbbképzések, előléptetések során a múzeumban található
gyűjtemények élére fiatal, elkötelezett szakemberek kerültek, akik nemcsak
a tárgyi örökség, hanem a vidék szellemi örökségének őreivé, kutatóivá
váltak. A néprajzos muzeológus (2004), a régész muzeológus (2007), a
művészettörténész muzeológus (2014), illetve a múzeumpedagógus (2015)
jelenléte jelentős mértékben konszolidálta a Tarisznyás Márton Múzeum
szerepét nemcsak a Gyergyói-medence közművelődési életében, hanem a
tágabb értelemben vett székelyföldi térség tudományos világában is. A kulturális, tudományos események és újabban a szórakoztató, szabadidős
programok változatossága megtöbbszörözte az évek alatt a Tarisznyás Márton Múzeum látogatottságát, nyitott intézménnyé vált, ami megkövetelte,
hogy időszakos jelleggel további külsős munkatársakat kelljen alkalmazni
a közönségszervezés és kapcsolat terén vagy a múzeumpedagógiai foglalkozások, illetve a kézműves tevékenységek szakszerű lebonyolításához. Így
szép lassan a környéken élő hagyományos népi mesterségeket ismerő kézművesek is az intézmény partnereivé váltak.
Úttörő jelentőséggel bír a régész muzeológus tevékenysége az intézmény történetében. 2008-tól kezdődően a múzeum keretén belül megindultak a régészeti kutatások. Az első években főleg a régészeti szolgáltatások
kaptak fő hangsúlyt, így a Gyergyói-medencében elérhetővé vált a régészeti felügyeletek elvégzése, illetve a régészeti mentőásatások saját erőforrásokból történő lebonyolítása. Fontos és szemléletváltó információhalmazt
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eredményeztek ezek a régészeti feltárások, gyakorlatilag az új régészeti adatok, jelentések figyelembevételével a Gyergyói-medencében található falvak, községek középkori és kora újkori történetének átértelmezésére adtak
és adnak lehetőséget. A gyergyóújfalvi, a gyergyótekerőpataki, a gyergyóalfalvi és a gyergyószentmiklósi plébániatemplomoknál végzett mentőásatások nagy részénél újra felszínre kerültek a középkori gótikus templomok
fundamentumai. Az innen származó régészeti leletanyag gyarapította a
múzeum régészeti gyűjteményét, sőt néhány csontmintának a C14-es ellenőrzését is elvégezve érdekes következtetéseket lehetett levonni. Egy másik
fontos régészeti kutatási irányvonalat jelentett a több éve zajló szisztematikus tervásatások projektje, amely több helyszínre is kiterjedt. A város északi határában magasodó hegyvonulat legmagasabb pontján, a Pricske-tetőn
(1545 m) található erődítmény és a közelében található vesztegzár (Kőházak) kutatása újabb fejezetet jelöl nemcsak a Tarisznyás Márton Múzeum
intézményes történetében, hanem a székelyföldi és erdélyi régészeti kutatások színterén is. Gyakorlatilag elkezdődött a székelyföldi és az erdélyi
középkori és újkori (Habsburg-időszak) határátkelőhelyek, útvonalak, kontumáciák (vesztegintézetek) régészeti kutatása. Ugyanakkor a pricskei lelőhely egyediségét, a tengerszint feletti magasságot figyelembe véve, izgalmas
és egzotikus kalandnak bizonyult helyt adni a két-három hétig tartó régészeti táboroknak. Mindenesetre szisztematikus régészeti kutatótábort 1500
méter magasan nem sok helyen lehet találni az országban. A tervásatások
tekintetében fontos helyszínnek bizonyult a város végén található Both vára.
Az itteni feltárások és a kevés leletnek a vizsgálata (C14) során kiderült a várépítésnek a jóval korábbra való keltezése, mint ahogy addig a történeti munkákban ez elfogadott volt.
Hasonló eredményességgel
zajlottak le a gyergyószár
hegyi Lázár-kastély szomszédságában elvégzett régészeti feltárások, ahol gót
település nyomait találták
meg a régészek. A múzeum
régésze a továbbiakban eljutott Maroshévíz vidékére,
ahol két évben is diagnózisfelmérés-jellegű
feltárásokat végeztek egy paleolitikumi hely beazonosítására.
Régészeti kutatások a pricskei vesztegintézetnél – 2014
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Ugyanígy, kilépve a Gyergyói-medence térségéből, az utóbbi években a
múzeum más vidékeken is vállalt régészeti feltárásokat: a gyimesi Rákóczi-
vár kutatása, avagy néhány felcsíki faluban elvégzett régészeti felügyelet.
Megállapítható, hogy az utóbbi évtizedben a múzeum régészeti részlege
bizonyult a legaktívabbnak, amely nemcsak a sokrétű régészeti feltárások
megszervezésében, a kutatások szakszerű elvégzésében merült ki, hanem
a régészeti gyűjtemény gyarapodását, a régészeti raktár megújulását tekintve is egyértelmű előrelépésnek tekinthető. 2011-ben a múzeum képesnek
bizonyult az országos méretű Pósta Béla Régészeti Konferencia megszervezésére, amely fontos kitörési pontot jelentett az intézmény számára szakmai szempontból. A kutatási eredmények felől mind a hivatalos jelentések
közzétételével, mind a tudományos tanulmányok megjelentetésével főleg
múzeumi évkönyvekben vagy akár a tudományos konferenciákon előadások
megtartásával lehetett kellő mértékben tájékozódni. Nem szabad elfelejteni,
hogy a tervásatási projektek idején a múzeum szoros szakmai kapcsolatokat
alakított ki a kolozsvári, jászvásári, târgoviștei egyetemi központokkal vagy
a kolozsvári akadémiai intézettel és más múzeumi intézményekkel. Ennek
lezárásaként a gyergyói múzeum és az EME együttműködésében kiadás
alatt van egy fontos tanulmánykötet, amely a város történetéhez szervesen
illeszkedő régészeti feltárások eredményeit fogja az érdeklődők számára
bemutatni Gyergyószentmiklós a régészeti kutatások tükrében címmel, Demjén Andrea szerkesztésében.
A gyergyói múzeum legnagyobb tárgyállományát a néprajzi kollekció
teszi ki. Mivel az intézmény 2004-ig nem rendelkezett néprajzos muzeológussal, addig esélye sem volt a régi, közel 20 éves állandó tárlatának a felújítására. A néprajzi gyűjtemény gyarapodása is megakadt a rendszerváltozás
előtti szinten, a néprajzos muzeológiát vagy kutatást senki sem végezte.
Az elmúlt évtizedben ez a helyzet némiképp változott. Az első komolyabb
néprajzi kutatás, illetve muzeológiai tevékenység 2005-ben indult el, ekkor
határozta el a múzeum, hogy olyan új néprajzi alapkiállítást hoz létre, mely a
székelyföldi múzeumok kiállítási repertoárjában hiányt képezhet. A kitűzött
cél, hogy az egyes gyergyói települések legalább egy teljes viselettel képviselve legyenek, megkövetelte a meglévő viseletgyűjtemény kiegészítését.
2005–2006 során a múzeum gyűjtőakciót szervezett, aminek következtében a viselet- és textilgyűjtemény közel 200 darabbal bővült, ami jelentős
szám a teljes (jelen pillanatban 800 darabot számláló) népi textíliagyűjtemény tekintetében.
2006 decemberére elkészült a Gyergyó ünneplőben című viseletkiállítás,
mely mai napig látogatható. A kiállítás két fő részből áll: a bevezető részT ud om á n y é s kö z m ű v e l ő dé s a Tar i s z nyás Márt o n Múz eum ba n
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ben a házi textilkészítés tárgyait mutatja be, olyan eszközöket, amelyek még
mindig sok gyergyói család tulajdonában megvannak, de már az új generációk nem igazán tudják róluk, hogy mire használták őket. A második részben
maguk a viseletek kapnak helyet – 21 teljes viselet mutatja be a 20. század
eleji gyergyói székelyek, románok, csángók öltözködéskultúráját, illetőleg
egy cigány női viselet a gáborok közösségét képviseli. A kiállítás pozitív
visszhangja az évek során meghozta azt az eredményt is, hogy az egyre erősödő érdeklődés a gyergyói hagyományos székely viselet rekonstruálását
illetően a múzeumot is „képbe helyezi”. Egy másik fontos eredmény ennek
kapcsán az, hogy a kiállítás megnyitásával egy időben múzeumpedagógiai
foglalkozások indultak az intézményben, létrejött a Játszóház, ahol főként
textilkészítők tevékenykedtek 2006-tól kezdődően. Páll Etelka kézművessel (növényi festővel és székelyfestékes-készítővel), illetve az általa képviselt Portéka Egyesület más tagjaival való együttműködés eredményezte azt,
hogy néhány évig egy Textilházként emlegetett kis műhely is működött a
múzeum udvarán. Az együttműködés
eredményeként
sikerült megvalósítani 2011ben a Páll Etelka székely festékesei című néprajzi vándorkiállítást, mely a hozzá
készített háromnyelvű katalógussal (Székely festékesek,
2012) együtt több székely
földi múzeum mellett Magyarországon is bemutatásra A Székely festékesek – 2012
került.
A múzeum néprajzi gyűjteményének a textilkollekció mellett nagyon
fontos részét képezi a Tarisznyás Márton gyűjtőmunkájának köszönhetően gazdagított hagyományos gyergyói kézművesség, kisiparosság tárgyi
öröksége. A hagyományos székely mesterségek (főként a fával kapcsolatos tevékenységek, mint erdőkitermelés, ácsmunka, asztalosság, kerekesség, kádárság stb.) mellett olyan kismesterségek tárgyi örökségét is őrzi a
múzeum, mint a részben a gyergyói örmények által is művelt mészárosság,
tímárság vagy a kalapos, kefekötő mesterség. A 2004 előttről örökölt tárgyállomány folyamatosan bővült, így 2016-ra a régi gyűjtemény és az utóbbi
években beérkezett tárgyak együttese egy újabb kiállítást tesz időszerűvé.
A tárgyi örökség mellett a múzeum a gyergyói szellemi kultúrának is
figyelmet szentelt. A múzeumot képviselő néprajzos muzeológus publiká
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ciói múzeumi évkönyvek, illetve a Kriza János Néprajzi Társaság kiadványai,
valamint egy 2011-ben megjelent önálló kötet (Szőcs Levente: 20. századi
gyergyói népi önéletrajzok – a népi önéletírás funkciói) keretei között is a gyergyói népi írásbeliségre hívták fel a figyelmet.
A múzeum jelentős képzőművészeti gyűjteménnyel is rendelkezik. A legértékesebb részét a Karácsony János-gyűjtemény, az Elekes Vencel-gyűjte
mény és újabban, 2012 óta az Incze Ferenc letétbe helyezett hagyatéka
képezi. Időközönként ebből a gyűjteményből merítve a múzeum szervezett
időszaki, szezonális kiállításokat önismétlő ciklusokként, de ugyanmód
más helyszínekre az értékesebb alkotások nem nagyon jutottak el, hiszen az
anyag feldolgozatlansága miatt a szakmai réteg sem ismerte. Egy zárt belső
körforgásban hevert a képzőművészeti gyűjtemény, amely a városi galéria
felszámolása óta (1995) továbbra is várta (várja) a jobb időket. Kitörési
pontnak bizonyult a 2013-ban kísérleti jelleggel megszervezett, a nagyszebeni Brukenthal Múzeummal közösen jegyzett Incze Ferenc-kiállítás a Kék
Házban, és ez a vállalkozás továbbra is megerősítette a szakavatott muzeológus szükségét. 2014. év első felében egy művészettörténész muzeológussal gyarapodva, megkezdődött a Karácsony-gyűjtemény számbavétele,
életművének kutatása, hiszen a múzeum nagyszabású kiállítás megrendezésében volt érdekelt a festőművész halálának 40 éves évfordulójára emlékezve. Széles körű kutatás indult meg, megkezdődött Karácsony János
életművének, alkotásainak szakszerű digitalizálása, számos magántulajdonban levő műalkotást sikerült a múzeum vonzáskörébe beilleszteni. A 2014
végén megnyílt nagy sikerű kiállítást a következő évben egy hiánypótló
háromnyelvű katalógus kiadása követte Forgácsok Karácsony János életművéből címmel, amelyben részletek olvashatók a festőművész eddig nem
ismert önéletírásából. A továbbiakban körvonalazódik egy albumba foglalt
monografikus életmű kiadása is, de mindezt egy széles körű kutatásnak és
adatgyűjtésnek kell megalapoznia.
A múzeumok lelke a gyűjtemény, ezért az utóbbi évtizedben folyamatos figyelmet szentelt a kis múzeumi munkaközösség arra, hogy akár esetleges, véletlenszerű alkalmakat kihasználva, vagy akár előre megtervezett
kutatógyűjtéseket szervezve, gyarapítsa a gyergyói múzeum kollekcióit.
Itt külön szót érdemel a magángyűjtemények, hagyatékok átvétele, amelyek
vagy letéti formában, vagy adományozás folytán az intézmény kezelésébe
kerültek. Ezúton került a múzeum tulajdonába Tarisznyás Márton teljes
kézirathagyatéka 2009-ben, melynek feldolgozása még várat magára, illetve
dr. Jakab Gyula geológus megőrzésre és közkinccsé tételre kölcsönkapott
páratlan ásvány- és kőzetgyűjteménye, amelyből 2008-ban egy nagyszabáT ud om á n y é s kö z m ű v e l ő dé s a Tar i s znyás Márt o n M úz eumba n
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sú természettudományi kiállítás nyílt meg a múzeumban. A mai muzeológiai
elvárásokat figyelembe véve egy értékes látványraktárként lehetne rangsorolni, amely a ditrói szienitváltozatokat bemutató szakteremmel is rendelkezésére áll a geológusoknak.
Történeti és néprajzi vonalon szintén a magángyűjtők bevonásával megkezdődött a digitális fényképarchívum fejlesztése, amely során az elmúlt
évek alatt ritka és értékes virtuális jellegű vizuális örökséget sikerült összegyűjteni a Gyergyói-medence másfél évszázadáról. Az értékes régi fotográfiák népszerűsítése érdekében és a vidék helytörténeti eseményeinek,
jelenségeinek megismertetése céljából minden évben egy falinaptárt ad ki a
múzeum, amelyben az intézmény népszerűsítése mellett fontos szerep jut a
helyi identitástudat fejlesztésének is.
A közművelődési programok tekintetében az utóbbi években számtalan változatos eseménynek adott helyet a gyergyói múzeum. Az alapvető
szándék, a nyitott kapuk elve, hogy mindenki számára elérhetővé tenni a
múzeumi szolgáltatásokat, programokat, úgy tűnik, jó úton haladt, mert
a látogatottság – a kisebb méretű éves ingadozásoktól eltekintve – évről
évre nőtt. Alapvetően az iskoláskorú fiatalok megszólítása volt sikeresebb,
a városi és községi iskolák szervezett formában évente többször is meglátogatták az újabb és újabb időszaki kiállításokat, illetve részt vettek és
bekapcsolódtak a múzeum szabadtéri rendezvényeibe. 2006-tól rendszeresen és tematikus jelleggel szerveztünk múzeumpedagógiai és kézműves
foglalkozásokat, a kezdeti években szó szerint hemzsegtek a gyermekek az
interaktív szemléletű rendezvényeken. Több esetben külső munkatársak és
kézművesek segítségére volt szükség, hogy a heti rendszerességgel tartott
programokat minőségi romlás nélkül lehessen levezényelni. A hagyományőrző és kézműves tevékenységek legfontosabb partnerei a helyi Portéka
Egyesület és a Csabafiak Egyesülete voltak.
A tanintézményekkel való együttműködés új lendületet kapott akkor,
amikor az oktatási minisztérium bevezette az iskolán kívüli tevékenységek
megtartásának kötelezettségét, és az Iskola másként című egyhetes program idején a térség iskoláinak nagy része egy tanítási napot a múzeumban
töltött el. Nagy kihívásnak bizonyult, hogy délelőtti foglalkoztatás gyanánt
egy röpke hét alatt ebben a kis múzeumban hogyan lehet több, mint 2000
gyermeket befogadni és aktivizálni. Mivel a visszajelzések reménykeltőeknek bizonyultak és bátorító hatással voltak, a Tarisznyás Márton Múzeum
nemcsak az iskolai időszak idejére hirdetett különféle programokat az iskolás célközönség számára, hanem 2010-től kezdődően vakációs tábori programokat is szervezett.
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Tehát a helyi közösséggel zajló kommunikáció ezáltal új dimenziókra
talált. Nemcsak a nemzeti, vallási ünnepek és más jeles események alkalmával mozdult meg az intézmény a maga programjaival, hanem egyre inkább
figyelve a helyi kulturális piac igényeit, különböző szabadidős és szabadtéri
kulturális és szórakoztató programokat is útjára indított, először kísérleti
jelleggel, majd folytatva azokat a hagyományteremtés céljából. Így indult
útnak a magyarországi múzeumok
mintájára szervezett Múzeumok
Éjszakája rendezvény, amelyet első
ízben 2007-ben szervezett meg a
gyergyói múzeum, majd ezt követte a 2014 óta megszervezett Esztenafesztivál, amelynek a múzeum
udvara ad helyet, és igazi autentikus
gasztronómiai fesztiválnak, illetve
az eltűnőben levő hagyományos
pásztorkodásnak lett az ünnepe és
találkozási alkalma. Ezek a szabad- Esztenafesztivál – 2015
téri rendezvények valójában több
ezer embert hoztak be a múzeum közelségébe, lokális és területi szinten
is tovább erősítve a múzeum hírnevét. A gyermeknapi rendezvényekről,
koncertekről, ünnepi megemlékezésekről, ismeretterjesztő előadásokról,
könyvbemutatókról, időszakos kiállítások megnyitásáról beszámolni egy
évtizednyi időszak függvényében a bőség zavarát jelentené.
Összegezve a fent megemlített kulturális termékek és szolgáltatások
sokféleségét, a gyergyói múzeum prioritásnak tekintette a helyi társadalom,
a gyergyói városi és falusi közösség bevonását a múzeumi értékközvetítő,
-megőrző és -újraalkotó folyamatába, tudatosan erősítve a lokális szemlélet fontosságát, hiszen a 21. században a helyi kulturális intézményeknek
egyre nagyobb erőfeszítést kell fektetniük arra, hogy stabilan fenntartható és elismert funkciókkal felvértezett szakintézmények maradhassanak
a 21. század kihívásainak teljesítésében. Így a gyergyói múzeum a lokális
szemlélet stratégiáját követve első számú szövetségesnek a helyi iskolákat nyerte meg, ami abban nyilvánul meg, hogy a látogatási csúcshónapok
kivétel nélkül a tanítási időszakra esnek. A látogatólétszám növekedése is
ezt erősíti, a helyi kulturális piac igényeinek a helyes felismerését követve
például a 2014-es év rekordévnek könyvelhető el a fizető látogatók kategóriáját elemezve. A közel 7000 fizető látogató nem tűnik soknak, de a
2004. év adataival (1000 látogató) összehasonlítva jelentős növekedésről
T ud om á n y é s kö z m ű v e l ő dé s a Tari s z nyás Márt o n Múz eum ba n
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lehet beszélni. A turizmusból származó látogatólétszám alakulását tekintve
nem mondható el ugyanez, sőt inkább az évek során tapasztalt stagnálásról kell beszélni, mintsem látványos növekedésről. Ilyen téren van mit tenni,
aminek elsőrangú feltétele az lehet, ha komolyabb fajsúlyú kulturális beruházások célkeresztjébe kerül a múzeumi intézmény. A befogadóképesség
javítása és növelése, a látogatóbarát és többnyelvű interakciós rendszerek
igénye, a múzeumi szolgáltatások minőségének javulása nélkül nem fog a
Tarisznyás Márton Múzeum a turizmusból kinyerhető hozzáadott értéknek
a haszonélvezője lenni.
A helyi örökséget megőrző és közvetítő szakintézményként a múzeum
nem mondhat le azokról a stratégiai tervekről, amelyek az utóbbi évtizedben kristályosodtak ki, és elsősorban a hitelesség, a látványosság, az egyediség, illetve a tradíció és az innováció összhangjának szerves szimbiózisát
követve egy erőteljes expanzív jelenlétre törekszik az elkövetkező években. A Tinka-malom környezetében elképzelt Vízzel hajtott szerkezetek
múzeumának első kísérleti projektjeként már 2006-ban megépült az első
rekonstrukciós objektuma, egy működő vízifűrész, amely ma is áll. A koncepció továbbra is felvállalható, az intézmény készül a részleg újranyitására és a további fejlesztések kivitelezésére. A koncepció alapján elsősorban
turisztikai objektumként van elképzelve a részleg működtetése. Ugyanígy
a múzeum szomszédságában sikerült 2009-ben elnyerni egy szép polgári
ház adminisztrálási jogát, amely a város tulajdonában lévő ingatlan. Itt azóta
a régészeti részleg rendezkedett be, illetve a gyűjteménykezelő-restaurátor
műhely működik. A meglévő funkciók mellett jövőbeni rendeltetése alapján
egy állandó képzőművészeti galériának és időszaki kiállítótermeknek adna
végleges helyet. Közel 800 négyzetméteres kiállítótér kiképzéséről van szó,
így jelentős mértékben növelné a jelenlegi korlátozott kiállítási felületeket.
Amint olvasható a beszámolóban, illetve tapasztalható a helyszínen
és a helyi közvélemény szintjén, jelentős elmozdulás történt a Tarisznyás
Márton Múzeum háza táján az utóbbi évtizedben. A felzárkóztatás folyamatának vagy a modernizációs törekvések folytatásának szándéka a
továbbiakban is meghatározza a múzeumi munkaközösség ez irányú elkötelezettségét, és úgy tűnik, a Tarisznyás Márton Múzeumnak sikerült azon az
úton elindulnia, amely lehetőséget biztosít a specifikus múzeumi küldetés
megvalósítására.
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A múlt értékei, a jelen kutatásai,
a jövendő céljai
az Erdélyi Múzeum-Egyesületben
Bitay Enikő

„Az erdélyi magyar tudományos törekvések kérdésével csak az foglalkozzék, akiben van szeretetig menő objektivitás és objektivitásig menő
szeretet, aki tehát bele képes helyezkedni azokba a csaknem sorstragédiáknak nevezhető személyes életküzdelmekbe, amelyeket az erdélyi tudósok minden időben az ellenséges körülményekkel, a fagyasztó közönnyel,
a lenézéssel, a kicsinyességgel és testvérharcokkal folytattak.” 1

Bevezető EME: a múlt értékei, a jelen kutatásai, a jövendő céljai

Az

Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) arra törekedett és törekszik,
hogy működésével hidat verjen a múlt értékei, a jelen kutatásai,
a jövendő eredményei közé, s mindezzel a magyar tudományt, az erdélyi
magyar közösséget szolgálja. A múlthoz való ragaszkodás nem csupán az
elődeink munkássága előtti tisztelgést jelenti, hanem mindazt a tudományos
törekvést és értékrendet, amely az erdélyi tudományosság megmaradásához, fenntartásához szükséges. A neves erdélyi filozófus, Tavaszy Sándor
a tudományosság lényegét nemzetünk számára 1930-ban így határozta
meg: „A nemzeti élet szerkezetében a tudományosság az az intellektuális gerinc,
amelytől függ a nemzeti szellemi élet fennmaradása”. 2 Ugyancsak ő állapította
meg a magyar tudományosság múltjáról, hogy „… nemcsak kapcsoló pontokat
1 Tavaszy Sándor: Magyar tudományos törekvések Erdélyben. EM XXXV(1930). 217.
2 Uo. 215.
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nyújt a biztos és határozott irányú tudományos fejlődés számára, hanem nagy
erkölcsi erőforrás is, amely tudományos existenciánk fenntartását táplálja”. 3
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos és művelődési életének civil szervezete, amely gr. Mikó Imre kezde
ményezésére alakult meg az 1859. november 23–26. között Kolozsvárott
megtartott közgyűlésen (akkor Erdélyi Múzeum-Egylet néven). Megalakulása óta a történelmi viszontagságok, a kisebbségi lét nehézségei ellenére hű
maradt felvállalt céljaihoz, s intézményes kerete mindvégig az erdélyi tudományos élet jelentős meghatározója volt. Noha létrejötte és működésének
fenntartása komoly erőfeszítéseket követelt, mindig voltak erre hivatott
elkötelezett tagok, vezetők, támogatók, akik az EME-eszmét szívügyükként
kezelték, s megtartották/működtették az EME intézményes keretét az erdélyi tudományos élet fenntartásához.

Előzmények és megvalósulás
Erdélyben, a „kisebbik magyar hazában” a 18. század közepén jelentkezett
először az akadémiai gondolat, a magyar tudományos élet megszervezé
sének szándéka. A „tudomány- és múzeumszervező gondolat első erdélyi
harcosai”-nak sorát, ahogyan Szabó T. Attila nevezte őket, 4 Bod Péter
egyháztörténész nyitotta meg, aki 1760-ban vetette fel egy tudós társaság
létrehozásának szükségességét, majd a könyvtáralapító Batthyány Ignác
püspök szándékozott történetkutató intézetet létrehozni, sajnos sikertelenül. Aranka György az 1791. évi országgyűlésen létrehozta az Erdélyi Magyar
Nyelvmívelő Társaságot, majd 1792-ben megszervezte a Régi Kézirások Társaságát, a régi erdélyi történeti és emlékiratok, kéziratban heverő írások
kiadása végett. Döbrentei Gábor 1814-ben indította el az első erdélyi tudományos folyóiratot, az Erdélyi Muzéumot, s egy akadémiai jellegű társaság
tervét dolgozta ki a Magyar Tudós Társaság mintájára. 5 Bölöni Farkas Sándor 1829-ben az erdélyi múzeum felállításának gondolatát veti fel, sajnos
közöny fogadja tervét.
Az EME létrejöttének első lépése az a jelentős adományfelajánlás,
melyet írásban az 1842-es országgyűlésen terjesztett elő gr. Kemény József
és gr. Kemény Sámuel egy Nemzeti Múzeum felállításának céljából. Kemény
3 Uo.
4 Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története és feladatai. EME, Kolozsvár, 1942. 6.
5 Kelemen Lajos: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület múltja és jelene. EME, Kolozsvár, 1909. 1–3.
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József mintegy 15 000 kötet könyvet, több ezer kéziratból, illetve oklevélből álló gyűjteményt, Kemény Sámuel pedig jelentős ásványgyűjteményét kívánta átadni a nemes célra. Az országgyűlés örömmel fogadta a felajánlást, a megvalósulás azonban sokáig húzódott. A múzeumfenntartó egyesület megalapítását a szabadságharc leverése után, az abszolutizmus kedvezőtlen körülményei között gr. Mikó Imre vette kézbe, megmozgatva a teljes
erdélyi társadalmat s megszerezve a kormányzati jóváhagyást is. Valóságos
nemzeti ünnep volt az 1859. november 23–26. között tartott kolozsvári közgyűlés, amely az egyesület hármas célját ekképpen határozta meg: múzeum
felállítása s fenntartása, a múzeumi gyűjtemények tudományos feldolgozása,
illetve a tudomány és művelődés magyar nyelven való terjesztése.
Az EME megalakulását követően mindig voltak fordulópontok, amikor
tevékenységét, működését az éppen kialakult politikai, társadalmi helyzet,
avagy szükségletek határozták meg. Első évtizedét a gyűjtemények nagyarányú fejlesztése határozta meg a legkülönbözőbb társadalmi rétegek adományai révén, elhelyezésük is megoldódott a gr. Mikó Imre adományozta
nyári villában. 1867-től kezdve kivette részét a korszerűsödés útjára lépett
Magyarország tudományos életének fejlődésében.
Amikor az ország második egyetemének megalapítása került napirendre 1872-ben, Kolozsvár azzal nyerte meg a versenyt, hogy gyűjteményeinek
használatát évi bér fejében átengedte a létesítendő új felsőoktatási intézménynek. A Mikó-villa tizenkét hold kiterjedésű kertjét szintén felajánlotta
a tervezett egyetemi építkezések céljára, itt épültek fel később a klinikák
Az EME és az egyetemet fenntartó állam között létrejött szerződés
értelmében a különféle gyűjteményeket (könyvtár, kézirattár, később levéltár, természettudományos gyűjtemények, érem- és régiségtár stb.) közösen megállapított terv szerint fejlesztették, az egyesület pedig tudományos
folyóiratokat adott ki (Erdélyi Múzeum, Orvostudományi Értesítő), amelyek
az egyetem szakemberei számára is megjelenési lehetőséget biztosítottak.
Az 1919-es impériumváltást követően az EME nemzeti tudományos
jelentősége még inkább felértékelődött, működésének folyamatos fenntartása ezért volt fontos a kisebbségben élő magyar tudós társadalomnak,
ennek jegyében működik ma is. A két világháború közötti időszak erdélyi
magyar tudományos törekvéseit Jancsó Elemér három korszakra bontja
a Magyar tudományos élet Erdélyben 1918-tól napjainkig című tanulmányában: a „próbálkozások kora” (1918–1926 között), majd a „csendes erőgyűjtés” (1926–1930), s végül a „fellendülés” (1930–1937). Véleménye szerint ez
utóbbi korszak eredményei kiemelkedőek, „ekkor erősödik meg az EME és
lép ismét az aktív munkálkodó útjára”. 1931-től újraindult az Erdélyi Múzeum
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Gr. Mikó Imre nyári villája, melyet az EME-nek adományozott

Gr. Mikó Imre portréja
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folyóirat évi négy számmal, a rendszeres tudományos előadások pedig
nagyszámú közönséget vonzottak. 6
Fontos megemlíteni, hogy az EME sajátos arculatú, többrétegű, több
pillérre támaszkodó, de nem kizáró jellegű tudományos intézmény volt;
mellette számos új intézmény, rövidebb-hosszabb ideig működő tudományos műhely jött létre. 1940 őszén az Erdélyi (Magyar) Tudományos Intézetet azzal a céllal alapították Kolozsváron, hogy a humán tudományok,
elsősorban a történelem és népélet tanulmányozásának szentelje tudományos erőit. Az államilag fizetett, ún. intézeti tanárok mellett az egyetemről
meghívott külső tanárok kapcsolódtak be az itt folyó tudományos munkába. A későbbiekben néhány egyetemi oktató a politikai viszonyok kedvezőtlen változása miatt az EME-ben mintegy „menedékre lelt”. Az egykori
munkatársak között ott találjuk Szabó T. Attilát, aki 1936-tól levéltári munkatársként tevékenykedett, s aki 1940–47 között mindvégig szívügyének
tekintette és fontosnak tartotta az Egyesületben vállalt tudományos missziójának (pl. az Erdélyi Múzeum és a Tudományos Füzetek szerkesztési munkálatainak) továbbvitelét. Venczel József szociológus az egyetemről való
erőszakos eltávolítása után (1947) az EME főlevéltárosaként tudományos
kutatómunkát végezhet.
Az EME, mint intézményes keret, mindig a gerincét képezte az erdélyi
magyar tudományos életnek, s igyekezett az időközben kialakult társintézményekkel jó összhangban, eredményesen működni.
1950-ben azonban a kommunista diktatúra betiltotta az EME működését, s újraindítására csak az 1989-es változások után kerülhetett sor. Ez év
decemberében néhány kolozsvári értelmiségi kifejezte kívánalmát a Bolyai
Egyetem és az EME mihamarabbi visszaállítását illetően, s a következő év
januárjában néhányan (Jakó Zsigmond, Kiss András, Kántor Lajos, Csetri
Elek, Benkő Samu, Jenei Dezső, Nagy Jenő, Sipos Gábor stb.) össze is gyűltek annak érdekében, hogy megvitassák az intézmény újraindításával kapcsolatos teendőket.
A mintegy ötvenéves kényszerszünet nem szorította vissza az EME tagságának tudományos törekvéseit, csendben, de eredményesen folytatták
munkájukat, ki-ki egyszemélyes otthoni műhelyében, s a szakmai megbeszélésekhez is találtak alkalmat. Például a tudósok számára a vasárnapi bükki
séták kínáltak lehetőséget a beszélgetésre Jakó Zsigmond, Szabó T. Attila,
Kiss András, Benkő Samu és mások részvételével.
6 Jancsó Elemér: Magyar tudományos élet Erdélyben 1918-tól napjainkig. Bp. 1937. Láthatár, 1. sz.
14–20, 2. sz. 74–80. http://ispmn.gov.ro/uploads/006Jancso_Magyar%20tudomanyos%20elet.pdf
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Az 1990 márciusában újraalakult EME igyekezett tehát folytatni azt a
küldetést és társadalmi szerepet, amelyet alapítói megálmodtak, és intéz
ményi rendszerét az új körülményekhez képest kívánta kiépíteni.

Az EME küldetése, célja
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület küldetése az anyanyelvű tudományművelés, a gyűjteményeibe tartozó kulturális örökség megóvása és tudományos feldolgozása, továbbá a tudományos ismeretek terjesztése a romániai
magyarság körében. Az EME feladatának tekinti, hogy az erdélyi magyar
hagyományokat ápolja, az egyetemes magyar tudományosságot szolgálja, és az európai kultúra és tudomány értékeit gyarapítsa. Rendezvényei
keretében ismerteti a nemzetközi és a helyi tudományos eredményeket, és
ezáltal teljesíti a romániai magyarság művelődése, szellemi gazdagodása
érdekében vállalt feladatát.
Mint említettük, az EME több pilléren álló intézmény, mely hét szakosztályt, hat fiókegyesületet, ifjúsági szakcsoportokat, kutatóintézetet, könyvtárat, digitális adattárat és kiadót működtet stratégiai céljai megvalósítása
érdekében.

Az EME tízéves múltja (2005–2015),
tudományos törekvéseinek mérföldkövei
Jelen írás röviden áttekinti az EME elmúlt tízéves tudományos tevékenységét, fontosabb mérföldköveit, törekvéseit és eredményeit. Ez a periódus
egybeesik azzal az időszakkal, melyben az EME kialakította és megszilárdította az itt folyó tudományos kutatás intézményes kereteit, korszerűsítette és szakosztályokkal bővítette tudományterületi tevékenységét, illetve a
tudomány terjesztésében, népszerűsítésében vállalt szerepet. E tevékenység fontosabb állomásai:
• 2005–2006-ban akkreditáltattuk az EME kiadóját, valamint két folyóiratát: az Erdélyi Múzeumot és az Orvostudományi Értesítőt.
• 2005–2006-ban létrehoztuk az EME Kutatóintézetét. 7
• 2007 januárjában az Információs és dokumentációs központot avattuk a
központi könyvtárunkban, melynek keretében az Elektronikus infor7 A 2006. március 11-én tartott közgyűlés fogadta el az EME Kutatóintézetének szervezeti és működési szabályzatát.
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mációs szolgáltatás (EISZ), illetve a könyvállományunk elektronikus
katalogizálása is beindult.
2007-ben akkreditáltattuk, pontosabban minősíttettük a kutatóintézetet, ezáltal romániai állami (Országos Felsőoktatási Kutatási Tanács)
kutatási forrásokat sikerült pályáznunk, s meg is nyernünk.
2008-tól kezdve meghatározott idejű kutatási programokat indítottunk
külső munkatársak számára, kezdetben az intézmény által megszabott
témákban, majd fokozatosan teret biztosítottunk a különböző szakterületeken való kibontakozásra, a szakosztályok által javasolt és igényelt témákban is. A felvállalt programokba a fiatal kutatók bevonása
volt a cél, ugyanakkor ezzel a szakosztályokat is erősíteni kívántuk a
kutatás-népszerűsítési és a kiadványokban vállalt szerepük mellett.
2010-ben avattuk az intézményi repozitóriumot, az Erdélyi digitális
adattárat, mely a tudományos kutatáshoz szükséges adatok tárolására, szolgáltatására s az eredmények megjelentetésére, terjesztésére
egyaránt lehetőséget nyújt.
2011-től az EME működését programokban határoztuk meg, s pályáz
tattuk a megvalósítani kívánt projekteket. Így a tervezés, működtetés
és megvalósítás követése tervszerű volt, illetve adott periódusra voltak kalkulálva, logikai rendszerben működtetve.
A 2011-től indult Kolozsvári Magyar Napok augusztusi forgatagába
aktívan kapcsolódtunk be rendezvényeinkkel a szakosztályok révén,
ezzel is erősítve s népszerűsítve tudományos tevékenységüket, s tettük széles körben ismertté eredményeinket.
2012-ben avattuk a Periodikák az Erdélyi digitális adattárban (PEDA)
modult. A program célja: a ritkaságszámba menő, Erdélyben megjelent,
sokak által ma is használt szakmai folyóiratok digitalizálása; ekkor
került sor a 150 éves Keresztény Magvető digitalizált változatának
ünnepélyes bemutatójára, melynek teljes digitalizált anyaga felkerült
az EDA-ba, s ma is folyamatosan bővül új számaival.
2012-ben a román akkreditációs intézet újra változtatott a kiadók
besorolási követelményein. Az EME kiadója megtartotta korábbi B
kategóriás minősítését a történelem és a kultúratudományok kategóriában, majd megszerezte a B kategóriát a filológia tárgykörére, valamint a C kategóriát az előadó-művészetek témakörben is. Az Erdélyi
Múzeum folyóirat is megőrizte a B minősítést, csupán a kategóriák
változtak a bizottság döntése alapján: történelem és kultúratudományok, filozófia és filológia. Ezenkívül az Erdélyi Tudományos Füzetek
sorozatot is elismertettük.
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• 2013. december 7-én újraalakult a csíkszeredai fiókegyesület (Balázs
•
•
•
•
•
•

Lajos tagtársunk kezdeményezésére).
2013-tól üzemel könyvtárunk új katalógusa, amely a Hun-Téka rendszerben működik. Az indítófelület elérhetősége: http://portal.eme.ro.
2014-ben két kiállítással is igyekeztünk gyűjteményeinket láthatóvá
tenni (Kolozsvár ipartörténete és az első világháború centenáriumához kapcsolódó témákban).
2014. július 29-én intézményünk és a Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár együttműködési megállapodást kötött, ennek révén több
közös digitalizálási programot is megvalósíthattunk.
2014-ben megalakult az EME sepsiszentgyörgyi fiókegyesülete (Bíró
Boróka Júlia tagtársunk kezdeményezésére).
2015. május 4-én a Magyar Tudományos Akadémiával kötött megújított
együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására került sor Budapesten az MTA évi rendes közgyűlésén.
2015-ben a Magyar Tudomány Napja Erdélyben (MTNE) rendezvényünk plenáris ülésére Lovász László matematikus akadémikust, az MTA
elnökét hívtuk meg előadás tartására, illetve a romániai magyar tudósokat foglalkoztató intézményeknek adtunk teret saját intézményük kutatási tevékenységeinek bemutatására.

Mindezek után tekintsük át az EME szerkezetét, s ismerjük meg felvállalt
programjait, különös tekintettel az elmúlt 10 év munkásságára.

Az EME mint integrált tudományos keretintézmény
szerkezete, struktúrája
Az EME szerkezetét áttekintve láthatjuk, hogy intézményünk az egyes
tudományágak művelőit és a tudománypártoló érdeklődőket – mintegy
2680 tagot 8 – egyaránt összefogja. Ez a sajátossága egyben előnye is a több
pilléren működő intézménynek. Saját kutatóintézettel, szolgáltató jellegű
tudományos könyvtárral rendelkezik; digitális adattárat, tudományos szakosztályokat, ifjúsági szakcsoportokat, kutatóműhelyeket, fiókegyesületeket, illetve könyvkiadót működtet.

8 2015 év elején.
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Közgyűlés
Választmány
Elnökség

7 szakosztály

Könyvtár,
információs és
dokumentációs
központ

6 fiókegyesület,
ifjúsági szakcsoportok

Kutatóintézet

Kiadó

Az EME szervezeti felépítése

Az EME sajátos struktúrája révén a kutatás iránt érdeklődők között
megtalálni mind a tapasztalt, nyugalmazott egyetemi oktatót, mind az aktív
oktatót, kutatót, aki által a fiatal nemzedék (kutató, egyetemi hallgató,
doktorandusz) is bevonható a tudományos élet vérkeringésébe.
Röviden áttekintjük az EME szerkezeti egységeit, melyek a tudományos
élet és a kutatások elősegítésére hivatottak.
SZAKOSZTÁ LYOK , I FJ Ú SÁ G I S Z A KC S O PO RT O K ,
K UTATÓM Ű H E LY E K , FI ÓKEG Y E S Ü L E T E K

A szakosztályok tevékenysége sokrétű és szerteágazó, legfőképpen ismeretterjesztő, tudomány-népszerűsítő rendezvényeket tartanak. Az egyes
szakterületeken a tudományos közösséget erősítik, s kutatási tevékenységeket is felvállalnak. Aktívan ápolják az intézményközi kapcsolatokat,
és folyamatosan erősítik az egyetemeken folyó oktatói, kutatói tevékenységeket. Ugyanakkor tevékenységükkel hozzájárulnak az EME kutatási,
könyvkiadási programjaihoz. Az EME-nek jelenleg hét szakosztálya fogja
át a különböző szakterületek érdeklődőit és tudományművelőit: I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály, II. Természettudományi
Szakosztály, III. Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály, IV. Jog-,
Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály, V. Műszaki Tudományok Szakosztály, VI. Matematikai és Informatikai Szakosztály, VII. Agrártudományi Szakosztály.
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Az EME felkarolja, támogatja az utánpótlást biztosító, a kutatási munkára ösztönző ifjúsági szakcsoportok tevékenységét, mint például a GEKKO
(Geológus Egyetemisták Kolozsvári Kutató Osztálya), KOMATE (Kolozsvári Magyar Történészhallgatók Egyesülete).
Az EME-nek jelenleg 6 működő fiókegyesülete van: Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Szilágysomlyó, Zilah
és vidéke. A fiókegyesületek létrejötte és működése a helyi tagtársak igényeinek megfelelően alakul. A fiókegyesületek révén az EME által felvállalt
tudományos tevékenységek kiterjednek olyan vidékekre is, ahol nagy szükség van a tudományos élet fellendítésére.
Egyesületünk tudományos tevékenységet folytató műhelyeket, szakcsoportokat is támogat. Így például a Pósta Béla Egyesületet, mely a romániai
magyar régészek reprezentatív szervezete. Tevékenységük szorosan összhangban van az EME kutatási törekvéseivel, s a közös kutatási programokban is részt vállalnak, akárcsak az EME által kiadott Dolgozatok az Erdélyi
Múzeum Érem- és Régiségtárából című időszakos kiadvány szerkesztésében.
2015-ben fiatal építőmérnökök által alapított szervezet, a Meeting – Erdélyi
Magyar Építőmérnök Társaság partnerként csatlakozott intézményünkhöz,
kiemelten tudomány-népszerűsítő, műszaki szakmai fejlesztő és közösségépítő tevékenységük az EME Műszaki Tudományok Szakosztályának céljaival összhangban van, s ezt jól kiegészítik a specifikus szakma révén is.
A Z EM E KÖN Y V TÁ RA , A Z I NF O R MÁ C I Ó S
É S DOKU M E N TÁ C I ÓS KÖ Z PO NT JA

Az Erdélyi Múzeum-Egyesületben folyó kutató és tudomány-népszerű
sítő munka már a kezdetektől a könyvtárra alapozódott. A könyvállomány
folyamatosan bővül részint adományok, részint vásárlás és csereprogramok
útján. A központi épület mellett a Jordáky-ház és a Lőrinczi-ház is várja
olvasóit, ahol az érdeklődők egyaránt tanulmányozhatnak szépirodalmi
és tudományos jellegű kiadványokat, ugyanakkor a Lőrinczi-ház lehetővé
teszi személyi hagyatékok, kéziratok tanulmányozását is. Az EME Információs és Dokumentációs Központja biztosítja a digitális dokumentumokhoz
való hozzáférést is. Beszélhetünk itt az EISZ, az ADT adatbázisokról, illetve
az EME saját repozitóriumáról, az Erdélyi digitális adattárról.
A Z EM E KI A D ÓJ A

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadója a rendszeresen megjelentetett szakfolyóiratok mellett évente több tudományos kötetet ad ki önállóan vagy
más kiadókkal közösen. Az EME kiadója odafigyel arra is, hogy a hagyo230
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mányos könyvterjesztési stratégiák mellett (könyvterjesztői hálózat, online
bolt, könyvtári cserepéldányok) jelen legyen a különböző könyves eseményeken. Egyrészt minden friss kiadványunkat bemutatjuk az EME szék
házában, felkért szakértők közreműködésével, másrészt részt veszünk a
hazai és magyarországi fesztiválokon is.
A Z E M E KU TATÓI N TÉ ZE TE

A Kutatóintézet ma 13 belső munkatársat foglalkoztat, akik a történelem,
irodalomtudomány, nyelvészet és filozófia területén végzik kutatásaikat.
Munkájuk eredményességét forráskiadványaik, monográfiáik, tanulmá
nyaik bizonyítják. Ugyanakkor a kutatóintézet három osztályában az
EME külső kutatók munkáját is felvállalja. A többnyire egyetemi hallgatókból álló munkacsoportok tanárok irányítása alatt végzik kutatásaikat,
eredményeiket konferenciákon, illetve az EME kiadványaiban (tanulmánykötetekben, folyóiratokban) mutatják be.

Az EME programjai
Az EME programjai által egyszerre folytat kutatást, nevelői, oktatói szerepet is ellát, ugyanakkor közzéteszi és terjeszti a kutatási eredményeket,
mindeközben tudományos közösséget épít a különböző szakterületeken.
Miért a programok? Az EME tudományos tevékenysége sokrétű: megtalálni a fiatal pályakezdőt, az aktív oktatót, a tapasztalt szaktekintélyt;
szerkezeti egységben összehangoltan csakis úgy működhet mindez, ha pontosan körülírt programokban határozzuk meg a résztevékenységeket. Ez a
pályáztatás szempontjából is előnyös, hiszen a kialakított programok konkrét pályázatokba ültethetők, s ekként az eredmények láthatóvá tétele is
egyszerűbb, folyamatossága biztosított. A programok követik a struktúrát,
a tudományos életben szerepet vállalók személyi összetételét s mindazon
célokat, melyeket az EME mint intézmény felvállalt.
Az EME programjai:
• I. az Információs és dokumentációs központ (könyvtár és adattár) működtetése, fejlesztése;
• II. kutatóintézetünk, kutatási programjaink;
• III. szakmai képzések;
• IV. az Erdélyi digitális adattár működtetése és fejlesztése;
• V. tudományos könyv- és folyóiratkiadás.
A következőkben ezeket a programokat mutatjuk be röviden.
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I. INFORM Á C I ÓS É S D OK U ME NTÁ C I Ó S KÖ Z PO NT,
KÖNY V TÁ RA K

Az EME három működő könyvtári részleget tart fenn közel 70 000 kötettel,
melyeket az egyesület tagjai, a kolozsvári magyar egyetemisták, valamint az
intézmény és kiadványai iránt érdeklődők vesznek igénybe.
Az elmúlt 10 év során közel 13 ezer könyvvel és folyóirattal bővült
könyvtárunk, melyek online katalógus által is kereshetők (http://portal.
eme.ro). Könyvtáraink és kézirattárunk állománya folyamatosan gyarapodik,
cserekapcsolatok és felajánlott hagyatékok által. Kézirattárunk gyűjteményének lajstroma online elérhető, illetve kutatható a helyszínen.
II. A Z E M E KU TATÓI N TÉ Z E T É NE K T E V É K E NY S É G E
A Kutatóintézet rövid bemutatása

Az EME Kutatóintézete elsősorban az ún. honismereti tudományok művelésére jött létre, létrehozása néhai Jakó Zsigmond nevéhez fűződik, az ő szellemét követik a kutatóintézet munkatársai is. A kutatási programok célja az
erdélyi magyarság történetéhez és kultúrájához szorosan kapcsolódó történeti és nyelvészeti források feltárása.
A Kutatóintézetnek három osztálya összefogja a humán és társadalomtudományi, a műszaki és természettudományi, valamint az orvostudományi
és gyógyszerészeti kutatási projekteket.
Jelenleg az intézet igazgatója Kovács András művészettörténész, az
MTA külső tagja, az EME alelnöke.
Mielőtt rátérnénk kutatási projektjeink és eredményeink konkrét
bemutatására, szóljunk röviden az EME kutatóintézete megalakulásának
körülményeiről, főbb feladatköreiről is.
Tevékenységének újrakezdése óta a hagyományos munkaterületek
felvállalása mellett törekedett az EME az új kihívásoknak is eleget tenni.
Ezért 1995-ben főállású tudományos munkatársat alkalmazott a nyelvész
Tamásné Szabó Csilla személyében, feladatául pedig Szabó T. Attila hatalmas nyelvtörténeti szótárának a befejezését tűzte ki. Így alakult ki a jövendő
kutatóintézet magja, a nyelvész kollégához Tonk Sándor történész tanítványai csatlakoztak, akik a kora újkori erdélyi történelmi források kiadására
vállalkoztak. Mellettük dolgozott egy fiatal medievista, aki Jakó Zsigmond
középkori oklevéltárának sajtó alá rendezésében segédkezett.
2002-ben tehát, amikor Jakó Zsigmond a Magyar Tudomány Napja
alkalmából szervezett első erdélyi fórumon áttekintette az EME kutató
intézetének feladatait, egy már valójában jól működő kutatócsoportot vizsgált, amelynek azonban akkor még hiányzott a hivatalos intézményi kerete.
232
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Jakó Zsigmond (1916–2008) akadémikus
a hazai és magyarországi medievisztika
kiemelkedő képviselője, az Erdélyi Múzeum-
Egyesület egykori elnöke, a kutatóintézet
alapítója

Az EME Kutatóintézetének főállású munkatársai
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„Ami pedig egy korszerű erdélyi kutatóintézet kifejlesztését illeti, véleményem
szerint abból a tényből kellene kiindulni, hogy a magyar művelődési örökség
nagyobbik és régebbi része nem a mai Magyarországon, hanem a Felvidéken és
Erdélyben található. Ennek kapcsán a magyar művelődésért felelős tényezőknek
rövidesen, de legkésőbb a két szomszéd állam EU-tagságát követően szembe
kell nézniük egy-egy széles spektrumú kutatóintézet felállításának szükségével
a magyar tudományos érdekek biztosítására. Ilyen intézet létesítésének leggazdaságosabb megoldásául az kínálkozna, hogy az erdélyi, illetve felvidéki tudományosság igényeit kielégítő kutatóintézet lássa el ezt a szolgálatot is az egész
magyar tudományosság számára. Ez lehetne az erdélyi/felvidéki tudományosság sajátos fő feladata, funkciója az újra egyesült magyar tudományosságban.
Tehát a helyi, erdélyi/felvidéki kutatáson és a magyarországi kutatási igényeken
kívül a külföldi magyar intézetekéhez hasonló feladatokat is egyetlen intézet
láthatná el. Ebben a formában egy ilyen intézet talán könnyebben elfogadható
lenne a barátságtalan többségi társadalmak számára is.” 9 Mivel egy ilyen széles spektrumú intézmény nem jött létre, az EME kutatóintézete, többnyire
pályázatokból befolyó támogatások révén, a nemzeti tudományok művelését és megismertetését tűzte ki elsőrendű céljául. Mintegy tízévi vajúdás
után, Jakó Zsigmond professzor kitartó törekvéseinek, az EME vezetőségének és a magyar állam támogatásának köszönhetően, a román állam érdektelensége ellenére 2006-ban hivatalosan is létrejött az EME kutatóintézete.
A 13 főállású kutató tevékenysége négy szakterületet ölel fel: történelem, nyelvészet irodalomtörténet és filozófia. Tudományáganként a következő jelentősebb kutatásokat és eredményeket mutatjuk be.
A Kutatóintézet főállású munkatársainak tevékenysége
A történészek forráskutatásai 10
A kutatóintézet ma 8 történészt foglalkoztat, akik szoros együttműködésben állnak az MTA Történettudományi Intézetével. Itt kell megjegyeznünk,
hogy munkatársaink közül többen is Bolyai-ösztöndíjat nyertek (Bogdándi
Zsolt, Fejér Tamás, Gálfi Emőke és Szász Anikó), kutatóink befogadó intézménye is az MTA Történettudományi Intézete volt. A két intézet együttműködési megállapodásának értelmében összehangolja a kutatásokat, közös
konferenciákat és könyvbemutatókat szervez.

9 Jakó Zsigmond: Az erdélyi magyar tudományosság fordulóponton. Erdélyi Múzeum 65 (2003).
3–4. sz. 104.
10 Az adatok összegzésében Bogdándi Zsolt kutató volt segítségemre.
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A Kutatóintézet keretében folyó, alapkutatásnak minősülő, forrásfel
táró programokat az alábbiakban időrend szerint, röviden tekintjük át. 11
Az Erdélyi okmánytár kiadása. A Kutatóintézet középkorász
munkatársai folytatják a Jakó Zsigmond által elindított Erdélyi okmánytár
szerkesztését, ezáltal pedig az erdélyi medievisztika legfontosabb feltáró
vállalkozását végzik. A forráskiadványból eddig mintegy 4000 kivonatot
tartalmazó négy kötet jelent meg, jelenleg az ötödik kötet szerkesztése
folyik. Külön érdeme a kiadvány eddigi köteteinek, hogy önálló forráskritikai alapokra helyezkedik, az egyes darabokat – a korábbi közlésektől eltérően – lényegre szorítkozó, világos kritikai megjegyzésekkel látja el. A sorozat
tehát a kritika rostáján megtisztított forrásanyaghoz juttatja a történetkutatást. A köteteket esetenként térképmellékletek egészítik ki, amelyek a
korabeli Erdély településtörténeti, egyházigazgatási vagy más jellegű viszonyairól tájékoztatnak.
A gyulafehérvári és kolozsmonostori hiteleshelyek szeku
larizáció (1556) utáni jegyzőkönyveinek közreadása. A szerkesztők célja a hiteleshelyek 1575. évi újjászervezésétől fogva a 17. század végéig fennmaradt jegyzőkönyveinek közzététele. Eddig a gyulafehérvári hiteleshely jegyzőkönyveinek az 1577–1613 közötti bejegyzéseiből készült
1410 regeszta jelent meg nyomtatásban a sorozat első két köteteként.
Apafi Mihály fejedelem uralkodása végéig (1690) terjedő, tehát a fejedelemségkori gyulafehérvári káptalani protocollumok teljes anyagából
mintegy 7-8000 kivonat elkészítése várható. A tervek szerint a kolozs
monostori konvent jegyzőkönyveinek az 1575. évi újjászervezés és az
1590. esztendő közötti bejegyzéseit öleli majd fel az első regesztakötet,
melynek megjelenése 2015 végére várható.
Az erdélyi fejedelmek Liber Regiusainak közreadása. A szerkesztők mindegyik fejedelem reánk maradt összes Királyi könyvét, tekintet
nélkül a kötetek számára, egyetlen, külön egységnek tekintve dolgozzák fel
regesztákban. A kiadvány minden egyes uralkodó teljes anyagát, szigorú
időrendbe sorolva, egyetlen számsorral fűzi egységbe, mely minden fejedelem esetében újrakezdődik. Minthogy a feldolgozás nem kézirati kötetenként, hanem uralkodónkénti időrendben történik, a regesztasorok élére
mindegyik fejedelem esetében az átírt vagy csak említett, esetleg századokkal korábbi oklevelek kerülhetnek. Mindegyik regesztakötet tartalmazza a
11 A kutatási programokat Fejér Tamás angol nyelven megjelent tanulmánya alapján mutatjuk be,
lásd Tamás Fejér: Editing and Publishing Historical Sources in the Research Institute of the Transylvanian
Museum Society. Transylvanian Review Vol. XXI, Supplement no. 2. 2012. 9–30.
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feldolgozott Liber regiusok rövid kodikológiai leírását. Eddig János Zsigmond, Báthory Kristóf és Báthory Zsigmond fejedelmeknek az 1569–1602
közötti évekből fennmaradt, hat kötet Királyi könyvének 2540 regesztája
jelent meg nyomtatásban a sorozat első két köteteként.
Székely László önéletírásának publikálása. Az 1972-ben Budapestre, az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárába került Székely-féle önéletírás még a nyolcvanas években felkeltette az erdélyi történészek
236

B i tay E n ikő

Ro magy tud intézményi keretekben.indd 236

08/01/2019 12:22

figyelmét. Jakó Zsigmond szorgalmazására került a kézirat fényképmásolata
Erdélybe, s kezdődött volna el ennek kiadásra való előkészítése, mely vélhetően a Kriterion Könyvkiadó igen nagy népszerűségnek örvendő ún. fehér
sorozata részeként látott volna nyomdafestéket. Azonban a rendszerváltást követően az erdélyi történész társadalom lehetőségei megváltoztak, az
elbeszélő források kiadása pedig teljesen háttérbe szorult. Intézetünk újkorral foglalkozó munkatársa, Fehér Andrea 2010-től foglalkozik a kézirattal,
az önéletíró személyével, s ennek a többévi kutatómunkának eredménye
a jövő év során megjelenő kötet. Székely László önéletírása az MTA BTK
Történettudományi Intézet (Budapest) és az Erdélyi Múzeum-Egyesület
(Kolozsvár) közös kiadásában jelenik meg.
Jelentőségüket tekintve az említett forrásközlések az Intézet keretében
tevékenykedő történészek eddigi munkásságának a gerincét alkotják. Ezek
mellett természetesen számos regesztakiadvány, monográfia és tanulmány
jelent meg az Intézet felállítása óta.
Hegyi Géza kutatásai kiterjednek Erdély település- és politikatörténetére, birtok- és igazgatástörténetre, valamint az erdélyi egyház középkori
történetére. Ugyancsak ő készíti Erdély egyházi archontológiáját, amely a
tartomány középkori egyháztörténetének alapvetését jelenti. W. Kovács
András – a cegei Wass család levéltára 1542 előtti regesztáinak sajtó alá
rendezése mellett – kutatásai a vajdai tisztség fejlődéséhez és az erdélyi
megyék középkori működéséhez kapcsolódnak. Elkészítette az erdélyi
vármegyék középkori archontológiáját és a magyar vonatkozású romániai
oklevélközlések bibliográfiáját. Gálfi Emőke közölte az aradi káptalan késő
középkori jegyzőkönyvtöredékét, amely ennek a hiteleshelyi intézménynek az egyetlen ilyen jellegű fennmaradt forrása, és monográfiát írt a gyulafehérvári káptalan fejedelemségkori személyzetéről. Bogdándi Zsolt a
másik erdélyi hiteleshely, a kolozsmonostori konvent történetét dolgozta
fel, és több tanulmányt jelentetett meg a fejedelemségkori központi bíráskodással és bírói személyzettel kapcsolatosan. Fejér Tamás a Báthory-korszak
fejedelmi kancelláriájának működéséről és személyzetéről közölt alapvető
jelentőségű tanulmányokat. Mindezek a közlemények egy készülő fejedelemségkori archontológia előmunkálatai. Az erdélyi Királyi könyvek kiadásán
dolgozó munkacsoport tagjaként Pakó László Kolozsvár fejedelemségkori
történetéhez köthető tanulmányokat jelentetett meg, egyebek mellett a
városi jogügyigazgatói intézmény működésével kapcsolatosan.
Ha számszerűsíteni kívánjuk az eredményeket, azt mondhatjuk, hogy
a forráskiadási programok keretében eddig kb. 7700 oklevél magyar nyelvű kivonatának közreadására került sor, s további 1000 kiadása várat még
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magára. Ezek egy része ismeretlen volt a szakközönség előtt, éppen ezért
kiadványaink nagy népszerűségnek örvendenek, hiszen a hivatkozások
száma (az eddig megjelentek a Magyar Tudományos Művek Tára szerint,
az Erdélyi okmánytár köteteit leszámítva közel 1000 független hivatkozást
gyűjtöttek össze) is ezt bizonyítja. Az intézet említett munkacsoportjai által
művelt feltárás nélkül az erdélyi, de az egyetemes magyar történetkutatás
területén sem lehetséges előrelépés a történettudomány számára.
A fentebb bemutatott programok azért is fontosak, mert a történettudomány művelését állami finanszírozással végző Román Akadémia projektjei
elsősorban az erdélyi történelem román vonatkozásai iránt érdeklődnek,
így a kutatóintézet munkatársaira olyan feladat hárul, amely révén lehetővé válik a korabeli Erdély történetének több szempontú s magyar vonatkozású megismerése is.
A nyelvészek kutatásai
2005–2015 között az EME kutatói, Tamásné Szabó Csilla és András Zselyke a leggazdagabban adatolt magyar nyelvtörténeti szótár, az Erdélyi magyar
szótörténeti tár szerkesztésén és kiadásán dolgoztak. Munkájuknak köszönhetően 3 kötetet sikerült megjelentetni. 12
Amellett, hogy munkatársaink a Szótörténeti tár nyomtatott megjelentetésén dolgoztak, 2009-től kezdődően célul tűzték ki a teljes sorozat
digitalizálását is, amely a korrektúrázás és aktualizálás után felkerült az
EME repozitóriumába, az EDA-ba. Az EME céljai között szerepel egy olyan
adatbázis létrehozása, amely újabb nyelvészeti kutatások elindítójaként
szolgálhat az ott tárolt anyagnak köszönhetően. Öt kötetet mára már sikerült is felvinni az online felületre.
Kutatóink a Debreceni Egyetem Onomasztikai Kutatócsoportjával
közreműködésben elkezdték az erdélyi magyar helynévkincs elektronikus
feldolgozását, valamint a felmerülő hiányok pótlását. A Magyar nemzeti
helynévtár elnevezésű adatbázis létrehozása rendkívül jelentős feladat, azt
is mondhatnánk, hogy nemzeti érdek, amelynek megvalósulását a Magyar
Nyelvstratégiai Intézet is támogatja. Ezzel párhuzamosan, a digitális változat kiegészítéseképpen, külön kötet megjelentetését is tervezzük. A digitális feldolgozáshoz képest a kötet új szempontokkal is bővülni fog, hiszen az
ELTE kutatócsoportjával és a debreceni intézet munkatársaival való egyeztetésnek megfelelően feldolgozásra kerülnek Szabó T. Attila történeti helynévgyűjtésének eredményei is.
12 A XII. kötet 2005-ben, a XIII. 2009-ben és a XIV. kötet 2014-ben jelent meg.
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A befejezett Erdélyi magyar szótörténeti tár 14 kötete

Az irodalomtörténészek kutatásai
Biró Annamária és Papp Kinga kutatásai a 18–19. századi magyar irodalomra,
a magyar–német irodalmi és kulturális kapcsolatok, valamint a régi magyar
irodalom tanulmányozására terjednek ki. Biró Annamária sajtó alá rendezte Aranka György Erdély-történetét, illetve a magyar–német kapcsolatokra vonatkozó eredményeit Nemzetek Erdélyben. August Ludwig Schlö
zer és Aranka György vitája című kötetében adta közre, valamint felvállalta
Aranka György levelezésének összegyűjtését és kiadását is. Papp Kinga az
íráshasználat különböző formáit, az írásnak a mindennapi életben betöltött
szerepét vizsgálja a nemesi családok vonatkozásában, de érdeklődési köre
kiterjed a halotti és ünnepi orációk, az iskoladrámák, a történetírás más szövegtípusainak tanulmányozására is. Kötete 2015-ben jelent meg Tollforgató
Kálnokiak címmel.
A filozófus kutatásai
Ilyés Szilárd kutatásai kolozsvári filozófiatörténészek könyvtári és kéz
iratos hagyatékának feltárására irányulnak. Ez idáig két hagyatékot sikerült
feldolgozni. A kutatási eredmények ismertetését különféle konferenciák és
publikációk tették lehetővé.
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A kutatóintézet külső munkatársainak tevékenysége
Az EME kutatási projektjei keretében időszakos kutatásokat is felkarol,
közreműködve az egyes szakosztályokkal (pl. a 2014-es évben összesen 30
személy végzett kutatást 10 projekt keretében). A kutatásban részt vevő fiatal kutatók munkáját egyetemi oktatók irányítják, ezzel segítve, ösztönözve
az egyetemen folyó kutatási tevékenységeket, szakkörök működését.
A kutatóintézet külső munkatársainak jelentősebb kutatásai, eredményei
Magyar és összehasonlító irodalom- és színháztudományi kutatások. Kutatásvezető: Egyed Emese egyetemi tanár.
2006–2016 között az EME Magyar- és összehasonlító irodalomtudományi, illetve színháztudományi műhelye Egyed Emese vezetésével havonta tartotta műhelyfoglalkozásait.
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A kutatócsoport a forrásfeltárás mellett nagy hangsúlyt fektet a romániai és külföldi egyetemekkel és kutatóintézetekkel való együttműködésre
és a jövő kutatónemzedékének kinevelésére, a szakmai kapcsolatok létrehozására és fenntartására. Ennek jegyében a fiatal munkatársak külföldön
is folytattak kutatásokat (Finnország, Franciaország, Németország, Ausztria), illetve részt vettek mind hazai (MTNE), mind külföldi, idegen nyelvű
kongresszusokon és rangos szakmai tanácskozásokon. Eredményeik az
EME kiadójában szerzői kötet, tanulmánykötet, illetve kommentált szövegkiadás formájában meg is jelentek.
A külső kutatók az elmúlt tíz évben a következők voltak: Bartha Katalin
Ágnes, Boér Máté, Csata Adél, Demeter Zsuzsa, Kerti József, Rácz Emese,
Varga P. Ildikó, Molnár Bodrogi Enikő, Sófalvi Emese, Tar Gabriella-Nóra.
A csoport több tagja éppen ebben az évtizedben, a közös kutatások eredményeit és tapasztalatait is felhasználva, doktori fokozatot szerzett, illetve
néhányan közülük szakmai kitüntetésben is részesültek: Varga P. Ildikó, illetőleg Demeter Zsuzsa az EME Debüt-díját nyerte el.
Technika- és ipartörténeti kutatások Erdélyben. A kutatást
2006 óta szervezett keretek között folyamatosan működtetjük egy interdiszciplináris program keretében: A műszaki örökség feltárása, kutatása és
védelme Erdélyben 13 címmel. A kutatási projekt révén technikai örökségünk
felkutatása, működőképessé tétele, megőrzése, kulturális örökségünkbe
13 Az EME Műszaki Tudományok Szakosztálya 2006 óta eredményesen működteti A műszaki
örökség feltárása, kutatása és védelme Erdélyben című interdiszciplináris kutatási programját. A program az alábbi projekteket működteti: Technikatörténeti kutatások; Archeometallurgiai kutatások;
Műszakis nagyjaink kutatása, hagyatékainak feldolgozása; Ipartörténeti kutatások. (Lásd Bitay Enikő:
A műszaki örökség feltárása, kutatása és védelme Erdélyben. In: Fedenic Csilla (szerk.): Magyar–magyar
interdiszciplináris kutatások, intézményi együttműködések lehetősége. Budapest, MTA – Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, 2010. 70–76 p.
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A gyerőmonostori toronyóra (fent); a mohácsi taposómalom (jobbra)

A tudomány- és technikatörténeti sorozat
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való integrálása, valamint a térség kulturális és turisztikai fejlesztése valósul meg. Évenként egy-két célirányú kutatási projekt valósult meg, az egyes
kutatási projekteket Bitay Enikő egyetemi docens, Márton László kutatómérnök és Talpas János adjunktus vezették.
Az évenként megrendezett technikatörténeti alkotótáborok képez
(ték)ik azoknak a felméréseknek az alapját, melyek révén az egyes térségek technikatörténeti örökségéről szóló kötetek létrejöttek. Az első
kötet 2009-ben jelent meg. A kötetek híven tükrözik a technikatörténeti
kutatások, terepmunkák, levéltári forrásgyűjtések és felmérések eredményeit. Eddig 8 kötet jelent meg, s további négyen dolgoznak a kutató
csoport tagjai. A kötetek online elérhetők az EDA-ban: https://eda.eme.ro/
handle/10598/9740.
Egy másik jelentős eredménye a kutatásnak a technikatörténeti objektumok felújítása, avagy gyakorlati megvalósítása. Például a 2015-ben avatott
mohácsi taposómalom kivitelezése, muzeális szemléltetőeszközként, illetve
a gyerőmonostori toronyóra felújítása, működőképessé tétele (a toronyóra
szintén muzeális objektumként lett kiállítva 2016-ban a templomban).
Iparrégészeti, archeometallurgiai és archeometriai kutatások. Kutatásvezető: Veres Erzsébet ny. egyetemi docens. Az interdiszciplináris kutatást a régészeti ásatások során előkerült egyes vas- és cserépleletek
készítéséhez használt nyersanyagok származási helyének anyagtudományi
módszerekkel való (archeometriai) vizsgálata képezte.
Orvostudományi és gyógyszerészeti kutatások. A kutatások
témakörei 2011-ben preklinikai (idegélettani) és klinikai (daganatpatológiai) kutatásokra, valamint gyógyszerészeti (gyógyszerforma-tervezés), míg
2014-ben genetikai, gyógyszerészeti és fogorvosi kutatásokra terjedtek ki.
A kutatásvezetők irányításával lehetőség nyílt magyar PhD-hallgatóknak, egyetemi oktatóknak ezekbe a kutatásokba bekapcsolódni, valamint a
kapott eredményeket rangos szakmai lapokban publikálni.
Őslénytani kutatások. Egyéni kutató: Vremir Mátyás. Kutatásai a gerinces paleontológia terén három fő irányban zajlottak:
• felső-kréta kori ősemlősök (Mammalia, Multituberculata) diverzitása
és földrajzi-rétegtani elterjedése;
• a szászsebesi és hátszegi régióbeli felső-kréta kori repülő sárkány
(Pterosauria) taxonómiai diverzitása és rétegtani elterjedése;
• a Szászsebes környéki felső-maastrichti törpe dinoszauruszok fész
kelőhelyei és fészkelőstratégiái.
Vremir Mátyás kutatásai főként nemzetközi együttműködések kereté-
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ben foly(tak)nak, az eredményeket számos rangos, nemzetközileg jegyzett
publikációban közölte.
A kutatóintézet külső munkatársainak egyéb kutatásai, eredményei.
A felsorolt kutatások kiegészítéseként szükséges megemlítenem, hogy a
helyszűke miatt csak néhány kutatási programot s ezek eredményeit tekinthettük át, melyek többnyire folyamatosan működtek, hosszabb távon.
Ezenkívül más tudományterületeken is folytak időszakos kutatások, mint
például a növénytan, matematika-informatika, agronómia, társadalomtudomány, közgazdaságtan területén, melyek megvalósításában az egyes szakosztályok jelentős szerepet vállaltak. Hogy csak néhány példát említsünk:
• Egyesületünk biológiai kutatócsoportja (Szabó Anna, Ruprecht Eszter) több éven keresztül magyarországi kutatókkal közös programban
tárta fel az erdélyi Mezőség növényvilágát.
• Vincze Mária emeritus professzor irányításával zajlott A vidékfejlesztés területi különbözőségei az adottságok és a támogatások nézőpontjából a 2007–2011-es időszakban. Felkészülés a jövőbeli új kihívásokra
elnevezésű agrárpolitikai projekt, amelynek hosszú távú céljai között
szerepelt az is, hogy a romániai döntéshozók a kutatási eredményeket figyelembe véve szakszerűbben dolgozhassák ki a 2014–2020-ra
vonatkozó vidékfejlesztési projektet. Az eredmények könyvfejezetekben öltöttek testet.
244
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• Guttmann Márta vegyészkutató interdiszciplináris jellegű projektet
•

•

•

•

•

irányított erdélyi műemlékek, műtárgyak festett felületeinek tudományos vizsgálata érdekében.
Nyárádi Imre-István egyetemi adjunktus irányításával zajlott A tápanyagellátás hatása a máriatövis (Silybum marianum) növekedésdinamikájára, terméshozamára, valamint a gyógyhatásért felelős hatóanyag
mennyiségére című program, melynek célja volt, hogy megteremtse azt
a szakmai hátteret, amely új lehetőségeket nyit, és biztosítja a gyógynövénytermesztők technológiailag hatékony és gazdaságos termesztési tevékenységét, illetve biztosítja a fenntarthatóságot.
A Darvai Zsolt egyetemi adjunktus vezette Folytonos optimalizálás és
alkalmazási hatások elnevezésű pályázatot évek óta támogatja az EME.
A pályázatból kiderül, a gazdasági, mérnöki vagy más jellegű gyakorlati feladatoknak széles köre vezethető vissza az operációkutatás területén vizsgált optimalizálási problémákra.
Tőkés Gyöngyvér adjunktus Virtuális közösségek, virtuális habitusok. Erdélyi képek a digitális világból elnevezésű projektjének célja az
erdélyi magyar fiatalok virtuális jelenlétének és digitális szokásainak
vizsgálata volt.
Sipos Gábor egyetemi docens Erdélyi és partiumi magyar könyvtárak
védett állományának kutatása és feldolgozása címmel vezetett kutatást.
A projekt célja az 1851 előtti nyomtatványok és kéziratok összegyűj
tése, kutatása és feldolgozása, valamint központi helyeken való biztonságos elhelyezése (pl. esperességi, egyházmegyei központokban
vagy rendházakban), az állomány provenienciakutatása és ezzel az
egyes gyűjtemények történetének feltárása.
Dr. Theisz Rezső kutatásai a gyümölcsfák (alma, dió) kórokozókkal
szembeni ellenállásának vizsgálatára irányultak.

A felsorolás folytatható lenne, ám úgy érzem, ennyi is elég ahhoz, hogy
érzékelhessük, az EME külső kutatócsoportjai folyamatosan és következetesen végzik tevékenységüket, kutatásaik egymásra épülnek, esetleg éppen
interdiszciplináris jellegükből fakadóan más tudományterületek kutatóinak
továbblépését, széles látókörét biztosítják, a tudományterületek közti közreműködést serkentik. Tíz év alatt összesen 122 projektet működtettünk
külső munkatársak révén, 354 ösztöndíjas megbízott kutatóval, majd minden szakterületet felölelve.
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Az EME fontosabb kutatási eredményei az elmúlt időszakban
Az utóbbi évek három legfontosabb eredményét emeljük ki, nevezetesen:
• Az Intézmények és politikai vezetőréteg a Szilágyságban a XIV–XVII. században című projekt sikeres megvalósítását, melyet a Felsőoktatási és
Egyetemi Kutatási Alap (CNCSIS-UEFISCSU, PN II-RU cod/2010,
TE_204) finanszírozott. Ez a kutatási projekt az EME egyik sikertörténete, hiszen román állami pénzből magyar intézmény 4 munka
társa, magyar témában kutathatott 3 éven keresztül teljes finanszírozással.
• 2014-ben jelent meg az Erdélyi magyar szótörténeti tár XIV. kötete,
s ezzel lezárult a Szabó T. Attila által elkezdett monumentális alkotás
szerkesztése.
• Intézményünk paleontológiai gyűjteménye őslénytani leletekkel
bővült (melyeket kiállítottunk), s jelentős kutatási eredményekkel
járult hozzá a nemzetközi tudományossághoz.
Az EME keretében folyó sokágú tudományos kutatómunka méltatásakor ki kell emelnem, hogy a nemzeti/honismereti kutatásokra szakosodott Kutatóintézet főállású tudományos munkatársai nemzetközi szinten
is jegyzett fontos eredményeket értek el a történelmi források kiadása, az
irodalomtörténeti vagy nyelvészeti témák feltárása révén, a Kutatóintézet
fenntartása tehát elsőrendű feladata Egyesületünknek.
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III. SZ A KM A I KÉ P ZÉ SE K , TU D O MÁ NYO S
RE N D E Z V É N Y E K

Az EME működése során sokszor felvállalt a tudományosság jegyében olyan feladatokat, amelyekre az adott időszakban közösségünknek nagy szüksége volt. Két példát emelnék ki:
• Az EME MTSZ-a 1996-ban indította el a Fiatal Műszakiak Tudományos
Ülésszakát, azt a fórumot, amely a magyar nyelvű műszaki képzés hiányában jelentős kezdeményezésnek számított. Hozzájárult a magyar
műszaki nyelv műveléséhez s a fiatal műszakis oktatók utánpótlásához.
• Az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály kreditpontos
szakmai képzése, mely az orvostársadalom szakmai előmeneteléhez
járult s járul jelenleg is hozzá.
Ugyancsak nagy jelentőségű és eredményes volt Gálfi Emőke kutatónk, kolléganőnk éveken keresztül tartott latinképzése. A régészhallgatók
mellett a történelem szakos diákok is bekapcsolódtak a képzésbe, és igény
volt a kora újkori források bevonására is. Hasonlóan hasznosnak, eredményesnek értékelhető Talpas János egyetemi adjunktus tagtársunk több éven
keresztül szervezett rendezvényei, melyek a szakmai képzés jegyében is zajlottak: a Technikatörténeti alkotótábor, az Erdélyi barangolás című szakmai
programok.
Az EME által folytatott tudományterjesztésnek és tudomány-népsze
rűsítésnek legfőbb mozgatói, a szakosztályok számos konferencia, tudományos ülésszak, felolvasóülés, emléknap, szakmai fórum szervezői,
társszervezői voltak. Csupán a 2015-ös évben összesen 103 rendezvénynek
(melyből 26 konferencia, 21 könyvbemutató, négy kiállítás és egyéb rendezvények) volt házigazdája az EME.

Az EME rendezvényei: a Magyar Tudomány Napja központi rendezvénye, 2015. november 20.
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IV. A Z E RD É LY I D I G I TÁ LI S A D AT TÁ R ( E D A )
MŰKÖD TE TÉ SE É S FE J LE S Z T É S E

Az EME 2011-ben kiépítette szabad hozzáférésű intézményi repozitóriumát,
az Erdélyi digitális adattárat. A digitalizálási programok által igyekszünk
online hozzáférhetővé tenni mind az erdélyi tudományos örökséget, mind
a legfrissebb szakirodalmat és kutatási eredményeket. A kilenc egységből
(tárból) álló digitális adattár, elsősorban az EME régi kiadványainak digitális
változatát, gyűjteményeinek adatait, illetve az erdélyi magyarság múltjával
kapcsolatos történeti forrásokat tartalmazza, folyamatosan bővül.
2015 végéig 21 000 tételre gyarapodott az adattár, melynek elérhető
sége: https://eda.eme.ro/.

Az EME intézményi repozitóriuma, az Erdélyi digitális adattár (EDA)

Az EDA elismert tudományos adattár, hiszen tételeit (adatait, metaadatait) a Google tudóstár, a Worldcat automatikusan, folyamatosan átemeli
jegyzékébe, ugyanakkor az MTA Magyar Tudományos Művek Tára külső
azonosítóinak lajstromában is szerepel.
V. T U D OM Á N YOS KÖN Y V- É S F O LYÓ I R AT-K I A D Á S

Az EME kiadványai a tudományos eredmények közlésén túl a magyar tudományos nyelv fenntartásának és fejlesztésének nem csökkenő fontosságú
nemzeti feladatát szolgálják, ez az erdélyi magyarság jövője szempontjából
is létfontosságú.
248
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Az Erdélyi Múzeum-Egyesület már az 1860-as években is saját kiadásában jelentette meg a gyűjteményei feldolgozása nyomán keletkezett tudományos munkákat, és több tudományos folyóiratot is kiadott. A kiadványok
a bölcsészet-, orvos- és természettudományok területeinek legújabb kutatási eredményeit mutatták be.
Az EME 1991-ben újraindította az Erdélyi Múzeum című folyóiratot,
amelynek azóta is évi 4 száma jelenik meg. Az Orvostudományi Értesítő és
az Acta Scientiarium Translvanica című folyóiratok kiadása szintén folyamatos. Korábbi könyvsorozata folytatásaképpen jelent meg 1991-ben az
Erdélyi Tudományos Füzetek 209. száma, amely ma is folyamatosan bővül.
Ebben a sorozatban jelennek meg az egyesület kutatóintézete munkatársainak művei, doktori értekezések, forráskiadványok és elméleti munkák,
konferenciakötetek, túlnyomó részük a bölcsészettudományok területéről
származik.
A Székely oklevéltár új sorozatának négy vaskos (IV–VII.) kötete
az EME egyik fontos kiadványa a történelmi források kiadása körében.
Az Erdélyi Történelmi Adatok, valamint az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára
sorozatai az EME kutatóintézetében folyó forrásfeltáró munkáknak ad megjelenési lehetőséget.
Ugyancsak az EME vállalta fel Szabó T. Attila monumentális munkájának, az Erdélyi magyar szótörténeti tárnak a folytatólagos kiadását, ezt a
14. kötettel sikerült is befejezni.
Jelentős újítása volt a kiadónak a kilencvenes évek után, hogy új sorozatokban teret biztosított a műszaki kutatások eredményeinek megjelentetésére. Míg a Műszaki Tudományos Füzetek sorozata a legújabb tudományos
eredmények publikálásával a magyar műszaki szaknyelv fejlesztésére is
vállalkozik, a Tudomány- és Technikatörténeti Füzetek sorozata az erdélyi
technikai örökség feltárásával indult, a továbbiakban emellett tudománytörténeti munkákat fog megjelentetni, a Műszaki Tudományos Közlemények
sorozat pedig a tudományos ülésszakokon elhangzott előadások írott változatait fűzi egy csokorba évente megjelenő két számában.
A tudományos kutatásokat segítő jelentős segédkiadványok, lexikonok (mindenekelőtt a Romániai magyar irodalmi lexikon 4., illetve 5/1. és 5/2.
kötete a Kriterion Kiadóval közösen) és bibliográfiák kiadása is folyamatos,
de ezek mellett jelentős az önálló kötetben megjelent művek száma is, illetve
a más kiadókkal közösen felvállalt kiadványok (kötetek) megjelentetése is.
A kiadványok szakmai színvonalát esetről esetre felkért szaklektorok
biztosítják. Az EME 2006 óta elismert akkreditált kiadónak számít a Nemzeti Felsőoktatási és Kutatási Tanács (CNCSIS) nyilvántartásában.
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Az EME kiadványai

Jelenleg a kiadó B kategóriás minősítéssel rendelkezik történelem, kultúratudományok és filológia kategóriában, valamint C kategóriás az előadó-
művészetek témakörben. Az Erdélyi Múzeum folyóirat szintén B minősítésű
a történelem és kultúratudományok, filozófia és filológia kategóriákban. 14
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadója a rendszeresen kiadott szak
folyóiratok mellett évente több tudományos kötetet jelentet meg önállóan
vagy más kiadókkal közösen. Például a 2015-ös év mérlege: 25 könyv és
8 folyóirat.
EME-kiadványok 2005–2015
Az elmúlt tíz év kiadványait tekintve elmondható, hogy folyóirataink közül
az Erdélyi Múzeumnak összesen 30, a Múzeumi Füzetnek 17, a Dolgozatok
az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából-nak 5 és az Orvostudományi
Értesítőnek 40 száma jelent meg. Sorozatköteteink lajstroma: Erdélyi Tudományos Füzetek – 33; Erdélyi Történelmi Adatok – 4; Műszaki Tudományos
Füzetek – FMTÜ – 10; Erdélyi magyar szótörténeti tár – 3; Romániai magyar
irodalmi lexikon – 2; Műszaki Tudományos Füzetek – 8; Erdélyi Nemzeti
14 Megjegyzés: A Tudományos Kutatás Nemzeti Tanácsa (CNCS) által B minősítésűként elfogadott kiadványok az egyetemi tanárok, doktoranduszok és a romániai tudományos életben részt vevő
kutatók számára létfontosságúak, ugyanis csak ezek alapján lehet az egyetemi életben előlépteté
seket elérni és pályázatokat nyerni.
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Múzeum Levéltára – 1; Tudomány-és Technikatörténeti Füzetek – 8; Emberek és Kontextusok – 8; Kölesériana – 1; Certamen – 2; Letöltés. Média- és
kommunikációtudományi könyvsorozat – 2; Műszaki Tudományos Köz
lemények – 3; Romániai magyar bibliográfiák 1954-1959 – 1. Önálló kötetek:
összesen 71, más kiadóval közösen kiadott kötetek 16, illetve 2 CD látott
napvilágot.
Összegezve az elmúlt 10 év mérlege: 175 könyv és 92 folyóiratszám.

A jövendő céljai
Egy nagyobb időszak eredményeinek áttekintése végén a jövőbeli tervekre
is szükséges kitérnünk. Mint láthattuk, az EME stabil intézményes keretet
alakított ki a tudományosság szolgálatában. Mindezek megtartása, folyamatos működtetése lehet a jövőbeli célunk.
Nem kevésbé céljaink közé sorolhatjuk a térség tudományos életének
fellendítését, kutatási programok működtetését több szakterületen, ezenbelül olyan (magyar nyelvű) interdiszciplináris kutatások támogatását, amelyek más intézményekben nem kapnak teret. Az ifjú szakemberek támoga
tása, szakképzése, a tudós generáció nevelése által az EME az egyetemek
háttérintézményeként is szolgál. A tudományos hagyatékok elkallódástól
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Erdélyi digitális adattár

Kézirattár

INFORMÁCIÓS ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT
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való megmentése, szakszerű tárolása, feldolgozása; digitális közzététele,
kutatási dokumentációs forrásanyagként való hasznosítása elengedhetetlen.
A magyar nyelvű tudományművelés ösztönzése, a tudományos eredmények
közzététele (kiadója révén), terjesztése a világhálón (EDA), illetve tudomány-népszerűsítő előadásokon (szakosztályok szervezésében) ugyancsak
fontos szempont.
Az EME mint regionális tudásközpont otthont biztosíthat az egyesület
tevékenységeinek, intézményeinek a működésére, illetve kulturális és közösségi funkciói által meghatározó, központi intézménnyé válhat a kolozsvári, erdélyi és a Kárpát-medence magyarsága számára.
A történelem igazolta, hogy az EME tudományos életének jelenléte a
romániai magyar társadalomban mindig meghatározó szerepű volt: a kezdeti
múzeumi értékek gyűjtésével, majd az 1872-es egyetemalapításban játszott
szerepével, a rendszerváltásokat követően pedig intézményként a tudós
társadalom összefogó kötelékeként, folyamatosan megjelenő kiadványaival, a tudomány terjesztésében, népszerűsítésében vállalat szerepével stb.
Az EME a jövőben is be kívánja tölteni ezt a sokrétű szerepet, hogy kiemelten erősítse azt a tartópillérét, amelyre közösségünknek a legnagyobb szüksége lesz; azt fogja eredményesen működtetni, fenntartani. Mindezt a sajátos,
egyedi szervezeti felépítést kívánja szolgálni a Regionális tudásközpont tervezete is, mely az EME egységeit (pilléreit) intézményes keretben s egymást
erősítő összhangban kívánja működtetni, a tudományosság jegyében.

Zárszó
Az együttműködések jelentőségét emelném ki zárszóként. Azon együttműködéseket, melyek fontos elemei a tudományos életnek: a kutatásszervezés, a kutatási témák, a digitalizálási programok összehangolása, egymás
értékteremtő tevékenységének megismerése, elismerése. Ez a fórum is erre
hivatott, ezt szolgálta és szolgálja azáltal, hogy 18 intézmény tudományos
törekvéseibe tekinthettünk bele.
Csakis egymás tudományos tevékenységének megismerése, értékelése,
tisztelete és az összehangolt együttműködés adhat alapot a kisebbségben
működő hatékony tudományfejlődésnek.
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Hungarian Science in Romania in an
Institutional Framework

T

his volume contains the plenary lectures of the 14th forum of the
Hungarian Scientific Day in Transylvania, held in the autumn of 2015,
during which leaders of institutions presented the scientific work and science dissemination activities of their respective institutions. The event and
the volume of lectures is – without claiming to be exhaustive – a survey of
those Hungarian institutions in Romania which conduct research in Hungarian language (also). During the event university presidents, research
team leaders, museum directors and leaders of research institutes presented reports of their institutions’ activity and contribution to the scientific
work in Transylvania. This present volume contains the accounts of eighteen institutions.
Six studies refer to scientific activities and research in universities. In
their paper The Scientific Map of the Babeş–Bolyai University Magda Illyés, László Nagy and Anna Soós summarize the scientific activity, research
and results of the Hungarian section of the BBU. The scientific work of
the Sapientia Hungarian University of Transylvania is presented by László
Dávid under the title Scientific Results of the Sapientia Hungarian University
of Transylvania with Special Focus on Technical Sciences. The research, strategies of research and organizing of science done by the Partium Christian
University is summarized by Brigitta Balogh in her article Scientific Work at
the Partium Christian University. In her study Hungarology in Bucharest Éva
Bányai presents the history of the research in Hungarology conducted at
the Bucharest University, the members, scientific activities and projects of
the Society of Hungarology in Romania that was created and functions as a
background institute for the university’s Cathedra of Hungarology. Church
History and Preservation by Dezső Buzogány is an article that summarizes
the research in Church History conducted in collaboration by the Protestant Theology Institution, the Archive of the Reformed Diocese of Transylvania and the Babeş–Bolyai University’s Reformed Religious Education
256
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Department. The University of Medicine and Pharmacy Sciences and Technology of Târgu Mureș/Marosvásárhely is represented by Tibor’s Szilágyi
article Research in Medicinal Biology at the University of Medicine and Pharmacy Sciences and Technology of Târgu Mureș/Marosvásárhely (MOGYE)
in which the author presents the university’s Hungarian faculty members’
research areas and results. The article The Many Pillars of Talent Cultivation
at the Cluj-Napoca/Kolozsvár Hungarian Students’ Association by Réka Kisgyörgy and Konrád Gergely Rés is also related to scientific work conducted
by universities.
Of the Hungarian scientific institutes in Romania, the tasks and acti
vities of the Kriza János Etnographic Society are presented by Jakab Albert
Zsolt in his lecture Science Organizing Activity of the 25 years old Kriza János
Etnographic Society. Zoltán’s Biró A. article Professional and Societal Role –
Research Workshop of Sociology in Miercurea Ciuc/Csíkszereda presents the
professional work and activities of the Miercurea Ciuc/Csíkszereda based
KAM – Centre for Regional and Anthropological Research. Lázok Klára’s
study The Scientific and Science-Disseminating Activity of the Teleki–Bolyai
Library between 2012–2015 summarizes the library research, museal, scientific and science-disseminating activity of the institution headed by the
author.
One of the represented institutions is the Research Institute of Ethnic
Minorities, based in Cluj-Napoca/Kolozsvár, the activity of which is detailed
by its director, Horváth István in his paper.
Museums were also represented among the participating institutions.
In this volume the activity of the Székely National Museum is detailed by
Mihály Vargha in his article Pathways and Directions in the Life of the Szek
ler National Museum, while that of the Csíki Székely Múzeum of Mier
curea Ciuc/Csíkszereda by Zsolt Gyarmati in his paper Center in the Outer
Regions – the Professional Activity of the Csíki Székely Museum. The Haáz
Rezső Museum of Odorheiu Secuiesc/Székelyudvarhely is presented by
Miklós Zoltán-István’s study Building a Future Based on Values, while Péter
Levente Szőcs wrote about the institution that he represents under the title
Scientific Research and Collections of the Satu Mare/Szatmár County Museum. Results and Opportunities. Museum director Zoltán Soós from Târgu
Mureș/Marosvásárhely writes about The Function, Research and Objective
Heritage of the Mureș/Maros County Museum, while from Gheorgheni/Gyergyószentmiklós, director Tibor András Csergő presented his institution in
the lecture A Decade of Catching Up (2005–2015). Science and Culture in the
Tarisznyás Márton Museum.
H ung a ria n Sci e n c e i n Ro ma n ia i n a n Ins t i t utio nal Fr amewo r k
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The multi-lateral scientific, research, cultural and editorial activity of
the host institution, the Transylvanian Museum Society is summarized
by Enikő Bitay’s article Values of the Past, Research of the Present and
Directions for the Future at the Transylvanian Museum Society/Erdélyi
Múzeum-Egyesület.
During the last 16 years the representatives of the aforementioned institutions were often lecturers of the different plenary, departmental or filial
events of the Hungarian Scientific Day in Transylvania, organized yearly by
the Transylvanian Museum Society, many of them as returning guests, to
present their actual research, recent results. As such this volume reflects
the scientific importance of this forum in the same time offers a snapshot of
the situation of the sciences in Transylvania at the beginning of the seond
decade of the 21st century.
The editors
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Știința maghiară din România
în cadru instituțional

A

cest volum conține prelegerile plenare ale forumului 14. al Zilei Științei Maghiare în Transilvania organizat în toamna anului 2015 pe par
cursul căruia conducători ai instituțiilor au relatat despre cercetările și activitatea de popularizare a științelor din cadrul atelierelor științifice pe care
le conduc.
Evenimentul și volumul de prelegeri – fără pretenția exhaustivității –
cuprinde trecerea în revistă a acelor instituții din România în care se derulează cercetări științifice (și) în limba maghiară. În cadrul evenimentului
rectori ai universităților, conducători ai grupurilor de lucru, directori de
muzee au prezentat activitatea acestor instituții, contribuția lor la viața
științifică a Ardealului. Acest volum prezintă activitatea a 18 instituții.
Șase studii detaliază viața științifică și cercetările din instituții de învățământ superior. În articolul Harta științifică a Universității Babeş-Bolyai
Magda Illyés, László Nagy și Anna Soós însumează munca științifică, cercetările și rezultatele liniei de studii maghiare a UBB. În cadrul articolului
întitulat Rezultatele cercetărilor la Universitatea Sapientia, în special celor din
domeniul științelor tehnice, László Dávid prezintă activitatea științifică a
Universității Sapientia. Strategiile de cercetări, activitățile științifice și de
organizare a științei de la Universitatea Creștină din Partium sunt cuprinse
în articolul lui Brigitta Balogh Muncă științifică la Universitatea Creștină din
Partium. Studiul lui Éva Bányai Hungarologie în București prezintă istoria
cercetărilor de hungarologie din cadrul Universității din București, membrii,
efortul științific și proiectele Societății de Hungarologie din România, înființată ca o instituție asociată Catedrei de Hungarologie.
Articolul lui Dezső Buzogány Istorie ecleziastică și prezervare relatează
despre cercetările de istorie ecleziastică derulate în comun de către Institutul de Teologie Protestantă, Arhiva Diocezei Reformate din Ardeal și
Facultatea de Teologie Reformată a UBB. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș este reprezentată în prelegerea
260
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lui Tibor Szilágyi întitulată Cercetări de Biologie Medicinală la Universitatea
de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, în care descrie
rezultatele și ariile de cercetare ale cadrelor didactice maghiare din această
universitate.
Tot de lumea universităților se leagă și articolul lui Réka Kissgyörgy
și Konrád Gergely Rés cu titlul: Multiplele piloane ale cultivării talentelor la
Asociația Studenților Maghiari din Cluj-Napoca.
Dintre instituțiile științifice maghiare din România, activitatea și rolul
Societății Etnografice Kriza János din Cluj-Napoca este prezentată de către
Albert Zsolt Jakab în prelegerea întitulată Societatea Etnografică Kriza János
– 25 de ani de existență și munca de organizare a științei. În articolul Rol profesional și societal – atelier de cercetări sociologice la Miercurea Ciuc Zoltán
Biró A. descrie munca științifică și modul de funcționare a KAM – Centrul
de Cercetări Regionale și de Antropologie din Miercurea Ciuc. Studiul
lui Klára Lázok Activitatea științifică și de popularizare a științei a Bibliotecii
Teleki–Bolyai între 2012–2015 ne prezintă detalii despre munca ștințifică de
bibliotecă de cercetare și de diseminare a științei.
În rândul instituțiilor prezentate se înscrie și Institutul pentru Studierea
Problemelor Minorităților Naționale cu sediul în Cluj-Napoca, a cărui activitate este detaliată în articolul directorului István Horváth.
Între autorii invitați și instituțiile prezentate sunt și mai multe muzee.
În volum, Muzeul Național Secuiesc este prezentat în articolul Drumuri și
direcții în viața Muzeului Național Secuiesc de către Mihály Vargha, iar despre
Muzeul Secuiesc din Ciuc putem citi în studiul lui Gyarmati Zsolt Centru la
periferie – activitatea profesională a Muzeului Secuiesc din Ciuc. Muzeul Haáz
Rezső din Odorheiu Secuiesc este prezentat în articolul lui Zoltán-István
Miklós Proiectarea viitorului pe bază de valori, în articolul Colecții și cercetare științifică la Muzeul Județean Satu Mare. Rezultate și oportunități, Péter
Levente Szőcs detaliază activitatea instituției pe care o conduce. De la
Târgu Mureș directorul Zoltán Soós scrie despre Cercetările, rolul și moștenirea materială a Muzeului Județean Mureș, iar din Gheorgheni jud. Harghita
directorul Tibor András Csergő își prezintă muzeul în studiul Deceniul ajungerii din urmă (2005–2015). Știință și cultură în Muzeul Tarisznyás Márton.
Activitatea multilaterală de cercerate, culturală, editorială și de organi
zare a științei a instituției gazdă, Societatea Muzeului Ardelean este cuprinsă în articolul lui Enikő Bitay Valorile trecutului, cercetările prezentului și
direcții spre viitor la Societatea Muzeului Ardelean.
În ultimii 16 ani colaboratorii instituțiilor menționate mai sus au fost
adeseori oaspeții diferitelor evenimente plenare, de departament și de
Șt ii n ța m a g h ia r ă d i n Ro m â nia în ca dru ins ti t uți o na l
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filială din cadrul conferinței Zilele Științei Maghiare din Ardeal, mulți dintre
ei revin de mai multe ori la eveniment să prezinte cercetările lor actuale
sau cele mai noi rezultate, astfel prezentul volum marchează importanța
acestui for științific, totodată ne oferă o imagine fidelă despre starea vieții
științifice maghiare din Transilvania la începutul celui de-al doilea deceniu
al secolului 21.
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