
„Gyümölcsöző” kapcsolat van kibontakozóban 
magyar és szlovák tudósok között, akik közös erő-
vel próbálják rekonstruálni a valaha volt, nevezetes 
pozsonyi prímás kertet (Posoni kert). A 16. század-
ban Lippay György esztergomi érsek irányításával 
kialakított hatalmas kertben gondosan összeválo-
gatott dísznövények, zöldségfélék, gyümölcsfák 
sokasága virágzott, feltámasztása nemcsak a mai 
botanikusokat hozhatná lázba, de mint egyfajta 
élő kultúrtörténeti élő múzeum a térség idegenfor-
galmát is megpezsdíthetné. A Posoni kert a Szent 
György hegy egy részét foglalhatta el, és fényko-
rában 60 féle dísznövény, 45 gyümölcsfaj, 80 kü-
lönböző zöldségfaj között szemlélődhetett a tudós 
természetbarát érsek és az oda látogató nagytekin-
télyű, nevezetes személyiségek sokasága.

www.bumm.sk, január 27.

Romániai magyar értelmiség – múlt, jelen, jövő címmel 
Aradon tartott előadást január 26-án Egyed Péter 
író, fi lozófus, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
professzora. Kifejtette, hogy a belső-erdélyi, parti-
umi és bánsági értelmiségről két fő csapás mentén 
(is) beszélhetünk: az egyik a kvantitatív, a másik a 
területi elosztás. Számuk 100-200 ezer közé tehető. 
Az elmúlt rendszerben a magyarság messze alul-
képzett volt számarányához képest, hisz a magyar 
ajkú lakosságnak talán 4 százaléka rendelkezett 
felsőfokú végzettséggel, miközben számarányát te-
kintve az összlakosság hét százalékát is meghalad-
ta. A rendszerváltás után, a mai napig körülbelül 
ezer felsőoktatási tanárral gazdagodott az erdélyi 
magyarság, ami példátlan teljesítménynek számít. 
A három régió értelmiségei között erős mentalitás-
beli és kommunikációs különbség alakult ki

www.nyugatijelen.com, január 26.

A magyar fi lozófi ai iskola megteremtőjének, Böhm 
Károly akadémikus, egyetemi tanárnak a tiszteleté-
re avattak emléktáblát a magyar kultúra napján Ko-
lozsváron.

A nagyváradi Szacsvay Akadémián Történelem és sze-
mélyiségek címmel egész éves modulban foglalkoz-

nak nemzetünk históriájával. A modul tudomá-
nyos tanácsadója Romsics Ignác Széchenyi-díjas 
történész, akadémikus.

Ipartörténeti előadássorozatot indított az Erdélyi Mú-
zeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya. 
Az első előadást Sándor László nyugalmazott 
egyetemi tanár tartotta a TRIUMF (gyújtógyertya-
gyár) történetéről.

Kubassek János geográfus, a Magyar Földrajzi Mú-
zeum igazgatója március 8-án Germanus Gyuláról, 
a nemzetközi hírű magyar orientalistáról és a Kelet 
világáról tartott előadást a bécsi Collegium Hun-
garicumban.

Március 29–30-án Beregszászban a II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főiskolán Társadalomföld-
rajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép-Európájában 
címmel konferenciát rendeztek.

Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a Maribori 
Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv 
és Irodalom Tanszéke.

A 15 éves somorjai Fórum Kisebbségkutató Inté-
zetről készített fi lmet a Duna Televízió Megkerül-
hetetlenek címmel (www.foruminst.hu).

105 évvel ezelőtt született Bécsben Selye János, oszt-
rák-magyar származású kanadai orvos, orvosbiológus, ké-
mikus, egyetemi tanár, a stresszelmélet kidolgozója.

A határon átnyúló együttműködési program 
(CBC) keretében a Fórum Kisebbségkutató Intézet há-
rom magyarországi partnerrel közösen valósítja 
meg azt az EU-s projektet, amely a szlovák–magyar 
határmente szociográfi ai irodalmát és vizuális megjele-
nítését dolgozza fel.

A veszprémi Pannon Egyetem és a Sapientia – Er-
délyi Magyar Tudományegyetem április 18-21 kö-
zött Veszprémben rendezte meg a VIII. Kárpát-me-
dencei környezettudományi konferenciát.
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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem második 
alkalommal rendezi meg a határon túli magyar 
anyanyelvű egyetemista hallgatók számára az
ELTE Kárpát-medencei magyar nyári egyetem című 
programot július 9-15 között.

Megjelent:
A kolozsvári Erdélyi Múzeum-Egyesületnél a 
Garda Dezső egyetemi docens által szerkesztett, 
A mezővárostól a rendezett városig című tanulmány-
kötet.

A somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet gon-
dozásában Török Tamás: Ipoly mente helynevei című 
kötete, L. Juhász Ilonának Rítusok, jelek, szimbólumok 
című néprajzi tanulmánykötete és a Fórum Társa-

dalomtudományi Szemle XIII. évfolyam, 2011/3. és 4. 
száma.

A muravidéki Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási 
Intézet gondozásában Kepéné Bihar Mária és Lendvai 
Kepe Zoltán néprajzkutatók Kő kövön maradjon! című 
kötete.

A hágai székhelyű Mikes International Magyar szel-
lemi fórum. Hungarian Periodical for Art, Literatu-
re and Science január-márciusi száma.

Fölkerült a Vajdasági Magyar Tudományos Tár-
saság honlapjára (http://www.vmtt.org.rs) A dél-
vidéki magyarság múltja, jelene és jövője című tudomá-
nyos tanácskozásról készült beszámoló.



151



152


