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Hírek, események 

 

TUDOMÁNYOS ELISMERÉS A SELYE JÁNOS EGYETEM KUTATÓINAK − Šimonová Baranyaiová Tímea az első 

szerzője annak a Juraj Bujdak professzorral, Táňa Sebechlebská docenssel és Mészáros Róbert professzorral 

közösen jegyzett tudományos munkának, amelyet az angol kémiai társaság fizikai-kémiai szaklapja, a Physical 

Chemistry Chemial Physics a 2021-es év legjobb fizikai-kémiai cikkei közé választott (hot papers 2021). A 

Physical Chemistry Chemial Physics a világ két vezető fizikai-kémiai folyóiratának az egyike – tájékoztatta 

portálunkat Petheő Attila, az egyetem rektori hivatalának kommunikációs menedzsere https://www.bumm.sk/ 

KUTATÁSSZEMLÉLETI KÉRDÉSFELVETÉSEK A ROMÁNIAI MAGYAR NÉPRAJZKUTATÁSBAN címmel rendezett 

tudománytörténeti konferenciát a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézete, 

a Kriza János Néprajzi Társaság, az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottsága Néprajzi és Antropológiai 

Szakbizottsága és az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya 
https://www.eme.ro/ 

KÜLFÖLDI TISZTELETI TAGJÁVÁ VÁLASZTOTTA DR. KESZEG VILMOST, AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET 

ELNÖKÉT A TÁRKÁNY SZÜCS ERNŐ JOGI KULTÚRTÖRTÉNETI ÉS JOGI NÉPRAJZI KUTATÓCSOPORT
1  − 2021. 

szeptember 30-án, megalakulása 10., Tárkány Szücs Ernő születésének 100. évfordulóján tartott emlékülésen 

a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport külföldi tiszteleti tagjává választotta 

dr. Keszeg Vilmost, aki a jubileumi nemzetközi interdiszciplináris konferencián Autonóm volt-e a népi kultúra? 

Az intézmények és a népi kultúra viszonya címmel tartott előadást https://www.eme.ro/ 

ELHUNYT SHAUL SHAKED, MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ IZRAELI TUDÓS, az iranisztika és a perzsa zsidó 

nyelv és kultúra nemzetközi hírű kutatója. Shaul Shaked Debrecenben született 1933-ban, egy 

év múlva családja az akkori Palesztinába emigrált, magyar anyanyelvét azonban mindig ápolta. A 

jeruzsálemi Héber Egyetemen diplomázott 1955-ben arab nyelv és irodalom, illetve sémi filológia 

szakon. Doktorátusát Londonban védte meg iráni nyelvekből 1964-ben. 1965-től a jeruzsálemi 

Héber Egyetemen tanított, 1986 óta pedig az Izraeli Tudományos Akadémia tagja, ahol 1995-

2001 között a bölcsészet- és társadalomtudományi osztály elnöke volt. Ezen kívül a Héber 

Egyetem emeritus professzora volt, az Izrael díj birtokosa, az MTA külső tagja, az ELTE 

vendégelőadója, az Izrael-díj és a Scheiber Sándor-díj kitüntetettje https://www.szombat.org/ 

HÁTTÉR ÉS KÖRNYEZET – KONFERENCIA − 2021. november 5-én került sor a IX. Interdiszciplináris párbeszéd c. 

konferenciára, amelynek témája idén a háttér és környezet problémaköre volt, és amelyet a Bolyai Társaság, a 

Kolozsvári Akadémiai Bizottság és a Babeş-Bolyai Tudományegyetem közösen szervezett https://kab.ro/ 

AZ EURÓPAI GYÓGYSZERÉSZET MEGHATÁROZÓ KÖNYVE − BELGRÁDBAN BEMUTATTÁK A MOST DIGITALIZÁLT 16. 

SZÁZADI FÜVESKÖNYVET, AMELYBEN MAGYAR NYELVŰ JEGYZETEK IS VANNAK − A Collegium Hungaricum és a 

Belgrádi Egyetem Gyógyszerészeti Karának együttműködésének harmadik fázisaként sikerült digitalizálni egy 

 

1  A 2011. október 5-én öt egyetem együttműködésében Szekszárdon, 19 fővel megalakult, jelenleg 32 taggal rendelkező 

Kutatócsoport a jubileum évében először köszöntött külföldi tiszteleti tagokat 

mailto:int@elkh.org
https://www.bumm.sk/regio/2021/10/18/tudomanyos-elismeres-a-selye-janos-egyetem-kutatoinak
https://www.bumm.sk/
https://www.eme.ro/esemeny/-/tartalom/kutatasszemleleti-kerdesfelvetesek-a-romaniai-magyar-neprajzkutatasban-330314
https://www.eme.ro/
https://www.eme.ro/web/guest/hir/-/tartalom/kulfoldi-tiszteleti-tagjava-valasztotta-dr-keszeg-vilmost-a-tarkany-szucs-erno-jogi-kulturtorteneti-es-jogi-neprajzi-kutatocsoport-329080
https://www.eme.ro/web/guest/hir/-/tartalom/kulfoldi-tiszteleti-tagjava-valasztotta-dr-keszeg-vilmost-a-tarkany-szucs-erno-jogi-kulturtorteneti-es-jogi-neprajzi-kutatocsoport-329080
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https://www.eme.ro/
https://www.szombat.org/hirek-lapszemle/shaul-shaked-1933-2021
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https://www.magyarszo.rs/hu/4767/kultura/253650/Az-eur%C3%B3pai-gy%C3%B3gyszer%C3%A9szet-meghat%C3%A1roz%C3%B3-k%C3%B6nyve-Pint%C3%A9r-Attila-Collegium-Hungaricum-Belgr%C3%A1d-gy%C3%B3gyszer%C3%A9szet.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4767/kultura/253650/Az-eur%C3%B3pai-gy%C3%B3gyszer%C3%A9szet-meghat%C3%A1roz%C3%B3-k%C3%B6nyve-Pint%C3%A9r-Attila-Collegium-Hungaricum-Belgr%C3%A1d-gy%C3%B3gyszer%C3%A9szet.htm
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olyan 16. század végi könyvet, amelyben magyar nyelvű, kézzel írt jegyzeteket találtak. A könyv kiállításának 

megnyitójára a Könyv digitalizálása mint funkcionális kulturális örökség címmel tegnap került sor Belgrádban, 

a Nemzeti Könyvtárban. Szentgyörgyi Klára, a Collegium Hungaricum vezetője elmondta, hogy miután látták, 

hogy egy régi, nagyon rossz állapotban levő könyvről van szó, amire fel volt tüntetve: 1582 Hódság, felvették 

a kapcsolatot a magyarországi Országos Széchényi Könyvtárral. Kiderült, hogy ez a könyv az európai 

gyógyszerészetnek egyik alapját képezi … https://www.magyarszo.rs/hu/ 

A JOG ÉS A NYELV TALÁLKOZÁSA − A TARTOMÁNYI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG MEGÚJÍTOTTA EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT A 

MAGYARORSZÁGI FORDÍTÓIRODÁVAL − Nyelvi határtalanítás és „szónemesítés”- a fordítástechnikák XXI. 

századi kihívásai és lehetőségei címmel szervezett a Magyar Nemzeti Tanács magyar nyelvű fordítástudományi 

tanácskozást, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia a Magyar Tudomány Ünnepe 2021 

rendezvénysorozatának jegyében tartottak meg. A rendezvény keretében Szakállas Zsolt tartományi oktatási, 

jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár és dr. Németh Gabriella, a 

budapesti székhelyű Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) vezérigazgatója újabb két évre 

szóló együttműködési megállapodást írtak alá. Korábban 2019 augusztusában írtak alá a felek képviselői két 

évre szóló együttműködési keret-megállapodást. A szakmai tanácskozás célja egyrészt a magyar–szerb, illetve 

a szerb–magyar jogi terminológia, valamint annak nemzetközi kitekintése, kiegészített terminológiai szemléleti 

bemutatása, a gyakorlati és oktatói tapasztalatok megosztása, másrészt pedig a szerb nyelv cirill betűs 

írásmódjával kapcsolatos, nemrégiben elfogadott törvény ismertetése, elsősorban kisebbségi nyelvhasználati 

szempontból, emelte ki köszöntőjében mgr. Hajnal Jenő, az MNT elnöke https://www.magyarszo.rs/hu  

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA − ELŐADÁSOK A HORVÁTORSZÁGI MAGYAROK 

NYELVHASZNÁLATÁRÓL ÉS IRODALMÁRÓL − Az eszéki Magyar Nyelv és 

Irodalom Tanszék munkatársai a magyar tudomány napját (november 3.) 

idén a horvátországi magyar nyelvhasználatról valamint a horvátországi 

magyar irodalomról tartott előadásokkal ünnepelték meg, amit nemcsak 

egyetemistáik, hanem a szélesebb közönség számára is elérhetővé tettek. 

Lehocki-Samardžić Anna tanszékvezető a horvátországi magyar 

nyelvhasználatról beszélt, illetve arról, romlott-e a nyelv az idők során. 
https://kepesujsag.com/ 

SZÉKELYFÖLDI MÚZEUMOKBAN DIGITALIZÁL A NÉPRAJZI MÚZEUM − Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy után 

Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson kezdik meg a néprajzi tartalmak digitális fejlesztését a budapesti 

Néprajzi Múzeum munkatársai. A Néprajzi Múzeum közleményében emlékeztet arra, hogy a munkatársai által 

kidolgozott mintaprojekt célja a teljes magyar nyelvterület néprajzi tartalmú kulturális örökségének 

számbavétele, bemutatása. A mintaprojekthez öt székelyföldi múzeum csatlakozott: a Csíki Székely Múzeum 

Csíkszeredából, a Haáz Rezső Múzeum Székelyudvarhelyről, a Székely Nemzeti Múzeum 

Sepsiszentgyörgyről, a Tarisznyás Márton Múzeum Gyergyószentmiklósról és a Maros Megyei Múzeum 

Marosvásárhelyről. Ahhoz, hogy az együttműködésben szereplő intézmények mielőbb rendelkezzenek korszerű, 

digitalizált állományokat is tartalmazó, publikálási lehetőséggel bíró nyilvántartással, a Néprajzi Múzeum 

szakemberei komplex, öt pilléren nyugvó feladatrendszert dolgoztak ki. A kezdeti felmérést adatbázisépítés, 

digitalizálás, majd archiválás követi, emellett az utógondozásra is figyelmet fordítanak – hangsúlyozzák a 

közleményben. A Néprajzi Múzeum a mintaprojekt keretrendszerében saját eszközparkját felhasználva 

mobilstúdiót épít a helyszíneken, helyben oldva meg ezzel a digitalizálás folyamatát. A felszerelés mellett 

szakmai oktatással, gyakorlati workshopokon készítik fel a digitalizálás munkálataira az erdélyi kollégákat 
https://hirlevel.egov.hu/ 
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PÓDIUMBESZÉLGETÉS A TRIANON 100 KUTATÓCSOPORT TAGJAIVAL − A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszéke és a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi 

Kutatóközpont Pódiumbeszélgetést szervezett a Trianon 100 Kutatócsoport tagjaival. A pódiumbeszélgetés 

során a Trianon 100 Kutatócsoport tagjai – Ablonczy Balázs és Romsics Gergely, illetve Zahorán Csaba – 

osztották meg gondolataikat, kutatási eredményeiket a hallgatósággal. A beszélgetést Szakál Imre történész, a 

Rákóczi Főiskola oktatója moderálta https://www.facebook.com/ 

NYELVTUDOMÁNYOK ÉS AZ ÉLHETŐ JÖVŐ - LÁSZLÓ BULCSÚ PROFESSZOR TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI − A Magyar 

Tudomány Ünnepe alkalmából a Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság a zágrábi Liszt 

Intézetben A nyelvtudományok és az élhető jövő - László Bulcsú2 professzor tudományos eredményei címmel 

rendezett tudományos tribünt és könyvbemutatót. A rendezvény támogatói az Ady Endre Magyar Kultúrkör, 

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa és a Horvát Köztársaság Nemzeti Kisebbségügyi Tanácsa voltak 
https://culture.hu/ 

A VERBI NYELVI KUTATÓMŰHELY
3

 NYELV ÉS DIGITÁLIS VILÁG CÍMMEL RENDEZETT MŰHELYBESZÉLGETÉST a 

szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon, melyen Beke Ottó Támad a digitális nyelv! Menedékbe (?),  

Rácz Krisztina pedig NyelvRokonság: Vajdaság, magyarság, közösség és virtualizálódás címmel tartott 

előadást https://verbi.org/  

MEGNYÍLT A TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA HETE A SELYE JÁNOS EGYETEMEN − Komáromban is megkezdődött a 

hagyományosan minden évben megrendezett Tudomány Hete, amelyet a Szlovák Oktatásügyi Minisztérium és 

a Tudományos és Műszaki Információs Központ (CVTI SR) évente rendez Szlovákia-szerte. A Selye János 

Egyetem „Tudomány és Technika Hete” elnevezésű programja november 8-tól november 12-ig tart, különböző 

helyszíneken (bővebben a kari oldalakon)– a részletes programokat itt találják. Egyik első rendezvénye a 

Tanárképző Karon, a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (Jókai Egyesület) húszéves jubileuma 

kapcsán megvalósuló „Újra élünk” című kiállítás volt https://felvidek.ma/ 

ÁTADTÁK A SZIKURA JÓZSEF BOTANIKUS KERT FŐÉPÜLETÉT NAGYBEREGEN - KUTATÁS, FEJLESZTÉS, 

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS − Idén újabb létesítménnyel gazdagodott Kárpátalja: átadták Szikura Józsefről, a főiskola 

egykori rektoráról elnevezett botanikus kert főépületét Nagyberegen. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola létrejötte a kárpátaljai magyarság legnagyobb sikertörténete. 25 évvel ezelőtt néhány elkötelezett 

embernek köszönhetően – élükön Orosz Ildikóval – szinte a semmiből sikerült létrehozni egy magyar 

felsőoktatási intézményt ennek az elszakítottsága miatt a Kárpát-medencében leginkább hátrányos helyzetbe 

került nemzetrésznek. Ami mára már olyan szerteágazó oktatási intézményrendszerré nőtte ki magát, amely 

példaként szolgál nem csupán a kisebbségi létbe szorult magyarság, de a környezetünkben élő más nemzetek 

számára is. A beregszászi főiskola mostanra Kárpátalja magyar oktatási, művelődési, tudományos központjává 

vált https://www.karpatinfo.net/ 

 

2 Prof. dr. sec. László Bulcsú Csáktornyán született 1922-ben. Budapesten szerzett villamosmérnöki diplomát, a Zágrábi Egyetemen 

pedig szlavisztika szakon diplomázott 1952-ben. 1955-től a Zágrábi Egyetem Informatika Karán volt élete végéig nagy tekintélyű 

előadó. Munkásságát a helyesírási szabályok szigorúbbá tétele, a horvát terminológia fejlesztése jellemezte. Nagy gondot fordított 

a nyelvi tisztaság védelmére, a horvát nyelv oltalmára, az orosz, szerb, balkáni, török és arab nyelvek káros hatásaitól való 

mentesítésére. László Bulcsú a Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság (HMTMT) alapító tagja volt (1996). 

 
3 Vajdasági civil szervezet, amely céljaként a magyar nyelv vajdasági változatával kapcsolatos nyelvészeti kutatásokat, nyelvi 

ismeretterjesztést és anyanyelvi stratégiaépítési feladatokat vállalt fel. Munkatársai nyelvészek, illetve nyelvészettel is foglalkozó 

egyetemi oktatók, tanárok és doktoranduszok. Célunk olyan szakmai közösség megteremtése, amely lehetőséget és keretet nyújt a 

párbeszéden és együttműködésen alapuló kutatómunkához. 
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XVIII. ALKALOMMAL KERÜLT MEGRENDEZÉSRE A FIATAL KÁRPÁTALJAI MAGYAR KUTATÓK KONFERENCIÁJA − A 

Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáját a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány minden év őszén a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezi meg. 

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az idén az FKK bekerült a Magyar Tudomány Ünnepe (MTÜ) 

rendezvénysorozatba, melynek célja, hogy hitelesen bemutassa a legújabb tudományos eredményeket, és a 

fiatalabb generációk figyelmét is felkeltse a tudományos életpálya iránt … A konferenciára 35 évnél nem 

idősebb alap diplomás, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók 

jelentkezhettek 2021. február 16. – október 4. között  https://www.karpatinfo.net/ 

LAPPANGÓ ERŐFORRÁSOKAT MOZGÓSÍTANAK A VÁLSÁGOK – KONFERENCIA A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPÉN − 

Változatos témájú természet- és társadalomtudományi előadások hangzottak el a tavalyhoz hasonlóan idén is 

virtuális térben megrendezett Magyar Tudomány Ünnepe konferencia első napján. Az idei mottóhoz – 

„Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz. Válság és élhető jövő”– híven a járványhelyzet mellett most arra 

próbálták helyezni a hangsúlyt, miként mozgósítanak lappangó erőforrásokat a válságok – fejtette ki 

nyitóbeszédében Gábor Csilla, a szervező Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) elnöke, az első nap 

moderátora. Ezután Kocsis Károly, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke üdvözölte 

az erdélyi kollégákat a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) nevében. Hangsúlyozta, hogy a magyar 

tudományosság budapesti és kolozsvári szíve egyszerre dobban”, hiszen a magyar fővárosban egyidejűleg 

szervezi az akadémia a hasonló témájú Tudomány és parlament elnevezésű konferenciát. Soós Anna, a 

társszervező kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) rektorhelyettese köszöntőjében reményét 

fejezte ki, hogy a választott témák gazdag információáradatával találunk fogódzókat az élhető jövő felé. A 

konferencia első előadója, Kocsis Károly Magyarország, illetve a Kárpát-medence társadalmának átfogó képét 

rajzolta meg a Magyarország nemzeti atlasza című, monumentális kiadvány Társadalom kötetének 

népességföldrajzi térképei segítségével. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Földrajztudományi Intézetének 

igazgatója akár több száz évre visszatekintő vizsgálatából érdekes adatokat tudhattunk meg a népesség, a 

települések, az életkörülmények változásáról. A teljes kötet online a nemzetiatlasz.hu oldalon böngészhető. 

Szintén a konferencia első napján adták át a KAB idei tudományos díjait, amelyekkel több erdélyi szakember 

példamutató munkásságát ismerték el. A Tudomány erdélyi mestere díjjal tüntették ki Pozsony Ferenc 

néprajzkutatót, a Tudományos kiválóság díját Sándor Zsolt közgazdász kapta, a Fiatal kutatói díjban Bencze 

László Csaba kémikus és András Orsolya bölcsész részesült. Fiatal tanári díjjal Nagy Annának, a kolozsvári 

Apáczai Csere János Líceum magyartanárának eredményeit honorálták https://kronikaonline.ro/   

ÚTTÖRŐ MÓDSZER RÉVÉN NYERT IGAZOLÁST AZ AGYI HÁLÓZATOK FONTOSSÁGA AZ ALKOHOLFÜGGŐSÉG 

KIALAKULÁSÁBAN − A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Fizika Karának két munkatársa, dr. Ercsey-Ravasz 

Mária és dr. Molnár Botond nagyszabású nemzetközi kutatásba kapcsolódott be, melynek keretében azt 

vizsgálták, hogy különböző jutalomtípusok az agy jutalmazási rendszerének mely területein kódolják az 

emlékeket. A kutatócsoport innovatív, gráfelméleti módszerek segítségével bizonyította, hogy noha a 

kábítószerek és a szokványos jutalmak látszólag hasonló mennyiségű neuronra fejtik ki hatásukat, összetettebb 

a helyzet aszerint, hogy az agy mely területeit aktiválják. A kutatás a Horizon2020 program, ezen belül a SyBill-

AA projekt keretében valósult meg https://www.e-nepujsag.ro/ 
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Várható események, felhívások 

 
KUTATÁS ÉS TERVEZÉS A HATÁRON TÚLI MAGYAR NYELVI KUTATÓHÁLÓZAT (TERMINI) KÉT ÉVTIZEDES 

GYAKORLATÁBAN − 2021-ben húszéves évfordulója van annak, hogy az MTA kezdeményezésére magyar nyelvi 

kutatóállomások alakultak a határon túli kisebbségi régiókban, amelyek azután hálózattá szerveződtek, és 

Termini néven intézményesültek. Ezeknek a kutatóállomásoknak a tevékenysége az első fázisban arra irányult, 

hogy a tudomány eszközeivel és módszereivel kutassák, elemezzék és leírják a kétnyelvűséghez kapcsolódó 

nyelvi jelenségeket és folyamatokat. Ennek alapján vált lehetővé a nyelvi tervezés és a hosszabb távú 

nyelvstratégia kidolgozása, a részvétel a közvetlen nyelvalakításban. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 

tervezett konferencián az egyes kutatóállomások egy-egy képviselője tart előadást a régió aktuális nyelvi 

helyzetéről, az ehhez kapcsolódó kutatásokról és eredményekről. [...] A rendezvény helyszíne és időpontja: Az 

MTA Székházának Felolvasó terme. 2021. november 18. 09:00-13:00 óra között  https://mta.hu/ 

MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN − TUDOMÁNY: IRÁNYTŰ AZ ÉLHETŐ JÖVŐHÖZ − Megnyitóünnepség – 

plenáris előadások, videókonferencia − A közvetítés helyszíne: Kolozsvár − Időpont: 2021. november 19., 

péntek − A rendezvény meghívója letölthető innen (pdf formátumban) https://www.eme.ro/ 

A KOLOZSVÁRI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG ARTES LIBERALES ELŐADÁSSOROZATÁNAK KÖVETKEZŐ ELŐADÓJA 

Selyem Zsuzsa irodalmár, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézet docense. 

Dátum: 2021. november 25-én 18.00 órától  Rezümé:  „Arra teszek kísérletet, hogy a kortárs irodalmat ne mint 

a problémák előli menekülési lehetőséget, hanem mint a problémák érzékelésének, feltárásának és néha 

megoldásának művészi formáját közelítsem meg. Gyakori reklámfogás, hogy egy könyvről azt mondják: 

lebilincselő olvasmány, nem tudod letenni. Az inkluzív irodalom (a legjobb klasszikusok mind ide tartoznak) 

ezzel szemben megismerési forma, az érzékelésünk tágítása, felszabadító élmény. ...” https://kab.ro/ 

 

 

Portré 

 
„NEKÜNK KI KELL TARTANUNK ITT, ERDÉLYBEN” – DR. SZENKOVICS DEZSŐ 

GÁNDHÍ-KUTATÓ, A SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM 

DÉKÁNJA − Dr. Szenkovics Dezső erdélyi magyar Gándhí-kutató 

szakmai életútját gyermekkori olvasmányai, G. Hajnóczy Rózsa és 

Baktay Ervin könyvei alapozták meg, majd egyetemista korában, 

1996-ban két hónapra elutazott Indiába, ami az álma beteljesedését 

jelentette. Lenyűgözte Mahátmá Gándhí egyenes, szókimondó, 

igazsághoz ragaszkodó egyénisége, példamutató élete. Az embernek az 

a küldetése Gándhí szerint, hogy tetteivel, életmódjával hozzájáruljon 

az erőszakmentes, becsületes, fenntartható világ megvalósulásához – 

Szenkovics Dezső is ezt tartja ideálképének a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári 

Karának dékánjaként és erdélyi magyarként https://kepmas.hu/hu 

MOLNÁR D. ISTVÁN, A FÖLDTUDOMÁNYOK MŰVELŐJE - JÓ HELYEN VAGYOK − Molnár D. István a Rákóczi 

Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszékének munkatársa, az MTA külső köztestületének tagja igazán 

elhivatott oktató. Vallja: az élet minden területén meg kell találni a megfelelő egyensúlyt. Pedagógusnak lenni 
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nagy kihívás, de egyben az egyik legszebb hivatás. „…Nagydobronyban születtem, [...] érettségi után 

felvételiztem a beregszászi főiskolára, ahol akkor még a Nyíregyházi Főiskola kihelyezett képzésére lehetett 

jelentkezni. A földrajz nem is volt kérdés, azonban akkoriban még szakpárok voltak, a földrajz pedig angollal 

volt párosítva. [...] A diploma megszerzése után pedig többen is lehetőséget kaptunk arra, hogy az intézményben 

maradhatunk tanársegédként, amennyiben tanulmányainkat tovább folytatjuk, hogy megszerezhessük a doktori 

fokozatunkat. Kezdetben a Limes Társadalomkutató Intézetben dolgoztam. Idővel az intézet kettévált: a 

Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontra és Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontra. [...] 

Sajnos még mindig a 2001-es népszámlálási adatokra támaszkodhatunk, de reményeink szerint hamarosan lesz 

egy újabb népszámlálás, amely frissíti a meglévő információt...” https://www.karpatinfo.net/ 
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