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Tisztelt Olvasóink! 

Megpezsdült a külhoni és a hazai magyar tudományos élet:  
az augusztus 20-ai kitüntetésekkel az elismerések sora,  
a nyár végi tudományos tanácskozások és előadások,  
a felsőoktatási intézmények új tanévének kezdete, a Magyar 
Tudomány Napjának formálódó külhoni programsorozata. 
Fájdalmas veszteségek is értek bennünket, különösen súlyos  
a fiatalon eltávozott Tóth Károlyé, intézményteremtő barátunké,  
a felvidéki magyar tudományosság súlyponti intézetének 
alapítójáé, amelynek közel két évtizeden keresztül vezetője is volt.

Kocsis Károly elnök
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2. oldal

ElisMErésEK, díjaK

 Magyar Szent István-rendet 
kapott Makkai Ádám nyelvész,  
a University of Illinois at 
Chicago professor emeritusa.

Bővebben:

 a Magyar Érdemrend 
Középkeresztjét kapta Sárközy 
Péter, a római la sapienza 
Tudományegyetem Magyar 

Tanszékének nyugalmazott tanszékvezető 
egyetemi tanára.

Bővebben:

 a Magyar Érdemrend 
Tisztikeresztjét kapta Csedő 
Károly gyógyszerész, a román 
Orvostudományi akadémia 

tagja, a Marosvásárhelyi Orvostudományi 
és Gyógyszerészeti Egyetem volt dékánja 
és professor emeritusa, az MTa 
köztestületének külső tagja.

Bővebben:

 a Magyar Érdemrend 
Tisztikeresztjét kapta Kocsis 
Károly geográfus, akadémikus, 
az MTa CsFK Földrajz-

tudományi intézetének igazgatója, az MTa 
Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki 
Bizottságának elnöke. 

Bővebben:

 a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztjét kapta Mitsa 
Volodimir fizikus, az Ungvári 
Nemzeti Egyetem professzora, 

az MTa köztestületének külső tagja.
Bővebben:

 a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztjét kapta 
Kozma Dezső 
irodalomtörténész 

professzor, a Partiumi Keresztény Egyetem 
volt dékánja, az MTa köztestületének 
külső tagja.

Bővebben:

 a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztjét kapta 
Komzsík Attila matematikus, 
a Nyitrai Konstantin Filozófus 

Egyetem Közép-európai Tanulmányok
Karának volt dékánja, az MTa 
köztestületének külső tagja.

Bővebben:

 a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztjét kapta Sipos 
Emese gyógyszerész kutató,  
a  Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem volt dékán-
helyettese, az MTa köztestületének  
külső tagja.

Bővebben:

http://www.hirado.hu/2016/08/20/atadtak-a-magyar-szent-istvan-rend-kitunteteseit/
http://magyaridok.hu/belfold/az-augusztus-20-i-allami-kituntetettek-es-dijazottak-nevsora-931816/
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A16H0298.KE&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
http://magyaridok.hu/belfold/az-augusztus-20-i-allami-kituntetettek-es-dijazottak-nevsora-931816/
http://www.hirado.hu/2016/08/22/magyar-allami-kitunteteseket-adtak-at-a-nemzeti-unnep-alkalmabol-karpataljan/
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/magyar-allami-kituntetes-erdelyi-szemelyisegeknek
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/06/22/kituntettek-komzsik-attila-egyetemi-oktatot
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16122.pdf
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3. oldal

 Magyar Arany 
Érdemkeresztet kapott 
Vass Ilona, a ii. rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola rektorhelyettese.
Bővebben:

Magyar Arany Érdemkeresztet kapott: 

 Asztalos Enikő  
néprajzkutató, a  volt 
marosvásárhelyi Népi 
Egyetem nyugalmazott tanára;

 

 Tarics Zoltán, az  Ukrán 
Nemzeti Tudományos akadémia 
Elektronfizikai Kutatóintézet 
tudományos titkára, az MTa 

köztestületének külső tagja;

Mészáros Zoltán történész, 
kutató, a  szabadkai Történelmi 
levéltár főlevéltárosa,  

az MTa köztestületének külső tagja.
Bővebben:

 az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
Debüt-díját Blos-Jáni Melinda 
filmtörténész, a sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem 

adjunktusa, az MTa köztestületének külső 
tagja kapta meg a családi filmezés 
genealógiája című könyvéért.

Bővebben:

 Publikációs nívódíjat kapott 
Szőcs Attila marketing 
közgazdász, a sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem 

adjunktusa.
Bővebben:

 a zentai származású Kormányos 
Gergő képviselte Magyar-
országot az 58. London 
International Youth Science 

Forum rendezvényén.
Bővebben:

KUTaTásOK

 
a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem adott otthont  
a Sustaining agricultural change 
through ecological engineering and 
optimal use of ecosystem services 
(Staccato) transzdiszciplináris projekt 
workshopjának augusztus végén.

Bővebben:

 
digitálisan hozzáférhető, kutatható a New 
York-i székhelyű Hungarian Human 
Rights Foundation archívuma.

Bővebben:

http://www.kmf.uz.ua/hun114/index.php/rolunk-irtak/2370-magyar-arany-erdemkereszttel-tuentettek-ki-vass-ilona-rektorhelyettest.html
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16122.pdf
http://kv.sapientia.ro/hu/hirek/debut-dij
http://ghtk.csik.sapientia.ro/hu/hirek/pubilkacios-nivodijat-kapott-oktatonk
http://www.vajma.info/cikk/tudomany/4954/Zentai-fiatal-kepviselte-Magyarorszagot-az-58-London-International-Youth-Science-Forum-rendezvenyen.html
http://kv.sapientia.ro/hu/hirek/international-workshop-on-ecosystem-services-provided-by-farmland-hosted-by-sapientia
http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/hirek/2016/09/digitalisan-hozzaferheto-kutathato-a-hhrf
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4. oldal

 a sapientia Erdélyi 
Magyar Tudomány-
egyetem környe-
zettudományi 
szakán végzett, 
sepsiszentgyörgyi 

születésű barlangász, Fábián Botond is 
tagja volt annak a nemzetközi 
expedíciónak, amelyik eljutott a világ 
legmélyebb barlangjának, az abháziai 
Krubera-Voronyának a legmélyebb 
száraz pontjára, a 2080 méter mélyen lévő 
Game Over terembe.

Bővebben:
szErvEzETi hírEK

 a Nemzetközi Magyarság-
tudományi Társaság új 
elnöke Andrea Seidler 
irodalomtörténész,  

a Bécsi Egyetem professzora.
Bővebben:

 Újabb négy évre kapott 
megbízást az újvidéki székhelyű 
Vajdasági Múzeum igazgatói 
teendőinek ellátására Ózer 

Ágnes történész, muzeológus, az MTa 
köztestületének külső tagja.

Bővebben:

 
Gazdaságtudományi doktorandusz-
képzés indult el a komáromi Selye János 
Egyetemen. Bővebben:

PUBliKáCióK

 Megjelent Kolozsváron  
a Szigetek – szórványok  
a Kárpát-medencében és 
Észak-Amerikában című kötet. 

Szerkesztette Cseke Péter, az MTa 
köztestületének külső tagja.

Bővebben:

 Megjelent a Jogászképzés  
a Bolyai Tudományegyetemen 
(1945–1959) című könyv. szerzői 
Veress Emőd és Kokoly Zsolt,  

az MTa köztestületének külső tagjai.
Bővebben:

 Megjelent a Pro agricultura 
hargitae Universitas alapítvány 
Agrárinnováció – Térségi esély 
című kiadványa, melynek 

szerkesztői Biró A. Zoltán, az MTa 
köztestületének külső tagja és Magyar 
Ferenc.

Bővebben:
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Somogyi Alfréd

Az egyházjog
isteni többlete

Calvin J. Teológiai Akadémia

ThDr. Somogyi Alfréd, PhD., református lelkipásztor. 
A szlovákiai Losoncon született (1970), a füleki ma-
gyar gimnáziumban érettségizett. 1991 és 2000 között a 
Szlovák Rádió Magyar Szerkesztőségének (Pozsony) és 
a Duna Televíziónak (Budapest) volt szerkesztője. Teo-
lógiai tanulmányait a komáromi Calvin János Teológiai 
Akadémián (1994-1999) végezte. Magiszteri címet a 
komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai 
Karán szerzett (2006), majd ugyanitt védte meg teológiai 

doktori (ThDr.) munkáját (2008), és két évvel később szerzett PhD. fokozatot (2010). 
2000 óta a felvidéki Apácaszakállas lelkipásztora, 2009-től a Szlovákiai Reformá-
tus Keresztyén Egyház Zsinatának képviselője, a Zsinat Jogi Bizottságának elnöke. 
2015 óta a Pozsonyi Református Egyházmegye esperese. A komáromi Selye János 
Egyetem Református Teológiai Karának tanára, a Történeti Tudományok Tanszéké-
nek vezetője. Kutatási területe a református egyházjog és a Szlovákiai Református 
Keresztyén Egyház XX. századi története.

Az egyházjog változására érezhető hatással van az egyháztörténelem: az állam és 
az egyház mindenkori kapcsolata; a társadalom, amelyben a látható egyház él; és 
az emberek megfogalmazott igénye, egyházlátása, elvárásai. Ezek a hatások, vagy 
éppenséggel elvárások, egyházjogformáló tényezők. Csakhogy a keresztyén egyház-
ban egy lényeges alapról nem szabad megfeledkezni: ez pedig a Szentírás. Míg a 
társadalom egyik legfőbb eszménye a jó és a rendakarat, addig a keresztyén egyház 
legfőbb eszménye az Isten akaratának teljesítése. Ennek a jogalkotásban is tükröződ-
nie kell! A jog és az egyházjog, a törvény és az egyházi törvény között a törvényadás 
motivációjában van az alapvető különbség. 
Az egyházi jogrendnek a szövetségben való megmaradást, Isten országának mun-
kálását kell segítenie és szolgálnia. A szerző – a szövetség tényéből kiindulva – az 
ókori törvénytárak komparatív elemzése, valamint egyháztörténeti és jogtörténeti 
összehasonlító vizsgálata nyomán, két sajátos fogalmat vezet be: a „nekem-motivá-
ció”-t, amely az állami és az uralkodói érdeket fejezi ki és az „enyém-motiváció”-t, 
amely az Istennel kötött szövetség tisztaságának megtartását szavatolja a törvényal-
kotásban, ha kell, akár az intézményes egyház érdekével szemben is. A szerző felállít 
egy olyan elméleti rendszert, amelynek alkalmazása – az „enyém-motiváció” elvére 
építve – alkalmas arra, hogy biztosítsa a mostani időkben készülő egyházi törvény-
kezésben is azt az „isteni többletet”, amely benne van a Szentírás első törvényeiben...  a komáromi Calvin j. Teológiai 

akadémia kiadásában jelent meg 
Somogyi Alfréd Az egyházjog 
isteni többlete című tudományos 

műve. a szerző az MTa köztestületének 
külső tagja.

Bővebben:

http://www.kronika.ro/szines/utazas-a-fold-legmelyebb-pontja-fele
http://hungarologia.net/tarsasagunk-uj-elnoke-andrea-seidler-professzor-asszony/
http://www.magyarszo.com/hu/3158/kultura/152906/%E2%80%9EArra-t%C3%B6rekszem-hogy-a-szakma-dikt%C3%A1lja-a-c%C3%A9lkit%C5%B1z%C3%A9seimet%E2%80%9D.htm
http://gtk.ujs.sk/hu/uvodna-strana/5613-elindult-a-gazdasagtudomanyi-harmadik-szintu-phd-kepzes.html
http://www.abelkiado.ro/ro/carte/1052/szigetek-szorvanyok-a-karpat-medenceben-es-eszak-amerikaban
http://nyugat.ro/?p=562
http://www.kamintezet.ro/?q=esemenyek
http://reformata.sk/mutat/3506/


HÍRLEVÉLVI. évfolyam 9. szám 2016. szeptember 15.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN  ELNÖKI BIZOTTSÁG

HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE

5. oldal

 Megjelent  
a vajdasági Létünk folyóirat 
2016/2. száma.

Bővebben:

 Fölkerült a világhálóra  
a vajdasági Létünk folyóirat 
készülő idei 3. számának 
előzetese.

Bővebben:

  Fölkerült a világhálóra  
a Magyar Tudomány 

Napja a Délvidéken – 2015. a szellemi 
alkotások társadalmi jelentősége és 
 a magyar kultúra címmel megtartott 
tudományos tanácskozásról készült össze-
foglaló. a rendezvényen előadást tartott 
vékás lajos akadémikus, az MTa alelnöke. 
(az előadások szerkesztett változatát 
tartalmazó kötet hamarosan megjelenik.)

Bővebben:

rENdEzvéNYEK

 augusztus 17-21. között 
tudományos rendez-
vényekkel vett részt  

a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem a Kolozsvári Magyar Napokon.

Bővebben:

 augusztus 22-27. 
között tartották meg 

Pécsen a VIII. Nemzetközi 

Hungarológiai Kongresszust.  
a rendezvényen, melynek védnöke  
lovász lászló az MTa elnöke volt,  
40 szimpóziumra került sor és 485 előadás 
hangzott el.

Bővebben:

 
A világ leghosszabb vasúti alagútja, 
a Gotthard-bázisalagút címmel tartott 
előadást augusztus 23-án Andráskay Ede 
mérnökgeológus professzor zürichben.

Bővebben:

 augusztus 27-én a csehországi 
Koutyban tartott előadást ’56 és 
Nagy Imre címmel Simon Attila 

történész, a somorjai Fórum Kisebbség-
kutató intézet igazgatója, a selye jános 
Egyetem docense, az MTa köztestületének 
külső tagja.

Bővebben:

 augusztus 28-31. között 
hadtörténeti szimpóziumot 
tartottak Marosvásárhelyen 
1916 – Románia belépése  
a háborúba címmel.

Bővebben:

 augusztus 29-én  
a magyar nyelv és 

hungarológia közvetítésében szerepet 

http://www.vajma.info/cikk/media/1335/Megjelent-a-Letunk-folyoirat-20162-es--bovitett-szama.html
http://www.letunk.rs/elozetes/
http://www.vmtt.org.rs/MTN2015.html
http://kv.sapientia.ro/hu/hirek/programjaink-a-7-kolozsvari-magyar-napokon
http://mta.hu/mta_hirei/magyarsagtudomany-a-21-szazadban-hungarologiai-kongresszus-pecsett-106759
http://www.mmese.ch/meghivo.htm
http://www.csmmsz.org/csmmsz.org/files/kouty_program_2016.pdf
http://www.ms.sapientia.ro/hu/hirek/hadtorteneti-szimpozium
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6. oldal

játszó egyetemi oktatók számára rendeztek 
konferenciát Budapesten.   

Bővebben:

 a SISY – International 
Symposium on Intelligent 

Systems and Informatics elnevezésű 
konferenciát 14. alkalommal rendezték 
meg szabadkán augusztus 29-31. között.

Bővebben:

 
augusztus 31-től szeptember 4-ig tartott 
tudományos rendezvényeket Zentán  
a Tudományos Kamion.

Bővebben:

  szeptember 1-jén 
Budapesten megtartották 

az Ilyés Zoltán Tudományos 
Emlékkonferenciát. Bővebben:

 Szülőföldön 
hontalanul címmel 
rendeztek történelmi 
konferenciát Párkányban 

szeptember 1-jén.  Bővebben:

1

PROGRAMME
BOOK

Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality  szeptember 1-3. között rendezték 
meg Budapesten az első 
Nemzetközi Szociolingvisztikai 
Konferenciát, amelyen számos 

külhoni magyar kutató vett részt, illetve 
tartott előadást. Bővebben:

 szeptember 7-9. között 
rendezték meg 
Marosvásárhelyen  
a 19. Élőnyelvi 
Konferenciát.

Bővebben:

 szeptember 7-10. között 
rendezték meg Maros-
vásárhelyen a 6. Közép- és 
Kelet-európai Konferenciát 

a Számítógép-algebrai- és dinamikus 
geometriai rendszereknek a 
matematikaoktatásban való 
alkalmazásáról.

Bővebben:

 Európa a XXI. század 
kihívásai között:  

Az USA, Kína és Oroszország, a három 
meghatározó globális „játékos” 
erőterében címmel tartott előadást 
szeptember 8-án Oslóban Nógrádi 
György, a hadtudományok kandidátusa,  
a Budapesti Corvinus Egyetem professzora.

Bővebben:

 Netzwerke und Transferprozesse 
címmel rendezték meg Nagyváradon 

a vii. Nemzetközi Germanisztikai 
Konferenciát szeptember 8-9. között.

Bővebben:

 szeptember 9-én Bostonban 
tartott előadást Tarcsa Edit 
gyógyszerkutató, az abbvie 
Bioresearch Center igazgatója 

http://magyarhirlap.hu/cikk/64369/Vendegoktatoi_konferencia_a_Balassi_Intezetben
http://conf.uni-obuda.hu/sisy2016/
http://www.vajma.info/cikk/tudomany/4965/Zenta-Megnyitottak-a-Tudomanyos-Kamiont-.html
http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/hirek/2016/06/ilyes-zoltan-tudomanyos-emlekkonferencia
http://felvidek.ma/esemeny/szulofoldon-hontalanul-xiv-tortenelmi-konferencia/
https://drive.google.com/file/d/0B3M2WTavTI--bTZtUFVZVnBtUW8/view
http://www.ms.sapientia.ro/hu/rendezvenyek/konferenciak/19-elonyelvi-konferencia-2016-elonyelvi-kutatasok-es-a-dialektologia
https://cadgme.ms.sapientia.ro/
http://www.hunnor.net/2016/08/europa-xxi-szazad-kihivasai-kozott-az.html
http://www.partium.ro/hu/hirek/netzwerke-und-transferprozesse
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7. oldal

„Csak amit a doktor rendelt...”, de 
mennyit is kell bevenni és milyen 
sűrűn? címmel.

Bővebben:

 szeptember 9-10-én 
tizedik alkalommal 
rendezték meg a Fiatal 
néprajzkutatók és 
kulturális antropoló-

gusok konferenciáját a vajdaságban, 
Topolyán Tárgyi, szellemi örökség 
napjainkban címmel. 

Bővebben:

 szeptember 12-én Kányádi 
András irodalomtörténész,  
a párizsi Institut National des 
Langues et Civilisations 

Orientales (sorbonne) docense tartott 
előadást az MTa Kolozsvári Területi 
Bizottságának meghívására A levélíró 
Casanova címmel Kolozsváron.

Bővebben:

 
szeptember 13-án Áramlatélmény: 
kutatási eredmények és alkalmazásaik 
címmel tartott előadást stockholmban 
Harmat László, az Uppsalai Egyetem 
Pszichológiai intézetének kutatója 
és a Karolinska intézet Klinikai 
idegtudományok Tanszékének munkatársa.

Bővebben:

a TUdOMáNY szOlGálaTáBaN

 85. születésnapját 
ünnepelte Somai József 
erdélyi közgazdász,  
a Romániai Magyar 

Közgazdász Társaság volt elnöke,  
az MTa köztestületének külső tagja. 

Bővebben:

 89 éves korában elhunyt 
Molnár Ágoston professzor,  
az amerikai Magyar alapítvány, 
korábbi nevén amerikai Magyar 

Tanulmányi alapítvány igazgatója, elnöke, 
az MTa köztestületének külső tagja, akinek 
jelentős szerepe volt a rutgers, The state 
University of New jersey magyar 
tanszékének megalapításában is.

Bővebben:

 77 éves korában elhunyt 
Muzsnay Csaba vegyész,  
a Babeş-Bolyai Tudomány-
egyetem korábbi docense, 

 az Erdélyi Múzeum-Egyesület alapító 
tagja, az MTa köztestületének külső tagja.

Bővebben: 

 57 éves korában elhunyt Tóth 
Károly, a somorjai Fórum 
Kisebbségkutató intézet 
alapítója, első igazgatója,  

az MTa köztestületének külső tagja.
Bővebben:

https://www.eventbrite.com/e/hungarian-event-9916-tickets-27159078535?aff=erelexpmlt
http://www.magyarszo.com/hu/3158/kultura/152905/T%C3%A1rgyi-szellemi-%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9g%C3%BCnk-nyom%C3%A1ban.htm
http://kab.ro/subpages/hir/k-ny-di-andr-s-el-ad-sa-844
http://www.ungerska.se/index.php?option=com_content&view=article&id=126:aktualis-svedorszagi-rendezvenyek&catid=94:rendezvenyek&Itemid=125
http://www.rmkt.ro/hirek/reszletek/129
https://www.facebook.com/173956049282230/photos/a.179796998698135.44527.173956049282230/1293084380702719/?type=3&theater
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/news%2CPNewsScreen.vm/news_id/2538/pageno/1/archived/false
http://foruminst.sk/2016/09/10/elhunyt-toth-karoly/
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évFOrdUlóK, TUdOMáNYTörTéNET

 230 éve a selmecbányai 
szklenófürdőn tartották 
meg a világ első 
nemzetközi műszaki–

tudományos (bányászati–kohászati) 
konferenciáját.

Bővebben:

 a felföldi rimaszombatban 
született 180 éve Batizfalvy 
Sámuel orvos, az ortopédia első 
magyar művelője, akadémikus. 

Bővebben:

 Brassóban született 175 éve 
Telegdi-Roth Lajos (Róth) 
geológus. a földtani térképezés 
állt munkásságának 

középpontjában.
Bővebben:

 Nagyenyeden született  
170 esztendeje Antal Géza 
sebész, urológus, egyetemi 
tanár, akadémikus.

Bővebben:

 a partiumi Tasnádon született 
160 esztendeje Biró Lajos 
(Bíró)entomológus, etnográfus, 
zoológus.

Bővebben:

 Kolozsváron született 
szintén 160 évvel ezelőtt 
Franzenau Ágoston 
paleontológus, 
mineralógus, akadémikus. 

Bővebben:

 Kerek 150 évvel ezelőtt 
született a felföldi Kinorány-
ban Terlanday Emil János 
bencés tanár, természettudós, 
a barlangok és a kristály-
szerkezetek kutatója.

Bővebben:

 selmecbányán született 140 éve 
Boleman Géza gépészmérnök, 
műegyetemi tanár, az első 
magyar nyelvű egyetemi 

színvonalú szakkönyv, az Elektrotechnika 
szerzője.

Bővebben:

 a felföldi Kispalugyán született 
135 esztendeje Balázs István 
vaskohómérnök, a selmecbányai 
akadémia tanszékvezető tanára.

Bővebben:

 125 évvel ezelőtt látta meg  
a napvilágot a felföldi illaván 
Pattantyús-Ábrahám Imre 
kohómérnök, tanszékvezető 

egyetemi tanár.
Bővebben:

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_vilag_elso_nemzetkozi_muszakitudomanyos_konferenciaja_illetve_egyesuletenek_megalakulasa__1786
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=batizfalvy&nev5=Batizfalvy+S%E1muel
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=telegdirl
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=antalg&nev5=Antal+G%E9za
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=birol&nev5=Bir%F3+Lajos
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=franzenau&nev5=Franzenau+%C1goston
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/terlanday_emil_janos_szuletesnapja__1866
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=boleman&nev5=Boleman+G%E9za
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=balazsi
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=pattantyusi&nev5=Pattanty%FAs-%C1brah%E1m+Imre
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 Ugyancsak 125 éve született  
az erdélyi radnóton Jeney 
Endre patológus, higiénikus, 
mikrobiológus, egyetemi tanár. 

Bővebben:

 115 évvel ezelőtt született 
Kolozsváron Kolosváry Gábor 
zoológus, paleontológus, 
egyetemi tanár, akadémikus.

Bővebben:

 a partiumi szatmárnémetiben 
született ugyancsak 115 éve 
Beznák Aladár orvos, egyetemi 
tanár, a kanadai ottawai élettani 

intézet igazgatója. Bővebben:

 szintén 115 ével ezelőtt született 
Pozsonyban Fischer Antal orvos, 
reumatológus, egyetemi tanár.

Bővebben:

 éppen száz esztendeje született 
Jakó Zsigmond Pál erdélyi 
történész professzor, az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület korábbi 

elnöke, az MTa tiszteleti tagja. Ebből  
az alkalomból szeptember 23-án 
emlékülést rendeznek Budapesten.

Bővebben:

FElhívásOK

 a The Hungarian Historical 
Review periodika tanulmányokat 

vár a harmadik, 2017-ben megjelenő 
számába a Migration and Refugees in 
the Balkans and East Central Europe 
témakörben.

a jelentkezési határidő: szeptember 30.
Bővebben:

 

 a romániai Magyar Közgazdász 
Társaság huszonötödik 
alkalommal rendezi meg október 
14-16. között a Közgazdász 

Vándorgyűlést Bukarestben. 
a jelentkezési határidő: október 11.

Bővebben:

 Partiumi kutatások címmel 
interdiszciplináris konferenciát 
rendeznek Nagyváradon 
november 4-én.

a jelentkezési határidő: október 1.
Bővebben:

 Magyar kultúra, oktatás 
és regionális gazdasági 

fejlődés – itthon maradásunk sarkkövei 
címmel rendezi meg hagyományos 
konferenciáját a Magyar Tudomány 
Ünnepe alkalmából november 19-én 
Újvidéken a vajdasági Magyar 
Tudományos Társaság.

Bővebben:

 az Erdélyi Magyar Műszaki 
Tudományos Társaság 

november 24-27. között Marosvásárhelyen 
szervezi meg az Országos szakmai 

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/jeney_endre_szuletesnapja__1891
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=kolosvary&nev5=Kolosv%E1ry+G%E1bor
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=beznak&nev5=Bezn%E1k+Alad%E1r
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=fischera&nev5=Fischer+Antal
http://mta.hu/ii-osztaly/konferenciat-jako-zsigmond-centenariumi-megemlekezesere-106815
http://hunghist.org/index.php/call-for-articles
file:///E:\H�rlev�l\Munkap�ld�nyok\2016\Bizotts�g�nak%20idei%20programsorozata%20november%204-18.%20k�z�tt%20a%20Magyar%20Tudom�ny%20�nnepe
http://ptki.partium.ro/hu/hirek/partiumi-kutatasok-konferencia
http://www.vmtt.org.rs/MTN2016.html
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napok. Bolyai Farkas és Bolyai János 
emléknapok elnevezésű konferenciáját 
a Magyar Tudomány Ünnepe 
rendezvénysorozat keretében. 

Bővebben:

 Fölkerült a világhálóra  
az MTA Kolozsvári Területi 
Bizottságának idei program-
sorozata november 4-18. között 

a Magyar Tudomány Ünnepe 
alkalmából.

Bővebben:

 November 25-26-án kerül sor 
Kolozsváron a Magyar 
Tudomány Napja Erdélyben 
hagyományos 

rendezvénysorozatra. a program 
elolvasható a világhálón.

Bővebben:

 Székely 
Tudományos 
Kongresszus néven 
rendeznek 

konferenciát 2017. április 19-21. között 
Marosvásárhelyen.

Bővebben:

http://oszn.emt.ro/meghirdetes.php
http://kab.ro/subpages/projekt/A_magyar_tudomany_iunepe/a_magyar_tudomany_2016
http://www.eme.ro/mtne
http://www.e-nepujsag.ro/op/article/int%C3%A9zm%C3%A9nyk%C3%B6zis%C3%A9g-tudom%C3%A1nyoss%C3%A1g-vonatkoz%C3%A1s%C3%A1ban-0
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Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság hírlevele

2016/9. 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/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/hirlevel-105577
http://mta.hu/cikkek/?node_id=26241
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Szabó Dénes  
(Budapest, 1929. június 4.)

a Magyar Tudományos Akadémia 
külső tagja 

denis Szabó was born in 
Budapest, on june 4, 1929. his 
father was a gendarme officer, 
who served at different towns. 

he began going to school in Paks but at 
the age of ten he was sent to the cadet 
school in Kőszeg, where he spent four 
years. he said in his life interview that his 
life there was similar to Bébé’s in Ottlik’s 
novel School at the Frontier, as he was 
always reading.  at the time of the German 
occupation the school was in Nagykároly, 
then they went with the school to Germany, 
but his parents brought him back to 
hungary, and he finished his secondary 
school studies in Gyöngyös. in 1947- 48 
he attended the Pázmány Péter University 
in Budapest, he was the student of Sándor 
Szalai, professor of the Institute of Social 
sciences. in 1949 – together with two of 
his friends, Sándor Lámfalussy and Rudolf 
rezsőházy – he left hungary, and they 

Szabó Dénes Budapesten született, 
1929. június 4-én. édesapja 
csendőrtiszt volt, különböző 
városokban szolgált. Pakson 

kezdett iskolába járni, de tízéves korában 
elküldték a kőszegi hadapródiskolába, ahol 
négy évet töltött. életinterjújában azt írta, 
élete olyan volt itt, mint Ottlik Iskola  
a határon című regényének hőséé, Bébéé. 
Ő is állandóan olvasott. a német 
 megszállást Nagykárolyban élte át 
az iskolával, majd Németországba 
mentek. szülei később hazahozták, 
a középiskolát Gyöngyösön végezte 
el. 1947-48-ban a budapesti Pázmány 
Péter Tudományegyetemre járt, 
a Társadalomtudományi Intézet 
professzorának, Szalai Sándornak volt 
tanítványa. 1949-ben két barátjával – 
lámfalussy sándorral és rezsőházy 
Rudolffal – elhagyták Magyarországot, 
végül leuvenbe érkeztek. szociológiát 
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arrived in leuven. he studied sociology 
at the Catholic University of Leuven, then 
went to Paris where he received his Phd in 
criminal sociology.
in 1958 he joined the Faculty of social 
Sciences at the University of Montreal, 
where he founded the School of 
Criminology in 1960 and the International 
Centre for Comparative Criminology in 
1969. The approach is interdisciplinary 
and includes academic programs leading 
to Ba, Ma and Phd degrees. While much 
of the work is theoretical, some courses 
provide training for workers in the field, 
eg, correctional services. in 1979-84 he 
was president of the International Society 
of Criminology, since then he has been 
honorary president He is the founder of 
the journal Criminology (Montreal, 1968). 
Professor szabó was scientific director of 
the international journal of Criminology 
and Forensics (Geneva) since 1980. he 
was consultant to the United Nations (UN), 
UNEsCO, Council of Europe, etc. since 
1995 he has been professor emeritus.
his main field of research is criminal 
psychology and criminal justice. he is 
called the father of community policing, 
which means that the police is not centrally 
controlled but subject to local authorities 
and integrated into the community. he is the 
author of ten books and many articles.  some 
of his books were translated into half a dozen 
other languages. One of his best known 
monographs is Criminologie (Montreal, 
1965). he travelled and lectured a lot all over 

hallgatott a leuveni Katolikus 
Egyetemen, majd Párizsba ment, 
kriminálszociológiából szerzett Phd 
fokozatot.
1958-ban a Montreali Egyetem 
Társadalomtudományi Karán kezdett 
dolgozni, 1960-ban megalapította a 
Kriminológiai intézetet, majd 1969-ben  
a Nemzetközi összehasonlító 
Kriminológiai Központot. 
interdiszciplináris alapokon Ba, Ma és 
Phd programokat indítottak. a munka 
nagy része elméleti volt, egyes tárgyak 
azonban a terepen dolgozók képzését 
alapozták meg. 1974-től 1984-ig elnöke 
volt a Nemzetközi Kriminológiai 
Társaságnak, azóta ő a tiszteletbeli elnök. 
alapítója a Criminologie című lapnak 
(Montreal, 1968). 1980-tól tudományos 
igazgatója volt a genfi international 
journal of Criminology and Forensics-nek. 
Tanácsadója volt az ENsz-nek,  
az UNEsCO-nak, az Európa Tanácsnak és 
más nemzetközi szervezeteknek.  
1995 óta professor emeritus.
Fő kutatási területe a kriminálpszichológia 
és a kriminális igazságszolgáltatás.  
a közösségi rendőrség (community 
policing) atyjának tartják. a közösségi 
rendőrségnek az a lényege, hogy leépítik  
a központi vezetést, és a rendőröket  
a helyi vezetés alá helyezik. a lakosságba 
integrálják őket. – írja. Tíz könyv és 
számos tanulmány szerzője. Néhány 
könyvét féltucat nyelvre fordították le. 
Egyik legismertebb műve a Criminologie 
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the world, he visited the communist countries 
in Eastern Europe as well. 
he is member of several academies 
and scientific societies: l’academie 
des sciences; american society of 
Criminologie (fellow); association 
Internationale des Criminologues de 
Langue Francaise (honorary president); 
Basque Society of Criminology; 
Gesellschaft für die Gesamte 
Kriminologie; l’académie des sciences 
morales et politiques del’ institute 
de France (corresponding member); 
Romanian Society of Criminology; Royal 
society of Canada (fellow).
He is honorary doctor of the University of 
siena, the University of aix-Marseille, the 
University of Bucharest, the University 
Pandios-athenes and the Eötvös loránd 
University.

his awards include the Edwin h. 
sutherland award of the american society 
of Criminology (1968), the Baccaria Medal 
of the German Society of Criminology 
(1970), Officer of the Order of Canada 
(1985), French Knight of the Order of arts 
and Sciences (1996), Middle Cross of the 
Order of Merit of the hungrian republic 
(1996), Commander of the Order of Merit 
of ivory Coast (1996) and Officier de 
l’Ordre National du Québec (1998).

Professor szabó supported hungarian 
criminology from the 1970’s, he initiated 
the establishment of the hungarian 

(Montreal, 1965). Beutazta a világot, 
előadásokat tartott, a kelet-európai 
kommunista országokban is.
Több akadémia és tudományos társaság 
tagja: l’academie des sciences; 
american society of Criminologie 
(rendes tag); association internationale 
des Criminologues de Langue Francaise 
(tiszteletbeli elnök); Basque society of 
Criminology; Gesellschaft für die Gesamte 
Kriminologie; l’académie des sciences 
morales et politiques del’ institute de 
France (levelező tag); romanian society 
of Criminology; Royal Society of Canada 
(rendes tag).
díszdoktora a sienai Egyetemnek,  
az aix-Marseille Egyetemnek, a Bukaresti 
Egyetemnek és az Eötvös loránd 
Tudományegyetemnek.

Főbb kitüntetései között szerepel  
az amerikai Kriminológiai Társaság 
Edwin h. sutherland díja (1968), 
a Német Kriminológiai Társaság 
Baccaria érme (1970), az Officier de 
l’Ordre du Canada: (1985), a Francia 
Tudományok és Művészetek rendjének 
lovagja (1996), a Magyar Köztársasági 
érdemrend középkeresztje (1996), a 
Nemzeti Érdemrend parancsnoki fokozata 
(Elefántcsontpart) (1996), az Officier de 
l’Ordre National du Québec (1998).

szabó professzor az 1970-es évektől 
kezdve támogatta a magyarországi 
kriminológiát, kezdeményezte a Magyar 
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society of Criminology in 1983. in 1991-
2003 he was a visiting professor at the 
Police academy in Budapest. he helped 
to arrange international conferences in 
Hungary and received Hungarian experts 
in Canada. 
in 2015 Egy élet pályája a life interview 
with the criminologist denis szabó was 
published by the National University 
of Public service and the volume was 
launched on 27 january 2016. The first part 
– the life interview - was made by György 
Csepeli and Gábor Méhes in 2014. The 
second part – the professional interview 
- is the work of Marcel Fournier (student 
of professor szabó), it was originally 
published in Montreal in 1998.

in 1993 he was elected external member 
of the hungarian academy of sciences 
in the section of Economics and law. he 
read his inaugural speech – a bűnözés a 
századvégen (Criminality at the turn of the 
century) – on september 7, 1994.
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Kriminológiai Társaság megalapítását 
1983-ban. 1991 és 2003 között 
gyakran volt a rendőrtiszti Főiskola 
vendégprofesszora. segítséget nyújtott 
nemzetközi konferenciák magyarországi 
megrendezéséhez, magyar szakembereket 
fogadott Kanadában.
2015-ben a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem kiadásában megjelent az Egy 
élet pályája – életinterjú szabó dénes 
kriminológussal. a könyvbemutató  
2016. január 27-én volt. az első részt –  
az életinterjút – Csepeli György és Méhes 
Gábor készítette 2014-ben, a második rész 
– a szakmai interjú – szabó professzor 
egyik tanítványának, Marcel Fournier-
nek az eredetileg 1998-ban Montrealban 
kiadott könyvén alapul.

1993-ban a Magyar Tudományos akadé- 
mia külső tagjává választották, a Gazda-
ság- és jogtudományok Osztályában. szék-
foglaló előadását 1994. szeptember 7-én 
tartotta a bűnözés a századvégen címmel.
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