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Tisztelt Olvasóink! 

Az augusztus 20-a alkalmából átadott állami kitüntetések  
a magyar tudományosságot is elismerték. A kitüntetettek között  
– nagy örömünkre – külhoni tudós társainkat is üdvözölhettük. 
Mind a diaszpórában, mind a Kárpát-medencében születtek 
és születnek olyan tudományos-kutatási eredmények, olyan 
teljesítmények, amelyek időről időre kivívják a hivatalos 
elismerést. Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki 
Bizottsága nevében tisztelettel köszöntöm a kitüntetetteket, 
tudományos pályafutásukban további sikereket kívánok.

Kocsis Károly elnök
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ElisMErésEK, díjAK

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje 
kitüntetésben részesült:

 Sándor Anna nyelvész, 
a nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem docense, az MTA 
köztestületének külső tagja.  

Bővebben:

 Bognár Béla, az ohiói Wright 
state University department of 
social Work professor 
emeritusa, az MTA 

köztestületének külső tagja. Bővebben:

 Harkó Gyöngyvér, 
a New jersey-i Middlesex 
County College 
professzora.

Bővebben:

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje 
kitüntetést kapta:

 Spenik Sándor, az Ungvári 
Nemzeti Egyetem magyar 
tannyelvű humán és természet-
tudományi karának dékánja,  

az MTA köztestületének külső tagja.
Bővebben:

 Feszt György 
farmakológus,  
a  Marosvásárhelyi 
Orvosi és

Gyógyszerészeti Egyetem nyugalmazott 
tanszékvezető professzora, az MTA 
köztestületének külső tagja.

Bővebben: 

 Jakab Sámuel geológus,  
a  Budapesti Corvinus 
Egyetem Kertészettudományi 
Kar Nyárádszeredai Levelező 

Tagozatának vezetője, az MTA 
köztestületének külső tagja.

Bővebben:

 Rostás Zoltán szociológus, 
a Bukaresti Egyetem nyugal-
mazott tanára, a sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem 

tanára, az MTA köztestületének külső tagja.
Bővebben:

 A Magyar Érdemrend 
középkeresztjét kapta Bogner 
István filológus, nyugalmazott 
egyetemi tanár, az Újvidéki 

Egyetem Bölcsészettudományi Kara 
doktori iskolájának mentora, az MTA 
köztestületének külső tagja.

Bővebben:

 Magyar Arany 
Érdemkeresztben részesült 
Sohár István kémikus, a  New 
jersey-i rutgers Egyetem 

nyugalmazott tudományos kutatója.
Bővebben:

http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/55634-magas-allami-kituntetesben-reszesult-pogany-erzsebet-sandor-anna-szvorak-zsuzsa-es-luky-janos
http://www.hacusa.org/en/2015-press-releases/dr-bela-bognar-receives-hungarian-goverment-award
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15119.pdf
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/allami-kitunteteseket-adtak-at-karpataljan/
http://www.medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/tovabbi_erdemesek
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15119.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15119.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15119.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15119.pdf
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 A Sapientia  
Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem  
a Csíki sör Manufaktúrával 

közösen elnyerte a Magyar Termék 
Nagydíj Régiók Különdíját.

Bővebben:
KUTATásOK

 Bővült az Északi magyar 
archívum kanadai, 
hollandiai és argentínai 

magyarokról szóló adatbázisa.
Bővebben:

PUBliKáCióK

 A somorjai Fórum 
Kisebbségkutató intézet jelentette 
meg Angyal Béla Az árvíz: 
Gúta, 1965-1966 című kötetét.

Bővebben:

 Megjelent Boştenaru Dan 
Maria Space and Time 
Visualisation című könyve  
a Springer Kiadónál. A szerző  

az MTA köztestületének külső tagja.
Bővebben:

 Megjelent a 2010-ben 
Marosvásárhelyen megtartott 
(M)ilyen gazdagok vagyunk 
(?) című Sütő András-

műhelykonferencia előadásaiból 
szerkesztett tanulmánykötet. szerkesztette: 

Lázok János, az MTA köztestületének 
külső tagja.

Bővebben:

 Új egyetemi jegyzetek 
jelentek meg a sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
scientia Kiadójánál:
Virginás Andrea: Audiovizuális 
kommunikáció;

Poszet Szilárd: A Föld kozmikus 
környezete. A táguló világegyetemtől  
a Földig – csillagászati ízelítő;

Nagy Imola Katalin: Interferenţe 
culturale româno-maghiare.
Az első két szerző az MTA köztestületének 
külső tagjai.

Bővebben:

Megjelentek az Erdélyi Múzeum-
Egyesület kiadójának új kötetei:

 Többnyelvűség és 
kommunikáció Kelet-Közép-
Európában. XXiV. Magyar 
Alkalmazott Nyelvészeti 

Kongresszus. szerkesztette: Benő Attila, 
Fazakas Emese, Zsemlyei Borbála.
A szerkesztők az MTA köztestületének 
külső tagjai.

Bővebben:

http://ghtk.csik.sapientia.ro/hu/hirek/a-csiki-sor-manufakturaval-kozosen-a-sapientia-emte-elnyerte-a-magyar-termek-nagydij-regiok-kulondijat
http://ungerska.se/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=54
http://eshop.foruminst.sk/p/262/c/62/Egy-and-eacute-b/Forum-Kisebbsegkutato-Intezet/ANGYAL-BELA-Az-arviz-Guta-1965-1966.html
http://www.springer.com/de/book/9783319249407
http://www.e-nepujsag.ro/op/article/milyen-gazdagok-vagyunk-1
http://www.scientiakiado.ro/
http://eme.ro/servlet/eme/template/publisher%2CPPaper.vm/paperid/687/layout/PKiadoIndexLayout.vm
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 Motiváltság és nyelvi 
ikonicitás. szerkesztette: Kádár 
Edit, Szilágyi N. Sándor.  
A szerkesztők az MTA 

köztestületének külső tagjai.
Bővebben:

 Megjelent a felvidéki Fórum 
Társadalomtudományi Szemle 
2015/3. száma.

Bővebben:

0   
 

 
 
 
 
 

XXVI. ÉVFOLYAM, 7–8. SZÁM • 2015. JÚLIUS–AUGUSZTUS

AZ  ERDÉLYI  MAGYAR  MŰSZAKI  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG
 HÍRLEVELE

 

XIX. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia 
Csíksomlyó, 2015. június 4–7. 

 
Az EMT Építéstudományi Szakosztálya 2015. június 4–7. között Csíksomlyón szervezte 

meg a XIX. Nemzetközi Építéstudományi Konferenciát, amely ismét jó alkalom volt arra, hogy 
az anyaországi és erdélyi szakemberek a már hagyományos szervezett keretek között találkoz-
zanak. Konferenciánk helyszíne idén is a Jakab Antal Konferencia Központ volt, ahova 150 
résztvevő érkezett. 

Ezek az éves találkozók lehetőséget adnak arra, hogy megbeszéljük mindazt ami az elmúlt 
évben történt, hogy megvitassuk szakmánk kérdéseit, új kapcsolatokat teremtsünk, egymás si-
kereinek örvendjünk, találkozzunk barátainkkal, új barátokat szerezzünk. 

Idén is ennek jegyében zajlott az ÉPKO 2015 konferencia. Három országból – Románia, 
Magyarország, Szlovákia – érkezett mintegy 150 résztvevő a megszokott jó hangulatú, kelle-
mes és szakmailag hasznos konferencián vehetett részt.  

A rendezvény pénteken tanulmányi kirándulással kezdődött a Csíksomlyó–Nyerges-tető–
Csernáton–Gelence–Kovászna–Tündérvölgy–Csíksomlyó útvonalon.  

Az első megállónk a Nyerges-tető volt, amely a Csíkkozmás és Kászonújfalu települések 
közötti vízválasztón helyezkedik el. A hágó számtalan véres ütközet helyszíne volt a tatár és tö-
rök beütésekkor. Jelenleg a csata helyszínén emlékoszlop őrzi a csatában elesett hősök emlékét. 
Az emlékoszlop mellett a résztvevők megtekinthették az erdő szélén elhelyezkedő területre állí-
tott kopjafákat, amelyeket az ütközet áldozatainak emlékére állítottak. Második megállónk a 
csernátoni Haszmann Pál Múzeum volt. A múzeum kertjében található székely házak, székely 
kapuk, vízimalom, a székely népi építészeti örökség egy-egy jellegzetes típusa adja a skanzen 
jelleget. A skanzen egyik legértékesebb gyűjteménye a régi mezőgazdasági szerszám- és gépki-
állítás, amely Háromszék gazdálkodásának múltját, tárgyi és szellemi anyagát hivatott bemu-
tatni, mint a korabeli gőzgépeket, cséplőgarnitúrákat, traktorokat, motorikus erőgépeket, talaj-
művelő gépeket, valamint jó néhány egyedi mezőgazdasági szerszámot. A múzeum megtekin-
tése után Kovászna fele indultunk. A Tündérvölgybe érkezve a Clermont Hotelben elfogyasz-
tottuk az ebédet, majd fölszállhattunk a gőzmozdony által vontatott kis nosztalgia vonatra és az 
erdő szélén haladva végig megtekinthettük a gyönyörű kilátást a Tündérvölgyre és a Sikló ma-
radványait. Kirándulásunk befejeztével hazafele utazva megálltunk egy kis időre Tusnádfürdőn, 
ahol tettünk egy rövid sétát a borvízforrások fele. A hosszú nap után késő estére érkeztünk visz-
sza Csíksomlyóra.  

Szombat reggel ünnepélyes 
megnyitóval kezdtünk, melyet 
plenáris előadások követtek. Az 
idén négy plenáris előadónk volt, 
majd délután négy szekcióban 
folytatódtak az előadások.  

A mintegy 56 előadás a kö-
vetkező témák köré csoportosult: 
építőanyagok, építészet, épület-
gépészet, építéstechnológia, épí-
tésszervezés, környezetvédelem, 
vasbetonszerkezetek, acélszerke-
zetek, hídépítés, vasútépítés, út-
építés. 

 

A szombat délelőtti plenáris előadók változatos témákban tartottak előadást: 
• Csíki Barna: Hagyomány és megújulás, Kortárs székelyföldi építészet; 
• Dunai László: Új hidakhoz kapcsolódó elméleti és kísérleti kutatások; 
• Dencsák Tamás: Építeni nemcsak nehéz munka, hanem ünnep is; 
• Herman Sándor: A temesvári villamos múltja, jelene és jövője. 

A délutáni ülések párhuzamosan négy teremben zajlottak a következő szekciókban: Építészet–
Acélszerkezetek–Építéstechnológia–Építésszervezés; Vasútépítés–Hídépítés–Útépítés; Építőanyag-
ok–Vasbetonszerkezetek; Épületgépészet–Környezetvédelem.  

 
Miklós Beáta 

programszervező 
(folytatás a 2. oldalon) 

VIII. Tudomány- és  
Technikatörténeti Konferencia 

Belényes, 2015. június 18-21. 
 

Az idei, mintegy ötven résztvevővel meg-
tartott konferencia színhelye a bihari Belé-
nyes volt. A magyar nyelvű konferencián az 
eddigiekhez hasonlóan nemcsak hazai, ha-
nem magyarországi résztvevők is voltak. Az 
érdekes előadások öt szekcióban hangzottak 
el: matematikatörténet, ipartörténet, földtu-
dományok-bányászattörténet, technika- és 
technológiatörténet, valamint természettu-
dományok története. 

Oláh-Gál Róbert (Csíkszereda) a magyar 
matematikai szaknyelv kialakulásáról, Kása 
Zoltán (Marosvásárhely) Szőkefalvi Nagy 
Gyula matematikus kolozsvári munkásságá-
ról, Szabó Péter Gábor (Szeged) a marosvá-
sárhelyi Bolyai-hagyaték egy Bolyai Farkas 
kéziratában található érdekes köbgyökvoná-
si eljárásról, Madaras Lászlóné (Szolnok) 
pedig Péter Rózsa matematikus tevékenysé-
géről értekezett. 

Holló Csaba (Miskolc) a rövid életű vas-
miniszter Baross Gábor gazdag tevékenysé-
gével foglalkozott, bemutatva Széchenyi 
István terveinek megvalósítóját. Szabó Jó-
zsef (Margitta) jól dokumentált előadása a 
dualizmus korában Észak-Biharban végzett 
vasútfejlesztéseket mutatta be. Balázs János 
(Marosvásárhely) tévészerkesztő a három-
széki, elfelejtett útépítő mérnök Gyárfás 
Győzőről filmrészletekkel fűszerezett elő-
adást tartott. Végvári Ferenc (Kecskemét) 
társszerző a székelyföldi (lövétei) vasgyár-
tás történetét elevenítette fel. Nádasi-Antal 
Zsuzsanna (Budapest) a szemes csempés tü-
zelőberendezések fejlődését, Makai Zoltán 
(Nagyvárad) és Ciobotaru Medra Edit 
(Gyanta) a gyantai vízimalom múltjáról, je-
lenéről (és talán jövőjéről) szóló előadása 
keltette fel a hallgatóság érdeklődését.  
Faragóné Pöppl Zsuzsanna (Baja) a bajai 
mérnökképzés történetét elevenítette fel. 

A geológia és bányászat témakörében 
Weiszburg Tamás (Budapest) dokumentu-
mok alapján tisztázta Born Ignác 18. századi 
geológus szülővárosának a kérdését. Tatár 
Andrásné (Szolnok) Szaibély István, a köze-
li Rézbánya érceinek kutatóját mutatta be. 
Pápay László (Szeged) a magyarországi 
olajpalákról értekezett, Béres Márta főmu-
zeológus előadását a máramarosi ásvány-
vízkutatás kezdeteiről Wanek Ferenc olvasta 
fel. Az erdélyi geológiai térképezés kezdete-
iről Korodi Enikő (Kolozsvár) számolt be 
rendkívül gazdag térképillusztrációval.  

 
Dr. Kása Zoltán  

az EMT Tudománytörténeti  
Szakosztályának társelnöke  

 
(folytatás a 4. oldalon) 

 Megjelent az Erdélyi Magyar 
Műszaki Tudományos Társaság 
EMT Tájékoztatójának 
2015/7-8. száma.

Bővebben:

 Megjelent az Erdélyi Múzeum 
című folyóirat  
2015/2. száma.

Bővebben:

 Megjelent a Múzeumi Füzetek 
– Acta Scientiarum 
Transylvanica 22/1.  Biológia 
című száma. 

Bővebben:

  
 
recenziót olvashatnak  
a világhálón Kabdebó Lóránttól 

Popély Árpád Fél évszázad 
kisebbségben. Fejezetek a szlovákiai 

magyarság 1945 utáni történetéből című 
kötetéről.

Bővebben:

 Interjút olvashatnak  
a világhálón Gábrity-
Molnár Irén 
szociológussal,  

az Újvidéki Egyetem professzorával,  
az MTA Magyar Tudományosság 
Külföldön Elnöki Bizottságának tagjával  
a transznacionális migrációról.

Bővebben:

 Interjút olvashatnak  
a világhálón Kallós 
Zoltán erdélyi magyar 
néprajzkutatóval  

a moldvai csángó magyar kultúrával 
kapcsolatos kérdésekről.

Bővebben:

 Interjú látható  
a világhálón Karl 
Bardosh-sal/Bárdos 
Károllyal, a New 

York-i Egyetem Film Tanszékének 
egyetemi tanárával, az amerikai magyar 
televízió megalapítójával. 

Bővebben:

 Interjút olvashatnak  
a világhálón Tapodi Zsuzsa 
irodalomtörténésszel, a sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

http://eme.ro/servlet/eme/template/publisher%2CPPaper.vm/paperid/689/layout/PKiadoIndexLayout.vm
http://eshop.foruminst.sk/p/261/c/61/Forum-Tarsadalomtudomanyi-Szemle/Forum-Kisebbsegkutato-Intezet/FORUM-Tarsadalomtudomanyi-Szemle-2015-3.html
http://www.emt.ro/hu/hirek/#1
http://eme.ro/servlet/eme/template/publisher%2CPPaper.vm/paperid/683/layout/PKiadoIndexLayout.vm
http://eme.ro/servlet/eme/template/publisher%2CPPaper.vm/paperid/685/layout/PKiadoIndexLayout.vm
http://www.magyarkronika.com/kulturalis_hirek/2014/0813.html
http://www.magyarszo.com/hu/2815/kozelet/132214/Lakoss�gcsere-t�rt�nik-a-Balk�non.htm
http://mno.hu/grund/kallos-zoltan-ez-a-kultura-tartott-meg-minket-ezer-evig-1302453?utm_source=hirlevel&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel_20150831
https://www.youtube.com/watch?v=txD7ZSwItCU
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tanszékvezetőjével, az MTA köztestü-
letének külső tagjával „Önálló magyar 
intézményt építeni nagyon szép kihívás” 
címmel. Bővebben:

 Interjút olvashatnak  
a világhálón Balázsi 
Gábor erdélyi származású 
fizikus kutatóval,  

a New York-i stony Brook University 
professzorával, aki a rákkutatásban is 
alkalmazható új tudományággal,  
a szintetikus biológiával foglalkozik. 

Bővebben:

 Interjút olvashatnak  
a világhálón Papp Z. Attila 
szociológussal, az MTA 
Társadalomtudományi 

Kutatóközpont Kisebbségkutató 
intézetének igazgatójával, a Miskolci 
Egyetem egyetemi docensével, az MTA 
Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki 
Bizottságának tagjával „Kutatóként nem 
megváltani akarom a kisebbségi 
társadalmat, hanem megérteni” címmel. 

Bővebben:
szErVEzETi hírEK

 A több mint 400 magyar 
egyetemistának otthont 
adó Európa Kollégium  
működését szabályozó 

szerződést írtak alá Újvidéken.
Bővebben:

rENdEzVéNYEK

 Augusztus 16-án és 19-én  
az Ohio-beli zaleskiben tartott 
előadásokat Keszeg Vilmos 
néprajzkutató, a Babeş-Bolyai 

Egyetem professzora, az MTA 
köztestületének külső tagja A magyar 
hiedelmek rendszere és funkciói  
a 20. században, illetve Együtt élni  
a múlttal: a lokális történelmek  
szerepe és formái címmel.

Bővebben:

 Augusztus 16-22. között  
az Erdélyi Múzeum Egyesület 
szakosztályai több tudományos 

előadást tartottak a Kolozsvári Magyar 
Napokon.

Bővebben:

 Augusztus 17-21. között 
lezajlott a finnországi 
Oulu Egyetemen  
a XII. Nemzetközi 

finnugor kongresszus.
Bővebben:

 Augusztus 18-án Erdélyi 
magyar értéktár – örökség és 
megjelenítés címmel rendeztek 

konferenciát Kolozsváron.
Bővebben:

http://www.sapientia.ro/hu/hirek/onallo-magyar-intezmenyt-epiteni-nagyon-szep-kihivas
http://erdelyinaplo.ro/interju/szintetikus-biologia-szeki-tancrendben
http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/2015/ProMino-1502-09-PappZ-Filep.pdf
http://www.magyarszo.com/hu/2802/kozelet_oktatas/131744/T%C3%B6bb-lesz-mint-egy-szokv%C3%A1nyos-koll%C3%A9gium.htm
http://itt-ott.org/article_userfiles/files_1007454/2015_itt_ott_meghivo_compressed.pdf
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/news%2CPNewsScreen.vm/news_id/2163/pageno/1/archived/false
http://www.oulu.fi/suomenkieli/fuxii/englanti/etusivu
http://www.kjnt.ro/infoteka/153
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6. oldal

 Augusztus 20-21. között 
rendezte meg nyári 
konferenciáját 
Balatonfüreden az Amerikai 

Magyar Orvosok Szövetsége.
Bővebben:

 Augusztus  
22-én svájcban,  
a münstertali Fuldera 

községben tartott előadást Oplatka Gábor, 
a zürichi Eidgenössische Technische 
hochschule nyugalmazott gépészmérnök 
professzora, az Organisation internationale 
Pour l’Etude de l’Endurance des Cables 
elnöke, az MTA külső tagja Magyar 
katonák harcai a svájci határon 1915-18 
címmel.

Bővebben:

 Augusztus 26-án  
(majd szeptember elsején)  
„Semmiből egy új, más 
világot teremtettem” címmel 

Bolyai Farkasról és Bolyai jánosról tartott 
előadást Stockholmban Oláh Anna 
marosvásárhelyi fizikus, Bolyai-kutató. 

Bővebben:

 A krízis és a globalizáció  
az EU régióiban címmel 
rendeztek nemzetközi 

konferenciát augusztus 28-án somorján.  
Bővebben:

 Az erdélyi sztánán 
rendezte meg augusztus 
28-30. között  
a ii. Nemzetközi 
népismereti 

filmfesztivált a Kós Károly Néprajztudós 
Közhasznú Alapítvány.

Bővebben:

 szeptember elsején 
tudományos konferenciát 
tartottak a felföldi Bacsfán  
a Bacsfa-Szentantali 
Kegyhely 300. jubileumi 
évében.

Bővebben:

 szintén szeptember elsején 
Akikért nem szól  
a harang… címmel 
történészkonferenciát 
rendeztek a felföldi 
Párkányban a ii. világháború 

befejezésének 70. évfordulója alkalmából.
Bővebben:

 szeptember 7-én 
Kolozsváron tartott 
előadást Romsics 
Ignác történész-

professzor, akadémikus Horthy Miklós 
belovagolt a történelembe címmel.

Bővebben:

http://www.hmaa.org/meeting/balatonfured/
http://www.mmese.ch/meghivo.htm
http://magyarhaz-stockholm.com/images/Bolyai_el%C3%B6ad%C3%A1s_2015_aug.pdf
http://foruminst.sk/2015/09/02/a-krizis-es-a-globalizacio-az-eu-regioiban-konferencia/
http://kronika.ro/kultura/nepismereti-filmfesztival-lesz-sztanan
http://www.szentantal.sk/
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/55920-akikert-nem-szol-a-harang-tortenesz-konferencia-parkanyban
http://foter.ro/cikk/20150907_horthy_miklos_belovagolt_a_tortenelembe
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7. oldal

 Változások a 19-20. századi 
vallási kultúrában címmel 
rendeztek konferenciát 
Csíkszeredában szeptember 9-én.

Bővebben:

 szeptember 9-én Kolozsváron 
tartott előadást Turai István 
kandidátus, az Országos 
Frédéric joliot-Curie 

sugárbiológiai és sugáregészségügyi 
Kutató Intézet tudományos főtanácsadója, 
a domus Kuratórium tagja Sugárbalesetek 
és jelentőségük életünkben címmel.

Bővebben:

 szeptember 10-én Vízi E. 
Szilveszter farmakológus 
egyetemi tanár, akadémikus,  
az MTA korábbi elnöke előadást 

tartott Bécsben a nyugati 
szórványmagyarságról.

Bővebben:

 Abu ramla – a homok 
atyja. Almásy lászló 
emlékezete címmel 
rendeztek tudományos ülést 
szombathelyen szeptember 
10-én a 120 éve született 

jeles Afrika-kutatóról (többet róla a 
Tudománytörténet című rovatunkban).

Bővebben:

szeptember 10–11. 
között 
irodalomtudományi 
konferenciát tartottak 

Nagyváradon Értelmiségi 
karriertörténetek, kapcsolathálók, írói 
csoportosulások címmel. 

Bővebben:

 Ugyanebben az időben rendezték 
meg A nyelv közösségi 
perspektívája című nyelvészeti 
konferenciát is a Partiumi 

Keresztény Egyetemen.
Bővebben:

 
Panelbeszélgetést tartottak a Start-
upokról szeptember 11-én a Bostoni 
Tudósklubban. 

Bővebben:

 szeptember 11-12-én  
a vajdasági Topolyán 
rendezték meg a Fiatal 
néprajzkutatók és 
kulturális antropológusok 
IX. konferenciáját 

Generációk találkozása – Tóth Ferencre 
emlékezünk címmel.

Bővebben:

   
 
szeptember 15-én New 
Yorkban tartott előadást 

Edith A. Zang biológus, epidemiológus,  
a Weill Medical College of Cornell 

http://www.sapientia.ro/hu/hirek/valtozasok-a-19-20-szazadi-vallasi-kulturaban
http://kab.ro/index.php?page=hirek
http://hu.europaclub.at/?p=5263
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2730637/
http://www.partium.ro/hu/hirek/ertelmisegi-karriertortenetek-kapcsolathalok-irocsoportosulasok-2015
http://www.partium.ro/hu/hirek/a-nyelv-kozossegi-perspektivaja-2015
http://nyugatihirlevel.hhrf.org/
http://www.magyarszo.com/hu/2829/kultura/132729/Ha-meghalt-a-ballada-%C3%A9ljen-a-ballada!.htm
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8. oldal

University korábbi tanára, több neves 
gyógyászati cég tanácsadója The Role of 
Statistics in Pharmaceutical Drug 
Discovery and Development címmel.

Bővebben:

A TUdOMáNY szOlGálATáBAN

 80. születésnapját 
ünnepelte Kolumbán 
József erdélyi 
matematikus, 

nyugalmazott egyetemi tanár, az MTA 
külső tagja.

Bővebben:

 95 éves korában elhunyt Balázs 
A. Endre kutatóorvos, a New 
York-i Columbia Egyetem 
nyugalmazott professzora,  

a szemészeti intézet kutatási igazgatója,  
az MTA külső tagja.

Bővebben:

 életének 94. évében elhunyt 
Szentimrei Judit, a 20. századi 
erdélyi és moldvai magyar népi 
kultúra klasszikus rangú kutatója, 

a Kriza jános Néprajzi Társaság alapító tagja.
Bővebben:

 92 éves korában elhunyt 
Nagy Pál marosvásárhelyi 
irodalomtörténész.

Bővebben:

 82 éves korában sarasotában 
elhunyt Deme László 
történész, a New College 
sarasota, Florida professzora,  

az MTA köztestületének külső tagja.
Bővebben:

 életének 61. évében elhunyt 
Vass Tibor építészmérnök,  
az UNEsCO-világörökség 
listáján szereplő Lavra 

Barlangkolostor nyugalmazott főigazgató-
helyettese, a Magyarok Kijevi 
Egyesületének elnöke, a Kijevi 
lingvisztikai Egyetem magyar 
csoportjának megalakítója. 

Bővebben:

ÉvFordULóK, TUdoMáNYTÖrTÉNeT

 Kerek 300 esztendeje született 
a felföldi szinán (ma 
Abaújszina) Jaszlinszky 
András jezsuita természet-
tudós, a nagyszombati 
egyetem rektora.

Bővebben:

 275 éve született Csernák 
László (Chernák, Chernak, 
Chernac, ladislaus) magyar 
származású holland 
matematikus, fizikus, 
orvos.

Bővebben:

http://nymtt.org/eloadasok.html#ea_Edith
http://kab.ro/index.php?page=hirek
http://www.nytimes.com/2015/09/04/health/endre-a-balazs-doctor-who-found-acid-to-treat-arthritic-knees-dies-at-95.html?_r=1
http://www.kjnt.ro/infoteka/155
http://www.eirodalom.ro/aktualis/item/2493-b%25C3%25BAcs%25C3%25BA-nagy-p%25C3%25A1lt%25C3%25B3l/2493-b%25C3%25BAcs%25C3%25BA-nagy-p%25C3%25A1lt%25C3%25B3l.html#.VfWl4PntlBc
http://www.legacy.com/obituaries/heraldtribune/obituary.aspx?n=laszlo-deme&pid=175658691&fhid=8480
http://karpathir.com/2015/08/18/elhunyt-vass-tibor-a-magyarok-kijevi-egyesuletenek-elnoke/
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=jaszlinszky&nev5=Jaszlinszky+Andr%E1s
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=csernak&nev5=Csern%E1k+L%E1szl%F3


HÍRLEVÉLV. évfolyam 9. szám 2015. szeptember 15.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN  ELNÖKI BIZOTTSÁG

HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE

9. oldal

 A felföldi ógyallán született  
240 esztendeje Besse János 
Károly, a Kaukázus és Kelet-
Ázsia kutatója. 

Bővebben:

 A délvidéki Kiskéren 
született 205 évvel ezelőtt 
Gruby Dávid, párizsi 
magyar orvos. Ő készített 
elsőként mikroszkópon át 
fényképeket a sejtekről. 

Felfedezte a gombás bőrbetegségek,  
a szájpenész kórokozóit, kutatta az éter- és 
kloroformaltatás hatását.

Bővebben:

 A bánsági Oravicabányán 
született 175 esztendeje Balás 
Árpád erdőmérnök,  
a keszthelyi első magyar nyelvű 

gazdasági tanintézet és a magyaróvári 
gazdasági akadémia igazgatója, a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum első igazgatója.

Bővebben:

 A felföldi szepeshelyen 
született 155 évvel ezelőtt 
Hutÿra Ferenc orvos, 
állatorvos, az állatorvosi 
Főiskola rektora, 
akadémikus. 

Bővebben:

 A székelyföldi árkoson született 
130 éve Gelei József biológus, 
protisztológus, a szegedi 
egyetem rektora, akadémikus.

Bővebben:

 120 esztendeje született  
az őrvidéki Borostyánkőn 
Almásy László Ede Afrika-
kutató. Felfedezte  
az elveszett oázis, zarzura 
völgyét és világhírű 
sziklafestményeket talált  
az Uveinat-hegységben.

Bővebben:

 A délvidéki Topolyán született 
115 éve Lámfalussy Sándor 
erdőmérnök, a Budapesti 
Műszaki egyetem professzora.

Bővebben:

 90 éves lenne az Újvidéken 
született Tandori Károly 
matematikus, a szegedi egyetem 
professzora, dékánja, 

akadémikus.
 Bővebben:

 85 éves lenne a vajdasági 
Torontálvásárhelyen született 
Ribár Béla fizikus, 
krisztallográfus, az Újvidéki 

egyetem professzora, az MTA külső tagja.
Bővebben:

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/besse_janos_karoly_szuletesnapja__1765
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=gruby&nev5=Gruby+D%E1vid
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=balasa&nev5=Bal%E1s+%C1rp%E1d
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=hutyra&nev5=Hut%26%23255%3Bra+Ferenc
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=gelei&nev5=Gelei+J%F3zsef
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Alm%C3%A1sy_L%C3%A1szl%C3%B3_portr%C3%A9.jpg
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/almasy_laszlo_szuletesnapja__1895
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=lamfalussy&nev5=L%E1mfalussy+S%E1ndor
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=tandori&nev5=Tandori+K%E1roly
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=ribar&nev5=Rib%E1r+B%E9la
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10. oldal

FElhíVásOK

 Megjelent a Domus 
magyarországi 
ösztöndíjpályázat  

2015. évi őszi felhívása.
A jelentkezési határidő: október 16.

Bővebben:

 A Vajdasági Magyar 
Felsőoktatási Kollégium 
2015. november 13-15. 

között szabadkán rendezi meg  
a 14. Vajdasági magyar tudományos 
diákköri konferenciát, melynek vezető 
témája a fény.

A jelentkezési határidő: október 1.
Bővebben:

 Október 7-ig lehet 
pályázni a Fulbright 
2016 augusztusában 
kezdődő és legkésőbb 
2017 augusztusában 
befejeződő oktatói és 
kutatói ösztöndíjra.

Bővebben:

 A romániai 
Magyar 
Közgazdász 

Társaság október 9. és 11. között 
huszonnegyedik alkalommal rendezi meg 
Marosvásárhelyen a közgazdász 
vándorgyűlést.

Bővebben:

 A 
Novofer 
Alapít-
vány várja  

a felterjesztéseket a 2015. évi Gábor 
Dénes-díjra.

A jelölés határideje: október 10.
Bővebben:

 The Real and 
the Intermedial 

címmel rendezik meg Kolozsváron október 
23-24-én a XVi. Film- és médiatudományi 
konferenciát. Bővebben:

 A Vajdasági Magyar 
Tudományos Társaság 

december 5-én nemzetközi tudományos 
tanácskozás keretében emlékezik meg  
a magyar tudomány napjáról. A tanács-
kozás témája: A szellemi alkotások társa-
dalmi jelentősége és a magyar kultúra.

A jelentkezési határidő: október 31.
Bővebben:

 A Scientia Kiadó, a sapientia 
Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem kiadója nyílt 

pályázatot hirdet erdélyi vonatkozású 
tudomány-, művészet-, irodalom- vagy 
technikatörténeti tárgyú könyvek 
megjelentetésére. Pályázni magyar nyelvű, 
tudományos igénnyel megírt, kész 
kézirattal lehet november 20-ig.

Bővebben:

http://mta.hu/osztondijak/a-magyar-tudomanyos-akademia-palyazati-felhivasa-magyarorszagi-osztondijak-elnyeresere-136760
http://vmtdk.edu.rs/14-vmtdk-felhivas
http://www.fulbright.hu/for-hungarians/
http://vandorgyules.rmkt.ro/
http://www.novofer.hu/alapitvany/tartalom/menu/80
http://film.sapientia.ro/hu/konferenciak/the-real-and-the-intermedial
http://www.magyarszo.com/hu/2812/kozelet_oktatas/132135/Felh%C3%ADv%C3%A1s-tudom%C3%A1nyos-tan%C3%A1cskoz%C3%A1son-val%C3%B3-r%C3%A9szv%C3%A9telre.htm
http://www.sapientia.ro/hu/kutatas/kutatasi-palyazatok/egyeb-palyazatok/palyazati-felhivas-tudomany-muveszet-irodalom-vagy-technikatorteneti-targyu-konyvek-kiadasara
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11. oldal

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság hírlevele

2015/9. szám

Felelős kiadó: Kocsis Károly elnök

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 

1112 Budapest, Budaörsi út 45.
mtkhirlevel@titkarsag.mta.hu

A hírlevél korábbi számai megtekinthetők 
az MTA honlapján.

mailto:mtkhirlevel@titkarsag.mta.hu
http://mta.hu/cikkek/?node_id=26241
http://mta.hu/cikkek/?node_id=26241
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Kosztarab Mihály   
(Bukarest, 1927. július 7.)

a Magyar Tudományos 
Akadémia külső tagja

Michael Kosztarab was born 
as Kosztarab Mihály in 
Bucharest on 7 july 1927. his 
father was Csango-hungarian 

from Moldava, and his mother a szekler 
from Csehétfalva (Cehetel in romanian). 
he has never forgotten his roots, his 
autobiographical novel Transylvanian 
roots: The True life Adventures of a 
hungarian American was published in 
English in 1997 and in hungarian (Erdélyi 
gyökerek – egy amerikai magyar emigráns 
tanulságos élettörténete, Püski Kiadó) in 
1999.  in 1941 his family left romania for 
Budapest. At the age of 17, he was arrested 
for helping 36 jews escape the Nazis. The 
arrival of the red Army saved him from the 
Nazis, but plunged him into life under the 
Communists. 

Michael Kosztarab Kosztarab 
Mihályként született 
Bukarestben, 1927. július 
7-én. édesapja moldvai 

csángó volt, édesanyja pedig csehétfalvi 
székely. Gyökereit sohasem feledte, 
önéletrajzi regénye, a Transylvanian roots; 
The True life Adventures of a hungarian 
American 1997-ben jelent meg angolul, 
a magyar változatot – Erdélyi gyökerek – 
egy amerikai magyar emigráns tanulságos 
élettörténete címmel – 1999-ben adta 
ki a Püski Kiadó. A család 1941-ben 
Budapestre költözött. 17 éves korában 
letartóztatták, mert segített 36 zsidónak, 
hogy elmeneküljenek a nácik elől. A vörös 
hadsereg érkezése megmentette a náciktól, 
de a továbbiakban a kommunista hatalom 
alatt kellett élnie. 
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II. oldal

Kosztarab Mihály agrártudoMányoK

he received his diploma from the College 
of horticulture and Viticulture of the 
University of Agricultural sciences in 
Budapest in 1951. he worked as an 
entomologist for the hungarian state 
Bureau of Plant Protection, and later as 
an assistant professor at the University of 
Agricultural sciences in Budapest. he and 
his wife, Matilda escaped to Austria after 
the soviets crushed the 1956 hungarian 
Uprising, their seven-month old daughter, 
éva was smuggled out of hungary later. 
They arrived in the Us in 1957. he began 
to work as an entomologist in Baltimore. 
he earned a Phd in entomology from Ohio 
state University in 1962, and he joined the 
faculty of Virginia Tech the same year, in 
1967 he became professor and since his 
retirement in 1992 he has been professor 
emeritus. he continues to work after 
retirement because insects are his hobby. 
he enjoys guest lecturing, consulting on 
insect biodiversity issues, and identifying 
scale insects or mealybugs sent by 
virginians to the Insect Identification Lab.
His main field of interest is entomology 
– focusing on scale insects. As a student 
he began collecting scale insect samples 
that soon resulted in the discovery of 
five new species to the Hungarian fauna 
in 1950. “This event inspired me to 
select scale insects for a lifetime study. 
By 1959 i had prepared more than 1000 
microscope slides from the 800+ samples 
collected, and published six papers on the 
hungarian scale fauna.” – he wrote in The 

1951-ben kertészmérnöki diplomát kapott 
az Agrártudományi Egyetem Kertészeti és 
Élelmiszeripari Főiskoláján, Budapesten. 
1947-50-ben a Földművelődési 
Minisztérium Növény-egészségügyi 
szolgálatánál dolgozott rovartani 
tanácsadóként, 1951-ben tanársegéd lett az 
Agrártudományi Egyetemen. Miután  
a szovjetek leverték az 1956-os 
forradalmat, feleségével, Matildával 
Ausztriába szökött, héthónapos 
kislányukat, Évát, később csempészték 
ki Magyarországról. A család 1957-ben 
érkezett az UsA-ba. Baltimore-ban kezdett 
dolgozni entomológusként, 1962-ben 
Phd fokozatot szerzett az Ohio állami 
Egyetemen, és az egyetem Virginiai 
Műszaki Főiskolai Tagozatán kezdett 
dolgozni. 1967-ben lett professzor,  
1992-ben vonult nyugdíjba, azóta professor 
emeritus. A munkát nyugdíjasként is 
folytatja, mivel a rovarok a hobbija. 
Élvezi, ha vendégprofesszorként előad, ha 
szaktanácsot ad biodiverzitási kérdésekben, 
ha pajzstetveket vagy más tetűféléket 
azonosít, amelyeket a virginiaiak küldenek 
a rovarazonosító laboratóriumba. 
Fő kutatási területe a rovartan – elsősorban 
a pajzstetvek. Még egyetemi hallgatóként 
kezdett pajzstetveket gyűjteni, és 
hamarosan – 1950-ben – öt új fajt fedezett 
fel a magyar faunában. „ez ösztönzött arra, 
hogy a pajzstetveket válasszam egy életen 
át tartó kutatómunkához. 1959-re több mint 
1.000 mikroszkópos metszetet készítettem 
a 800+ gyűjtött mintából, és  



Külhoni magyar tudósportréK
magyar tudomÁnyos aKadémia magyar tudomÁnyossÁg KülFÖldÖn  ElnÖKi BiZottsÁg

HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE

III. oldal

Kosztarab Mihály agrártudoMányoK

scale VOl. XXiV March 2000. since 
Michael Kosztarab joined the entomology 
department in 1962, Tech’s 110-year-old 
insect collection has grown from 70,000 
to over 1 million specimens. Kosztarab 
curated the insect collection during his 
entire career as a professor at Tech. he 
became founding director when the 
collection was finally opened as a branch 
of Virginia’s Museum of Natural history in 
its downtown Blacksburg location in 1990. 
since 1992, he’s still serving as curator. 
he has authored or co-authored 165 
publications, including a number of 
research bulletins and four books. The 
book, scale insects of the Northeastern 
North America, is the crowning 
achievement of his career, he said in 1996 
(spectrum Volume 18 issue 36). in its 
scope and ambition, the book is similar to 
a book he completed with Ferenc Kozár 
in 1988 on the scale insects of Central 
Europe. 
he is honorary member of the Virginia 
Academy of sciences (1975), the 
hungarian Entomological society (1987), 
the royal Entomological society of 
london (1989) and the Entomological 
society of America (1993). he is honorary 
doctor of the University of horticulture 
and Food industry (1993). in 1984-88 he 
directed the National Biological survey of 
America. he lectured and collected insects 
all over the world. The holding of regular 
meetings of scale insect enthusiasts was 
first suggested by Prof. Michael Kosztarab 

6 tanulmányom jelent meg a magyar-
országi pajzstetű faunáról.” – írta  
a The scale VOl. XXiV March 2000 
számában. 1962-ben Kosztarab Mihály 
bekapcsolódott a rovartani tanszék 
munkájába, a főiskola 110 éves, akkor 
70.000 fajból álló rovargyűjteménye 
1 milliónál is több fajra bővült.
Professzorként végig kurátora volt  
a rovargyűjteménynek, 1990-ben alapító 
igazgatója lett a végre a Virginiai 
Természettudományi Múzeum fiókjaként 
Blacksburg belvárosában elhelyezett 
gyűjteménynek. Nyugdíjasként továbbra is 
kurátor.
165 publikáció, közte számos kutatási 
jelentés és négy könyv szerzője vagy 
társszerzője. A Scale Insects of the 
Northeastern North America (északkelet-, 
Észak-Amerika pajzstetvei) című könyve 
kutatói életpályájának megkoronázása, 
mondta 1996-ban (spectrum Volume 
18 issue 36). A könyv terjedelmében és 
tartalmában is méltó párja az 1988-ban 
a közép-európai pajzstetvekről Kozár 
Ferenccel közösen írt könyvének.
Tiszteletbeli tagja a Virginiai Tudományos 
Akadémiának (1975), a Magyar rovartani 
Társaságnak (1987), a londoni Királyi 
rovartani Társaságnak (1989) és az 
Amerikai rovartani Társaságnak (1993). 
díszdoktora a Kertészeti és élelmiszeripari 
Egyetemnek (1993). 1984-88-ban 
irányítója volt az Amerikai Nemzeti 
Biológiai Felmérések Bizottságának. 
világszerte tartott előadásokat és 
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and the first was held in conjunction 
with the 1972 international Congress of 
Entomology in Canberra, Australia. 
For his scientific work, he has received 
numerous awards and recognitions, among 
others the Thomas jefferson Medal for 
Outstanding Contributions to Natural 
science of the Virginia Museum of 
Natural history Foundation (1998) and l. 
O. howard distinguished Achievement 
Award, Entomological society of America, 
Eastern Branch (2001). in 2014 he received 
the zajzoni rab istván Award.
he worked together with several 
hungarian collegues, many of them could 
visit to the Us. he donated books and 
thousands of insect pins to hungarian 
institutes and in 1962 his American insect 
collection was given to the hungarian 
National Museum. he attended several 
conferences in hungary. in 1983 he 
was one of the organizers of the Fourth 
international symposium on scale insect 
studies in Budapest. 
in 1995 he was elected external member of 
the hungarian Academy of sciences in the 
section of Agricultural sciences.

Contact

Virginia Politechnic institute and state 
University
department of Entomology
VA 24061-0319 Blacksburg, Us
E-mail: mkoszt@vt.edu

gyűjtött rovarokat. elsőként Kosztarab 
professzor javasolta, hogy a pajzstetvek 
szerelmesei tartsanak rendszeres 
találkozókat, az elsőre 1972-ben került 
sor Canberrában, a Nemzetközi rovartani 
Kongresszus keretében. Tudományos 
munkásságát számos díjjal és kitüntetéssel 
ismerték el, többek között a Virginiai 
Természettudományi Múzeum kiváló 
természettudományos teljesítményért 
adományozott Thomas jefferson éremmel 
(1998) és az Amerikai rovartani Társaság 
l. O. howard Kiváló Teljesítményt 
előismerő életműdíjával. 2014-ben Zajzoni 
rab istván-díjat kapott.
számos magyar kutatóval dolgozott 
együtt, sokan látogathattak el hozzá az 
USA-ba. Szakkönyveket és rovartűk ezreit 
adományozta magyar intézményeknek, 
1962-ben a Magyar Nemzeti Múzeumnak 
ajándékozta amerikai rovargyűjteményét. 
1983-ban egyik szervezője volt  
a Budapesten rendezett 4. Nemzetközi 
pajzstetű szimpóziumnak.
1995-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia külső tagjává választották  
az Agrártudományok Osztályában. 
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