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Tisztelt Olvasóink! 

Örömmel hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy megújult  
az MTA honlapja. A magyar tudományossággal kapcsolatos 
információk között az MTA menüpont alatt találják meg  
a Magyar tudományosság külföldön rovatot, ahol tájékozódhatnak 
bizottságainkról, partnerszervezeteinkről, kitüntetéseinkről és 
kiadványainkról. Áttekintést kaphatnak az immár húszéves 
program történetéről, megkereshetik az MTA adatbázisában  
az Akadémia külső, illetve köztestületének külső tagjait.
A címoldalra az MTA elnökével, Lovász Lászlóval készült interjú 
került, melyben az új akadémiai célokról beszélt.

Kocsis Károly elnök
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2. oldal

ELisMErésEk, díjAk

 Erdélyért életműdíjjal 
tüntették ki Egyed Ákos 
kolozsvári történészt,  
az Erdélyi Múzeum-

Egyesület korábbi elnökét,  
az MTA külső tagját. Bővebben:

 A Magyar kultúra Napja 
alkalmából Egyed Ákos 
történész a Háromszék 
Kultúrájáért Díjat is 

megkapta.  Bővebben:

 Aranygyűrűs teológiai 
doktor kitüntetésben 
részesült Geréb Zsolt,  
a kolozsvári Protestáns 

Teológiai intézet professor emeritusa,  
a Partiumi keresztény Egyetem volt rektora, 
az MTA köztestületének külső tagja.

Bővebben:

 Onucsán Miklós 
szobrászművész,  
a Partiumi keresztény 
Egyetem docense  

Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért 
díjban részesült.

Bővebben:

 A nebraskai Munroe-Meyer 
Genetikai és rehabilitációs 
intézet igazgatójává nevezték ki 
a vajdasági születésű Mirnics 

Károly neurobiológus professzort,  
a Vanderbilt kennedy központ 
társigazgatóját, az MTA köztestületének 
külső tagját.

Bővebben:

 Elismerő oklevelet kapott  
a budapesti Corvinus 
Egyetem beregszászi 
kertészmérnöki tagozatának 

vezetője, Pólin Irén, a mezőgazdasági 
tudományok kandidátusa.

Bővebben:

 Veszélyezteti az éghajlat-
változás a napenergia szektort 
Európában? címmel jelent meg 
a Nature Communications 

szakmai folyóiratban Bartók 
Blankának, a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem kutatójának 
tanulmánya.

Bővebben:

 A vajdasági felsőfokú 
képzésben részt vevő 
kiemelkedő 
hallgatókat támogatja 

a Várady Tibor Kiválósági Ösztöndíj-
hitel-alap. Az alap létrehozója, névadója  
a nemzetközi jog tudósa, a közép-európai 
Egyetem tanára, az atlantai Emory 
University professor emeritusa, az MTA 
köztestületének külső tagja.

Bővebben:

http://www.erdon.ro/a-magyar-kultura-napja-erdelyert-eletmudijat-adtak-at-egyed-akos-tortenesznek/2993046
http://www.kronika.ro/kultura/szabad-lelegzo-kulturat-kell-epiteni
http://www.partium.ro/hu/hirek/megragadta-az-ujszovetseg-kozvetlensege
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PMainArticleScreen.vm/id/5042
http://www.vajma.info/cikk/tudomany/4782/Dr-Mirnics-Karoly-a-nebraskai-Munroe-Meyer-Intezet-uj-igazgatoja.html
http://www.kmf.uz.ua/hun114/index.php/fiskolai-hirek/2255-elismer-oklevelet-kapott-dr-polin-iren-a-rakoczi-fiskola-tanara.html
http://news.ubbcluj.ro/hu/hirek/a-bbte-kutatojanak-tanulmanya-jelent-meg-a-nature-communications-folyoiratban/
http://pannonrtv.com/web2/?p=252673
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3. oldal

kUTATÁsok

 
Új adatokkal bővült a Kárpátaljai 
Tudományos Adatbank. Bővebben:

 Már látogatható a Vajdasági 
Magyar Értéktár honlapja.

Bővebben:

 A délvidéki magyar népirtás 
kutatásának folytatásáról adott 
interjút Forró Lajos történész,  
a délvidék kutató központ 

alelnöke, a Magyar–szerb Akadémiai 
Vegyes Bizottság magyar tagozatának tagja.

Bővebben:

 Elkészült a Maros 
megyei levéltári források 
kimutatása.

Bővebben:

 Bemutatták a GeneZYs 
2015 reprezentatív kárpát-
medencei ifjúságszocioló-
giai kutatás eredményeit.

Bővebben:
PUBLikÁCiók

 Megjelent A székelység 
története című kötet második, 
javított kiadása. A könyv főszer-
kesztője: Hermann Gusztáv 

Mihály, az MTA köztestületének külső tagja.
Bővebben:

 Megjelent Pozsony Ferenc 
Háromszéki ünnepek című 
kötete. A szerző az MTA külső 
tagja. Bővebben:

 Megjelent Berekméri Árpád-
Róbert: „Lesz még kikelet!”  
A marosvásárhelyi magyar királyi 
27. székely honvéd könnyű 

hadosztály a második világháborúban 
(1940–1945) című kötete. Bővebben:

 Megjelent Csíkszeredában  
a Társadalomtörténet és helyi 
fejlesztés. Műhelykonferencia, 
szépvíz, 2014. október 17. című 

konferenciakötet. szerkesztette Biró A. 
Zoltán, az MTA köztestületének külső 
tagja és Blága Ágnes.

Bővebben:   

 Megjelent a sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem 
2015. évi imagológiai 
konferenciájának anyagából 

készült kötet Homo Viator. Tanulmányok 
az irodalom-, nyelv- és kultúratudományok 
köréből címmel. szerkesztette: Mihály 
Vilma-Irén, Pap Levente (az MTA 
köztestületének külső tagjai), Pieldner 
Judit, Tapodi Zsuzsa (az MTA 
köztestületének külső tagja).

Bővebben:

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/adatbank-ujratoltve/
http://ertektar.rs/
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19635/Forro-Lajos-Kutatasokra-van-szukseg-a-delvideki-magyar-nepirtas-foltarasa-erdekeben.html
http://www.e-nepujsag.ro/op/article/hasznos-forr%C3%A1smunka
http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/hirek/2016/01/bemutattuk-a-genezys-2015
http://erdely.ma/kultura.php?id=198824&cim=megjelent_a_szekelyseg_tortenete_konyv_masodik_javitott_kiadasa
http://www.3szek.ro/load/cikk/87917/mi_hol_mikor
http://www.lectorkiado.ro/?p=244
http://www.kamintezet.ro/?q=esemenyek
https://tudomanyhaza.wordpress.com/
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4. oldal

 Menj ki én lelkem a testből. 
Elmúlás és temetkezés 
Csíkszentdomokoson címmel 
javítva, bővítve jelent meg 

Balázs Lajos könyve, a sorsfordulások 
rítusai a székely-magyaroknál című 
monográfia iii. köteteként. A szerző  
az MTA köztestületének külső tagja.

Bővebben:

 Megjelent Csernicskó István 
Nyelvpolitika a háborús 
Ukrajnában című monográfiája. 
A szerző az MTA köztestületének 

külső tagja. Bővebben:

 Megjelent A horvát–magyar 
együttélés fordulópontjai című 
kétnyelvű konferenciakötet. 
Főszerkesztői: Fodor Pál és 

Sokcsevits Dénes.
Bővebben:

 Megjelent szabadkán Hózsa Éva 
A móló hangja című tanulmány-
kötete. A szerző az MTA 
köztestületének külső tagja.

Bővebben:

 Megjelent a vajdasági kiss Lajos 
Néprajzi Társaság Az identitás 
megnyilvánulási formái a 21. 
század kezdetén című 

konferenciakötete. 
Bővebben:

 szabadkán jelent meg Sági 
Zoltán Kötelékeink. Másságunk 
szorongásai című kötete.

Bővebben:

 Megjelent Gruber 
Enikő Történelem, 
kultúra, szellem és 
Roginer Oszkár  

A város mint (ellen)érv című kötete.  
(A Létünk könyvek 3. és 4. kötetét 2015. 
augusztusi számunkban harangoztuk be.)

Bővebben:

 Megjelent a Lindua nevű 
muravidéki kulturális és 
tudományos folyóirat 2015/17. 
virtuális száma.

Bővebben:

 Megjelent az Erdélyi Múzeum 
2015/4. száma. szerkesztette: 
Veress károly.

Bővebben:

 A ljubljanai székhelyű 
Nemzetiségi kutatóintézet 
fennállásának 90. évfordulója 
alkalmából Kovács Attila 

történésszel, az intézet alsólendvai 
kutatócsoportjának tudományos 
munkatársával, az MTA köztestületének 
külső tagjával készített televíziós interjút 
nézhetik meg a világhálón.

Bővebben:

https://tudomanyhaza.wordpress.com/
http://www.kmf.uz.ua/hun114/index.php/fiskolai-hirek/2251-nyelvpolitika-a-haborus-ukrajnaban.html
http://tti.btk.mta.hu/esemenyek/2107-megjelent-a-horvat-magyar-egyutteles-fordulopontjai-cimu-ketnyelvu-konferenciakotet.html
http://www.magyarszo.com/hu/2953/kultura_irodalom/139760/A-m%C3%B3l%C3%B3-hangja.htm
http://www.vajma.info/cikk/tudomany/4775/Topolyan-tanacskozott-a-Kiss-Lajos-Neprajzi-Tarsasag-Jelet-hagyni-magunk-utan.html
http://www.magyarszo.com/hu/2968/kultura_irodalom/140975/Dr-S%C3%A1gi-Zolt%C3%A1n-K%C3%B6tel%C3%A9keink.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2962/kultura_irodalom/140451/T%C3%B6rt%C3%A9nelem-kult%C3%BAra-szellem.htm
http://www.nepujsag.net/kultura/142-a-virtualis-lindua-friss-szamarol.html
http://eme.ro/servlet/eme/template/publisher%2CPPaper.vm/paperid/711/layout/PKiadoIndexLayout.vm
http://www.rtvslo.si/hidak/prispevek/174377663
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5. oldal

 
Elolvasható a világhálón az Amerikai 
Magyar Tanárok Egyesülete elektronikus 
folyóiratának, a Hungarian Cultural 
Studiesnak a januári lapszámunkban 
beharangozott 2015. évi, 8. száma.

Bővebben:

 Interjút olvashatnak  
a világhálón Egyed Ákos 
történésszel, az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület 

korábbi elnökével, az MTA külső tagjával 
párhuzamos történelmekről és a székelység 
megmaradásának esélyeiről.

Bővebben:

 Interjút hallgathatnak 
meg a világhálón 
Kántor Lajos 
kolozsvári irodalom-

történésszel, az MTA külső tagjával, a 90 
éves Korunk című folyóirat történetéről.

Bővebben:

 Interjút olvashatnak a világ-
hálón Spenik Sándor fizikussal, 
az Ungvári Nemzeti Egyetem 
dékánjával, az MTA Magyar 

Tudományosság külföldön Elnöki 
Bizottságának tagjával.

Bővebben:

 Interjút nézhetnek–
hallgathatnak meg a 
világhálón Bárdi Nándor 
kisebbségkutató történésszel, 

az MTA Tk kisebbségkutató intézetének 
osztályvezetőjével.

Bővebben:

 „Nekem a társadalom-
néprajz az erősségem” 
címmel interjút 
olvashatnak a világhálón 

Szőke Anna vajdasági néprajzkutatóval,  
a kiss Lajos Néprajzi Társaság elnökével.

Bővebben:

 Összefoglalót olvashatnak  
a Babeş-Bolyai Tudomány-
egyetem közgazdaság- és 
Gazdálkodástudományi 

Magyar intézete keretein belül működő 
Gazdasági Tanácsadó klubjának januári 
konferenciájáról, amelyen előadást tartott 
románia gazdasági minisztere is. 

Bővebben:
szErVEzETi hírEk

 Magyar tudósklub 
alakult Londonban 
London Science 
Club néven. 
Elnöke Dobi-

Rózsa Anikó közgazdász, tudományos-
technológiai attasé.

Bővebben:

http://ahea.pitt.edu/ojs/index.php/ahea
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/59684-egyed-akos-parhuzamos-tortenelmekr-l-es-a-szekelyseg-megmaradasanak-eselyeir-l
http://kolozsvariradio.ro/2016/02/12/a-90-eves-korunk-dokumentumokban/
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=25242
http://magyaradas.ro/napirenden/190-beszelgetes-bardi-nandorral
http://hetnap.rs/cikk/%E2%80%9ENekem-a-tarsadalomneprajz-az-erossegem%E2%80%9D-21587.html
http://hu.econ.ubbcluj.ro/hirek/diakjainknak-tartott-eloadast-costin-borc-romania-gazdasagi-minisztere
http://www.embassymagazine.com/club_news/club_news/emb59_club4.html
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6. oldal

 Megalakult 
Csíkszeredában  
a Székelyföldi 
Regionális Tudományi 

Társaság (szrTT), amelynek Geréb 
László, a Modern Üzleti Tudományok 
Főiskolája székelyudvarhelyi képzési 
központjának ügyvezető igazgatója, 
főiskolai docens lett az elnöke.

Bővebben:

 Megalapításának  
90. évfordulóját ünnepli  
a kolozsvári Korunk című 
folyóirat.

Bővebben:

 Megalakulásának  
15. évfordulóját 
ünnepelte a Bostoni 
Magyar Tudósklub.

A bostoni tudósklubról bővebben:

 Magyar nyelvű 
médiakommunikátor 
szak indul az Újvidéki 
Egyetem tízéves 

szabadkai Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Karán.

Bővebben:
rENdEzVéNyEk

 A Boston Tudósklub 
keretében január 22-én 
előadást tartott Charles 
R. G. Guttmann 

kutatóorvos, a Center for Neurological 
imaging at Brigham igazgatója, a harvard 
Medical schoolCenter for Neurological 
imaging, Boston tanára A Virtual 
Laboratory for Image-based 
Neuroscience Discovery: Collaborative 
research and science Education in the Era 
of “big data” címmel. Az előadást 
meghallgathatják a világhálón.

Bővebben:

 január 22-én Fejezetek  
a Délvidék múltjából 3. címmel 
nemzetközi történettudományi és 
művelődéstörténeti konferenciát 

rendeztek szegeden.  Bővebben:

  január 22-én rendezték 
meg kolozsváron  
az Erdélyi 

médiajelentés 2016 című konferenciát.
Bővebben:

 A honfoglaló magyarok 
kalandozó hadjáratairól 
tartott előadást 
Nagyváradon január 22-én 

Veszprémy László történész, a hadtörténeti 
intézet és Múzeum igazgatója.

Bővebben:

 Testvéreink, a csángó-
magyarok címmel néprajzi 
tárlatot és konferenciát 
rendeztek kolozsváron  
január 22-23-án.

Bővebben:

http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/szekelyfoldi-tudomanyos-tarsasagot-alapitottak
https://www.facebook.com/events/1516578918638779/
https://www.youtube.com/watch?v=KHuaMNHPJhk&list=PLauKrpeMf4fTv8E969CCzvOeBdEJhPsEC&index=2
http://bgazrt.hu/_dbfiles/blog_files/2/0000000302/Hannak-Vancso-Vasarhelyi-Ruppert%20-%20A%20massachusettsi%20magyarsag%20kapcsolathalozatanak%20elemzese.pdf
http://www.magyarszo.com/hu/2955/kozelet_oktatas/139926/M%C3%A9diakommunik%C3%A1tor-szak-magyar-nyelven.htm
https://www.youtube.com/watch?v=bQYTw1j3_jo&list=PLauKrpeMf4fTv8E969CCzvOeBdEJhPsEC
https://www.facebook.com/207733605935515/photos/a.207742425934633.47266.207733605935515/1038748749500659/?type=3&theater
http://kab.ro/index.php?page=hirek
http://www.erdon.ro/a-magyarok-kalandozasairol/2993739
http://www.apaczai.ro/images/stories/Pdfs/ApaczaiGaleria/Csango%20testvereink.pdf
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7. oldal

 január 26-án kolozsváron 
tartott előadást Botár István 
régész, a Csíki székely 
Múzeum munkatársa  
A Csíki-medence 
településtörténete  

a középkorban címmel.
Bővebben:

 Magyarországi kortárs német 
irodalom címmel tartott előadást 
Bécsben január 26-án 
Erlinghagen Erika,  

a Bécsi Tudományegyetem Finn-Ugor 
Tanszékének előadója.

Bővebben:

 január 29-30-án 
emlékkonferenciát 
rendeztek kolozsváron Szabó 
T. Attila nyelvész születésének 
110. évfordulója alkalmából.

Bővebben:

 Február 4-én Szicília 
magyar emlékhelyeiről 

tartott előadást Bécsben Csorba László 
történész, a Magyar Nemzeti Múzeum 
korábbi főigazgatója.

Bővebben:

 Mit vár Magyarország  
a határon túli magyar 
kisebbségektől, és mit 
várnak a kisebbségek 

Magyarországtól? címmel tartottak 

konferenciát Budapesten február 10-én.
Bővebben:

 Február 11-12. között, 
második alkalommal 
rendezték meg 
Budapesten a Kárpát-

medencei Közgazdász Konferenciát  
A magyar nyelvű gazdasági képzés 
együttműködési lehetőségei a kárpát-
medencében címmel.

Bővebben:

A TUdoMÁNy szoLGÁLATÁBAN

Elérhető a világhálón Péter 
Mihály Heinrichnek,  
a Marosvásárhelyi orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem 

nyugalmazott orvosprofesszorának,  
az MTA külső tagjának kutatói oldala. 

Bővebben:

 életének 100. évében 
elhunyt Tőkés István 
teológiai professzor,  
az Erdélyi református 

Egyházkerület volt püspökhelyettese.
Bővebben:

  94 éves korában elhunyt 
Lengyel Alfonz művészet-
történész, régész, a sarasotai 
Museum of Asian Art koráb-

bi muzeológusa, a kínai Xi’an jiaotong 
Egyetem professzora, a sino-American 

http://www.eme.ro/servlet/eme/template/events%2CPEventScreen.vm/event_id/1227/pageno/1/archived/false
http://www.univie.ac.at/oeius/Erlinghagen.pdf
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/events%2CPEventScreen.vm/event_id/1228/pageno/1/archived/false
http://hu.europaclub.at/?p=6274
http://www.menszt.hu/hirek_aktualitasok/a_kisebbsegek_jovoje_a_globalizalodo_vilagban_ii
http://portal.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/kozponti_szervezeti_egysegek/kommunikacio/corvinushirek/2015_II.felev/A_II._Karpat-medencei_Koezgazdasz_Konferencia_celkituzesei_es_programterve.pdf
http://adatbank.ro/adatbank_uj/index_termeszet_b.php?a=oneletrajz&k=109&lang=
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/elhunyt-tokes-istvan-teologiai-professzor
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8. oldal

Field school of Archaeology alapítója,  
az MTA köztestületének külső tagja. 

Bővebben:

 56 éves korában elhunyt 
Barkáts Jenő fizikus,  
a tudományok doktora,  
a ii. rákóczi Ferenc kárpátaljai 

Magyar Főiskola professzora, az MTA 
köztestületének külső tagja.  Bővebben:

éVFordULók, TUdoMÁNyTÖrTéNET

 465 éve született sibenikben  
(ma horvátország) Verancsics 
Faustus (Verantius, Vracic, 
Antun, Verantius Antonius) 

dalmát–magyar tudós, mérnök, feltaláló. 
élete főműve, a Machinae Novae, több 
nyelven is megjelent.

Bővebben:

 Az őrvidéki Németújváron 
született 275 éve Batthyány 
Ignác gróf, egyháztörténész,  
a gyulafehérvári Batthyaneum 

alapítója, erdélyi római katolikus püspök. 
Csillagvizsgálót is létesített.

Bővebben:

 éppen 200 éve született kassán 
Jármay Gusztáv gyógyszerész, 
az országos Gyógyszerész 
Egylet első elnöke. Vezetésével 
készült el az új magyar 

gyógyszerszabvány. Bővebben:

 A felföldi deregnyőn született 
170 évvel ezelőtt Paszlavszky 
József zoológus, főiskolai tanár, 
a Természettudományi Tanács 

titkára, akadémikus. Bővebben:

 Az erdélyi kőhalom 
városában született 
130 esztendeje 
Issekutz Béla orvos, 
farmakológus, 

egyetemi tanár, a szegedi egyetem rektora, 
a modern gyógyszerkutatás magyarországi 
elindítója, akadémikus.

Bővebben:

 Brassóban született 125 évvel 
ezelőtt Éhik Gyula zoológus, 
egyetemi tanár. Megalkotta  
az interdentális homológia 

törvényét. Bővebben:

 120 éve született 
Braun Géza 
vegyészmérnök, 

farmakokémikus, a harvard Egyetem 
professzora, az American Chemical society 
és a New york Academy of sciences tagja.

Bővebben:

 érsekújváron született  
105 évvel ezelőtt 
Csicsátka Antal elektro-
mérnök, a General Electric 
fejlesztőmérnöke.  
Az ő nevéhez fűződik  

http://nyugatihirlevel.hhrf.org/
http://kmf.uz.ua/hun114/index.php/fiskolai-hirek/2253-gyaszjelentes.html
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=verancsics
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/batthyany_ignac_szuletesnapja__1741
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/jarmay_gusztav_szuletesnapja__1816
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=paszlavszky
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=issekutz
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=ehik
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=braung


HÍRLEVÉLVI. évfolyam 2. szám 2016. február 15.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN  ELNÖKI BIZOTTSÁG

HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE

9. oldal

az első magyar gyártmányú magnetofon 
kifejlesztése és elkészítése.

Bővebben:

 kerek száz éve született 
Nagybányán Németh Béla 
szemészorvos, egyetemi tanár,  
a semmelweis orvostudományi 

Egyetem ii. sz. szemklinikájának  igazgatója.
Bővebben:

 70 éve hajtotta végre sikeres 
Hold-radar kísérletét Bay 
Zoltán fizikus, a George 
Washington Egyetem kísérleti 
fizika professzora, akadémikus.

Bővebben:

FELhíVÁsok

 Az MTA 19. alkalommal hirdeti 
meg a 45. életévüket még be 
nem töltött magyar kutatók 
számára a Bolyai János 

Kutatási Ösztöndíjat.
A jelentkezési határidő: március 1.

Bővebben:

 
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal felhívást tett közzé 
kutatói kezdeményezésű témapályázatra. 
részt vehetnek magyar vagy külföldi 
állampolgárságú kutatók magyarországi 
székhelyű, jogi személyiségű befogadó 

intézménnyel, szervezettel közösen.
A jelentkezés határideje: március 17.

Bővebben:

 Az Erdélyi Társadalom 
folyóirat a 2016/1-es 
számában a Vidéki 
társadalom, vidéki 

gazdaság témakörével kíván foglalkozni, 
melyhez tanulmányokat várnak.

A jelentkezési határidő: február 29. 
Bővebben:

 Nagyváradon október 7-8. között 
negyedik alkalommal rendezik 
meg az Argumentor 
konferenciát Rethinking the 

role of emotions címmel. 
A jelentkezési határidő: március 1.

Bővebben:

 A Pápai Páriz Ferenc Alapítvány 
társszervezőivel együtt 
székelyudvarhelyen rendezi meg 
március 18-19-én hagyományos 

orvostovábbképző konferenciáját. 
Bővebben:

 Május 19-20. között 
rendezik meg Budapesten  
a hetedik Báthory–Brassai 
nemzetközi 

multidiszciplináris tudományos 
konferenciát.

A jelentkezési határidő: március 28.
Bővebben:

http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=csicsatka
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=nemeth
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/bay_zoltan_sikeres_holdradar_kiserlete__1946
http://mta2.test.netrix.hu/bolyai-osztondij/bolyai-janos-kutatasi-osztondij-palyazati-felhivas-105317
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2016/alapkutatasi-palyazat-kutatasi/k-16
http://www.erdelyitarsadalom.ro/hirek/435-call-for-papers-videki-tarsadalom-videki-gazdasag.html
http://www.partium.ro/hu/hirek/argumentor-konferencia-2016
http://www.papaialapitvany.org/meghivo-2016
http://www.bbk.alfanet.eu/index.php?module=staticpage&id=233&lang=1
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10. oldal

 Az Erdélyi Magyar Műszaki 
Tudományos Társaság május 

19-22. között déván rendezi meg  
a XVII. Földmérő Találkozót  
A rendelkezésre álló technológiák 
alkalmazása és várható eredményei 
címmel.

A jelentkezési határidő: április 10.
Bővebben:

 Kultúra- és 
tudományköziség. 
Magyarság-

tudomány a 21. században címmel 
augusztus 22-26. között Pécsett 
rendezik meg a nyolcadik Nemzetközi 
hungarológiai kongresszust. 

A jelentkezési határidő: április 30.
Bővebben:

 Jog az (erdélyi) irodalomban 
címmel rendeznek konferenciát 
kolozsváron május 6-7-én.

Bővebben:

http://geodezia.emt.ro/meghirdetes.php
http://www.hungkong2016.hu/
http://jog.sapientia.ro/hu/konferenciak-rendezvenyek/jog-az-erdelyi-irodalomban
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11. oldal

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság hírlevele

2016/2. 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/cikkek/?node_id=26241
http://mta.hu/cikkek/?node_id=26241
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Rezsőházy Rudolf 
Szeged, 1929. január 3)

a Magyar Tudományos  
Akadémia külső tagja 

rudolf Rezsőházy was born in 
szeged, on 3 january 1929. 
in 1939-1947 he attended the 
piarist secondary school in 

Budapest. in 1947-48 he was studying at 
the Faculty of Law of the Pázmány Péter 
University and the Foreign Academy of 
the Ministry of Foreign Affairs. in 1949 he 
left hungary and went on studying history 
at the Université Catholique de Louvain 
(Leuven, Belgium) between 1949 and 
1953. he was a first generation student 
at the home Cardinal Mindszenty (now 
Collegium hungaricum Leuven).  
he received his Phd for his book ”origines 
et formation du catholicisme social, 1842-
1909” in 1955. in 1954 he became an 
assistant, in 1958 assistant professor at 
the University of Leuven, from 1961 he 
taught at the Faculty of Economic, social 

rezsőházy Rudolf szegeden 
született 1929. január 3-án. 
középiskolai tanulmányait 
Budapesten, a piarista 

gimnáziumban végezte, 1939-1947-ig.  
1947-48-ban a Pázmány Péter 
Egyetem jogi karának, valamint 
a külügyminisztérium külügyi 
akadémiájának volt hallgatója. 1949-ben 
elhagyta Magyarországot, és tanulmányait 
az Université Catholique de Louvain-
en (Leuvenben, Belgiumban) folytatta 
történelem szakon (1949-1953). A leuveni 
Mindszenty diákotthon (ma Collegium 
hungaricum Leuven) első generációs 
lakója. 1955-ben szerzett Phd-fokozatot, 
origines et formation du catholicisme 
social, 1842-1909 című könyvével.  
1954-ben asszisztensi, majd 1958-ban 
docensi kinevezést kapott. 1961-től  
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II. oldal

Rezsőházy Rudolf GazdasáG- és joGtudományok

and Political sciences, where he became 
professor and head of department in 1964. 
since 1996 he has been professor emeritus. 
he worked in several international 
comparative studies of the UNEsCo. 
From 1960 he was working in community 
development projects in south America, 
Africa and Asia. in 1980-2001 he was 
chairman of the international Association 
for Community development. he attended 
a lot of international congresses and 
lectured at universities in several countries.
his professional interest has always 
focused on the most important questions 
of western, Christian culture. his main 
field of research was the study of social 
and historical changes, more exactly the 
questions of community development and 
the formation and change of values. his 
work contributes lot to the most difficult 
theoretical and practical problems and 
debates of our days. his works present 
a complex of methodological empiria, 
field research, historical knowledge, 
theoretical reflection and thinking on the 
most serious theoretical questions. We 
can see it when he studies the Christian-
socialist movements in Belgium or the 
present situation of the family and analyses 
the world of values on the largest horizon 
of western culture. he worked on his 
book Les nouveaux enfants d’Adam et 
Eve. Les forms actuelles de couples et 
familes. (Academia, Lou vain-la-Neuve 
1991), based on extensive empirical study 
for more than two decades. he analyses 

a leuveni egyetem Gazdaság-, Társadalom 
és Politikatudományi karán tanított,  
1964-től rendes egyetemi tanár és 
tanszékvezető. 1996-tól emeritus 
professzor. Több nemzetközi 
összehasonlító kutatásban vett részt  
az UNEsCo keretében. 1960-tól 
rendszeresen dolgozott dél-amerikai, 
afrikai és ázsiai társadalomfejlesztési 
projektekben. 1980-tól 2001-ig 
az Association internationale de 
développement des Communautés elnöke. 
számos nemzetközi kongresszusnak 
és különböző országok egyetemeinek 
előadója. 
szakmai, társadalomtudósi érdeklődésének 
középpontjában mindvégig a nyugati, 
keresztény kultúra legfőbb tartalmai álltak. 
központi kutatási területe  
a társadalmi és történelmi változások 
tanulmányozása; ezen belül is a társadalmi 
fejlődés kérdései, valamint az értékek 
kialakulásának és módosulásának témája. 
Művei társadalomtudósi hozzájárulások 
a jelen legsúlyosabb elvi és gyakorlati 
problémáihoz, vitáihoz. rezsőházy rudolf 
munkáiban mindig összefonódik  
a módszeres tényfeltáró, tapasztalati 
kutatás, a történelmi műveltség, az 
elméleti reflexió és a leghúsbavágóbb 
elvi kérdésekről való gondolkodás. 
így van ez akkor is, amikor a belgiumi 
keresztényszociális mozgalmakat vagy  
a család modern kori helyzetét vizsgálja, 
és amikor a nyugati kultúra legtágabb 
horizontján elemzi az értékek világát. 
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III. oldal

Rezsőházy Rudolf GazdasáG- és joGtudományok

the new forms of family and partner 
relationship, which have been emerging 
when the traditional forms of marriage, 
dominant and accepted up to the 1960’s 
were questioned.
Professor rezsőházy is member of the 
royal Academy for overseas sciences 
of Belgium. he was awarded the highest 
Belgian award, he is Grand officier de 
l’ordre de Léopold. in 2012 he was elected 
doctor honoris causa of the Pázmány Péter 
Catholic University.
he is an intellectual scientist with 
hungarian and Christian identity, who has 
been taking part in scientific and public life 
not only in his chosen home, Belgium but – 
since the regime change – also in hungary. 
he had been living and working in Leuven 
for 60 years before moving back to 
hungary. he is member of the Association 
of hungarian University Teachers in 
Belgium. he pays keen attention to public 
life in hungary and Europe, his comments 
are available on the internet.
in 2012 the University of Pécs published a 
book by herger Csabáné: The age of life. 
An oral history from the 20th century on 
the base of course of life of Antal Ádám 
and rudolf rezsőházy” („A megélt kor. 
Egy 20. századi oral history Ádám Antal 
és rezsőházy rudolf életútja alapján”). 
The titles of the three chapters are: Where 
is my home? i and ii and the Birth of 
European values. The third refers to his 
book published in 2012: Emergence des 
valeurs communes aux Européers à travers 

Egy immár két évtizedes munkájában, 
egy széles körű empirikus vizsgálaton 
alapuló családkutatás összefoglalásában, 
az Ádám és éva új gyermekei. A családok 
és a párkapcsolatok mai formái (Les 
nouveaux enfants d’Adam et Eve. Les 
forms actuelles de couples et familes.  
Academia, Lou vain-la-Neuve 1991) című 
művében rezsőházy rudolf a család és a 
párkapcsolat új formáit elemzi, amelyek a 
házasság hagyományos – hozzávetőleg az 
1960-as évekig uralkodó és elfogadott – 
formája után váltak elterjedt gyakorlattá. 
rezsőházy rudolf tagja a Belga királyi 
Akadémiának. Megkapta a legmagasabb 
belga állami elismerést, a belga Lipót-
rend főtisztje (Grand officier de l’ordre 
de Léopold). 2012-ben a Pázmány Péter 
katolikus Egyetem díszdoktora lett.
rezsőházy rudolf magyar és keresztény 
identitását megvalló tudós, értelmiségi,  
aki nemcsak választott hazájában, 
Belgiumban, hanem a rendszerváltozás  
óta Magyarországon is részt vesz  
a tudományos életben és a közéletben. 
hatvan évig élt, tanult és tanított 
Leuven városában, mielőtt hazaköltözött 
Magyarországra. Tagja a Belgiumi magyar 
egyetemi tanárok baráti körének. élénk 
figyelemmel követi a magyarországi és  
az európai közéletet, észrevételeit 
olvashatjuk az interneten. 
2012-ben a Pécsi Tudományegyetem 
kiadásában jelent meg herger Csabáné:  
A megélt kor. Egy 20. századi oral history 
Ádám Antal és rezsőházy rudolf életútja 
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Rezsőházy Rudolf GazdasáG- és joGtudományok

l’historie (L’harmattan, Paris 2012). (The 
emergence of common European values 
during the process of history)
he still reads lectures, most recently on 22 
january 2016 in Pécs, at the free university 
conference series What does it mean? 
focusing on the question of motherland. 
he wanted to find definitions for the 
concept, and the difference between being 
hungarian and/or European.

“The fact that hungary is our motherland 
is deeply printed in us. it is there in our 
hearts. And we are conscious of our 
European patriotism. i mean all the reading 
having influence on us, which we like and 
all the music sounding familiar. All of them 
come from different parts of Europe” – he 
said. 
in 2004 he was elected external member 
of the hungarian Academy of sciences int 
he section of Economics and Law. he read 
his inaugural speech „Az európai identitást 
meghatározó értékek” (Values which define 
European identity) on November 4, 2005. 

Contact
Université Catholique de Louvain
Tel.: +32 10 417793
E-mail:  rudolf.rezsohazy@skynet.be
     rezsohazy.rudolf@gmail.com

alapján. A kötet három fejezetének címe hol 
van a hazám? i. és ii., illetve  
Az európai értékek születése.  
A fejezet utalás rezsőházy rudolf  
2012-ben megjelent kötetére: Emergence 
des valeurs communes aux Européers 
à travers l’historie (Az európaiak közös 
értékeinek kialakulása a történelem folyamán) 
L’harmattan, Párizs, 2012.
jelenleg is számos előadást tart, utoljára 
2016. január 22-én Pécsett, a Mit jelent? 
szabadegyetemi konferenciasorozaton, 
amelynek témája a haza volt. Előadásában arra 
kereste a választ, hányféleképp definiálhatjuk 
a fogalmat, és másképp vagyunk-e magyarok, 
mint európaiak. „Az, hogy Magyarország  
a hazánk, belénk van pecsételve. A szívünkben 
él. Az európai hazafiság pedig inkább  
a tudatunkban él. Gondolok itt mindazokra 
az olvasmányokra, amelyek befolyásolnak 
minket, amelyek tetszenek nekünk, és 
mindarra a muzsikára, amely otthonosan 
cseng. Ezek mind Európa különböző részeiből 
érkeznek hozzánk” – mondta. 2004-ben a 
Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává 
választotta, a Gazdaság- és jogtudományok 
osztályában. székfoglaló előadását  
Az európai identitást meghatározó értékek 
címmel tartotta 2005. november 4-én.

kapcsolat
Université Catholique de Louvain
Tel.: +32 10 417793
E-mail: rudolf.rezsohazy@skynet.be
    rezsohazy.rudolf@gmail.com
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