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2003. október 2-án, az MTA Felolvasótermé-
ben Magyar Bálint oktatási miniszter és Vizi
E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadé-
mia elnöke adta át az idei Charles  Simonyi
kutatói ösztöndíjakat.

Az MTA Simonyi Károly professzort
2000-ben Aranyéremmel tüntette ki. Fia,
Charles Simonyi, amikor édesapja nevében
átvette a kitüntetést, 25 millió forintot ajánlott
fel a magyar tudomány támogatására.

Az adományozást követõen az Oktatási
Minisztérium, a Magyar Tudományos Akadé-
mia, a Simonyi család és az Alapítvány a
Magyar Felsõoktatásért és Kutatásért
(AMFK) megállapodást kötött a Charles Si-
monyi kutatói ösztöndíj megalapítására. Az
ösztöndíjat, amelynek éves összege 2,5 mil-
lió forint, évente három, egyetemen vagy
kutatóintézetben dolgozó, kimagasló telje-
sítményt nyújtó kutató kaphatja meg.

Idén a Charles Simonyi kutatói ösztöndí-
jat Hoppál Mihály néprajzkutató, Rontó Mik-
lós matematikus és Rõth Erzsébet orvos
nyerte el.

HOPPÁL MIHÁLY

a modern folklórkutatás, elsõsorban pedig a
népi hiedelemvilág, a népi gyógyászat, vala-
mint a sámánizmus történeti gyökereinek
és távol-keleti újjáéledésének nemzetközi-
leg elismert tudósa. Különbözõ nyelveken
napvilágot látott munkássága nemcsak a kü-
lönbözõ elméleteken és „könyveken át né-
zett” folklór szintézise, hanem a kutatási terü-
let természetébõl következõen rendszerint
nem könnyû körülmények között megszer-
zett, páratlanul gazdag empirikus alapokra

épül; az elmúlt negyedszázad során jó né-
hány esztendõt töltött felfedezõ gyûjtõmun-
kával Kirgíziában, Grúziában, Örményor-
szágban, Szibériában, Burjatiában, Dél-Ko-
reában, Kínában, Mandzsúriában és Japán-
ban, a magyar etnikai hagyományok kutató-
jaként pedig Ausztráliában és az Egyesült
Államokban. Megteremtõje a nemzetközi
sámánológiai kutatások egyetlen tudomá-
nyos folyóiratának (Shaman, Journal of the
ISSR), amelynek eddig 10 évfolyama jelent
meg, úgyszintén alapítója a Hungarian Heri-
tage címû angol nyelvû folyóiratnak, amely
a magyar kultúra, fõként a hagyományos
népi kultúra és folklór (néphit, népszokások,
népzene, néptánc stb.) anyagát tárja folya-
matosan a nagyvilág elé.

RONTÓ MIKLÓS

A kárpátaljai Beregszászon született. Mun-
kásságát az Ukrán Tudományos Akadémia
Kijevi Kibernetikai Intézetének kutatómér-
nökeként kezdte. Jelentõs az 1986-ban meg-
védett doktori disszertációja, a „Konstruktív
numerikus analitikus módszerek peremér-
ték feladatok vizsgálatában”. Intézményes
kapcsolata Magyarországgal és a Miskolci
Egyetemmel 1992-ben kezdõdött, amikor
vendégprofesszora, majd 1993-tól egyete-
mi tanára lett az Analízis Tanszéknek. Alapító
fõszerkesztõje a Mathematical Notes (Mis-
kolc) címû folyóiratnak, és elindítója a Con-
structive Methods for Nonlinear Boundary
Value Problems címû nemzetközi konferen-
ciasorozatnak, amely háromévenként kerül
megrendezésre a Miskolci Egyetemen.

SIMONYI ÖSZTÖNDÍJ
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DR. SZMOLENSZKY TAMÁSNÉ,
DR. RÕTH ERZSÉBET

egyetemi tanár, a Pécsi Orvostudományi
Egyetem Kísérletes Sebészeti Intézetének
igazgatója. Munkája hozzájárult, hogy a meg-
lehetõsen perifériára szorult intézetbõl mára
korszerû oktató és tudományos mûhely vált.
Saját kutatómunkájával részt vett a pécsi vese-
transzplantáció elõkészítésében, de fõ témája
mindmáig a szívizom oxigénhiányos károso-
dásának kialakulása és ennek megelõzési
lehetõségei. Már a szabadgyökös reakciók
kutatásának kezdetén kimutatta ezek jelen-
tõségét a szívinfarktus keletkezésében.

Tudományos tevékenységét több vá-
lasztott tisztséggel is elismerték: egyebek
között a Magyar Szabadgyök Kutató Társaság
alelnöke, a Magyar Kardiológus Társaság
Experimentális Szekciójának elnöke.

Charles Simonyi ismételt 25 millió forintos
adománya alapján 2002. április 5-én aláírásra
került a Charles Simonyi kutatói ösztöndíj
folytatására szolgáló megállapodás az Okta-
tási Minisztérium, a Magyar Tudományos
Akadémia, a Hungarian American Coalition
és az Alapítvány a Magyar Felsõoktatásért és
Kutatásért között, amely lehetõvé teszi, hogy
ez a tudományos közösség által is elismert
program további három évig folytatódjon.
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