Csörnyei Zoltán laudációja
a „Sapientia tiszteletbeli professzora” cím adományozása
alkalmából

Csörnyei Zoltán, az Eötvös Loránd Tudományegyetem informatikai karának nyugalmazott docense, éveken keresztül nagylelkűen támogatta a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi karát, rendszeresen tanított, részt vett
konferenciák szervezésében, kapcsolatteremtő volt, az ma is, a marosvásárhelyi Kiss
Elemér Szakkollégium és a budapesti Eötvös József Collegium között. De ennél
többet is tett: hozzájárult az erdélyi magyar nyelvű informatikai felsőoktatás
létrehozásához, több mint egy évtizeden keresztül tanítva a kolozsvári Babeș–Bolyai
Tudományegyetem informatika szakán is.
A kezdet visszanyúlik 1994-be, amikor először vett részt az Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos Társaság szervezte SZÁMOKT konferencián Illyefalván. Még
abban az évben tartott néhány előadást angolul a fordítóprogramokról a Babeș–
Bolyai Tudományegyetemen. Ugyancsak ott, 1996 és 2008 között ő tartotta havi
rendszerességgel a Fordítóprogramok nevű tantárgyat magyar nyelven, egyik évben
két évfolyamnak is, amikor a tárgy átkerült negyedévről harmadévre. A tanításon
kívül részt vett a teljes oktatásban is, diplomamunkákat, tudományos diákköri
dolgozatokat is irányítva. Szakmai előadásokat és zsűritagságot is vállalt az Erdélyi
Tudományos Diákkonferenciákon. Budapesti tankönyveit átdolgozva, felújítva több
egyetemi jegyzetet adott ki Erdélyben (Fordítási algoritmusok, Erdélyi Tankönyvtanács, 2000; Fordítási algoritmusok, Ábel Kiadó, 2002; Formális nyelvek és fordítóprogramok, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2007, ez utóbbit társszerzőként).
Egy 2004-es egri konferencián marosvásárhelyi informatikus kollégákkal beszélgetve, felmerült annak a lehetősége, hogy a Sapientián is tanítson. Azonnal elvállalta,
hogy segítse a marosvásárhelyi informatikaoktatást is, és 2005 és 2008 között a

kolozsvári órákkal párhuzamosan Marosvásárhelyen is Csörnyei Zoltán tartotta a
Fordítóprogramok nevű tantárgyat az informatika és a számítástechnika szakos
hallgatóknak.
2005 decemberében, közreműködésével megszületik az első együttműködési
megállapodás az ELTE informatikai kara és a Sapientia marosvásárhelyi kara között,
Kozma László és Hollanda Dénes dékánok aláírásával. Szintén fontos szerepet
játszott a 2010-ben aláírt, az Eötvös József Collegium és Kiss Elemér Szakkollégium
közötti együttműködési megállapodás létrehozásában. (Aláírta: Horváth László és
Bege Antal.) A szakkollégiumok közötti együttműködéshez tartozik a közös konferenciákon való diák- és tanárrészvétel (Budapest, Marosvásárhely, Csík-szereda),
valamint előadások tartása a kollégiumi látogatások alkalmával.
Amikor diákjaink csoportos részképzésen vettek részt az ELTE informatikai
karán Csörnyei Zoltán volt a mentoruk, mindenben segítette őket, hogy budapesti
tartózkodásuk szakmailag és minden tekintetben emlékezetes maradjon számukra.
Csörnyei Zoltán több szakkollégiumi és tanszékszemináriumi előadást tartott
Marosvásárhelyen, többek között a típuselméletről, a lambda-kalkulusról, a funkcionális programnyelvek implementációjáról vagy a veremmemória és rekurzió
kapcsolatáról.
Közreműködött több olyan könyv kiadásában, fordításában, amelyekbe a budapesti szerkesztő kollégák kolozsvári és marosvásárhelyi kollégákat is bevontak.
(Angol-magyar informatikai szótár, Informatikai algoritmusok, valamint a Cormen–
Leiserson–Rivest–Stein szerzők Algoritmusok, majd Új algoritmusok című informatikai traktátumának közös fordítása).
Alapítója, és nyugdíjazásáig egyik fő szervezője a Joint Conference on Mathematics and Computer Science (MaCS) nevű konferenciasorozatnak, amelynek fő
szervezője az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Babeș–Bolyai Tudományegyetem, de megalakulása óta a Sapientia EMTE is társzervezője.

Csörnyei Zoltán hivatástudatánál, munkabírásánál, segítőkészségénél csak a szerénysége nagyobb. Soha nem panaszkodott, és soha nem dicsekedett. Tette, amit
tennie kell.
A felsoroltak alapján, Csörnyei Zoltán teljes mértékben megérdemli a Sapientia
tiszteletbeli professzora címet. Tanszékünk tisztelettel megköszöni áldozatos munkáját, és a tiszteletbeli professzori cím odaítélésének javaslatával örökös tanszéki
tagnak tekinti.
Marosvásárhely, 2016. szeptember 29.
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