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2. oldal

ElismErésEK, díjaK

Gyémántdiplomát kapott  
az Eötvös loránd Tudomány-
egyetem rektorától Kisvarsányi 
Géza geológus, a missouri 

Állami Egyetem nyugalmazott professzora, 
az mTa köztestületének külső tagja.

Bővebben:

Somogyi Péter neurobiológus 
akadémikus, az Oxfordi 
Egyetem professzora kapta idén  
a semmelweis Egyetem legma-

gasabb rangú kitüntetését, a Semmelweis 
Budapest Awardot. a díjjal járó tízezer 
eurót fiatal kutatók támogatását célzó buda-
pesti alapítvány létrehozására ajánlotta fel.

Bővebben:

Doctor Honoris 
Causa címet 
kapott a 
semmelweis 
Egyetemtől:

George Berci, Bérci György 
sebészprofesszor (Cedars-sinai 
medical Centre, UCla, los 
Angeles);

Csizmadia Imre Gyula 
kémikus, emeritus professzor 
(University of Toronto),  
az mTa külső tagja; 

Gyéresi Árpád, a gyógy-
szerészeti kémia professzora 
(marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem),  

az mTa köztestületének külső tagja, az 
Erdélyi múzeum-Egyesület alelnöke. 

Bővebben: 

Batthyány-Strattmann László-
díjban részesült Matolcsy 
Sándor, a University of 
massachusetts klinikai 

adjunktusa kimagasló érdemeiért.
Bővebben:

Gulyás Balázs neurobiológus,  
a stockholmi Karolinska institutes 
professzora, az mTa külső tagja 
kapta a Hemingway alapítvány 

Dr. Szabó György orvostudományi díját.
Bővebben:

az Óbudai Egyetem címzetes 
egyetemi tanárává avatták Gyenge 
Csaba professzort, az EmE 
alelnökét, az mTa külső tagját.

Bővebben:

http://epa.oszk.hu/00000/00023/00226/pdf/EPA00023_sarasotai_magyar_hirmondo_2012_12.pdf
http://mta.hu/mta_tagjai?PersonId=19473
http://mta.hu/sajtoszemle/somogyi-peternek-iteltek-a-semmelweis-egyetem-legmagasabb-rangu-kitunteteset-130958/
http://semmelweis-egyetem.hu/hirek/2012/11/19/kilencen-kaptak-diszdoktori-cimet-a-38-doctor-honoris-causa-unnepsegen/
http://www.msotke.hu/hirek
http://semmelweis-egyetem.hu/hirek/events/340/dr-szabo-gyorgy-orvostudomanyi-dijatado-unnepseg/
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/news%2CPNewsScreen.vm/news_id/995/pageno/1/archived/false


HÍRLEVÉLII. évfolyam 12. szám 2012. december 15.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN  ELNÖKI BIZOTTSÁG

HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE

3. oldal

Első ízben adott át 
elismeréseket az mTa 
Kolozsvári Területi 
Bizottsága  

a magyar tudomány napja alkalmából: 

A tudomány erdélyi mestere 
díjat Szilágyi N. Sándor 
nyelvésznek, a Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem 

professzorának, az mTa köztestülete külső 
tagjának ítélték oda. 

A fiatal kutatóknak járó díjat Németh 
Boglárka Noémi nyelvész és Baricz 
Árpád matematikus, a Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem oktatói, az mTa 
köztestületének külső tagjai kapták. 

Tudománynépszerűsítő tevékenységéért 
díjazták a Korunk című folyóiratot.

Bővebben:

a magyar Nyelvtudományi 
Társaság a nyelvjáráskutatásban 
elért eredményeiért Csűry 
Bálint-emlékéremben és -díjban 

részesítette Silling István nyelvész-néprajz-
kutatót, a szabadkai magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar egyetemi tanárát, az mTa 
köztestületének külső tagját.

Bővebben:

Márton Áron Emlékérmet 
kapott Kunckelné Fényes 
Ildikó, a caracasi egyetem 
nyugalmazott fizikus-

professzora, a latin-amerikai magyarok 
Országos szövetségének elnöke.

Bővebben:

az amerikai magyar Koalíció 
kihirdette a Dr. Kiss Elemér és 
Éva ösztöndíjprogram  
2012-2013-as nyerteseit.

Bővebben:

KUTaTÁsi HírEK

az integrating (trans)
national migrants in 
transition states (imiG) 

Project of the co-operation programme 
sCOPEs (2010-2013) keretében folyó  
A Vajdaságból Magyarországra irányuló 
migráció sajátosságai és a The Serbian–
Hungarian relations and cross-border 
migration of life forms témájú kutatások 
eredményeiről számoltak be a projektzáró 
nemzetközi konferencián szegeden és 
szabadkán.

Bővebben:

Természettudományi 
kutatásaikról számoltak be 
a Feltáró kutatások  
a II. Rákóczi Ferenc 

http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/5211-dijakat-adtak-a-magyar-tudomany-unnepen
http://www.magyarszo.com/fex.page:muvelodes%7Cnext
https://skydrive.live.com/?cid=c81cca61cfc09d2a&id=C81CCA61CFC09D2A%212140
http://www.hacusa.org/hu/2012-sajtoanyagok/az-amerikai-magyar-koalicio-kihirdeti-a-dr-kiss-elemer-es-eva-osztondijprogram-nyerteseit-a-2012-2013-as-tanevre
http://www.mtt.org.rs/tevekenyseg/mtt_rendezvenyek/TransmigProjekt.php
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4. oldal

Kárpátaljai Magyar Főiskola Fodor 
István kutatóműhelyében című 
konferencián részt vett előadók. 

Bővebben:

doktori és posztdoktori 
kutatási beszámolók 
hangzottak el november 17-én 
az Erdélyi médiajelentés 

2012. című konferencián. 
Bővebben:

 a nyár folyamán 
kezdődött el és azóta is 
tart az etnoökológiai 
információk gyűjtése a 

drávaszögi Kopács, Várdaróc és Laskó 
településeken.

Bővebben:

a kárpátaljai Genius 
jótékonysági alapítvány 
Soós Kálmán 
ösztöndíjprogramot 

hirdetett a Kárpátaljai vándoregyetem, a 
magyar nyelvű oktatási jegyzetek és 
magyar nyelvű szaknyelvi szótárak 
készítése, illetve a Kárpátaljai vonatkozású 
kutatások támogatása témájú 
alprogramokra.

Bővebben:

a sapientia alapítvány Kutatási 
Programok Intézete az egyéni 
tudományos tevékenység 
támogatása céljából nemzetközi 
tudományos konferenciákon való 

részvétel, illetve külföldi publikáció 
támogatására írt ki pályázatot.

Bővebben:

PUBLIKÁcIóK

 megjelent a Nemzetpolitikai 
könyvek sorozat első kötete,  
a Térvesztés és határtalanítás.  
A magyar nyelvpolitika 21. 

századi kihívásai címmel, benne a magyar 
nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról 
szóló tanulmányokkal.

Bővebben:

Újra kiadta a somorjai 
méry ratio Könyv-
kiadó a forrás értékű 
Az Osztrák-Magyar 

Monarchia írásban és képben (1885-
1902) című könyvsorozatot, melynek  
21 kötete 1887–1901 között  
jelent meg Budapesten.

Bővebben:

Schlesinger Lajosnak,  
a 20. század elején élt 
matematikus akadémikusnak 
Bolyai jánosról tartott 

http://www.kmf.uz.ua/hun114/index.php/fiskolai-hirek/1034-termeszettudomanyi-konferenciat-szervezett-a-rakoczi-fiskola-fodor-istvan-kutatomhelye.html
http://kab.ro/index.php?page=hirek
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3999-folytatodnak-az-etnooekologiai-kutatasok
http://www.kmf.uz.ua/hun114/index.php/szekcio-blog/40-felhivas/1082-soos-kalman-oesztoendijprogram.html
http://www.sapientia.ro/data/kutatas/palyazatok/KPI-palyazati-kiiras-2013.pdf
http://www.szulofold.hu/id-656-megjelent_nemzetpolitikai.html
http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/36866-az-osztrak-magyar-monarchia-irasban-es-kepben-1885-1902
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5. oldal

előadásának szövegét adta közre a kolozsvári 
Ábel Kiadó A tér absolute igaz 
tudománya címmel.

Bővebben:

Bolyai jános születésének  
210. évfordulója alkalmából  
a sapientia EmTE scientia 
Kiadója megjelentette Oláh-Gál 

Róbert matematikusnak, a sapientia 
EmTE tanárának, az mTa köztestülete 
külső tagjának a Bolyai-breviárium című 
könyvét. 

Bővebben:

Fölkerült a világhálóra az American 
Hungarian Educators Association 
(aHEa) idei konferenciájának 
előadásaiból készült elektronikus kötet.

Bővebben:

 Buzogány dezső, Kovács 
mária-márta, Ősz sándor 
Előd, Tóth levente hét 
évig tartó munkájának 

eredményeképp megjelent A történelmi 
Küküllői Református Egyházmegye 
egyházközségeinek történeti katasztere 
1648–1800 című teljes sorozat.

Bővebben:

 a semmelweis Egyetem 
díszdoktori címével kitüntetett 
Gyéresi Árpádnak, a maros-
vásárhelyi Orvosi és Gyógy-

szerészeti Egyetem professzorának  
A hatodik évtized. A Marosvásárhelyi 
Gyógyszerészeti Kar című kétnyelvű 
kötetét ajánljuk figyelmükbe.

a professzorról bővebben:

megjelent a 2012 áprilisában 
tartott Vajdasági magyar 
tudóstalálkozó 
konferenciakötete Tudomány, 

módszer, argumentáció címmel.
Bővebben:

megjelentek az Erdélyi múzeum-Egyesület 
kiadójának új kiadványai:

Berki Tímea: Magyar-román 
kulturális kapcsolatok a 19. 
század második felében. 
értelmiségtörténeti keret;

Németh Boglárka: Aspect and 
Stativity in Hungarian. From 
general principles to language-
specific phenomena.

Bővebben:

http://xantusz.hu/schlesinger-lajos-a-ter-absolute-igaz-tudomanya.html
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/yournews,PYourNewsScreen.vm
http://ahea.net/e-journal/volume-5-2012
http://www.vasarhely.ro/kozter/kukullok-videke-tukorteremben
http://vasarhely.ro/kozter/kukullok-videkenek-kincsei
http://mta.hu/mta_tagjai?PersonId=20212
http://vmat.rs/?page_id=658
http://eme.ro/servlet/eme/template/PKiadoIndexScreen.vm/action/PKiadoMenuAction/eventsubmit_doclick/null/clickedmenuid/Index
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6. oldal

megjelent Tánczos Vilmos 
néprajzkutatónak a Language 
Shift among the Moldavian 
Csángós című kötete a Nemzeti 

Kisebbségkutató intézet kiadásában.
Bővebben:

a kolozsvári Nemzeti 
Kisebbségkutató intézet adta ki 
Elsie Dunin-Anca Giurchescu-
Könczei Csilla From Field to 

Text & Dance and Space. Proceedings 
for the 24th symposium of the iCTm study 
Group on Ethnochoreology című kötetet is.

Bővebben:

megjelent Pokorny László 
gyógynövénykutatónak,  
a marosvécsi Neuropszichiátriai 
rehabilitációs Központ 

igazgatójának, az mTa köztestülete külső 
tagjának a Gyógyító teák című kötete.

Bővebben:

megjelent az EMT 
Tájékoztató idei 9-10. 
és a FIRKA 2012-

2013/1. száma az Erdélyi magyar műszaki 
Tudományos Társaság kiadásában.

Bővebben:

a november 9-én 
Beregszászonmegtartott 
Kárpát-medencei magyar 

társadalomkutató műhelyek és intézetek 
találkozójáról látható összeállítás  
a kárpátaljai Tisza-1 Televízió magyar 
kulturális magazinjában.

Bővebben:

Látlelet a vajdasági magyarok 
demográfiai helyzetéről 
címmel jelent meg Badis 
Róbert szociológusnak,  

az identitás Kisebbségkutató műhely 
elnökének tanulmánya a Pro minoritate 
folyóirat őszi számában.

Bővebben:

Záborszky László neuro-
biológussal, a rutgers,  
The state University of New 
Yersey egyetemi tanárával,  

az mTa külső tagjával készített interjú 
jelent meg a rutgers magazine-ban 
kutatásairól.

Bővebben:

„a mandátumom végére felnőtt  
a sapientia” címmel interjút 
olvashatnak Dávid Lászlóval,  
a sapientia Erdélyi magyar 

Tudományegyetem újra megválasztott 
rektorával, az mTa magyar Tudományos-
ság Külföldön Elnöki Bizottság tagjával.

Bővebben:

http://www.ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:carti/locale:rom
http://www.ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:carti
http://www.marosvasarhelyi-hirhatar.ro/hirek/konyv-a-gyogyito-teakrol
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/yournews,PYourNewsScreen.vm
http://tysa1.tv/index.php/tv-programs/ugorskoju-movoju/3687-qgoryzontq-ugorskoju-movoju-19112012-
http://www.vmmi.org/index.php?ShowObject=hir&id=1520
http://magazine.rutgers.edu/departments/fall-2012/insights/the-brain-trust
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/5490-a-mandatumom-vegere-felnott-a-sapientia
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7. oldal

részletes beszámoló 
látható az amerikai-
magyar Hírújságban a 
New Yorkban megtartott 

Szentágothai János emlékkonferenciáról.
Bővebben:

a leghitelesebb mezőségi 
címmel interjút olvashatnak 
Kallós Zoltán néprajzkutatóval, 
„Erdély Kodályával”.

Bővebben:

szErVEzETi HírEK

ismét Dávid László 
professzort, az mTa magyar 
Tudományosság Külföldön 

Elnöki Bizottság tagját választották meg  
a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem rektorává.

Bővebben:

Együttműködési 
megállapodás 
született a beregszászi 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola és a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem között.

Bővebben:
rENdEzVéNYEK

az insitut für Österreichkunde 
st. Pöltenben megrendezett 

irodalmi napjainak keretében Gömöri 
György, a cambridge-i egyetem 
nyugalmazott tanára, az mTa 
köztestületének külső tagja két előadást 
tartott: 1956 a magyar, angol és más 
irodalmakban címmel német nyelven,  
az Ezen a földön éltem… magyar költők  
a holokausztról címmel pedig angolul.

Bővebben:

Az MTA Magyar 
Tudományosság 
Külföldön Elnöki 

Bizottsága és az öt éves imre samu Nyelvi 
intézet Nyelvi és kulturális sokszínűség 
Burgenlandban címmel november 17-én 
konferenciát szervezett alsóőrön  
a magyar Tudomány Ünnepe alkalmából.

Bővebben:

a lehoczky Tivadar intézet 
meghívására vendégelőadá-
sokat tartottak a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán a debreceni Egyetem oktatói: 
Forisek Péter történész, tanszékvezető és 
Pallai Lászlót intézetigazgató-helyettes.

Bővebben:

November 21-én rendezte 
meg a somorjai Fórum 
Kisebbségkutató intézet  
az Embermentők 

http://amerikaihirujsag.com/2012/11/16/szentagothai-janos-emlek-konferenca-new-yorkban/
http://erdelyinaplo.ro/?hir=682
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/5206-ujravalasztottak-david-laszlot-a-sapientia-rektorava
http://www.sapientia.ro/hu/hirek/egyuttmukodesi-megallapodas-a-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskolaval
http://www.oesterreichkunde.ac.at/termine.htm
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/174012/
http://www.kmf.uz.ua/hun114/index.php/fiskolai-hirek/1043-debreceni-vendegek-a-fiskolan.html
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8. oldal

Magyarországon és Szlovákiában címet 
viselő nemzetközi konferenciát raoul 
Wallenberg tiszteletére.

Bővebben:

Régi és új: párhuzamok és 
érintkezések a horvát és  
a magyar reneszánszban címmel 

horvát-magyar nemzetközi konferenciát 
rendeztek zágrábban november 21-23-án.

Bővebben:

November 22-én az mTa 
Kolozsvári Területi Bizottsága 
Fizikai szakbizottságának 
meghívására Tél Tamás,  

az ElTE Elméleti Fizikai Tanszékének 
professzora tartott előadást Kolozsváron 
Mit teszünk a természettudományért?  
címmel.

Bővebben:

Asszimiláció, identitás és 
népességfogyás az erdélyi 
magyarok körében címmel 
tartott előadást Brüsszelben 

Veres Valér szociológus, a Kolozsvári 
magyar Egyetemi intézet igazgatója,  
az mTa köztestületének külső tagja.

Bővebben:

November 26-án ülésezett 
Budapesten az MTA Domus 
Kuratóriuma, és meghozta 

döntését a magyarországi 
ösztöndíjakról. 

Bővebben:

A Partiumi Keresztény 
Egyetemen tartott előadásokat 
Szendi Zoltán, a Pécsi Tudomány-

egyetem Német Nyelvű irodalmak Tan- 
székének professzora november 26-27-én.

Bővebben:

A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem, illetve 
a Doktoranduszok és 

Tudományos Kutatók szervezeteinek 
Nemzetközi Szövetsége (Pi-NET) 
nemzetközi multidiszciplináris 
konferenciát szervezett november  
28-30. között Budapesten. 

Bővebben:
 

Immigrants címmel mutatták 
be Fülöp Lászlónak, a New 
Orleans-i Egyetem adjunk-
tusának a dokumentumfilmjét  

a New Orleans-i Comtemporary art 
Centerben november 30-án. 

Bővebben:

A pszichoanalízis emigrációja  
– Budapest-Berlin címmel 
rendeztek konferenciát Berlinben 
november 30. – december 1-je 

http://www.foruminst.sk/hu/1/fooldal/0/2012-11-21/1/768/embermentok_magyarorszagon_es_szlovakiaban_nemzetkozi_konferencia_raoul_wallenberg_tiszteletere
http://www.ffzg.unizg.hr/hungaro/
http://sarm.transindex.ro/?hir=17807
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/5622-a-magyarsagfogyasrol-beszelt-brusszelben-veres-valer
http://mta.hu/data/cikk/12/16/81/cikk_121681/Honlap_XXXIII._Domus_kuratoriumi_magyarorszagi_osztondij.pdf
http://www.partium.ro/main.php?l=hu&mn=5&eid=303
http://mta.hu/magyar_tudomanyossag_kulfoldon/fiatal-tudosok-nemzetkozi-talalkozoja-budapesten-131053/
http://www.cacno.org/visualarts/exhibition/2012/11/home-and-away/index.html
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között a Német Pszichoanalitikus Társaság 
(dPV) és a Collegium Hungaricum Berlin 
közös szervezésű konferenciasorozatának 
keretében.

Bővebben:

a magyarország szabadkai 
Főkonzulátusa és a vajdasági 
magyar Nemzeti Tanács 

hagyományos, közös, Magyar 
Tudományosság a Vajdaságban 
elnevezésű pályázatának nyertesei 
december 3-án látogatást tettek 
Budapesten.

Bővebben:

Kányádi András, a párizsi 
institut National des langues et 
Civilisations Orientales 

docense Márai Sándor francia 
recepciója címmel tartott előadást 
Kolozsváron december 4-én.

Bővebben:

A tárgyi világ poétikája 
címmel szervezett 
tudományos tanácskozást 

Újvidéken az Újvidéki Egyetem 
Bölcsészettudományi Karának magyar 
Tanszéke és az mTa irodalomtudományi 
intézete december 3-4-én a szerb 
Tudományos és művészeti akadémia, 
valamint az mTa együttműködésének 
keretében.

Bővebben: 

A tudomány vonzásában címmel 
rendeztek konferenciát december 
5-én a komáromi selye jános 
Egyetem Tanárképző Karán 

Vörös Ottó nyelvész 70. születésnapja 
alkalmából.

Bővebben:

Die Osmanen in der 
zentraleuropäischen Literatur 
címmel december 5-6-án 

konferenciát tartottak a bécsi Collegium 
Hungaricumban.

Bővebben:

Kié a hagyomány? Mire 
szolgál? A hagyomány: 
kultúra, használók és 

forgalmazók között címmel szerveztek 
nemzetközi néprajztudományi 
kollokviumot Kolozsváron december 6-7. 
között.

Bővebben:

Magyar tudomány napi 
rendezvényeket tartott 
december 6-8. között az Erdélyi 

Múzeum-Egyesület Jog-, Közgazdaság 
és Társadalomtudományi Szekciója.

Bővebben:

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/174793/
http://mta.hu/magyar_tudomanyossag_kulfoldon/a-jovoert-a-jovorol-magyar-egyetemistak-szabadkan-es-budapesten-131052/
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/news%2CPNewsScreen.vm/news_id/992/pageno/1/archived/false
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-12-04_Nyitottsag_a_vilag_fele.xhtml
http://www.selyeuni.sk/pf/hu/component/content/article/1-legujabb-hirek/201-a-tudomany-vonzasaban.html
http://www.univie.ac.at/oeius/osmanen.pdf
http://www.univie.ac.at/oeius/osmanen.pdf
http://www.univie.ac.at/oeius/osmanen.pdf
http://kab.ro/index.php?page=hirek
http://eme.ro/servlet/eme/template/events%2CPEventScreen.vm/event_id/757/pageno/1/archived/false
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M  E  G  H  Í  V  Ó 
ŐSHONOS KISEBBSÉGEK JOGÁLLÁSA AZ EU TAGORSZÁGAIBAN  

címmel kerül megrendezésre 

2012. december 7.-n, pénteken 10,00 órai kezdettel   

a Magyar Kulturális és Tudományos Központban Helsinkiben, Kaisaniemenkatu 10. sz. alatt 

 az a nyilvános szakmai konferencia, amely a szlovákiai, felvidéki Kalondán bejegyzett  Pro Kalondiensis Polgári Társulás                   
„Nyugat-Európa Kelet-Európáért” c. európai partnerségi hálózati programjának a keretein belül valósul meg az alábbi program szerint. 

 10,00  Papp Sándor: Megnyitó – a Pro Kalondiensis Polgári Társulás pályázati tevékenységének bemutatása 
 10,20  Dr. Richly Gábor: A finnországi svéd kisebbség jogállásának történelmi előzményei 
 11,00  Dr. Vincze László: A svéd nyelv jelene és jövője Finnországban - asszimiláció helyett kétnyelvűsödés 
 11,40  Dr. Kelemen Éva: A finnországi lappok  
 12,30 – 14,30  Vita és tapasztalatcsere, az egyes modellek közös szakmai elemzése 

A konferencia vendége  Forrai Kristóf, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Fábián-Hajek Péter az „Európa a 
polgárokért” Program brüsszeli képviselője és Hrubik Béla, a szlovákiai Csemadok országos elnöke,  valamint  Nagy Gábor, a Finnországi 
Magyarok Egyesülete elnöke. 

    Partnereink nevében is mindenkit szeretettel várunk a konferenciánkra.  

Papp Sándor, a Pro Kalondiensis PT elnöke 

 

 
 

Őshonos 
kisebbségek 
jogállása az EU 
tagországaiban 
címmel szakmai 

konferenciát rendeztek a magyar Kulturális 
és Tudományos Központban, Helsinkiben 
december 7-én.

Bővebben:

Somogyi Péter neurobiológus 
agykutató, akadémikus tartott 
előadást december 7-én Maros-
vásárhelyen, az mTa Kolozsvári 

Területi Bizottságának meghívására.
Bővebben:

Többség – kisebbség – 
nyelvhasználat címmel 
konferenciát szervezett a Selye 

János Egyetem Tanárképző Kara 
december 13-án és 14-én Komáromban.

Bővebben:

az Erdélyi magyar 
műszaki Tudományos 
Társaság több 
társszervezővel együtt 

december 15-én emlékkonferenciát 
rendezett a kolozsvári egyetem kiemelkedő 
magyar oktatói, geológusai, Gábos Lajos 
és Herbich Ferenc tiszteletére.

Bővebben:

A TUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN

Elhunyt Sava Babić egyetemi 
tanár, a      Belgrádi Egyetem 
magyar Nyelv és irodalom 
Tanszékének alapító tanszék-

vezetője, Hamvas Béla életművének 
elkötelezett fordítója és népszerűsítője.

Bővebben:

Penavin (Borsy) Olga nyelvész és 
néprajzkutató tiszteletére mura-
vidéki nyelvi és néprajzi örökség 

Penavin Olga életművében címmel szerveztek 
tudományos konferenciát alsólendván.

Bővebben:

éVFOrdUlÓK, TUdOmÁNYTÖrTéNET

215 évvel ezelőtt 
született 

Komáromban a méterrendszer magyar-
országi bevezetésének egyik 
kezdeményezője, Nagy Károly 
matematikus, csillagász, közgazda,  
az mTa, illetve az Egyesült Államok 
Filozófiai Társaságának levelező tagja.

Bővebben:

a nemeuklidészi geometria 
elméletének magyar kidolgozója, 
Bolyai János matematikus  
210 évvel ezelőtt született 

Kolozsváron.
Bővebben:

http://www.magyarutca.org/images/iratok/konferenciameghivook2.pdf
http://kab.ro/index.php?page=hirek
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/36997-konferencia-a-magyar-szlovak-kapcsolatokrol-komaromban
http://gekko.ro/?q=taxonomy/term/373
http://magyarszo.com/fex.page:2012-11-26_Hamvas_igezeteben.xhtml
http://www.rtvslo.si/mmr/news/article/5102
http://www.kfki.hu/physics/historia/historia/egyen.php?namenev=nagyk&nev5=Nagy+K%C3%A1roly
http://www.kfki.hu/physics/historia/historia/egyen.php?namenev=bolyai&nev5=Bolyai+J%E1nos
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Pozsonyban született 165 éve Inkey 
Béla geológus, a magyar agrogeo-
lógiai kutatások megalapozója.

Bővebben:

150 évvel ezelőtt született Stein 
Aurél, a XX. század 
legsikeresebb Belső-Ázsia-
kutatója, a londoni royal 

Geographical society tiszteleti és az mTa 
külső tagja, számos egyetem díszdoktora,  
aki sir marc aurel steinként  életének 
nagyobb részét brit alattvalóként, főleg 
indiában töltötte el. 

Bővebben:

130 esztendeje látta meg a nap-
világot Dienes Pál matematikus, 
filozófus, a londoni Birkbeck 
College professzora.

Bővebben:

125 éve született meg Pólya 
György magyar származású 
amerikai matematikus, a heu-
risztika széles körű alkalmazója 

és népszerűsítője, a stanford Egyetem 
professzora.

Bővebben:

110 éves lenne Wigner Jenő, 
világhírű amerikai magyar 
fizikus, a maghasadás 
elméletének egyik kidolgozója. 

1963-ban megosztott Nobel-díjat kapott  
az atommagok és az elemi részek elmélete 
terén elért eredményeiért.

Bővebben:

 110. születésnapját ünnepelné  
a Nyitra megyei Galgócon 
született Telegdy-Kováts 
László vegyészmérnök 

professzor, a Budapesti műszaki Egyetem 
Vegyészmérnöki Kara dékánja is.

Bővebben:
 

 éppen 100 éve született Kántás 
Károly geofizikus, az ausztriai 
leoben bányászati egyetemének 
professzora, akinek kiemelkedő 

szerepe volt több geofizikai módszer 
kidolgozásában.

Bővebben:
FElHíVÁsOK

Az Amerikai Magyar 
Orvosszövetség  3 hónapos 
cseregyakorlatot szervez  

az Egyesült Államok-beli Buffalóban 
hatodéves  magyar orvostanhallgatók 
részére.

jelentkezési határidő: 2013. január 9.

Bővebben:

A Hungarian Studies 
Association of Canada 
(HsaC) rendes évi 

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/inkey_bela_szuletesnapja__1847
http://www.fsz.bme.hu/mtsz/mhk/csarnok/s/stein.htm
http://www.kfki.hu/physics/historia/historia/egyen.php?namenev=dienes&nev5=Dienes+P%E1l
http://www.kfki.hu/physics/historia/historia/egyen.php?namenev=polya&nev5=P%C3%B3lya+Gy%C3%B6rgy
http://www.kfki.hu/physics/historia/historia/egyen.php?namenev=wigner&nev5=Wigner+Jen%C5%91
http://www.kfki.hu/physics/historia/historia/egyen.php?namenev=telegdy&nev5=Telegdy-Kov%E1ts+L%E1szl%F3
http://www.kfki.hu/physics/historia/historia/egyen.php?namenev=kantas&nev5=K%E1nt%E1s+K%E1roly
http://aok.pte.hu/index.php?page=hirek&act=hir&hir=4688&nyelv=hun
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12. oldal

konferenciáját 2013. június 1-3. között 
tartja a Viktóriai Egyetemen. 

jelentkezési határidő: 2013. január 15.

Bővebben:

2013. április 4-7. között 
rendezi meg Besztercén  
a XV. bányászati, kohászati 

és földtani konferenciát az Erdélyi 
magyar műszaki Tudományos Társaság 
(EmT) Bányászati, Kohászati és Földtani 
szakosztálya.

jelentkezési határidő: 2013. február 1.

Bővebben:

http://www.hungarianstudies.org/call_papers_2013.html
http://bkf.emt.ro/meghirdetes.php
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Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság hírlevele

2012/12. 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/a-magyar-tudomanyossag-kulfoldon-elnoki-bizottsag-hirlevele-129288/
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Bodi László 
(Budapest, 1922. szeptember 1.),

 

Ausztráliában él,  
a Magyar Tudományos Akadémia 
külső tagja

Leslie Bodi (Bodi lászló) was 
born as Bruchsteiner lászló in 
Budapest, 1 september, 1922, 

and – as he writes in his short memoir in 
Passages: 50 Years of German Studies at 
Monash University (published by röhrig 
Universitätsverlag, st. ingbert, 2010.) 
– his family “lived the multilingual and 
multicultural existence of the assimilated 
jewish middle class in Budapest and 
Vienna.” He was educated in German 
secondary schools in milan and Budapest. 
in 1943 he was conscripted into the forced 
labour system for jews, he was liberated  
in 1945.

He graduated from the Pázmány 
Péter University, Budapest with a 
Phd in German literature in 1948, and 
a teacher’s diploma in German and 
English in 1949. While studying at the 

Leslie Bodi (Bodi lászló) 
Bruchsteiner lászlóként született 
Budapesten, 1922. szeptember 

1-jén, és – amint azt a Passages: 50 Years 
of German Studies at Monash University 
(rörhrig Universitätsverlag, st. ingbert, 
2010.) című kötetben megjelent rövid 
memoárjában írja – családja a budapesti 
és bécsi asszimilált középosztálybeli zsidó 
családok többnyelvű, multikulturális 
közegében élt, milánóban és Budapesten 
német iskolába járt (reichsdeutsche 
schule). 1943-ban behívták munka-
szolgálatosnak, ahonnan 1945-ben 
szabadult.

Német és angol nyelv- és irodalom szakos 
középiskolai tanári diplomáját 1949-ben 
kapta meg a budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetemen, ahol 1948-ban 
német irodalomból Phd fokozatot is 



Külhoni magyar tudósportréK
magyar tudomÁnyos aKadémia magyar tudomÁnyossÁg KülFÖldÖn  ElnÖKi BiZottsÁg

HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE
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BODI LÁSZLÓ Nyelv- és irodalomtudomáNyok

“fatherless” university (a great number 
of professors had left the university), 
he – “together with many like-minded 
people – worked on the development 
of new, modern methods of study, with 
intensively planned workshops”. in 
1950-57 he lectured at the department of 
German language and literature of the 
Eötvös Loránd University, Budapest, 
and worked for the szépirodalmi Kiadó 
(the publishing house for belle letters), 
where he promoted the translation and 
publishing of several works of German 
literature – including Goethe’s Faust, 
Fontane’s Effi Briest, selections of works 
of Heinrich Heine, dramas of Brecht, and 
works of Georg Forster.

in 1957 he left Hungary with his wife, 
the slavist marton mari and their small 
daughter for australia, where some of 
his relatives had been living. He was 
a lecturer in German at Newcastle 
University College in 1958-60, and 
senior lecturer at Monash University, 
melbourne in 1961-63. He established 
German studies within the department of 
modern languages at monash in 1963. 
He was Foundation Professor and 
Chairman of the German Department 
from 1963 until his retirement in 1987. 
since then he has been professor emeritus 
of the university, and spent time as 
a visiting professor in Vienna, Graz, 
Budapest and Berlin. 

szerzett. az „apátlan” egyetemen folytatott 
tanulmányai során (a korábbi professzorok 
többsége elhagyta az egyetemet) több, 
hasonló gondolkodású társával együtt 
kidolgoztak egy új, modern módszertanon 
alapuló tantervet, amelyben fontos szerepet 
játszottak a megtervezett szemináriumok 
(tanulókörök). 1950-57 között az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Német 
Nyelv- és Irodalom Tanszékén volt 
tanársegéd, de dolgozott a szépirodalmi 
Kiadónak is, a német irodalom – többek 
között a Faust (Goethe), az Effie Briest 
(Fontane), Brecht-drámák, Georg Foster- 
és Heine-válogatás – fordításában és 
kiadásában működött közre. 1956-
ban szorosan együttműködött a népi 
kollégiumokkal.

1957-ben feleségével, a szlavista marton 
marival és kislányukkal ausztráliába 
települtek, ahol néhány rokona is élt. 1958-
60-ban a Newcastle University College 
német tanszékének tanára volt. 1961-1963 
között a melbourne-i Monash Egyetemen 
docensként dolgozott. 1963-ban az 
Egyetem modern Nyelvek intézetében 
elindította a germanisztikai tanulmányokat, 
1987-ben a Monash Egyetem német 
tanszékének alapító professzoraként 
és tanszékvezetőjeként ment nyugdíjba. 
azóta professor emeritusként vesz részt 
az egyetem életében, többször volt 
vendégprofesszor Bécsben, Grácban és 
Budapesten.
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BODI LÁSZLÓ Nyelv- és irodalomtudomáNyok

His professional activities, research 
interests and numerous publications 
focus on questions relating to the 
interdependence between literature 
and politics, the history of the austrian 
Enlightenment (josephinism), and the 
identification and self-identification of 
cultural and literary systems in Europe.

He is a member of numerous professional 
societies, and has received a number of 
awards and distinctions, including: 
Officer’s Cross, Order of merit, Federal 
republic of Germany, 1973; Order for 
art and literature, republic of austria 
1976; Friedrich-Gundolf-Prize for German 
studies abroad, academy of German 
language and literature 1989; Goethe-
medal, Goethe institute 1991; doctor and 
Professor Honoris Causa, Eötvös loránd 
University, Budapest 1997; and Humboldt 
research award 1997. 

He became an external member of 
the Hungarian Academy of Sciences 
in the section of linguistics and 
literary scholarship in 1995, and read 
his inaugural address: a nemzeti 
önidentifikáció nehézségei Közép-
Európában. az osztrák modell. (The 
difficulties of self-identification in Central 
Europe. The austrian model.) on 21 may, 
1997.

szakmai tevékenységének, tudományos 
érdeklődésének középpontjában az 
irodalmi és politikai kölcsönhatások, az 
ausztriai felvilágosodás (jozefinizmus), az 
európai kulturális és irodalmi rendszerek 
identifikációs és önidentifikációs kérdései 
állnak, a témakörben számos kötete, 
tanulmánya jelent meg. 

számos szakmai egyesület, társaság 
tagja, szakmai elismerései, kitüntetései 
közül csak a legfontosabbakat említjük 
meg: a Német szövetségi Köztársaság 
Tiszti Keresztje és érdemérme (1973.), az 
Osztrák Köztársaság művészeti és irodalmi 
díja (1976.), Friedrich Gundolf-díj (1989.), 
Goethe érem (1991.), az ElTE Honoris 
Causa professzora (1977.), Humboldt-díj 
(1997.).

1995-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia külső tagjává választották, 
a Nyelv- és irodalomtudományok 
Osztályának tagja. székfoglaló előadását 
1977. május 21-én tartotta A nemzeti 
önidentifikáció nehézségei Közép-
Európában. Az osztrák modell címmel.
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