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Tisztelt Olvasóink! 

Az elmúlt héten megtartották hagyományos év eleji 
tanácskozásukat az MTA területi bizottságai, a külhoni magyar 
akadémiai tanácsok és az MTA Magyar Tudományosság 
Külföldön Elnöki Bizottsága. Az írásbeli beszámolók és szóbeli 
kiegészítéseik a külhoni és a magyarországi intézmények és 
kutatók eredményes együttműködéséről szóltak.
Ebben az évben is számos közös program megvalósulására 
számíthatunk, amelyekről hírlevelünkben tájékoztatást  
fogunk adni.

Kocsis Károly elnök
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2. oldal

ElisMErésEK, díjAK

 Ezüstfenyő-
díjat kapott 
Tánczos 
Vilmos néprajz- 

kutató, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem 
professzora, az MTA köztestületének  
külső tagja. Bővebben:

 Márton Áron 
Kutatói 
ösztöndíjat 
nyertek  
a sapientia 
Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem hallgatói. 
Bővebben:

KuTATásoK

 A jénai Max Planck 
Biogeokémiai intézet vezette 
klímakutatásról jelent meg 
tanulmány a Nature című 
folyóiratban, amelynek 

társszerzője, a kutatásban közreműködő 
Ráduly Botond biomérnök, a sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
adjunktusa Bővebben: 

 lezárult a székelyföldi, 
Elitek szerepe és 
lehetősége a területi 
identitás építésében című 

kutatási projekt.  Bővebben:

 A GeneZYs 
2015 nevű 
ifjúság-
szociológiai 
kutatásnak  

a vajdasági magyar fiatalokra vonatkozó 
eredményeit ismertették szabadkán.

Bővebben:

 
Eredményt hirdettek az MTA és  
a studium – Prospero Alapítvány által kiírt 
kutatási versenypályázaton, melyen  
a Marosvásárhelyi orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem magyar 
tagozatának főállású, óraadó és potenciális 
jövőbeni oktatói vehettek részt.

Bővebben:
szErvEzETi hírEK

  Juhász György,  
a neveléstudomány 
doktora, az MTA 
köztestületének külső 
tagja, a komáromi 

Selye János Egyetem eddigi rektor-
helyettese lett az intézmény új rektora.

Bővebben:

http://www.maszol.ro/index.php/belfold/75897-atadtak-a-2016-os-ezustfeny-dijakat-kituntettek-a-lekoszon-honatyakat
http://www.sapientia.ro/hu/hirek/marton-aron-kutatoi-osztondijat-nyertek-hallgatoink
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature20780.html#access
https://tudomanyhaza.wordpress.com/2017/01/25/elitek-es-tersegi-identitas/
http://szabadmagyarszo.com/2017/01/27/lelepni-vagy-betepni/
http://itthon.transindex.ro/?hir=45735
http://felvidek.ma/2017/01/juhasz-gyorgy-lett-a-selye-janos-egyetem-rektora/
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 ismét Czaun Miklós 
kémikust, a university of 
southern California kutatóját, 
az MTA köztestületének külső 

tagját választották meg az usA Nyugati 
Parti Magyar Tudósklub elnökévé.

Bővebben:

 három új szakot – ázsiai 
kapcsolatok, amerikai 

kapcsolatok és üzleti diplomácia – indít 
a Babeş-Bolyai Tudományegyetem. 

Bővebben:

PuBliKáCióK

 Az országos széchényi Könyvtár 
jelentette meg a „Tipográfia 
régtől fogva...” A nagyváradi 
nyomdászat 450 éves története 

című kötetet. Szerkesztette Boka László 
és Emődi András.

Bővebben:

 Budapesten jelent meg Arday 
Lajos Nemzetállamok és 
kisebbségek című 
tanulmánykötete.

Bővebben:

 szintén Budapesten jelent meg 
Fedinec Csilla, Halász Iván és 
Tóth Mihály A független 
Ukrajna – államépítés, 

alkotmányozás és elsüllyesztett kincsek 
című kötete. Bővebben:

 Beregszászban megjelent 
Lehoczky Tivadar 
Világháborúnk című 
naplója. A forráskiadványt 

Csatáry György (az MTA köztestületének 
külső tagja), Molnár Ferenc és Orbán 
Melinda szerkesztették.

Bővebben:

 zentán jelent meg Dudás Gyula 
Szerémi György emlékirata 
című munkájának reprint 
változata. Bővebben:

 szintén zentán adták ki  
a Fejezetek a titói Jugoszlávia 
korai korszakából című 
tanulmánykötetet. Szerkesztette: 

Molnár Tibor.
Bővebben:

 Újvidéken jelent meg Fehér 
Viktor Szokáskutatás Vërbicán 
című kötete.

Bővebben:

 Muravidéken jelent meg Szemes 
Péter, Szabó Márk és Horvat 
Ines Vetéssóhaj. Bencze lajos 
életművéről című kötete.

Bővebben:

 A somorjai Fórum 
Kisebbségkutató intézet 
megjelentette Lanstyák István 
Nyelvi problémák – emberi 

http://amhir.com/electronic/17/170210_putyin.php
http://www.erdon.ro/harom-uj-szakot-indit-a-babes-bolyai-tudomanyegyetem/3336326
https://www.facebook.com/nemzetikonyvtar/posts/10155775900344126
https://bookline.hu/product/home.action?_v=Arday_Lajos_Nemzetallamok_es_kisebbsegek_Tortenelem_es_identitas_Kozep_Europaban&id=287408&type=22
http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/hirek/2017/01/fuggetlen-ukrajna-allamepites-alkotmanyozas
http://kmf.uz.ua/hu/megjelent-lehoczky-tivadar-vilaghaborunk-cimu-naploja/
http://www.vajma.info/cikk/kultura/11655/Dudas-Gyula-estet-tartottak-Zentan.html
http://www.vajma.info/cikk/tudomany/5111/Zenta-Fejezetek-a-titoi-Jugoszlavia-korai-szakaszabol.html
http://www.forumliber.rs/feher-viktor-szokaskutatas-verbican/
http://www.nepujsag.net/kultura/2338-vet%C3%A9ss%C3%B3haj-egy-muravid%C3%A9ki-%C3%A9letm%C5%B1r%C5%91l.html


HÍRLEVÉLVII. évfolyam 2. szám 2017. február 15.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN  ELNÖKI BIZOTTSÁG

HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE

4. oldal

megoldások című e-kötetét. A szerző  
az MTA köztestületének külső tagja.

Bővebben:

 ugyancsak a Fórum intézetnél 
jelent meg Simon Attila és  
Tóth László Kis lépések nagy 
politikusa. szent-ivány józsef,  

a politikus és művelődésszervező című 
monográfiája. Simon Attila az MTA 
köztestületének külső tagja.

Bővebben:

 „Gyűlölködés helyett 
összefogás”. Adalékok a két 
világháború közti csehszlovákiai 
magyar értelmiségi és 

diákmozgalmak történetéhez címmel jelent 
meg somorján a Molnár Imre által 
összeállított kötet. Bővebben:

 Elérhető a világhálón  
Tóth-Müller István 
Gelenkkettentriebe mit 
optimierten mechanischen 

Eigenschaften című könyve. A szerző  
az MTA köztestületének Németországban 
élő külső tagja.

Bővebben:

 Megjelent a Helyzetek és 
változások: székelyföldi 
társadalomtudományi kutatások 
 a doMus program 

támogatásával című kötet. Szerkesztette 
Biró A. Zoltán és Bodó Julianna,  

az MTA köztestületének külső tagjai.
Bővebben:

 Fejlesztési esélyek vidéki 
térségben címmel jelent meg 
Csíkszeredában Székely Kinga 
Katalin tanulmánygyűjteménye.

Bővebben:

 Megjelentek 
az Erdélyi Mú- 

zeum-Egyesület kiadójának új kiadványai:

 Gálfi Emőke: Az erdélyi 
káptalan jegyzőkönyvei 1600-
1613. A szerző az MTA 
köztestületének külső tagja.

Bővebben:

 Cseke Péter: Eke és toll.  
dr. Nagy Miklós emlékezete 
(1913-1988). A szerző az MTA 
köztestületének külső tagja.

Bővebben:

 Máté Márton: Hengeres 
fogaskerekek gyártó-
szerszámai. A szerző az MTA 
köztestületének külső tagja.

Bővebben:

 Jancsó Árpád: Műtárgyak  
a Jaszenova–Oravica–Anina-
vasútvonalon. A szerző az MTA 
köztestületének külső tagja.

Bővebben:

http://eshop.foruminst.sk/p/284/c/82/E-book/Forum-Kisebbsegkutato-Intezet-Gramma-Nyelvi-Iroda/LANSTYAK-Istvan-Nyelvi-problemak-emberi-megoldasok-Mobi.html
http://foruminst.sk/2017/01/31/megjelent-a-szent-ivany-jozsefrol-szolo-monografia/
http://eshop.foruminst.sk/p/286/c/76_71/Sorozatok/Elbesz-and-eacute-lt-t-and-ouml-rt-and-eacute-nelem/Tortenelemtanarok-Tarsulasa-Forum-Kisebbsegkutato-Intezet/MOLNAR-IMRE-osszeall-Gyulolkodes-helyett-osszefogas-Adalekok-a-ket-vilaghaboru-kozti-csehszlovakiai-magyar-ertelmisegi-es-diakmozgalmak-tortenetehez.html
https://www.rheinberg-buch.de/details/9783735799876/Gelenkkettentriebe-mit-optimierten-mechanischen-Eigenschaften-Stefan-Toth-M%C3%BCller/?belboon=0318150894260380fa0049c9,4051777,
http://www.kamintezet.ro/?q=node/94
https://tudomanyhaza.wordpress.com/2017/02/08/kiadvany-a-marketingszempontu-videkfejlesztesrol/
http://eme.ro/servlet/eme/template/publisher%2CPPaper.vm/paperid/751/layout/PKiadoIndexLayout.vm
http://eme.ro/servlet/eme/template/publisher%2CPPaper.vm/paperid/753/layout/PKiadoIndexLayout.vm
http://eme.ro/servlet/eme/template/publisher%2CPPaper.vm/paperid/755/layout/PKiadoIndexLayout.vm
http://eme.ro/servlet/eme/template/publisher%2CPPaper.vm/paperid/756/layout/PKiadoIndexLayout.vm
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 Pápai Páriz Ferenc:  
A gyulafehérvár-nagyenyedi 
Bethlen-kollégium alapítása 
és története. Bővebben:

 Bányai Éva: Fordulat-próza. 
átmenetnarratívák a kortárs 
magyar irodalomban. A szerző  
az MTA köztestületének  

külső tagja. Bővebben:

 Dáné Veronka: „Mennyi 
jobbágya és mennyi portiója”. 
Torda vármegye birtokos 
társadalma a 17. század első 

felében. A szerző az MTA köztestületének 
külső tagja. Bővebben:

 Megjelent Gáspárik Attila A szín- 
ház kiterjedése. Esszék, tanul-
mányok, párbeszédek című kötete. 
A szerző az MTA köztestületének 

külső tagja. Bővebben:

 Megjelent a somorjai Fórum 
Kisebbségkutató intézet Fórum 
spoločenskovedná revue 2016 
című kiadványa.

Bővebben:

 Megjelent és letölthető a 
világhálóról az Acta Academiae 
Beregsasiensis tudományos 
folyóirat 15., 2016. évi száma.

Bővebben:

 Megjelent és letölthető  
a világhálóról a REGIO. 
Kisebbség – Kultúra – Politika 
– Társadalom című folyóirat 

2016/4. száma. Bővebben:

 Megjelent a vajdasági Létünk 
folyóirat 2016/4. száma 
Genderkutatások címmel.

Bővebben:

  Megjelent az újvidéki 
Tanulmányok nevű tudományos 
folyóirat 2016. évfolyama. 

Bővebben:

 Megjelent a vajdasági 
Bácsország folyóirat 2016/3-4. 
száma.

Bővebben:

 Megjelent  
az Erdélyi Múzeum című 
közlöny 2016/4. száma.

Bővebben:

  Megjelent  
a Múzeumi 

Füzetek – Acta scientiarium Transylvanica 
három új darabja:

 Agronomia 21-22/2. 
szerkesztette Benedek Klára és 
Lázár László. 

Bővebben:

http://eme.ro/servlet/eme/template/publisher%2CPPaper.vm/paperid/761/layout/PKiadoIndexLayout.vm
http://eme.ro/servlet/eme/template/publisher%2CPPaper.vm/paperid/762/layout/PKiadoIndexLayout.vm
http://eme.ro/servlet/eme/template/publisher%2CPPaper.vm/paperid/763/layout/PKiadoIndexLayout.vm
http://www.e-nepujsag.ro/op/article/sz%C3%ADnh%C3%A1z-kiterjed%C3%A9se-0
http://eshop.foruminst.sk/p/285/c/61/F-and-oacute-rum-T-and-aacute-rsadalomtudom-and-aacute-nyi-Szemle/Forum-Kisebbsegkutato-Intezet/Forum-spolocenskovedna-revue-2016.html
http://kmf.uz.ua/kiadvanyaink/acta-academiae-beregsasiensis-2016-xv-evfolyam/
http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/hirek/2017/01/megjelent-a-regio-2016-evi-4-szama
http://szabadmagyarszo.com/2017/01/19/genderkutatasokrol-a-letunk-20164-es-szamaban/
http://szabadmagyarszo.com/2017/01/18/megjelent-a-tanulmanyok-tudomanyos-folyoirat-2016-evi-evfolyama/
https://www.facebook.com/folyoirat.bacsorszag/?fref=ts
http://eme.ro/servlet/eme/template/publisher%2CPPaper.vm/paperid/764/layout/PKiadoIndexLayout.vm
http://eme.ro/servlet/eme/template/publisher%2CPPaper.vm/paperid/758/layout/PKiadoIndexLayout.vm
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 Chimica 21-22/3.  
szerkesztette  
Kékedy-Nagy László.

Bővebben:

 Chimica 23-24/3.  
szerkesztette  
Kékedy-Nagy László.

Bővebben:

Megjelentek az Erdélyi Magyar Műszaki 
Tudományos Társaság időszaki 
kiadványainak új számai: az EMT 
Tájékoztató 2016/11-12., a Firka 2016-
2017/2., a Műszaki Szemle 68. és  
a historia scientarium 14. száma.

Bővebben:

  Megjelent a kolozsvári Korunk 
folyóirat 2017/1. és 2. tematikus 
száma, Változó idő – változó 

társadalom, illetve 1917 a történelemben 
címmel.

Bővebben:

 Fölkerültek a világhálóra 
és a továbbiakban 

elektronikusan is megjelennek a komáromi 
Selye János Egyetem háromnyelvű 
tudományos folyóiratának, az Eruditio–
Educationak a lapszámai.

Bővebben:

 Megjelent és elolvasható  
a világhálón a kárpátaljai 
kutató Kosztyó Gyula  
Az ungvári zsidóság  

a végkorszakban című tanulmánya.
Bővebben:

 Interjút hallgathatnak meg 
a világhálón Róna Péter 
közgazdásszal, az oxfordi 
Egyetem professzorával  

a kapitalizmus etikájáról készülő konferen-
ciasorozatról. Bővebben:

rENdEzvéNyEK

 Az 1956-os 
forradalom 
nemzetközi 
hatásairól rendeztek 

konferenciát január 17-én New yorkban.
Bővebben:

 január 18-án Budapesten 
tartott előadást Susan Gal  
nyelvész, antropológus,  
a university of Chicago 

professzora, az MTA köztestületének külső 
tagja  Translation and the materiality of 
objects: histories of European porcelain 
címmel. Bővebben:

 Gyáni Gábor történész, 
akadémikus, az MTA 
Magyar Tudományosság 
Külföldön Elnöki 

http://eme.ro/servlet/eme/template/publisher%2CPPaper.vm/paperid/754/layout/PKiadoIndexLayout.vm
http://eme.ro/servlet/eme/template/publisher%2CPPaper.vm/paperid/759/layout/PKiadoIndexLayout.vm
http://www.emt.ro/hu/hirek/#1
http://www.eirodalom.ro/szemle/item/3319-korunk-2017-2.html#.WJrgwVPhCUk
http://e-eruditio.ujs.sk/
http://www.betekinto.hu/2016_4_kosztyo
http://ujegyenloseg.hu/a-kapitalizmus-etikaja/
http://profitline.hu/hircentrum/hir/361731/'56-os-magyar-forradalom-erezzuk-meg-ma-is?-Valaszokat-keres-az-ENSZ
https://ias.ceu.edu/sites/ias.ceu.edu/files/attachment/event/589/susangalposter.pdf
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Bizottságának tagja január 18-án 
Történelem – társadalom – életmód 
címmel előadást tartott Marosvásárhelyen.

Bővebben:

 január 20-án rendezték meg 
Kolozsváron az Erdélyi 
médiajelentés 2017 című 
konferenciát.

Bővebben:

 Hárs Endre irodalom-
történész, germanista,  
a szegedi Tudomány-
egyetem docense, 
intézetigazgató, Hevesi 
Lajos bécsi városportréi 
címmel tartott előadást 

Bécsben január 24-én.
Bővebben:

 január 25-én Gazdaság és 
tudomány. Az első lépések  
a szlovákiai magyar 

gazdaságtudományi Phd. kutatásokban 
címmel tudományos konferenciát 
rendeztek a komáromi selye jános 
Egyetemen.

Bővebben:

 Német emlékezethelyek és 
identitáskonstrukciók 
Erdélyben és a Bánságban 
címmel tartott előadást  
a regensburgi Egyetemen 
január 25-én János 

Szabolcs irodalomtörténész, a Partiumi 
Keresztény Egyetem docense, az MTA 
köztestületének külső tagja.

Bővebben:

 Selye János születésének 
110. évfordulója alkalmából 
kiállítást és mini-
szimpóziumot rendeztek  
a komáromi selye jános 
Egyetemen január 26-án.

Bővebben:

 január 26-án Sava Babić 
irodalmi emlékestet rendeztek  
a belgrádi Collegium 
hungaricumban 

A magyar civilizáció dicsérete címmel.
Bővebben:

 január 26-án  
A kisebbségek és  
a felsőoktatási 

intézmények tegnap és ma címmel 
rendezett nemzetközi tudományos 
konferenciát Prágában a Károly Egyetem 
és a selye jános Egyetem.

Bővebben:

 Karácsony Péter 
közgazdász, a komáromi 
selye jános Egyetem 

docense január 26-27-án részt vett és 
előadást tartott Bakuban az Actual 
Economy: Eurasian Discourse on Global 
Challenges elnevezésű nemzetközi 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/mindennapi-t%C3%B6rt%C3%A9nelem
http://kab.ro/subpages/hir/erd-lyi-m-diajelent-s-2017-875
http://www.univie.ac.at/oeius/Hars.pdf
http://gtk.ujs.sk/hu/tudomany-es-kutatas/tudomanyos-rendezvenyek/5680-meghivo-gazdasag-es-tudomany-c-rendezvenyuenkre.html
http://www.partium.ro/hu/hirek/nemet-emlekezethelyek-es-identitaskonstrukciok-erdelyben-es-a-bansagban
http://www.selyeuni.sk/hu/hirarchivum/5940-eghivo-a-selye-janos-szueletesenek-110-evfordulojara-rendezett-kiallitas-megnyitojara-es-a-kisero-rendezvenyekre.html
http://www.magyarszo.rs/hu/3278/kultura_irodalom/159741/A-magyar-civiliz%C3%A1ci%C3%B3-dics%C3%A9rete.htm
http://pf.ujs.sk/hu/fooldal/5772-a-kisebbsegek-es-a-felsooktatasi-intezmenyek-tegnap-es-ma.html
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konferencián The analyze of the 
employees motivation methods in small 
and medium-sized companies címmel.

Bővebben:

 január 27-én Bukarestben tartott 
előadást Lingvay József 
vegyészmérnök, a romániai 
villamosmérnöki Tudományok 

Nemzeti Kutató intézetének tudományos 
főtitkára, az MTA köztestületének külső 
tagja Környezetünk elektromágneses 
szennyezése címmel.

Bővebben:

 Február 2-án 
Budapesten, a domus 
Café keretében,  
az MTA domus 

Házában tartott előadást Jancsó Árpád 
temesvári út-, híd- és vasútépítő mérnök,  
a műszaki tudományok doktora, az MTA 
köztestületének külső tagja A bánáti 
Semmering völgyhídjai címmel.

Bővebben:

 Magyar nők és a megszálló 
katonák; történetek 
szatmárból, Borsodból és 
szibériából címmel tartott 
előadást Kolozsváron február 

2-án Hámori Péter társadalomtörténész–
szociológus, a Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem tanára.

Bővebben:

 A Korunk Akadémia keretében 
február 8-án előadást tartott 
Kolozsváron Horn Ildikó 
történész, az Eötvös loránd 
Tudományegyetem 

tanszékvezető professzora Kortársunk, 
Báthory istván címmel.

Bővebben:

 Nyelv és a kisebbségek 
ma Vajdaságban címmel 
rendeztek tudományos 
tanácskozást Újvidéken 

február 8-án. Bővebben:

 Vajda Barnabás 
történész, a komáromi 
selye jános Egyetem 
docense, az MTA 

köztestületének külső tagja február 10-én 
előadást tartott Hódmezővásárhelyen  
A párizsi béketárgyalások a kezdődő 
hidegháború kontextusában címmel  
az 1947. február 10-én aláírt párizsi 
békeszerződésről rendezett konferencián.

Bővebben:

   
Számítógépes modellek  
a pszichiátriában és  
a neurológiában címmel 

tartott előadást Zürichben február 14-én 
Stefanics Gábor neurobiológus kutató,  
a laboratory for social and Neural 
systems research igazgatója a zürichi 
Egyetemen. Bővebben:

http://gtk.ujs.sk/hu/hirarchivum/5694-actual-economy-eurasian-discourse-on-global-challenges.html
http://kab.ro/subpages/hir/vkezd-el-ad-s-a-kab-bukaresti-region-lis-munkabizotts-ga-szervez-s-ben-877
https://www.facebook.com/events/244131869367419/
http://kv.sapientia.ro/hu/hirek/ujabb-gulag-eloadas
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/news%2CPNewsScreen.vm/news_id/2637/pageno/1/archived/false
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21145/Nyelv-es-kisebbsegek-ma-Vajdasagban.html
http://pf.ujs.sk/hu/fooldal/5774-vajda-barnabas-eloadasa-a-hodmezovasarhelyi-emlekpontban.html
http://www.mmese.ch/prog_idei_ev.htm
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 A TudoMáNy szolGálATáBAN

 Az elmúlt évben  
80. életévét betöltött 
Szöllősi Gyula 
hidrobiológust, 

nyugalmazott egyetemi tanárt, szabadka 
díszpolgárát köszöntötték önéletrajzi 
könyve bemutatóján.  Bővebben:

 60 éves a vajdasági 
tudományos művek 

kiadásában meghatározó szerepet játszó 
újvidéki Forum Könyvkiadó.

Bővebben:

évFordulóK, TudoMáNyTörTéNET

 Az őrvidéki Nagymartonban 
született 260 éve Kitaibel Pál 
természettudós, polihisztor,  
a pesti egyetem professzora. 

Bővebben:

 Az észak-bácskai 
Magyarkanizsán született 230 
esztendeje Beszédes József 
vízépítő mérnök, akadémikus.

Bővebben:

 Kassán született 220 évvel 
ezelőtt Andrássy György gróf 
gazdasági szakíró, az MTA 
tagja és egyik megalapítója.

Bővebben:

 215 évvel ezelőtt született  
a kalotaszegi Magyargyerő-
monostoron Debreczeni 
Márton bánya- és kohó-
mérnök, a róla elnevezett 
csigafúvó feltalálója. 

Bővebben:

 190 évvel ezelőtt született 
Nagyszebenben Bielz Eduard 
Albert zoológus, akadémikus.

Bővebben:

 szintén 190 éve látta meg  
a napvilágot Temesváron 
Schmidt Ferenc építész, 
matematikatörténész,  

Bolyai-kutató.
Bővebben:

 Az Arad megyei Kürtösön 
született 180 éve Kerpely 
Antal kohómérnök,  
a selmecbányai akadémia 
tanszékvezető tanára, 
akadémikus.

Bővebben:

  Pozsonyban született 175 éve 
Ponori Török Aurél (Ponori 
Thewrewk Aurél) orvos, 
antropológus, a budapesti 
egyetem rektora, akadémikus, 

a tudományos embertan egyik 
magyarországi megalapítója.

Bővebben:

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18991/Diszpolgarra-avatjak-Szollosi-Gyula-biologust.html
http://www.magyarszo.rs/hu/3285/kultura_irodalom/160063/Hatvan-%C3%A9v-mintegy-3000-c%C3%ADmsz%C3%B3.htm
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=kitaibel
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=beszedes
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/andrassy_gyorgy_szuletesnapja__1797
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=debreczeni
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=bielzea
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=schmidt
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=kerpelyid
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/torok_aurel_szuletesnapja__1842


HÍRLEVÉLVII. évfolyam 2. szám 2017. február 15.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN  ELNÖKI BIZOTTSÁG

HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE

10. oldal

 A felföldi Füleken 
született 155 évvel 
ezelőtt Pfeiffer Péter 
fizikus, a kolozsvári 

egyetem professzora, a szegedi egyetem 
rektora. Bővebben:

 A felföldi szomolnokon született 
140 éve Solt Béla (Spissák) 
kohómérnök, tanszékvezető 
műegyetemi tanár.

Bővebben:

 110 esztendeje született 
Selye János 
orvosbiológus, 
kémikus, a montreali 

McGill Egyetem biokémia professzora,  
a stresszelmélet kidolgozója.

Bővebben:

 Aradon született 105 évvel 
ezelőtt Allodiatoris Irma 
antropológus, 
tudománytörténész,  

az antropológia és az állattan hazai 
történetének kiemelkedő kutatója.

Bővebben:

FElhívásoK

 online módon 
hozzáférhetővé vált  
a világhálón A magyar 
nyelv nagyszótára.

Bővebben:

 Megjelentek az MTA Domus 
programjának 2017. évi 
magyarországi, szülőföldi, 
intézményi, valamint konferencia- 

és kiadványtámogatási pályázati 
felhívásai.

Bővebben:

  huszadik alkalommal hirdette meg 
az MTA a tudományos pálya iránt 
elkötelezett fiatal kutatók 
támogatására létrehozott Bolyai 

János Kutatási Ösztöndíjat.
A jelentkezési határidő: március 8.

Bővebben:
 

 
A felfedező kutatásokat ösztönző 
felhívásokat tett közzé a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és innovációs hivatal.

Bővebben:

  A Kárpát-medencei 
Tehetségkutató 

Alapítvány pályázatot hirdet kiemelkedő 
tehetségű 16-30 éves fiatalok számára. 

Bővebben:

 Március 10–11. között 
BBTE 

Interdiszciplináris Tehetségfórum 
elnevezésű műhelykonferenciát szerveznek 
Kolozsváron. 

A jelentkezési határidő: február 26.
Bővebben:

http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=pfeiffer
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=solt
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=selye
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=allodiatoris
http://nagyszotar.nytud.hu/index.html
http://mta.hu/domus-osztondij/palyazati-felhivas-105769
http://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/bolyai-janos-kutatasi-osztondij-palyazati-felhivas-105317
http://mta.hu/tudomany_hirei/uj-palyazati-konstrukciok-es-megnovelt-keretosszegek-a-felfedezo-kutatasok-osztonzeseert-107337
https://www.kmta.hu/content.php?article=18&k=5
http://news.ubbcluj.ro/hu/event/interdiszciplinaris-tehetsegforum-konferencia-ahol-a-legjobb-eloadot-dijjazzak/
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„sem magasság, sem mélység nem rettent” 
címmel rendeznek emlékkonferenciát 
vajdasági helyszíneken a reformáció  
500. évfordulója alkalmából  
június 29-július 2. között.

A jelentkezési határidő: március 1.
Bővebben:

 Május 18–21. között huszadik 
alkalommal szervezik meg 
Kolozsváron az Erdélyi 
Tudományos Diákköri 

Konferenciát.
A jelentkezési határidő: március 12.

Bővebben:

  18. alkalommal rendezik meg 
ebben az évben a Kolozsvári 

Biológus Napokat.
A jelentkezési határidő: március 19.

Bővebben:

Post-Communist 
Restitution of 

Nationalized Property címmel rendeznek 
konferenciát Kolozsváron szeptember  
29-én.

A jelentkezési határidő: április 7.
Bővebben:

 Erdélyi történetek – 
történetek Erdélyről 

címmel Nagyváradon rendezik meg május 

12-13. között a ii. Erdélyi 
Történelemtudományi doktorandusz 
Konferenciát.

A jelentkezési határidő: április 15.
Bővebben:

Az Erdélyi Magyar Műszaki 
Tudományos Társaság május 

18-21. között, 18. alkalommal, 
Tusnádfürdőn rendezi meg a Földmérő 
Találkozót, melynek témája: Az elméleti 
és gyakorlati szakmai tudás: követelmény 
és sikerforrás.

A jelentkezési határidő: április 10.
Bővebben:

Ebben az évben a szlovákiai 
Komáromban, június 26-30. 
között rendezik meg a 
stresszről a Selye János 

Nyári Egyetemet.
A jelentkezési határidő: május 12.

Bővebben:

 Az Erdélyi Magyar Műszaki 
Tudományos Társaság június 

29-július 2. között Nagybányán rendezi 
meg X. Tudomány- és Technikatörténeti 
Konferenciáját. 

A jelentkezési határidő: május 15.
Bővebben: 

http://klnt.info/sem-magassag-sem-melyseg-nem-rettent-emlekkonferencia-a-reformacio-500-evforduloja-alkalmabol/
http://news.ubbcluj.ro/hu/event/etdk-huszadik-alkalommal/
http://biogehu.com/18-kolozsvari-biologus-napok/
http://jog.sapientia.ro/hu/tudomanyos-elet/post-communist-restitution-of-nationalized-property
http://kmti.hiphi.ubbcluj.ro/node/455
http://geodezia.emt.ro/meghirdetes.php
https://www.stresseducation.org/#home-1
http://ttk.emt.ro/meghirdetes.php
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Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság hírlevele

2017/2. 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/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/hirlevel-105577
http://mta.hu/cikkek/?node_id=26241
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HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

HUNGARIAN SCIENCE ABROAD  
PRESIDENTIAL COMMITTEE

Demény Pál György  
(Nyíregyháza, 1932. december 24.)

a Magyar Tudományos Akadémia 
külső tagja 

Paul Demeny was born in 
Nyíregyháza on 24 december, 
1932. he graduated from the 
reformed College of debrecen 

in 1951. he received his diploma from the 
university of Economics, Budapest, in 
1955, following which he worked in the 
Central Statistical Office under the tutelage 
of the eminent hungarian demographer, 
louis Thirring. in 1957 he happened to 
attend a conference in switzerland and he 
did not return to hungary. he continued 
his studies at the institut universitaire 
de hautes études internationales (HEI), 
Geneva. Then, having received a us 
fellowship, he continued his graduate 
studies in economics at Princeton 
university, where he received his Phd 
in economics in 1961 and also became 
an American citizen. he subsequently 
held appointments as assistant professor 

demény Pál György 
Nyíregyházán született 1932. 
december 24-én. 1951-ben 
érettségizett a debreceni 

református Kollégiumban. 1955-ben 
közgazdász diplomát szerzett a budapesti 
Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetemen, majd a Központi statisztikai 
hivatalban dolgozott a kiváló 
magyar demográfus, Thirring lajos 
munkatársaként. 1957-ben kijutott egy 
konferenciára svájcba, ahonnan már nem 
tért vissza Magyarországra. Tanulmányait 
Genfben folytatta, az institut universitaire 
de hautes études internationales-ben 
(HEI). Később amerikai ösztöndíjat kapott, 
közgazdaságtudományi tanulmányokat 
folytatott a Princetoni Egyetemen, ahol 
1961-ben Phd fokozatot szerzett, és 
amerikai állampolgár lett. 1966-ig 
a Princetoni Egyetemen dolgozott 
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Demény Pál GyörGy GazDasáG- és joGtuDományok

of economics at Princeton university 
and as associate at Princeton’s Office of 
Population research where he worked on 
demographic models and estimates and on 
the interrelationships between demographic 
and economic change. he subsequently 
served on the economics faculty of the 
university of Michigan, reaching the rank 
of full professor in1969. he also served 
as visiting professor in the demography 
department of the university of California, 
Berkeley.
in 1971 he was appointed professor of 
economics at the university of hawaii, 
where he was also founding director of the 
East-West Population institute at the East-
West Center, honolulu. From that time on 
his research and publications focused on 
issues of population policy.  
in 1975 he joined the Population Council, 
headquartered in New york City, as vice 
president and director of its demographic 
division. he remained at the Council as 
distinguished scholar until his retirement 
in 2013. in addition he was an expert 
helping the work of several international 
organizations – including the uN, the 
World Bank, the Council of Europe and 
others.
The first issue of Population and 
Development Review, a scientific quarterly 
journal he founded and edited for 38 years, 
appeared in september 1975.  
This journal soon became the leading 
organ of its scientific field. He relinquished 
his editorship with volume 38 in 2012.  

tanársegédként, illetve a Népességkutató 
Központ docenseként. Demográfiai 
modelleket és becslési eljárási módszereket 
dolgozott ki, foglalkozott a demográfiai 
és gazdasági változások közötti 
kölcsönhatásokkal. Ezután a Michigan 
Egyetemre ment, 1969-ben professzor lett 
a közgazdasági karon, és vendégprofesszor 
volt a Kaliforniai Egyetem Demográfiai 
Tanszékén Berkeley-ben. 
1971-ben a hawaii Egyetem közgazdasági 
professzora lett, és alapító igazgatója volt 
a honolului Kelet-Nyugat Népességkutató 
Intézetnek. Fő kutatási területe a népesség-
politika, számos könyve és cikke jelent 
meg a témában. 1975-ben a New york-i 
Népesség Tanács alelnökeként, majd 
a Demográfiai Részleg igazgatójaként 
dolgozott. 2013-as nyugdíjba vonulásáig 
a tanács kiemelt szakértője. Több 
nemzetközi szervezet – köztük  
az ENsz, a világbank, az Európa Tanács – 
szakértőjeként is tevékenykedett.
Alapítója és 38 éven át főszerkesztője 
volt a Population and development 
Review-nak, egy negyedévente megjelenő 
tudományos folyóiratnak, amely 
hamarosan vezető szerephez jutott  
az adott tudományterületen.  
2012-ben a 38. kötettel fejezte be  
a főszerkesztői munkát. A 38. kötet 
kiegészítéseként jelent meg a Population 
and Public Policy: Essays in Honour 
of Paul demeny (Népesedés és 
népességpolitika: Esszék Demény 
Pál tiszteletére), 80. születésnapját és 
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Demény Pál GyörGy GazDasáG- és joGtuDományok

A supplement to volume 38 Population 
and Public Policy: Essays in Honor of Paul 
demeny marks the occasion and, in the 
year he turned 80, celebrated his scholarly 
career.
his academic work, in books and 
specialized studies focused on analyses 
of population dynamics and on issues of 
population policy: on these themes he 
also gave lectures and presentations in 
over 30 countries worldwide. in 1986 he 
was elected the third non-American born 
president of the Population Association of 
America. he is a Fellow of the American 
Association for the Advancement of 
science. in 2003 he was honoured by the 
International Union for the Scientific Study 
of Population as its laureate and also 
received the olivia Nordberg schieffelin 
Award for Excellence in Writing and 
Editing in the Population sciences. since 
his retirement he has continued some of his 
professional activities. 
The so called demeny voting is the 
provision of a political voice for children 
by allowing parents or guardians to vote 
on their behalf. he put the idea forward in 
an article on low fertility in 1986. The aim 
was to “strengthen the influence of families 
with children in the political system. When 
newcomers are admitted to human society, 
they should not be left disenfranchised 
for some 18 years: let custodial parents 
exercise the children’s voting rights until 
they come of age.”

tudományos pályafutását együtt ünnepelve. 
Tudományos munkája, könyvei és 
tanulmányai a népességdinamika 
és a népességpolitika elemzésével 
foglalkoznak, a témában világszerte 
több mint 30 országban tartott előadást 
és prezentációt. 1986-ban harmadik 
nem amerikai születésűként elnöke 
lett az Amerikai Népességtudományi 
Társaságnak. Tagja az Amerikai 
Tudományfejlődési Társaságnak. 2003-ban 
elnyerte a Nemzetközi Népességtudományi 
unió díját és megkapta az olivia 
Nordberg schieffelin díjat. Tudományos 
tevékenységét nyugdíjazása óta is folytatja.
Az ún. demény-szavazás politikai jogot 
adna a gyerekeknek, akik nevében szüleik 
vagy gondviselőik szavaznának. Egy 
1986-ban az alacsony termékenységről 
szóló cikkében vezette elő a javaslatot, 
A cél „a gyermekes családok politikai 
rendszerre gyakorolt hatásának erősítése. 
Amikor az újszülöttek belépnek az emberi 
társadalomba, 18 évig jogfosztottak: meg 
kell engedni, hogy a gondviselő szülők 
gyakorolják a gyermek szavazati jogát, 
amíg szavazó korú nem lesz.”
Meghívott előadó volt az Európai 
Népességtudományi Egyesület 2014 
októberében Budapesten tartott ülésén és 
a magyar Országházban plenáris előadást 
tartott az Európai Fenntartható Fejlődési 
Tanács ülésén Az európai népesség 
jelenlegi szerkezete és jövője címmel.
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he held an invited special lecture at the 
conference of the European Association for 
Population studies held in Budapest, and 
in october 2014 he was keynote speaker at 
the session of the European Environment 
and sustainable development Councils 
(EEAC), held in the Hungarian Parliament. 
he read a lecture on The current structure 
and the future of the European population. 

His first Hungarian language book 
Népességpolitika a közjó szolgálatában 
(Population Policy in the service of Public 
Welfare) was published by the Hungarian 
demographic research institute in 2016.

in 2001 he was elected external member 
of the hungarian Academy of sciences 
in the section of Economics and law. 
he read his inaugural speech Európa 
népességpolitikai dilemmái a huszadik 
század közepén (dilemmas of European 
population policy in the middle of the 20th 
century) on November 20, 2002.
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Tel.: +1 212 3390691
Fax: +1 212 7556052
E-mail: pdemeny@popcouncil.org 
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Első magyar nyelvű könyvét – 
Népességpolitika a közjó szolgálatában –  
a Ksh Népességtudományi Kutatóintézete 
adta ki 2016-ban.

2001-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia külső tagjává választották  
a Gazdaság- és jogtudományok 
Osztályában. Székfoglaló előadását 2002. 
november 20-án tartotta meg Európa 
népességpolitikai dilemmái a huszadik 
század közepén címmel.  
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