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Legutóbb megjelent kiadványok
Cím: Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei
Alcím: 1600-1613
Erdélyi Történelmi Adatok VIII.2.
Szerző(k): Gálfi Emőke
Ismertető: Kiadványunk az 1600–1613 között vezetett káptalani
jegyzőkönyvek bejegyzéseinek regesztáit, valamint a XVII. századdal bezárólag
vezetett jegyzőkönyvekben, teljes szöveggel vagy tartalmi átírásban szereplő
oklevelek, említések magyar nyelvű kivonatait tartalmazza.

Cím: Eke és toll
Alcím: Dr. Nagy Miklós emlékezete (1913-1988)
Szerző(k): Cseke Péter (s.a.r.)
Ismertető: Dr. Nagy Miklós (1913-1988) hátrahagyott kéziratait forgatva 1988
karácsonyán egyszer csak ilyen kérdésekre bukkantam: „Ki vállalkozik a mai
agrármérnökök közül olyan feladatokra, mint az agrárreform monográfiájának
megírása? … Ez még az én feladatom …. miként lehet könyv az EGE
történetéből? És ki írja meg a CASBI-t? - a háború utáni gazdaságtörténet egyik
legérdekesebb jelenségét. …. " Hetvenedik születésnapi a közeledtével
mérlegelt ekképpen a jeles agrárszakíró, 1983 tavaszán. Centenáriumi
megemlékezésekor már mi sorjáztattuk a kérdéseket, akik tiszteletére az EME székházában
összegyűltünk. Ott és akkor született meg ennek az emlékkönyvnek a gondolata is. Azt remélve, hogy e
tudománytörténeti törlesztéssel, a „nagybetűs ember" (Csávossy György) személyiségének
megidézésével a jövőépítőket szólíthatjuk meg - a létkérdéseket megillető hangnemben. (Cseke Péter)
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Cím: Erdélyi Múzeum 2016/4
Alcím: Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi,
valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak
közlönye
Szerkesztő(k): Kovács Kiss Gyöngy (felelős szerk.), Veress Károly (szerk.)
Műfaj: filozófia
Ismertető:
Tartalomjegyzék
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Cím: Hengeres fogaskerekek gyártószerszámai
Műszaki Tudományos Füzetek 12
Szerző(k): Máté Márton
Ismertető: Új és újabb anyagok és technológiák, tökéletesedett gyártórendszerek
új követelményekkel lépnek elő, ezek pedig a fogaskerekek klasszikusnak és mára
zártnak tűnő tudományterületét folytonos kihívások elé állítja, a megoldások pedig
nem váratnak magukra. A megálmodott, majd laboratóriumban kikísérletezett
hajtásokat a hatékony gyártási folyamatok teszik életképessé, amihez nem csak a
pontos szerszámgépek, hanem a feladathoz illő forgácsolószerszámok is
nélkülözhetetlenek. Ha figyelemmel kísérjük ez utóbbiak fejlődését az elmúlt
negyedszázadban, többrétű haladást tapasztalunk: szerszámanyag,
szerszámfelépítés és szerszámgeometria terén.
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Cím: Műtárgyak a Jaszenova–Oravica–Anina-vasútvonalon
Tudomány-és Technikatörténeti Füzetek 10
Szerző(k): Jancsó Árpád
Műfaj: technikatörténet
Ismertető: Az Oravica-Anina hegyi vasút története című könyvemben, mely
2013-ban került az érdeklődők kezébe, elsősorban a vasútvonal építéstörténetét
tartottam szem előtt, de szóltam az üzemeltetésről és az üzemeltetőkről, valamint a
vonalon közlekedő különleges mozdonyokról is. A műtárgyakat terjedelmi
okokból csak röviden ismertethettem. A bánáti hegyi vasutat a műtárgyak
sokasága teszi még érdekesebbé, híressé. Ezek nemcsak a szakemberek
érdeklődésére tarthattak számot, hanem az átlagembert is lenyűgözték. Manapság
is rabul ejtik a mély völgyeket átlépő, merész vonalú viaduktok, melyek néha fémpánttal ékesített
kőcsipkeként tűnnek ki a vadregényes tájból, a hegy gyomrába furakodó alagutak, a míves, szépen
faragott kőtömbökből megépített boltozott átereszek, a mára már teljesen a tájba simuló, belenövő,
patinássá vált támfalak, a gyorsan lezúduló, romboló hegyi patakok megzabolázására épített kőművek. E
kötet a Jaszenova–Oravica–Anina-vasútvonal műtárgyairól nyújt részletes képet.
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Cím: A gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-kollégium alapítása és története
Szerző(k): Pápai Páriz Ferenc (sajtó. alá rend. Rácz Emese)
Műfaj: intézménytörténet, művelődéstörténet
Ismertető: Az első erdélyi református kollégiumtörténet eddig kiadatlan,
kétnyelvű ki-adását veheti kézbe a téma iránt érdeklődő olvasó. Pápai Páriz
Ferenc 18. század elejéről származó kézirata, a Gyulafehérvárról Nagyenyedre
költöztetett Bethlen-kollégium legelső történeti összefoglalója, amely kronológiai
rendben adja annak krónikáját, taglalva az első erdélyi egyetemalapítási
kísérleteket az 1704-es labancdúlásig. Ennek szemtanújaként a leghitelesebb
leírását nyújtja.
Tartalom
Cím: Fordulat-próza
Alcím: Átmenetnarratívák a kortárs magyar irodalomban
Szerző(k): Bányai Éva
Műfaj: irodalomtörténet
Ismertető: E kötet célja megvilágítani, új perspektívában bemutatni a Bányai Éva
által Fordulat-prózának nevezett írásokban megjelenő poétikai váltásokat és
változásokat, reflektálva némileg a szerzők korábbi munkáira is, ugyanakkor
mindezt beágyazva a kortárs irodalomtörténeti diskurzusokba
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Cím: „Mennyi jobbágya és mennyi portiója”
Alcím: Torda vármegye birtokos társadalma a 17. század első felében
Erdélyi Tudományos Füzetek 286
Szerző(k): Dáné Veronka
Műfaj: történelem
Ismertető: Mintegy hatvan esztendeje, hogy a berendezkedő kommunista
diktatúra és az egyeduralkodóvá tett osztályharcos ideológia miatt Jakó Zsigmond
az erdélyi birtokos társadalomra vonatkozó úttörő kutatásait (amelynek első,
Belső-Szolnok és Doboka vármegyékre vonatkozó, nagyvonalakban felvázolt
eredményeit még éppen közölni tudta) kénytelen volt abbahagyni. Így 1976-ban
Trócsányi is csupán azt állapíthatta meg, hogy „A 16–17. századi erdélyi birtokmegoszlás kérdése (a
fejedelmi korszak rendiségének alapkérdése) egyelőre megoldásra vár.”… A kötet a Jakó Zsigmond
kutatásainak, módszerének folytatására, utóbbi továbbfejlesztésére tesz kísérletet, a Torda vármegyei
birtokos társadalom – lehetőség szerint személyekre lebontott – bemutatásával ...
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Cím: Múzeumi Füzetek - Acta Scientiarium Transylvanica
Alcím: Agronomia 21-22/2
Szerkesztő(k):
Fodorpataki László (főszerk.), Benedek Klára, Lázár László (szerk.)
Műfaj: agronómia
Ismertető: Tartalom

Cím: Múzeumi Füzetek - Acta Scientiarium Transylvanica
Alcím: Chimica 21-22/3
Szerkesztő(k):
Fodorpataki László (főszerk.), Kékedy-Nagy László (szerk.)
Műfaj: kémia
Ismertető:
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Cím: Múzeumi Füzetek - Acta Scientiarium Transylvanica
Alcím: Chimica 23-24/3
Szerkesztő(k):
Fodorpataki László (főszerk.), Kékedy-Nagy László (szerk.)
Műfaj: kémia
Ismertető:
Tartalom

Az EME kiadványai megvásárolhatók az EME Székházban, online a www.eme.ro/kiado oldalon és a
kiadványainkat Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön,
Székelyudvarhelyen, Szovátán és Magyarországon forgalmazó könyvkereskedésekben. A partnerboltok
elérhetőségei megtalálhatók az EME Kiadó honlapján.

