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Tisztelt Elnök Úr!
Nagy örömünkre szolgál, hogy beszámolhatunk Elnök Úrnak a New York-i Magyar Tudományos
Társaság megalakulásáról. Elnök Úrnak a New York-i Magyar Főkonzulátuson szeptember 23-án
elhangzott javaslatára megalakítottuk a Társaságot, melynek elnöke Bergou János, az MTA doktora,
alelnöke pedig Záborszky László, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja – e levél aláírói lettünk. A New York környékén élő nagyszámú magyar kutató nevében köszönetet mondunk a Magyar
Kormánynak és személyesen Elnök Úrnak, valamint Dán Károly Főkonzul Úrnak és Trombitás Zsófia
Konzul Asszonynak, hogy erre a mindeddig példa nélküli lépésre szánták el magukat. Az itt élő magyar
kutatók nagy megtiszteltetésnek veszik, hogy a Magyar Kormány figyelemre méltónak tartja az
Amerikában élő kutatókkal való kapcsolatfelvételt. Trombitás Zsófia Konzul Asszony korábbi
kezdeményezése döntő jelentőségű volt abban, hogy idáig eljuthattunk. Az újonnan alakult Társaság a
kölcsönös tájékoztatás keretének létrehozásával elő fogja segíteni, hogy az itt élő és dolgozó magyar és
magyar származású kutatók szervezett kapcsolatba kerüljenek a magyarországi kutatói hálózattal és
felsőoktatási intézményekkel. Ezen kutatók jelentős része még Magyarországon szerezte meg a
diplomáját, de a tudományos kutatás feltételeinek hiánya vagy politikai okok miatt az anyaország
elhagyására kényszerült, ezért otthon hosszú ideig persona non grata-nak számított. Elnök Úr javaslata
és a Főkonzulátus támogatása annak tanúbizonysága, hogy ez a helyzet gyökeresen megváltozott.
Szívesen vennénk részt a magyar tudományos életben, akár fiatal kutatók itteni intézetekben való

szakmai képzésének támogatásában, akár közös kutatási projektek, tudományos együttműködések
szervezésében, vagy éppen otthoni kurzusok tartásával, doktori iskolákban való személyes részvétellel.
Bár szinte valamennyi itt élő kutató rendelkezik valamilyen szinten magyarországi tudományos
kapcsolattal, a Magyar Államtól jövő bátorító szó mindennél többet ér, mert az igazi megmérettetést
lelkünkben mégis a hazai szakmai elismerés jelenti.
A New York-i Magyar Tudományos Társaság elnöksége nevében tisztelettel felkérjük Elnök Urat,
legyen Társaságunk fővédnöke. Hasonló tiszteletteljes felkérést küldünk Pálinkás Józsefnek, a Magyar
Tudományos Akadémia Elnökének is. Egyúttal szeretnénk Elnök Úr tudomására hozni, hogy a New
York-i Magyar Tudományos Társaság hivatalos alakuló ülésére 2010. november 3-án, a Magyar
Tudomány Napján, 17.00 órai kezdettel kerül sor a New York-i Magyar Főkonzulátuson. Ezt a több
szempontból is jeles dátumot a múlt héten a New York-i Főkonzulátuson Dán Károly Főkonzullal,
Trombitás Zsófia Konzullal, valamint a Társaság vezetőségével folytatott előzetes egyeztetés után
határoztuk el. 1825-ben ezen a napon ajánlotta fel Széchenyi István birtokainak egyéves jövedelmét a
Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. Két évvel korábban pedig ugyanezen a napon írta
Bolyai János híres sorait apjának, Bolyai Farkasnak: “A semmiből egy új, más világot teremtettem.”
Úgy gondoljuk, ez a nap a legméltóbb arra, hogy megtartsuk alakuló ülésünket, melynek befejezéseként
Prékopa András akadémikus, az ELTE emeritus professzora és a Rutgers Egyetem (New Brunswick,
New Jersey, USA) egyetemi tanára tart előadást Bolyai Jánosról, a magyar és az egyetemes tudomány
egyik kiemelkedő alakjáról.
Reméljük, hogy Elnök Úr felkérésünknek eleget téve elvállalja Társulatunk fővédnökségét.
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