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Tisztelt Olvasóink! 

Közelednek az MTA idei közgyűlésének napjai. A Külső Tagok 
Fórumára ezúttal május 10-én 10 órakor kerül sor Az Akadémia  
az integrált magyar tudományos közösség szolgálatában címmel.
Az Arany János-díjakat és –érmeket Lovász László, az MTA 
elnöke adja át a külhoni magyar kutatóknak. Ezt követően  
Arany János-díjasok a magyar–magyar együttműködésekért 
összefoglaló címmel előadásokat hallgathatnak meg a fórum 
résztvevői.
Várjuk Önöket hagyományos rendezvényünkre.

Kocsis Károly elnök
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2. oldal

ELisMErésEK, díJAK

 Kallós Zoltán erdélyi 
néprajzkutató elnyerte 
a 2017-es Europa 
Nostra-díjat.

Bővebben:

 Az Erdélyi Magyar 
Közművelődési 
Egyesület Életműdíját 
kapta Vizi E. Szilveszter 

orvosprofesszor, farmakológus, 
akadémikus, az MTA korábbi elnöke.

Bővebben:

 Életműdíjat kapott 
Laskay Adrienne erdélyi 
zenetörténész, az MTA 
köztestületének külső tagja.

Bővebben:

 Euroinvent 
nagydíjjal,  
Pro Invent 
Aranyéremmel, 
illetve kiválósági 

oklevéllel ismerték el a Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem kutatóit.

Bővebben:

 Opera Omnia díjjal 
tüntették ki Losonczi Lajos 
villamosmérnököt,  
a sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem adjunktusát.
Bővebben:

 Felvidéki Magyar 
Pedagógus Díjat kapott 
Albert Sándor 
gépészmérnök,  

a komáromi selye János Egyetem alapító 
rektora, az MTA köztestületének külső tagja.

Bővebben:

 Az Erdélyi Múzeum Egyesület 
Gr. Mikó Imre-emléklapot 
adományozott Roósz András 
kohómérnök akadémikusnak,  

az MTA Miskolci Területi Bizottsága 
elnökének. Bővebben:

 Az Erdélyi Múzeum Egyesület 
Maros Dezső-díjában részesült 
Máriás Nimród sepsiszent-
györgyi hőerőgépész mérnök.

Bővebben:

Apáthy 
István-
díjat 
kapott 

Kolumbán József erdélyi magyar 
matematikus, a Babeş-Bolyai Tudomány-
egyetem korábbi tanára, az MTA külső 
tagja és Sipos Emese gyógyszerész kutató, 
a Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem dékánhelyettese, 
az MTA köztestületének külső tagja. 

Bővebben:

http://www.erdon.ro/kallos-zoltan-elnyerte-az-europai-unio-kulturalis-orokseg-dijat-a-2017-es-europa-nostra-dijat/3434858
http://szabadsag.ro/-/tovabbra-is-magyarsagtudatot-erosit-az-emke-munkaja
http://www.magyaropera.ro/index.php/hu/media/hirek/tobb-muveszt-dijaztak-a-nemzeti-operagalan/
http://szabadsag.ro/-/tudomanyos-kiallitason-dijaztak-a-bbte-kutatoit
http://www.sapientia.ro/hu/hirek/xv-pro-invent-aranyeremmel-es-kivalosag-dijjal-ertekeltek-dr-losonczi-lajos-munkajat
http://www.hirek.sk/itthon/20170408200431/Pedagogustalalkozo-iden-Albert-Sandor-kapta-a-Felvideki-Magyar-Pedagogus-Dijat.html
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/news%2CPNewsScreen.vm/news_id/2656/pageno/1/archived/false
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/news%2CPNewsScreen.vm/news_id/2655/pageno/1/archived/false
http://szabadsag.ro/-/hivatalos-jogutoda-az-eme-gr-miko-imre-tudostarsasaganak
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3. oldal

Gr. Mikó Imre-emléklappal tüntették ki 
Egyed Emese irodalomtörténészt, a Babeş- 
Bolyai Tudományegyetem professzorát, 
Garda Dezső történész–szociográfust és 
Vincze Mária közgazdászt, a Babeş-
Bolyai Tudományegyetem professzorát. 
Mindhárman az MTA köztestületének 
külső tagjai. Bővebben:

 Bányai János-díjat kapott 
Kinda István néprajzkutató,  
a székely Nemzeti Múzeum 
főmuzeológusa, az MTA 

köztestületének külső tagja.
Bővebben:

 Bátka község 
díszpolgárává avatták 
Simon Attila történészt,  
a somorjai Fórum Kisebb- 

ségkutató intézet igazgatóját, a komáromi 
selye János Egyetem tanszékvezető docen-
sét, az MTA köztestületének külső tagját.

Bővebben:

 Kiemelkedő eredményeket 
értek el a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem 
hallgatói a XXXiii. Országos 

Tudományos Diákköri Konferencián. 
Bővebben:

KuTATásOK

 Új ernyősvirágzatú 
növényfajt fedeztek fel 
dobrudzsában a Babeş–
Bolyai Tudomány-

egyetem munkatársai, melynek neve 
Ferula mikraskythiana.

Bővebben:

 A Kárpát-
medencében élő 
magyar fiatalok 
körében végzett 
reprezentatív kutatás 

eredményeiről olvashatnak a világhálón.
Bővebben:

 Nagyszabású agrárfelmérés és 
agrárkutatás indult az érmellék 
területén január 1-jétől.

Bővebben:

PuBLiKációK

  Megjelent az indiana university 
Pressnél Borhi László Dealing 
with Dictators. The united 
states, Hungary, and East central 

Europe, 1942-1989 című kötete.
Bővebben:

 Elindult az Erdélyi 
évszázadok. A Kolozsvári 
Magyar Történeti intézet 
évkönyvek sorozat, 

http://szabadsag.ro/-/hivatalos-jogutoda-az-eme-gr-miko-imre-tudostarsasaganak
http://www.kjnt.ro/infoteka/186
http://foruminst.sk/2017/04/03/diszpolgarra-avattak-simon-attilat/
http://www.sapientia.ro/hu/hirek/kiemelkedo-hallgatoi-eredmenyek-a-xxxiii-orszagos-tudomanyos-diakkori-konferencia-eddig-lezarult-szekcioin
http://news.ubbcluj.ro/hu/ferula-mikraskythiana-a-tudomanyra-nezve-uj-ernyosviragzatu-novenyfajt-fedeztek-fel-dobrudzsaban-a-bbte-munkatarsai/
http://www.hirek.sk/itthon/20170403141202/A-hazai-magyar-fiatalok-kozel-fele-szivesen-elmenne-szulofoldjerol.html
http://ptki.partium.ro/hu/hirek/agrarfelmeres-es-kutatomunka-az-ermelleken
http://www.iupress.indiana.edu/product_info.php?cPath=1037_1183&products_id=807766
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4. oldal

melynek első kötete a Fürdőélet 
Erdélyben. Főszerkesztője: Rüsz-
Fogarasi Enikő, az MTA köztestületének 
külső tagja. Bővebben:

 Megjelentek az erdélyi  
Scientia Kiadó új kiadványai:

  Laskay Adrienne  
A tánc bűvöletében.  
A szerző az MTA köztestületének 
külső tagja.

 Csapó János –  
Albert Csilla –  
Csapóné Kiss Zsuzsanna: 
Funkcionális élelmiszerek.

 Nagy Tünde:  
On Aspectualizers in English. 
A Corpus-Based Approach.  
A szerző az MTA köztestületének 

külső tagja.

 Nyelvi és kulturális 
kölcsönhatások 
interdiszciplináris keretben. 
szerkesztette: Pletl Rita és 

Fazakas Noémi, az MTA köztestületének 
külső tagjai.

Bővebben:

 Új könyvsorozat 
indult útjára 
Vajdaságban 
VMTDK Top-

témák címmel. szerkesztője: Csányi 
Erzsébet, az MTA köztestületének  
külső tagja. Bővebben:

 Megjelent és letölthető  
a világhálóról a REGIO. 
Kisebbség. Kultúra. Politika. 
Társadalom 2017/1. száma.

Bővebben:

 Megjelent a kolozsvári  
Korunk folyóirat 2017/4. száma 
Világhír? címmel.

Bővebben:

 Megjelent az EMT 
Tájékoztató 2017/1-2. és 
a Firka 2016-17/3. száma.

Bővebben:

 Megjelent a csíkszeredai KAM 
– regionális és Antropológiai 
Kutatások Központjának 
2017/2. hírlevele.

Bővebben:

 Fölkerült a világhálóra  
a vajdasági Létünk 

folyóirat 2017/1. számának 
tartalomjegyzéke.

Bővebben:

 Bodó Julianna 
kulturális 
antropológussal,  
a sapientia Erdélyi 

http://www.bolyait.ro/egyetemi-muhely-kiado-3/kiadvanyok/2016-2/rusz-fogarasi-eniko-foszerk-furdoelet-erdelyben/
http://www.scientiakiado.ro/
http://szabadmagyarszo.com/2017/03/23/uj-konyvsorozat-vmtdk-top-temak/
http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/hirek/2017/03/megjelent-a-regio-2017-evi-1-szama
http://www.e-nepujsag.ro/op/article/korunk-2017-%C3%A1prilis-vil%C3%A1gh%C3%ADr
http://www.emt.ro/hu/hirek/#1
http://www.kamintezet.ro/?q=node/105
http://www.letunk.rs/
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5. oldal

Magyar Tudományegyetem professzorával, 
az MTA köztestületének külső tagjával 
készült interjút nézhetnek–hallgathatnak 
meg a világhálón. Bővebben:

 Interjút olvashatnak  
a világhálón Peter Sherwood 
nyelvésszel, a university of 
North carolina korábbi 

professzorával What’s the point of 
translating anything easy? címmel, abból 
az alkalomból, hogy ötven éve fordít 
magyar irodalmi alkotásokat.

Bővebben:

 Interjút olvashatnak  
a világhálón Bárczi Zsófia 
irodalomtörténésszel,  

a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 
dékánjával, az MTA köztestületének külső 
tagjával a Közép-európai Tanulmányok 
Karának tanulmányi programjairól.

Bővebben:

 
A Selye János jubileumi év komáromi 
eseményeiről olvashatnak a világhálón.

Bővebben:

szErVEzETi HírEK

 Húszéves a beregszászi  
II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar 
Főiskola. Bővebben:

 Az ungvári Nemzeti Egyetem 
Magyar Tannyelvű Humán- és 
Természettudományi Kara 
Ukrán–Magyar Oktatási–

Tudományos Intézetté alakult.
Bővebben:

 Megtartotta évi rendes köz-
gyűlését az Erdélyi Múzeum-
Egyesület, melyet Kocsis 
Károly akadémikus, az MTA 

Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki 
Bizottságának elnöke köszöntött.

Bővebben:

Harmadik alkalommal indít 
kihelyezett Szociológia és 
társadalompolitika 

doktori programot a debreceni Egyetem 
Székelyföldön. Együttműködő partnere  
a csíkszeredai KAM – regionális és 
Antropológiai Kutatások Központja.

Bővebben:

 Big Data adatkezelő és -elemző 
képzés indul a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetemen. 

Bővebben:

rENdEzVéNyEK

   Nyelvpolitika – 
        nyelvoktatás-politika 
kisebbségi pedagógus-
jelölteknek címmel tartott 

előadást Nagyváradon március 16-án 

https://www.youtube.com/watch?v=xMuEQlhSkjY&feature=youtu.be
http://www.hlo.hu/news/peter_sherwood_an_interview
http://www.hirek.sk/itthon/20170320202657/A-Kozep-europai-Tanulmanyok-Kara-15-tanulmanyi-programmal-varja-a-jelentkezoket.html
http://www.selyeuni.sk/hu/hirarchivum/6027-a-stressz-biologiai-alapjai-az-eredmenyesseg-noevelese-tantargy-oktatasa-indult-a-selye-janos-egyetemen.html
http://kmf.uz.ua/hu/isten-nem-hagyja-el-jo-ugyet-huszeves-rakoczi-foiskola/
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=30285
http://szabadsag.ro/-/hivatalos-jogutoda-az-eme-gr-miko-imre-tudostarsasaganak
http://www.3szek.ro/load/cikk/100774/doktori_program_szekelyfoldieknek
http://www.sapientia.ro/hu/hirek/big-data-adatkezelo-es-elemzo-kepzes-indul-a-sapientia-emte-csikszeredai-karan
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6. oldal

Nádor Orsolya nyelvész, a Károli Gáspár 
református Egyetem docense.

Bővebben:

  Kozma Tamás 
        nevelésszociológus,  
a debreceni Egyetem 
emeritus professzora tartott 
előadást Marosvásárhelyen 
március 16-án Kisebbségi 

oktatás Európában címmel.
Bővebben:

 A reformáció 
aktualitásai címmel 

interdiszciplináris műhelykonferenciát 
rendeztek Kolozsváron március 17-18-án.

Bővebben:

 Március 18-án 
Washingtonban tartott 

előadást Katona G. Péter biomedikus 
mérnök, a virginiai George Mason 
university professzora Biomedical 
Engineering: History, Opportunities, 
and Challenges címmel.

Bővebben:

 Itt van-e végre a para-
dicsom? románia európai 
felzárkózásának esélyei 
címmel tartott előadást 
Kolozsváron március 20-án 
Bokros Lajos közgazdász,  

a Közép-európai Egyetem professzora.
Bővebben:

 Az etnikai alapú 
területi autonómiák 
múltja és jelene a 
Kárpát-medencében 

címmel tartotta meg székfoglaló előadását 
Budapesten március 21-én Kocsis Károly 
geográfus, akadémikus, az MTA Magyar 
Tudományosság Külföldön Elnöki 
Bizottságának elnöke.

Bővebben:

 Március 21-én Bécsben 
tartott előadást Johanna 
Laakso nyelvész, a Bécsi 
Egyetem professzora  
A finnugrisztika és  
a magyar nyelv eredeté-
nek nehéz kérdései címmel.

Bővebben:

   Március 21-én Balázs  
           Mihály irodalomtör-
ténész, a szegedi Tudomány-
egyetem professzora Európa 
élvonalában és/vagy  
a szokásos megkésettségben 

címmel tartott előadást a Virtuális Bolyai 
Egyetem keretében.

Bővebben:

  Új reformáció 
címmel nemzetközi 
tudományos 

konferenciát rendeztek Komáromban 
március 22-én, a reformáció jubileumi 
évében.  Bővebben:

http://www.partium.ro/hu/hirek/nador-orsolya-vendegeloadasa
http://kab.ro/subpages/hir/kozma-tam-s-el-ad-sa-marosv-s-rhelyen-az-rt-kek-akad-mi-ja-sorozatban-882
http://hunlit.lett.ubbcluj.ro/hu/hirek/a-reformacio-aktualitasai
http://nyugatihirlevel.hhrf.org/
http://penzcsinalok.transindex.ro/lokalis/20170324-miert-nem-keres-ugyanannyit-egy-romaniai-mint-egy-nemet-vagy-osztrak
https://www.youtube.com/watch?v=hMGzWWdU184
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2832486/
http://www.bolyait.ro/blog/2017/03/07/virtualis-bolyai-egyetem-balazs-mihaly-szegedi-tudomanyegyetem-europa-elvonalaban-es-vagy-a-szokasos-megkesettsegben/
http://frt.ujs.sk/hu/fooldal/5540-nincs-szuekseg-uj-reformaciora-nemzetkoezi-tudomanyos-konferencia-volt-a-reformatus-teologiai-karunk-szervezeseben.html
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7. oldal

 Március 23-án Fejezetek  
a Délvidék múltjából 4. 
címmel rendeztek 

nemzetközi konferenciát szegeden.
Bővebben:

 Március 23-án 
Magyarország és Dante 
címmel tartott előadást 
Kassán Prokopp Mária 

művészettörténész, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem professor emeritája.

Bővebben:

 Március 23-án Budapesten,  
a domus Házban tartott 
előadást Sylvia Leidemann 
domus-ösztöndíjas 
Argentínában élő zenekutató, 
az MTA köztestületének 

külső tagja Régi egyházi zene 
Sopronban. A soproni Evangélikus 
Gyülekezet zenei archívumának kutatása 
címmel.

Bővebben:

 születésének 120. 
évfordulója alkalmából 
szülővárosában rendezték 
meg március 23-24-én  
az Eperjesi Hamvas Béla 
Napokat, melynek része volt  
A Tarca-parti Athén  
a magyar irodalomban és 

kultúrában című nemzetközi konferencia.
Bővebben:

 Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
22. alkalommal rendezte meg 
Kolozsváron a Fiatal 
Műszakiak Tudományos 

Ülésszakát március 23-24. között.
Bővebben:

 Március 24-25-én tartották meg 
székelyudvarhelyen a XXiV. 
Családorvosi továbbképző 
konferenciát.

Bővebben:

 Impériumváltás Erdélyben 
(1918-1920) címmel tartott 
előadást Kolozsváron 
Romsics Ignác történész, 
akadémikus, az Eszterházy 
Károly Főiskola egyetemi 

tanára március 29-én.
Bővebben:

 Március 30-án Nem 
hiába haltatok meg 
címmel rendezett 
konferenciát  

a vajdasági Magyarkanizsán a délvidék 
Kutató Központ.

Bővebben:

 Március  
30-31-én 

tartották meg Beregszászban a cErEcO 
2017 – VI. Kárpátok Eurorégió 
Környezetvédelmi Nemzetközi 
Konferenciát. Bővebben:

http://www.delvidekkutato.hu/
http://felvidek.ma/2017/03/magyarorszag-es-dante-prokopp-maria-eloadasa-a-rovasban/
http://mta.hu/esemenynaptar/2017-03-23-regi-egyhazi-zene-sopronban-a-soproni-evangelikus-gyulekezet-zenei-archivumanak-kutatasa-1017
http://felvidek.ma/esemeny/eperjesi-hamvas-bela-napok-a-penteki-program/
http://www.eme.ro/fmtu/EME_FMTU-programfuzet_2017.pdf
http://www.papaialapitvany.org/tudomanyszervezes
http://foter.ro/cikk/20170401_imperiumvaltas_erdelyben_ez_tortent_a_trianon_elotti_honapokban
http://www.magyarszo.rs/hu/3334/vajdasag_magyarkanizsa/163052/Nem-hi%C3%A1ba-haltatok-meg.htm
http://kmf.uz.ua/event/cereco-2017/
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8. oldal

 A március végén, 
cambridge-ben 
megtartott hagyományos 
konferencián tartott elő-

adást Szakál Imre történész, a beregszászi 
ii. rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola tanára, az MTA köztestületének 
külső tagja Rusyns in Red: Ruska 
Kraina autonomous territory within the 
Hungarian Soviet Republic címmel.

Bővebben:

 Március 31-április 1. 
között rendezték meg  
a Kolozsvári 
Biológus Napokat.

Bővebben:

 április 2-án Vielfältige 
Beziehungen – Wittenberg und 
die Reformation in Ungarn, 
und die besondere Rolle von 

Philipp Melanchthon címmel tartott 
előadást a németországi Brettenben 
Makovitzky József patológus, 
hisztokémikus, a Heidelbergi Egyetem 
professor emeritusa, az MTA külső tagja. 

Bővebben:

    

 április 2-án 
                          Bécsben tartott 
előadást Kovács István 

történész, polonista Lengyel honvédek és 
légionisták a szabadságharcban és az 
emigrációban címmel.

Bővebben:

 április 4-én a Virtuális Bolyai 
Egyetem keretében 
Kolozsváron tartott előadást 
Fodor Pál turkológus 

történész, az MTA Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont főigazgatója Zrínyi és 
Szulejmán – mítosz és valóság címmel.

Bővebben:

 ugyanezen a napon szintén 
Kolozsváron tartott előadást 
Poór József közgazdász,  
a szent istván Egyetem 
professzora Az etikai 
attitűdök hatása  

a vállalatok emberi erőforrás 
gazdálkodására címmel.

Bővebben:

 április 5-én Megyesi 
Boldizsár szociológus, az 
MTA Társadalomtudományi 
Kutatóközpontjának 
tudományos főmunkatársa 
tartott előadást Kolozsváron 

A hagyományok felélesztése vagy 
divatkövetés: az ökológiai gazdálkodás 
intézményesülése és helyzete 
Romániában címmel.

Bővebben:

 április 5-én és 6-án 
csíkszeredában, illetve 
Kézdivásárhelyen tartott 

előadást Maróth Miklós orientalista, 
egyetemi tanár, akadémikus Az iszlám 

http://kmf.uz.ua/hu/foiskolank-oktatoi-cambridge-ben/
http://kab.ro/subpages/hir/18-kolozsv-ri-biol-gus-napok-885
http://www.melanchthon.com/Veranstaltungen/2017/2017-04.02_%20Makovitzky_SoVor.php
http://www.bornemisza.at/zeitung/BecsiPosta_2017_03.pdf
http://www.bolyait.ro/blog/2017/03/26/virtualis-bolyai-egyetem-fodor-pal-zrinyi-es-szulejman-mitosz-es-valosag/
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/events%2CPEventScreen.vm/event_id/1420/pageno/1/archived/false
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/events%2CPEventScreen.vm/event_id/1421/pageno/1/archived/false
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9. oldal

politika elméletének bizánci gyökerei 
címmel. Bővebben:

 április 5-én és 6-án négy 
heraldikai előadást tartott 
Kolozsváron Körmendi Tamás 

történész, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem docense. Bővebben:

április 5-7. között  
13. alkalommal rendezték 
meg Kolozsváron  

a Kárpát-medencei Környezettudomá-
nyi Konferenciát. Bővebben:

 27. tudományos 
ülésszakát tartotta meg  
a székelyföldi Kovásznán 

április 6-8. között az Erdélyi Múzeum-
Egyesület orvos- és gyógyszerész-
tudományi szakosztálya, illetve az MTA 
Kolozsvári Területi Bizottsága.

Bővebben:

 április 7-én rendezték meg New 
yorkban az Amerikai Magyar 
Akadémikusok Társaságának 
(AMAT) II. konferenciáját, 

melynek fő előadását Freund Tamás 
neurobiológus, az MTA alelnöke tartotta.

Bővebben:

 április 8-án szabadkán tartották 
meg az idei Vajdasági Magyar 

Tudóstalálkozót Tudományos távlatok 
címmel. Bővebben:

 Megemlékezést 
tartottak Budapesten 
április 10-én 

Görömbei András irodalomtörténész 
akadémikusról, az MTA Magyar 
Tudományosság Külföldön Elnöki 
Bizottságának és a domus Kuratóriumnak 
korábbi elnökéről.

Bővebben:

 április  
               10-ével 
előadás-sorozat 
indult Nagyváradon 

szent Lászlóról. Az első előadás címe: 
„Szög lovamnak patkónyoma” –  
szent László emlékezete a székelyföldön.

Bővebben:

 április 13-án Kolozsváron 
tartott előadást Martonyi 
János jogtudós, egyetemi 
tanár A világkereskedelem 
szabályozásának dilemmái 
címmel.

Bővebben:

 április 15-én Élnem 
adjatok és energiát! 

címmel Washingtonban tartott előadást 
Lőwy Dániel vegyészkutató, a Virginia 
állambeli Alexandria Nova Egyetem 
docense, az MTA köztestületének külső 
tagja.

Bővebben:

http://csik.sapientia.ro/hu/hirek/dr-maroth-miklos-lesz-az-ezust-akademia-eloadoja
http://kmti.hiphi.ubbcluj.ro/node/470
http://www.kmktk2017.kv.sapientia.ro/
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/events%2CPEventScreen.vm/event_id/1431/pageno/1/archived/false
http://nymtt.org/lectures.html
http://vmat.rs/2017/03/12/konferencia-felhivas/#more-1148
http://mta.hu/i-osztaly/emlekbeszed-gorombei-andras-1945-2013-akademikus-folott-107554
http://ptki.partium.ro/hu/hirek/szog-lovamnak-patkonyoma-szent-laszlo-emlekezete-a-szekelyfoldon
http://jog.sapientia.ro/hu/tudomanyos-elet/dr-martonyi-janos-egyetemi-tanar-volt-kulugyminiszter-lesz-az-egyetemi-estek-kovetkezo-meghivott-eloadoja
http://nyugatihirlevel.hhrf.org/
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10. oldal

 A TudOMáNy szOLGáLATáBAN

 A romániai egyetemek 
közül idén is legelső 

helyen szerepel a kolozsvári  
Babeș–Bolyai Tudományegyetem  
a Webometrics (ranking Web of World 
universities) rangsorban.

Bővebben:

 A közelmúltban elhunyt,  
Nobel-díjas Oláh György 
kémikusról, az MTA tiszteleti 
tagjáról emlékezik meg  

a Magyar Tudomány című folyóiratban 
Hargittai István.

Bővebben:

éVFOrduLóK, TudOMáNyTÖrTéNET

 éppen 300 éve született  
a felföldi Nagyszombat-
ban Weiss Ferenc 
Xaver (Franciscus) 

jezsuita matematikus és csillagász,  
a nagyszombati, majd a budai 
obszervatórium létrehozója és igazgatója.

Bővebben:

 230 esztendeje a felföldi 
szakolcán született 
Czinár Mór Pál bencés 
természettantanár, 
történész, az MTA 
levelező tagja,  

Jedlik ányos tanára. Bővebben:

 Pozsonyszentgyörgyön 
született 185 évvel ezelőtt 
Vámbéry Ármin földrajzi 
felfedező, orientalista, 
akadémikus.

Bővebben:

 A kárpátaljai Visken született 
175 évvel ezelőtt Fehér 
Ipoly Kálmán bencés tanár, 
fizikus, pannonhalmi főapát, 
az MTA tiszteleti tagja.

Bővebben:

 Az erdélyi Erzsébetvárosban 
(korábban Ebesfalva) 
született 130 évvel ezelőtt 
Szőkefalvi-Nagy Gyula 
matematikus, egyetemi 
tanár, akadémikus.

Bővebben:

 A felföldi Gyetván született  
120 esztendeje Lassovszky 
Károly csillagász, geofizikus, 
egyetemi tanár, a bostoni 

smithsonian Astrophysical Observatory 
osztályvezetője.

Bővebben:

 A bánsági Karánsebesen született 
115 éve Schmidt Eligius 
Róbert bányamérnök, 
geológus, hidrogeológus,  

a Budapesti Műszaki Egyetem professzora.
Bővebben:

http://news.ubbcluj.ro/hu/a-hazai-egyetemek-kozul-2017-ben-is-legelso-helyen-szerepel-a-bbte-a-webometrics-ranking-web-of-world-universities-rangsorban/
http://www.matud.iif.hu/2017/04/05.htm
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=weiss
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=czinar
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=vambery
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=feherip
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=szokefalvi
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=lassovszky
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=schmidter
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 105 évvel ezelőtt született 
Ronkay Ferenc 
gépészmérnök, a Budapesti 
Műszaki Egyetem professzora.

Bővebben:

 Kerek száz éve született Gáll 
Ernő szociológus, filozófus 
professzor, a Bolyai Egyetem 
prorektora, a román 

Tudományos Akadémia levelező tagja.
Bővebben:

 95 éves lenne Szamosi Géza 
elméleti fizikus, a montreali 
concordia Egyetem science 
college-ának igazgatója, 

egyetemi tanár. 
Bővebben:

FELHíVásOK

 Eddig nem látott 
perspektívából 
nézhetik meg  
a világhálón az MTA 
több mint 150 éve álló 
palotáját.

Bővebben:

 A migrációról és  
a kisebbségekről rendeznek 
angol nyelvű konferenciát 
Nagyváradon május 18-19. között.
A jelentkezési határidő: április 22.

Bővebben:

 Október 20-án  
néprajzi  
konferenciát rendeznek 
Kolozsváron.

A jelentkezési határidő: május 25.
Bővebben:

 Hatodik alkalommal 
rendezik meg Kolozs-
váron az interdiszcip-

lináris párbeszéd konferenciát Mikro- és 
makrovilágok címmel.

A jelentkezési határidő: június 15.
Bővebben:

 Az Amerikai Magyar 
Orvosszövetség 
hagyományos nyári 
konferenciáját augusztus  

25-26. között rendezi meg Balatonfüreden. 
Bővebben:

  
Az Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kara október 
19-21. között nemzetközi tudományos 
konferenciát rendez szabadkán A korszerű 
oktatás kihívásai címmel.

Bővebben:

 Az Amerikai Magyar 
Orvosszövetség hagyományos 
konferenciáját 49. alkalommal,

október 29-november 3. között rendezi 
meg sarasotában. 

Bővebben:

http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=ronkay
http://szabadsag.ro/-/gall-erno-evszazada
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=szamosi
http://mta.hu/mta_hirei/szeretne-korberepulni-az-akademia-szekhazat-107492
http://mta.hu/mta_hirei/szeretne-korberepulni-az-akademia-szekhazat-107492
http://kab.ro/subpages/hir/felh-v-s-n-prajzi-konferenci-ra-890
http://www.bolyait.ro/blog/2017/03/27/konferenciafelhivas-mikro-es-makrovilagok-interdiszciplinaris-parbeszed-vi/
https://hmaa.org/meeting/balatonfured/
http://magister.uns.ac.rs/Koszeru-oktatas-kihivasai/tartalom/971/
https://hmaa.org/meeting/


HÍRLEVÉLVII. évfolyam 4. szám 2017. április 15.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN  ELNÖKI BIZOTTSÁG

HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE

12. oldal

 A Vajdasági  
Magyar Felsőoktatási 
Kollégium 2017. 

november 24-26. között Újvidéken rendezi 
meg a 16. Vajdasági Magyar 
Tudományos Diákköri Konferenciát, 
melynek top-témája a tenger.

A jelentkezési határidő: október 1.
Bővebben:

http://vmtdk.edu.rs/16-vmtdk-felhivas
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Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság hírlevele

2017/4. szám

Felelős kiadó: Kocsis Károly elnök 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 

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

A hírlevél korábbi számai megtekinthetők 
az MTA honlapján.

mailto:mtkhirlevel@titkarsag.mta.hu
http://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/hirlevel-105577
http://mta.hu/cikkek/?node_id=26241
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HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

HUNGARIAN SCIENCE ABROAD  
PRESIDENTIAL COMMITTEE

Gosztonyi György 
(Budapest, 1932. március 30.)

a Magyar Tudományos Akadémia 
külső tagja 

Georg Gosztonyi was born on 
March 30, 1932 in Budapest. 
He received his diploma 
as doctor of Medicine at 

the semmelweis Medical university, 
Budapest, in 1956. Between 1956-1968 
he worked at the clinic of Neurology 
and Psychiatry of the Medical university 
in Pécs, from resident to senior lecturer, 
as a co-worker of Professor istván 
Környey. in 1966-1968 he was chief of 
the neuropathological laboratory of the 
clinic. From 1968 to 1980 he worked as 
senior lecturer of neurology and psychiatry 
at the semmelweis Medical university, 
Budapest. in 1965-1966 he was research 
fellow of the Medical research council 
Laboratories, carshalton, surrey, England. 
He married Eva Kerpel-Fronius in 1962; 
they have two sons. in 1972-1980 he 
was also consultant neurologist of the 

Gosztonyi György 1932. 
március 30-án született 
Budapesten. 1956-ban  
szerzett orvosi diplomát  

a semmelweis Orvostudományi 
Egyetemen. 1956-tól 1968-ig a Pécsi 
Egyetem neurológiai tanszékén dolgozott 
Környey istván professzor munkatársaként, 
először rezidensként, majd egyetemi 
tanársegédként. 1966-68-ban a Neuro-
patológiai Laboratórium vezetője 
volt, 1968-tól 1980-ig a semmelweis 
Orvostudományi Egyetemen oktatott 
neurológiát és pszichiátriát. 1965- 
66-ban kutatói ösztöndíjas volt Angliában, 
a surrey-i Orvostudományi Kutató 
Laboratóriumban. 1962-ben feleségül vette 
Kerpel-Fronius évát, két fiuk van. 1972-től 
1980-ig a budapesti ér- és szívsebészeti 
intézet tanácsadó neurológusa volt. 
Tudományos fokozatát (kandidátus) 
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II. oldal

Gosztonyi GyörGy orvosi tudományok

National institute of Vascular and Heart 
surgery in Budapest. in 1979 he became 
a Ph.d. degree. He was invited in 1980 
as visiting professor at the institute of 
Neuropathology at the Freie universität 
Berlin (Free university, Berlin), where 
he was appointed professor in 1984 and 
served as deputy director of the institute of 
Neuropathology in 1985-1998. He is still 
active in research also after his retirement. 
Professor Gosztonyi lives in Berlin while 
spending time with family and friends in 
Hungary as well.  
His main field of research includes 
neuropathology, neurovirology and 
muscle pathology. in addition to over 
100 publications, he was editor of the 
Proceedings of the Viith international 
congress of Neuropathology 1974 and The 
Mechanisms of Neuronal damage in Virus 
infections of the Nervous system (current 
Topics in Microbiology and immunology, 
Vol. 253), published by the springer-Verlag 
in 2001. He is honorary member of the 
international society of Neuropathology, 
member of the American Association for 
the Advancement of science, the American 
Association of Neuropathologists, the 
British Neuropathological society, the 
international Brain research Organization, 
the French society of Neuropathology 
(société Française de Neuropathologie), 
the German society for Neuropathology 
and Neuroanatomy (deutsche Gesellschaft 
für Neuropathologie und Neuroanatomie), 
the Hungarian society of Neuropathology, 

1979-ben szerezte. 1980-ban meghívták 
Berlinbe, vendégprofesszorként kezdett 
dolgozni a berlini Freie universität 
neuropatológiai tanszékén, ahol 1984-ben 
professzor lett, 1985 és 1998 között pedig  
a neuro-patológiai intézet igazgató-
helyettese. Jelenleg nyugalmazott egyetemi 
tanár, de még mindig aktív kutatómunkát 
végez. Gosztonyi professzor Berlinben él, 
de sok időt tölt Magyarországon  
a családdal és barátaikkal.
Fő kutatási területe a neuropatológia,  
a virológia és az immunológia. Több mint 
100 publikáció mellett szerkesztője volt 
a Proceedings of the Viith international 
congress of Neuropathology 1974 (Vii. 
Nemzetközi Neuropatológiai Kongresszus, 
1974. jegyzőkönyvének) és a springer 
Kiadó által 2001-ben kiadott The 
Mechanism of Neuronal damage in Virus 
infections of the Nervous system (current 
Topics in Microbiology and immunology) 
kötetnek. 
Tiszteletbeli tagja a Nemzetközi 
Neuropatológiai Társaságnak, és tagja 
számos további szervezetnek: American 
Association of Neuropathologists, British 
Neuropathological society, international 
Brain research Organization, société 
Francaise de Neuropathologie, deutsche 
Gesellschaft für Neuropathologie und 
Neuroanatomie, Magyar Neuropatológiai 
Társaság, Berliner Medizinische 
Gesellschaft, Ernst reuter Gesellschaft der 
Freien universität Berlin. Alapító tagja  
a német–magyar tudományos 
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III. oldal

Gosztonyi GyörGy orvosi tudományok

the Berliner Medizinische Gesellschaft, 
and the Ernst reuter Gesellschaft der 
Freien universität Berlin. He is founding 
member of the dennis Gabor Gesellschaft.
He was the recipient of the charles 
schaffer Memorial award of the Hungarian 
society of Neurology and Psychiatry in 
1976 and the Kálmán sántha Memorial 
award in 2009. in 2003 he became 
doctor honoris causa of the semmelweis 
university, Budapest.
On the occasion of his 85th 
birthday a scientific symposium 
– Forschungsergebnisse in 
Neurowissenschaften – deutschland und 
ungarn (research results in Neurosciences 
– Germany and Hungary) was arranged in 
his honour at the Hungarian Embassy in 
Berlin on 28 April 2017. 
in 2004 he was elected external member of 
the Hungarian Academy of sciences in the 
section of Medical sciences.

We asked three questions to Professor 
Georg Gosztonyi. The questions and 
his short answers follow.

1. Hungary is very proud of its „grey 
matter”, the scientific performance is 
considered one of the country’s most 
important results. How important do you 
think Hungary is in the scientific world of 
the 21st century?

együttműködés érdekében létrehozott 
berlini Gábor dénes Társaságnak.
1976-ban schaffer Károly emlékéremmel, 
2009-ben sántha Kálmán emlékéremmel 
tüntették ki. 2003-ben a semmelweis 
Egyetem tiszteletbeli doktora lett.
85. születésnapja alkalmából a berlini 
Magyar Nagykövetségen – munkásságának 
tiszteletére – tudományos szimpóziumot 
rendeznek Forschungsergebnisse in 
Neurowissenschaften – deutschland und 
ungarn (Kutatási eredmények  
az idegtudományok területén – 
Németország és Magyarország) címmel.
2004-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia külső tagjává választották  
az Orvosi Tudományok Osztályában.

Három kérdést tettünk föl Gosztonyi 
György professzor úrnak. A kérdéseket 
és a rövid válaszokat az alábbiakban 
közöljük.

1. Magyarország nagyon büszke  
a szürkeállományára, a tudományos 
teljesítmény az ország egyik legfontosabb 
eredményének számít. Hogyan ítéli meg 
Magyarországnak a 21. századi tudomány 
világában betöltött szerepét?

Gosztonyi György: A „szürkeállomány” 
és tehetség jelenléte jó tudományos 
teljesítmény létrejöttéhez nem elegendő. 
Az agyállományt kora gyermekkortól kell 
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Georg Gosztonyi: The presence of „grey 
matter” and talented brains is not enough 
for good scientific performance. The brains 
must be trained from early childhood on, 
excellent and widespread education is 
an indispensable prerequisite for a high 
grade scientific performance in later years. 
The other prerequisite in most branches 
of scientific performance is optimal 
financial support of research programs. 
An actual proof for this prerequisite is 
illustrated by the anxiety of us scientists 
as to whether the new president will 
be ready to support sufficiently their 
research projects. Numerous articles on 
this topic can be found in recent issues 
of science. According to economists, the 
best investment for enterprises and also 
for states is the ample support of scientific 
research and innovations.  

2. A great number of excellent Hungarian 
scientists live and work outside Hungary. 
What do you think of your national and 
professional identity with reference to your 
scientific career? 

Georg Gosztonyi: i think that questions 
of national and professional identities may 
support or eventually hinder the evolvement 
of a scientific carrier. i am convinced that 
highly differentiated personalities can 
harbour easier multiple, parallel identities 
and this attitude can even support their 
scientific carrier. Naturally, exceptions are 
extremely opposing personality features. 

edzeni, foglalkoztatni; a kiváló és széles 
körű képzés nélkülözhetetlen előfeltétele 
a későbbi években elvárt magas szintű 
tudományos teljesítménynek.   
A tudományos teljesítményeknek  
a legtöbb tudományágazatban elvárt 
további előfeltétele a kutatási programok 
optimális anyagi támogatása. Ezen 
előfeltétel fontosságának egyik aktuális 
bizonyítéka az usA tudósainak az az ag-
godalma, vajon az új elnök készen áll-e 
majd a kutatási terveket kellő mértékben 
támogatni. Közgazdász szakemberek 
szerint vállalkozók, sőt, államok számára is 
a legjobb befektetés a tudományos kutatás 
és az újítások bőkezű finanszírozása.

2. sok magyar tudós él és dolgozik 
Magyarország határain kívül. Milyen 
összefüggést lát nemzeti/etnikai 
hovatartozása és tudományos pályafutása 
között?

Gosztonyi György: Úgy gondolom, 
hogy a nemzeti és szakmai identitás 
kérdései elősegíthetik vagy esetleg 
hátráltathatják a tudományos pályafutás 
kibontakoztatásának lehetőségeit. Meg 
vagyok győződve arról, hogy magas 
szintű differenciáltsággal rendelkező 
személyiségek könnyebben adnak helyet 
többszörös, párhuzamos identitások 
számára, és hogy ez a képesség 
tudományos pályafutásukat is elősegíti. 
Természetesen szélsőségesen ellentétes 
személyiségvonások kivételt képeznek.
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3. We live in a changing world facing 
problems unknown earlier. Which areas of 
research can meet the most urgent demands 
of our days?

Georg Gosztonyi: i think that most urgent 
measures to protect our environment 
must have absolute priority to secure 
the survival of the blue planet. Efforts 
for the solutions of energy demands 
have of course fundamental importance. 
containment of overpopulation and 
maintenance of a healthy lifestyle, 
prevention of major disabilities need 
much more efforts. According to  the 
World Health Organisation the epidemic-
like increase in the prevalence of obesity 
and depressive illness will soon surpass 
the prevalence of neoplastic and cardio-
vascular diseases and endanger the survival 
of the human race. Therefore, all these 
problems require the intensification of 
scientific research in numerous disciplines 
in an imperative way.
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3. Változó világunkban korábban 
ismeretlen problémákkal szembesülünk. 
Véleménye szerint melyik tudományterület 
kutatásai adhatnak leginkább választ
korunk legégetőbb kérdéseire?

Gosztonyi György: Úgy gondolom, 
hogy a környezet védelmét szolgáló 
intézkedéseknek a kék bolygó túlélésének 
biztosítása érdekében abszolút elsőbbséget 
kell juttatni. Az energiaigények biztosítását 
célzó törekvések támogatása alapvető 
fontosságú. A túlnépesedés fékezésének, 
az egészséges életmód fenntartásának és 
a súlyos népbetegségek megelőzésének 
biztosítására sokkal több erőfeszítést kell 
tenni. Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) előrejelzése szerint a kövérség 
és a depressziós megbetegedések 
gyakoriságának járványszerű növekedése 
a daganatos, valamint a szív-érrendszeri 
betegségek gyakoriságát belátható időn 
belül túlszárnyalja. E problémák tehát  
a tudományos kutatómunkának fokozását 
számos tudományágban parancsoló módon 
megkövetelik.
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