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hanem tanárként is átélte a Fasor szellemét 
(Gyapay, 1989).

Az újjáéledt intézmény megnyitására és 
egyben az országos tanévnyitóra 1989. szep-
tember 17-én került sor. Az ünnepi beszédet 
az akkori oktatási és művelődésügyi miniszter, 
Glatz Ferenc tartotta (Cselőtei, 1989, 2004).  

Azóta a Fasor most már közel húsz éve 
újra dolgozik. A szándék ma is a régi. Kérdés, 

hogy a mostani helyzetben, a hazai és nem-
zetközi oktatási-nevelési gyakorlatban mind-
ez hogyan valósulhat meg, hogyan haszno-
sítjuk a régi Fasor tapasztalatait. 

Kulcsszavak:  munkaszellem, a tudás és alkal-
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egészben, magatartás; magaviselet, igényesség; 
fegyelmezettség
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alkalmából a következő kitüntetéseket adományozta:

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI 
ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE 

A CSILLAGGAL 

a jog és a jogszociológia, illetve a moderni zá-
ció terén végzett, határainkon túl is nagyra 
be csült oktatói, kutatói és tudományos élet-
mű ve elismeréseként kUlcsár kálmán 
Állami Díjas és Széchenyi-díjas jogásznak, az 
MTA rendes tagjának, nyugalmazott egyete-
mi tanárnak, 

a görög és a római irodalom, az antikvitás 
esztétikája, az ókortudomány története terén 
végzett kutatásaiért, közel hat évtizedes, hatá-
rainkon túl is nagyra becsült életműve elisme-
réseként ritoók zsigmond Széche-
nyi-díjas filológusnak, történésznek, az MTA 
rendes tagjának, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem nyugalmazott tanszékvezető egyete-
mi tanárának, 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI 
ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE 

több évtizedes tudományos, kutatói és okta-
tói munkássága, nemzetközileg is számon 
tartott példaértékű tevékenysége elismerése-
ként daróczy zoltánnak, az MTA 
rendes tagjának, Széchenyi-díjas matemati-
kusnak, a Debreceni Egyetem TTK Matema-
tikai Intézete egyetemi tanárának, 

a számelmélet, az analízis és a valószínűség-
számítás területén elért, nemzetközileg is szá-
mon tartott eredményeiért, oktatói és tudo-
mányos közéleti tevékenysége elismeréseként 
halász gábornak, az MTA rendes 
tag jának, az ELTE TTK Analízis Tanszék 
egye temi tanárának, 

a hazai és a nemzetközi farmakológiai kuta-
tások területén elért eredményeiért, aktív tu-
dománypolitikai és tudományszervezői 
munkássága elismeréseként szolcsányi 
jános Széchenyi-díjas orvosnak, farmakoló-
gusnak, az MTA rendes tagjának, a Pécsi 
Tu dományegyetem Általános Orvostudomá-
nyi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai 
Intézet egyetemi tanárának, 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI 
ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE 

KITÜNTETÉST KAPTA

szendrei janka, az MTA Zenetudomá-
nyi Intézet tudományos tanácsadója, a 
magyar országi és európai liturgikus egyszóla-
múság történetének nemzetközi rangú kuta-
tásáért, 

stoll béla, irodalomtörténész, az MTA 
Irodalomtudományi Intézet nyugalmazott 
főmunkatársa, a modern magyar textológia 
területén végzett magas színvonalú tevékeny-
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ségéért, klasszikus íróink tudományos igényű 
szövegkiadási elveinek megalapozásáért, ki-
váló irodalomtörténészi munkásságáért, a 
magyar reneszánsz és barokk költészet, vala-
mint a XX. századi magyar líra kutatásában 
elért eredményeiért,

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI 
ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE

cserbák andrás, az MTA Könyvtá-
rának munkatársa, a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtárában kifejtett kiemelkedő 
tevékenységéért, különös tekintettel a könyv-
tár-informatikai fejlesztések területén végzett 
magas színvonalú munkájáért, 

laki mihály, az MTA Közgazdaságtu-
dományi Intézet tudományos főmunkatársa, 
iskolateremtő tudományos kutatási és aktív 
oktatói, szakmai közéleti tevékenységéért, a 
közgazdasági és gazdaság szociológiai kutatá-
sok területén elért kimagasló eredményeiért, 

váncza józsef, az MTA Számítástech-
nikai és Automatizálási Kutatóintézet tudo-
mányos főmunkatársa, a kutatási-fejlesztési 
és innovációs tevékenység, az egyetemi okta-
tás és a doktoranduszképzés összekapcsolódó, 

magas színvonalú műveléséért, különös te-
kintettel a termelésirányítási rendszerek elmé-
letére és a GE Lightning nagykanizsai lám-
pagyárában bevezetett termelésirányítási 
rend szer kifejlesztésében játszott szerepéért,

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI 
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mosoni istvánné, az MTA Kutatás-
szervezési Intézet igazgatóhelyettese, az MTA 
Kutatásszervezési Intézetében igazgatóhelyet-
tesként végzett vezetői, valamint közel négy 
évtizedes akadémiai munkásságáért, eredmé-
nyes kutatói és kutatásszervezői tevékenysé-
géért,

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI 
EZÜST ÉRDEMKERESZT

törcsvári aUrél, az Akaprint Nyom-
daipari Kft. és az MMSZ2000 Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. Könyvvizsgálója, közel 
három évtizedes akadémiai munkásságáért, 
a Központi Fizikai Kutatóintézet gazdasági 
igazgatójaként, majd az Akadémia tulajdo-
nosi részvételével működő gazdasági társasá-
gokban nagy tapasztalattal, elismert szakmai 
tudással végzett, eredményes tevékenységéért.

Az MTA új külső tagjainak bemutatása

Az MTA új külső tagjainak 
bemutatása

Akadémiánk új külső tagjait arra kértük, hogy kérdéseink közül válassza-
nak ki hármat-négyet, s ezekre válaszolva tegyék lehetővé, hogy a Magyar 
Tudomány Olvasói valamelyest megismerjék személyüket és munkájukat.

Mi volt az a döntő mozzanat az életében, amely erre a pályára vitte?
Volt-e mestere?
Mi volt az az eredmény munkája során, amelynek igazán örül?
Van-e, és ha igen, milyen a legkedvesebb tanítványa?
Magányos kutató vagy inkább csapatjátékos?
Mi az a nyitott kérdés, amelyre választ szeretne kapni?

E havi számunkban belák sándor válaszai olvashatók.


