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Tisztelt Olvasóink! 

Lezajlott az MTA 188. közgyűlése, melyen újraválasztották  
az Akadémia vezetőit.
A testület egyebek mellett arról is határozott, hogy Alapszabá-
lyában módosítani fogja a Magyarország határain kívül élő 
magyar tudósok akadémiai státuszát.
A közgyűlés keretében tartottuk meg a Külső Tagok Fórumát, 
melyen Lovász László, az MTA elnöke – a hagyományoknak 
megfelelően – külhoni magyar tudóstársainknak adta át 
tudományos teljesítményükért az Arany Jánosról elnevezett 
díjakat és érmet. A díjátadást követő tudományos előadások  
a magyar–magyar együttműködést példázták. 

Kocsis Károly elnök
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2. oldal

ELisMErésEK, díJAK

 Arany János-
életműdíjat kapott 
Putarich Ivánszky 
Veronika 

vízgazdálkodási szakmérnök, az Újvidéki 
Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára,  
az MTA köztestületének külső tagja.

Bővebben:

Arany János Kiemelkedő Tudományos 
Teljesítmény Díjat kapott:

 Egyed Emese 
irodalomtörténész,  
a kolozsvári Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem pro-

fesszora, az MTA köztestületének külső tagja;

 Lanstyák István 
nyelvész, a pozsonyi 
Comenius Egyetem 
professzora, az MTA 

köztestületének külső tagja.
Bővebben:

Arany János Fiatal Kutatói Díjat kapott:

 Papp Kinga nyelvész,  
az Erdélyi Múzeum-Egye-
sület Kutatóintézetének 
munkatársa, az MTA 

köztestületének külső tagja;

 Sebők Szilárd nyelvész,  
a Termini Magyar Nyelvi 
Kutatóhálózat pozsonyi 
projektkoordinátora,  

az MTA köztestületének külső tagja.
Bővebben:

Arany János-érmet kapott:

 Basa Molnár Enikő 
irodalomtörténész, az 
American Hungarian 
Educators Association 

(AHEA) megalapítója, hosszú ideig elnöke, 
az MTA köztestületének külső tagja;

 Dávid László 
kutatómérnök professzor, 
a sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem 

rektora, az MTA köztestületének külső tagja;

 Deák Ernő történész,  
az Osztrák Tudományos 
Akadémia korábbi 
tudományos munkatársa,  

az Österreichisches institut für Ungarische 
studien főtitkára, az MTA köztestületének 
külső tagja;

 Gyenge Csaba 
gépészmérnök,  
a Kolozsvári Műszaki 
Egyetem professor 

emeritusa, az MTA külső tagja;

http://mta.hu/kozgyules2017/kulso-tagok-foruma-mta-188-kozgyules-2017-107693
http://mta.hu/kozgyules2017/kulso-tagok-foruma-mta-188-kozgyules-2017-107693
http://mta.hu/kozgyules2017/kulso-tagok-foruma-mta-188-kozgyules-2017-107693
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3. oldal

 Gyéresi Árpád 
gyógyszerészkutató,  
a Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti 

Egyetem professzora, az MTA 
köztestületének külső tagja;

 Selinger Sándor fizikus,  
a sYsCOMP-sZÁMALK 
Kft. korábbi igazgatója,  
az Erdélyi Magyar Műszaki 

Tudományos Társaság alapítója és első elnö- 
ke, az MTA köztestületének külső tagja;

 Tigyi Gábor kuatóorvos, 
a University of Tennessee 
professzora, tudományos 
rektorhelyettese,  

az MTA külső tagja.
Bővebben:

 A sapientia Erdélyi 
Magyar Tudomány-
egyetem Doctor Honoris 
Causa címet adományo-

zott Vékás Lajos jogtudós akadémikusnak, 
az MTA elnökhelyettesének.

Bővebben:

 Pro Patria-díjat kapott 
Csáky Károly felvidéki 
néprajzkutató, az MTA 
köztestületének külső tagja.

Bővebben:

 Kiváló eredményeket 
értek el a kolozsvári 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem 
hallgatói az Országos Tudományos 
diákköri Konferencián.

Bővebben:

 Aranyfokozatot értek el  
a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetemen 
kutató középiskolás 

diákok stuttgartban, a XXiV. international 
Conference of Young scientists 
rendezvényen.

Bővebben:
KUTATÁsOK

 A Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem 
munkatársai  
a Scientific 
Reports 
tudományos 

folyóiratban közölték kutatásukat  
a paraziták lehetséges szerepéről komplex, 
többkirálynős hangyakolóniák 
kialakulásában. Bővebben:

Címoldalon számolt be a ScienceDaily  
a sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem ökológus oktatóinak, Balog 
Adalbert professzornak és Hartel Tibor 
docensnek a kutatási eredményeiről. 

Bővebben:

http://mta.hu/kozgyules2017/kulso-tagok-foruma-mta-188-kozgyules-2017-107693
http://www.sapientia.ro/hu/hirek/vekas-lajos-a-sapientia-emte-elso-diszdoktora
http://www.hirek.sk/itthon/20170429132742/Iden-Csaky-Karoly-neprajzkutato-kapta-a-Patria-dijat.html
http://news.ubbcluj.ro/hu/kivalo-bbte-s-eredmenyek-az-idei-orszagos-tudomanyos-diakkori-konferencian/
http://www.sapientia.ro/hu/hirek/sapientian-kutato-kozepiskolasok-vilagsikere-a-stuttgarti-icys-en
http://news.ubbcluj.ro/hu/bbte-s-biologusok-kutatasa-a-scientific-reports-folyoiratban/
http://www.sapientia.ro/hu/hirek/cimoldalon-szamolt-be-a-sciencedaily-a-sapientia-emte-oktatoinak-kutatasi-eredmenyeirol


HÍRLEVÉLVII. évfolyam 5. szám 2017. május 15.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN  ELNÖKI BIZOTTSÁG

HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE

4. oldal

  

 A világ ötödik legjelentősebb 
tudományos folyóiratában,  
a Journal of Cleaner 
Production nevű folyóiratban 

jelenik meg júniusban a szabadkai 
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 
kutatócsapatának tanulmánya Teach it to 
sustain it! Environmental attitudes of 
Hungarian teacher training students in 
serbia címmel. Bővebben:

 A kolozsvári Babeș-
Bolyai Tudomány-
egyetem kutatócsoportja 
adatbázist készített  

a történelmi Erdély lakosságának 
adataiból.

Bővebben: 

 A székelyföldi munkamigráció 
témájában végzett kutató-
munkájáról számolt be Bodó 
Julianna, az MTA köztestüle-

tének külső tagja és Biró Z. Zoltán 
Budapesten. Bővebben:

 Beregszászban bemutatták  
a TANDEM 2016 
szociológiai kutatást, amely 
Kárpátalja lakosságának 
együttélési viszonyait 
vizsgálta, különös tekintettel 

az ukrán és a magyar lakosságra.
Bővebben: 

 Honfoglalás korabeli 
temetkezési helyre 
bukkantak 
dunaszerdahelyen.

Bővebben:

 Elindult  
a hetvenéves 

Tiszatáj folyóirat online archívuma, benne 
a határon túli magyar irodalom 
alkotásaival. Bővebben:

 Előkerült  
a Bátky 
Zsigond és 
Kogutowicz 
Károly által 
tervezett 

trianoni etnikai térkép eredeti példánya, 
amely digitalizálva, georeferálva most már 
a világhálón is hozzáférhető.

Bővebben: 

 saját építésű drónt és saját 
fejlesztésű mesterséges 
intelligenciát fejlesztett a 
csíkszeredai Imets Tamás 

középiskolás diák, amelyeket Brüsszelben 
is bemutatott. Bővebben:

sZErVEZETi HírEK

 Lovász László 
matematikus, az MTA 
újraválasztott elnöke 
ismét Kocsis Károly 

http://magister.uns.ac.rs/Vilagszinvonalu-folyoiratba-kerult-az-mttk-tanulmanya/tartalom/1007/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/adatbazis-keszult-a-tortenelmi-erdely-lakossaganak-adataibol
http://www.szimbiozisnapok.antroport.hu/program.php?aktprog=813
http://kmf.uz.ua/event/tandem-2016-szociologiai-kutatas-karpataljai-bemutatoja/
http://www.hirek.sk/multunk/20170418151610/Honfoglalas-korabeli-temetkezesi-helyre-bukkantak-Dunaszerdahelyen.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2017/04/elindult-a-hetveneves-tiszataj-folyoirat-online-archivuma.html
http://mta.hu/sajtoszemle/megtalaltak-a-trianoni-oriasterkepet-mar-az-interneten-is-bongeszheto-107656
http://www.maszol.ro/index.php/tech-tudomany/80595-eletment-dront-fejlesztett-imets-tamas-csikszeredai-feltalalo
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5. oldal

geográfus akadémikust, az MTA CsFK 
Földrajztudományi intézetének igazgatóját 
kérte föl a Magyar Tudományosság  
Elnöki Bizottsága elnökéül.

Bővebben:

Hat év után lejárt a man-
dátuma Paládi-Kovács 
Attila néprajzkutató 
akadémikusnak az MTA

 Domus Kuratóriuma élén. 
Munkáját az MTA 
Közgyűlés Külső Tagok 
Fórumán Lovász László 

akadémikus, az MTA elnöke köszönte meg. 
Egyben fölkérte Kontra Miklós nyelvészt, 
a Károli Gáspár református Egyetem 
professzorát az elnöki teendők ellátására.

Bővebben:
    

  Megtartotta évi rendes 
közgyűlését az Ausztriai 
Magyar Kutatóintézet 
Bécsben. 

Bővebben:

 Közös 
egyetem-
történeti 

kutatásokról írt alá együttműködési meg-
állapodást a Szegedi Tudományegyetem és  
a kolozsvári Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem.

Bővebben: 

PUBLiKÁCióK

MAKKAI BÉLA

HATÁRON TÚLI MAGYAR SAJTÓ 
– TRIANON ELŐTT  Megjelent és letölthető  

a világhálóról Makkai Béla 
Határon túli magyar sajtó – 
Trianon előtt című kötete.

Bővebben:

 Budapesten jelent meg Kurcz 
Ádám István Gion Nándor művei 
és műhelytitkai című kötete  
a vajdasági íróról, irodalom-

történészről. Bővebben:

 Megjelent és letölthető a világ-
hálóról az Újvidéki Egyetem 
szabadkai Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Karának Évkönyv 

2016. Tanulmánygyűjtemény című 
időszaki kiadványa. szerkesztette Samu 
János Vilmos és Horák Rita.

Bővebben:

 Megjelent Tóth Lajosnak  
az erdélyi magyar orvosokról 
írott Emlékezés orvosainkra 

című monográfiája.
Bővebben:

 Kolozsváron jelent meg  
az Események, folyamatok, 
szövegek című konferenciakötet. 
szerkesztette Keszeg Vilmos  

(az MTA köztestületének külső tagja), 
Benke András és Bilibók Renáta.

Bővebben:

http://mta.hu/kozgyules2017/kulso-tagok-foruma-mta-188-kozgyules-2017-107693
http://mta.hu/kozgyules2017/kulso-tagok-foruma-mta-188-kozgyules-2017-107693
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2842648/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/egyuttmukodik-a-szegedi-egyetem-es-a-kolozsvari-bbte
http://mtmi.hu/dokumentum/987/Hataron_tuli_magyar_sajto__Trianon_elott.pdf
http://szabadmagyarszo.com/2017/05/01/gion-nandor-tortenelmi-regenyeirol-4-resz/
http://magister.uns.ac.rs/Evkonyv-2016/kiadvany/295/
https://allevents.in/sepsiszentgyorgy/nagy-lajos-eml%C3%A9kez%C3%A9s-orvosainkra-c%C3%ADm%C5%B1-k%C3%B6nyv%C3%A9nek-bemutat%C3%B3ja/133550327185586
http://hunlit.lett.ubbcluj.ro/hu/hirek/esemenyek-folyamatok-szovegek
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6. oldal

 Megjelent a Tegnap és ma. 
romakutatások a székelyföldi 
térségben című kötet. 
szerkesztette: Biró Z. Zoltán és 

Jakab Judit. Bővebben:

0   
 

 
 
 
 
 

XXVIII. ÉVFOLYAM, 3–4. SZÁM  2017. MÁRCIUS–ÁPRILIS

AZ  ERDÉLYI  MAGYAR  MŰSZAKI  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG 
 HÍRLEVELE

Beszámoló a  
XIX. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferenciáról

 
A Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia (BKF) 18 év erdélyi barangolás után tért

vissza helyszínileg Kolozsvárra. Azt gondolhatnánk, hogy ezzel a kör bezárult és nincsenek
már olyan jelentős erdélyi helyszínek, amelyeken nem szerveztek BKF-et, pedig közel sem er-
ről van szó. A BKF Kolozsváron második alkalommal való megszervezésének apropója ugyan-
is a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen (BBTE) éppen 20 éve újraindult magyar tannyelvű
geológus képzés szolgáltatta. Ezért nem volt véletlen az sem, hogy a konferencia szombati elő-
adásaira az egykori Farkas utcában található Báthory István Elméleti Líceumban került sor,
ahonnan gyönyörűen rálátni a BBTE főépületére és annak Geológiai Intézetére. 

 

 
A BKF csütörtök (március 30.) délután kezdődött regisztrációjakor már sokan régi isme-

rősként köszönthették egymást, így egykori diákok találkozhattak volt tanáraikkal vagy éppen
régóta nem látott szaktársak rázhattak kezet egymással. A résztvevők száma az előző évi konfe-
renciához hasonló volt (123 anyaországi, és 60 erdélyi). 

A másnapi kiránduláson a négy busznyi résztvevő a sokak által kevésbé ismert Kalotaszeg
különböző nevezetességeit vette számba. A bányászok és kohászok főként kulturális látnivaló-
kat látogattak meg a Kolozsvár – Bánffyhunyad – Körösfő – Magyargyerőmonostor –
Magyarvalkó – Kolozsvár útvonalon, a geológusok elsősorban földtanilag nevezetes lelőhelye-
ket vagy kőzetkibúvásokat kerestek fel a Kolozsvár – Bánffyhunyad (középkori templom) – Kö-
rösfő (karszt) – Magyargyerőmonostor (eocén Nummulites perforatus pad és az Öreghavasi
gránit) – Jegenye (eocén szelvény) – Pányik (riolitos dácit, kloritos és szericites palák és a
Pányiki-szoros + 18. századi ortodox fatemplom) – Andrásháza (eocén kontinentális tarka
agyagok) – Kolozsvár útvonalon. A szakmai kiránduláson több mint 20 elsőéves és másodéves
BBTE-s diák is részt vett, kalapálta szorgosan a kőzeteket, gyűjtötte az őslényeket. Ez a nagy-
számú, még csak tanulmányai elején levő diáksereg jelenléte mindenképpen a BKF kolozsvári
helyszínen való szervezésének látványos hozadéka. 

Szombaton (április 2.) a délelőtti megnyitót követően a plenáris előadások során a kohászat,
bányászat és földtan aktuális kérdéseiről hallgattak meg a résztvevők öt előadást. Ezek az acél-
ipar környezetei hatásaitól kezdve az üvegek kutatásán át egészen a ritka nyersanyagokig ölelte
fel a három tudományterület egyes részeit, az alábbiak szerint: 

 SZAKÁLL Sándor, Miskolci Egyetem, Ásványtani-Földtani Intézet 
Új ásványtani adatok a kritikus nyersanyagokkal kapcsolatban  
a Kárpát-Pannon régióban 

 TARDY Pál, Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés, Budapest 
A fenntartható fejlődés és a vaskohászat 

Dr. Silye Lóránd, konferencia elnök
(folytatás a következő oldalon) 

Beszámoló a  
Nemes Tihamér Országos 

Informatika versenyről 
 

Ebben a tanévben is a budapesti Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Informatika ka-
rán szervezték meg a Nemes Tihamér Or-
szágos Informatika Versenyt. Erdélyből 19 
diák vett részt, amelyből 13 Budapesten, 6 
pedig Marosvásárhelyen versenyzett. A 
résztvevő diákok három kategóriában mér-
ték össze programozói tudásukat. Az előző 
két forduló eredményei alapján bizakodóan 
nézhettünk a Kárpát-medencei döntő 6 órás 
versenye elé.  

Diákjaink idén is remekül helytálltak. 
Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Tempfli 
Levente (10. osztály, Kölcsey Ferenc Fő-
gimnázium, Szatmárnémeti), aki az össze-
sített 8. helyen végzett a 3. kategóriában, 
Beke-Szabó Bence (8. osztály, Báthory Ist-
ván Elméleti Líceum, Kolozsvár), aki az 
összesített 10. helyet szerezte meg az 1. ka-
tegóriában, valamint Lieb Hanna (9. osz-
tály Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szat-
márnémeti), aki a 17. helyezést ért el a 2. 
kategóriában, Kacsó Péter-Gábor (11. osz-
tály, Márton Áron Főgimnázium, Csíksze-
reda), aki 14. helyezést ért el a 3. korcso-
portban, valamint Veress Szilárd (12. osz-
tály, Ady Endre Elméleti Líceum, Buka-
rest), aki 16. helyezést ért el a 3. kategóriá-
ban. Ezek a diákok a legjobb 20-ba kerülé-
sükkel Tempfli Levente mellett kivívták a 
jogot az Olimpiai Válogatóversenyen való 
részvételre, ahol már a Magyarország diák-
olimpiai válogatottjába kerülés a tét.  

 
További eredmények: Nagy Boglárka (6. 

osztály, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szat-
márnémeti) 31. hely; Derzsi Dániel (9. osz-
tály, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Maros-
vásárhely) 20. hely; Molnár Krisztián (9. osz-
tály, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Maros-
vásárhely) 26. hely; Boboi Robert (10. osz-
tály, Báthory István Elméleti Líceum, Ko-
lozsvár) 51. hely; Pelok-Balázs István (10. 
osztály, Tamási Áron Elméleti Líceum, Szé-
kelyudvarhely) 55. hely; Ghiriti Edmond (10. 
osztály, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szat-
márnémeti) 56. hely; Fazakas Ábel (9. osz-
tály, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmár-
németi) 58. hely; Borneas Cristian-Benjamin 
(10. osztály, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, 
Szatmárnémeti) 66. hely; Demian Ervin-
István (10. osztály, Kölcsey Ferenc Főgimná-
zium, Szatmárnémeti) 74. hely; 

 

Demeter Csaba-Attila,  
informatika tanár 

Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti 
 

(folytatás a 3. oldalon)   Megjelent az Erdélyi Magyar 
Műszaki Tudományos Társaság 
EMT Tájékoztatójának 2017/3-
4. száma.

Bővebben:

 Megjelent az Erdélyi Múzeum 
2017/1., történettudományi 
száma.

Bővebben:

 Megjelent a kolozsvári Korunk 
folyóirat 2017. májusi tematikus 

száma Baltikum, balti kultúra címmel.
Bővebben:

 Recenziókat olvashatnak  
a világhálón az MTA Magyar 
Tudományosság Külföldön 
Elnöki Bizottságának tavaly 

megjelent, A nemzet mint tudományos 
közösség. Húszéves a Magyar Tudományos 
Akadémia Magyar Tudományosság 
Külföldön Elnöki Bizottsága 1996-2016 
című kiadványáról.

Bővebben:

 Összefoglalót olvashatnak a világ-
hálón a romániai Magyar 
doktorandusok és Fiatal Kutatók 

szövetsége által szervezett Velünk élő 
tudomány a RODOSZ Caféban című 
előadás-sorozatról.

Bővebben: 

 Beszámolót olvashatnak 
a világhálón a 18. 
alkalommal megrendezett 
Kolozsvári Magyar 

Biológus Napokról.
Bővebben:

 Interjút olvashatnak  
a világhálón a közel-
múltban Europa Nostra 
díjjal kitüntetett erdélyi 

Kallós Zoltán néprajzkutatóval.
Bővebben:

rENdEZVéNYEK

 Television and the Politics of 
Nostalgia in Hungary and 
Eastern Europe címmel tartott 
előadást április 20-án Cleveland-

ben Imre Anikó, a University of southern 
California film és média szakos tanszék-
vezető professzora. Bővebben:

 Április 20-án kerekasztal-
beszélgetést tartottak az Eötvös 

Loránd Tudományegyetemen a Moldvai 
Csángómagyar Oktatási Program új 
beszélőiről. Bővebben:

 Holokauszt és 
filozófia címmel 
rendeztek 
konferenciát 

http://www.kamintezet.ro/?q=node%2F113
http://www.emt.ro/hu/hirek/#1
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/news%2CPNewsScreen.vm/news_id/2688/pageno/1/archived/false
http://www.eirodalom.ro/szemle/item/3459-korunk-2017-5.html
http://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/kiadvanyok-105940
http://osztondijak.ro/news/Velnk-el-tudomany-a-RODOSZ-Cafeban
http://kab.ro/subpages/hir/besz-mol-a-18-kolozsv-ri-magyar-biol-gus-napokr-l-896
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/79526-a-tuleles-volt-a-tet-a-nepi-kultura-megmentese-kallos-zoltannal-beszelgettunk-valaszuton
http://humanities.case.edu/events/2017-joseph-violet-magyar-lecture-television-politics-nostalgia-hungary-eastern-europe/
http://www.btk.elte.hu/file/Kerekasztal_ELTE_170420.pdf
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7. oldal

Újvidéken április 20-án.
Bővebben:

 Április 20-22. között 
több helyszínen 
harmadik alkalommal 

rendezték meg a Székelyföld-konferenciát. 
Bővebben:

 Április 21-én  
a Bostoni Magyar 
Tudósklubban 
tartott előadást 

Perczel János elméleti fizikus,  
a Massachusetts institute of Technology 
doktorandusz hallgatója A kvantum-
számítógépről – közérthetően címmel.

Bővebben:

 Az örökségesítés új 
kontextusai. értéktárolás 
és értékvédelem a székely-

földön címmel rendeztek konferenciát 
Marosvásárhelyen április 21-én.

Bővebben:

 Április 21-22. között Idegen –
Străinul – Stranger címmel 
nemzetközi konferenciát rendeztek 

Csíkszeredában. Bővebben:

 Április 21-23-án zajlott le  
a muravidéki dobronakon  
a IV. Határon túli  
tudományos konferencia  

dr. Tomka Miklós emlékére. Bővebben:

 Április 22-én 
mentálhigiénés 
műhelykonferenciát 
rendeztek  

az előítéletekről és a kisebbségi létről  
a felföldi Léván. Bővebben:

 Április 24-én Egy kutatás 
margójára: A lean tudás 
átadása multinacionális 
vállalatokban – az ötlet 
megjelenésétől az eredmé-
nyekig címmel tartott 

előadást Kolozsváron Demeter Krisztina 
közgazdász, a Budapesti Corvinus 
Egyetem professzora.

Bővebben:

 Április  24-25-én növény-
mikrobiológiai konferenciát 
rendeztek Párizsban Kondorosi 
Ádám mikrobiológus 

akadémikus, a párizsi Centre nationale  
de la recherche scientifique Növénytani 
intézete néhány éve elhunyt  
igazgatójának emlékére.

Bővebben:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR. SIRATÓ ILDIKÓ  
A mai magyar zenés színház. Operett, musical, kortárs opera 
európai és nemzeti kontextusban 
Színházi és zenei példák az elmúlt évadok műsordarabjaiból 
2017. április 25., kedd, 18:30 óra 
 

 

 

 
Dr. Sirató Ildikó,  
színház- és 
irodalomtörténész 
 
Az Országos Széchényi 
Könyvtár Színháztörténeti 
Tárának vezetője, 
a Pannon Egyetem 
Irodalom- és 
Kultúratudományi Intézete 
Színháztudományi Intézeti 
Tanszékének docense.  
 
 

 
Az Ausztriai 
Magyar 
Kutatóintézet, az 
Ausztriai Magyar 
Egyesületek és 
Szervezetek 
Központi 
Szövetsége és a 
Bécsi 
Tudományegyetem 
Finnugor 
Tanszékének közös 
rendezvénye. 

 
Az előadás helye: 
a Bécsi Magyar 
Otthon 
előadóterme. 
 
 
 
 
 
Cím: 
Schwedenplatz 
2/I/9, 1010 Wien 
Tel.: 01 5326048 

  
További információ: andrea.seidler@univie.ac.at 

 
  Április 25-én Bécsben 

tartott előadást Sirató Ildikó 
színház- és irodalom-
történész, a Pannon Egyetem 
docense A mai magyar 
zenés színház. Operett, 

musical, kortárs opera európai és nemzeti 
kontextusban címmel. Bővebben:

http://www.magyarszo.rs/hu/3348/kozelet/163822/A-sz%C3%B6rny%C5%B1s%C3%A9gnek-nem-szabad-megism%C3%A9tl%C5%91dnie.htm
http://www.szekely-kongresszus.ro/magyar.htm
https://www.eventbrite.com/e/hungarian-event-42117-tickets-33399808727?aff=erelexpmlt
https://szekelyhon.ro/aktualis/migraciorol-es-szekelyfold-tarsadalmi-szerkezeterol-a-szekely-kongresszuson
http://csik.sapientia.ro/hu/hirek/nemzetkozi-konferencia-idegen-strainul-stranger
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174467604
http://felvidek.ma/2017/04/muhelykonferencia-az-eloiteletekrol-es-a-kisebbsegi-letrol-levan/
http://kab.ro/subpages/hir/besz-mol-dr-demeter-krisztina-el-ad-s-r-l-898
http://mta.hu/mta_hirei/konferenciat-rendeztek-kondorosi-adam-emlekerefranciaorszagban-107700
http://www.univie.ac.at/oeius/Sirato.pdf


HÍRLEVÉLVII. évfolyam 5. szám 2017. május 15.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN  ELNÖKI BIZOTTSÁG

HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE

8. oldal

 Április 26-án Nyelvé-
szeti szösszenetek 
címmel szimpóziu-
mot tartottak a bereg-

szászi ii. rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskolán. Bővebben:

 Április 28-án Forschungs-
ergebnisse in Neuro-
wissenschaften – Deutschland 
und Ungarn címmel tudo-

mányos szimpóziumot rendeztek Berlinben 
a 85 éves Gosztonyi György neuro-
patológus professzor, az MTA külső tagja 
tiszteletére. (Portréját az előző 
hírlevelünkben találják meg.)

Bővebben:

 Április 28-án A statisztika 
csapdái címmel tartott 
előadást Bázelben Oplatka 
Gábor, a zürichi Eidgenös- 

sische Technische Hochschule nyugalmazott
gépészmérnök professzora, az MTA külső 
tagja. Bővebben:

Kulturális, társadalmi és 
etnikai választóvonalak  
a 19. századtól napjainkig 

címmel tartottak konferenciát május 3-án 
Komáromban. Bővebben:

 Május 4-én Kolozsváron 
tartott előadást Hrubos 
Ildikó közgazdász,  
a Budapesti Corvinus 

Egyetem professor emeritája Globális 
trendek, új fejlemények a felsőoktatásban. 
címmel. Bővebben:

  Negyedik alkalommal rendezték 
meg Marosvásárhelyen május 5-7. 
között az Erdélyi Kertész és 

Tájépítész Konferenciát.
Bővebben:

 Május 9-én A bionikus ember 
címmel tartott előadást 
Zürichben Vörös János 
biofizikus, az Eidgenössische 

Technische Hochschule professzora.
Bővebben:

 A Virtuális 
Bolyai 

Egyetem keretében tartott előadást 
Kolozsváron május 9-én Ercsey-Ravasz 
Mária fizikus, a Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem kutatója, az MTA 
köztestületének külső tagja Agyi hálózatok 
modellezése: az egértől a majomig címmel.

Bővebben:

 Az értékek 
Akadémiája keretében 
május 9-én 
Kolozsváron tartott 

előadást A. Molnár Ferenc nyelvész,  
a Miskolci Egyetem professor emeritusa  
a Halotti beszéd és az Ómagyar Mária-
siralom vitatott értelmezési kérdéseiről.

Bővebben:

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/nyelveszeti-szimpoziumot-rendeztek-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.dennis-gabor.de/programme.html
https://www.magyarhaz.ch/index.php/esemenynaptar/esem%C3%A9ny%20r%C3%A9szletei/524/-/prof-em-dr-oplatka-gabor-a-statisztika-csapdai
http://www.te-ka.sk/wp-content/uploads/2016/02/TEKA_konferencia_2017.pdf
http://kv.sapientia.ro/hu/hirek/dr-hrubos-ildiko-tartott-eloadast-a-sapientia-emte-kolozsvari-karan
http://www.ms.sapientia.ro/hu/hirek/iv-erdelyi-kertesz-es-tajepitesz-konferencia
http://www.mmese.ch/meghivo.htm
http://www.bolyait.ro/blog/2017/04/25/virtualis-bolyai-egyetem-ercsey-ravasz-maria-agyi-halozatok-modellezese-az-egertol-a-majomig/
http://kab.ro/subpages/hir/a-moln-r-ferenc-el-ad-sa-az-rt-kek-akad-mi-ja-sorozatban-899
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9. oldal

 Május 10-én az MTA 
közgyűlése keretében 
rendezték meg Budapesten 
a Külső Tagok Fórumát, 

amelyen Vékás Lajos jogtudós, az MTA 
alelnöke elnökölt. A rendezvényen  
az Arany János-kitüntetések átadása után 
három, a külhoni és magyarországi 
együttműködést reprezentáló tudományos 
előadást hallgattak meg a résztvevők.

Bővebben:

 Departure and Arrival: 
Migratory Processes and 
Local responses from 
Ethnographic and 

Anthropological Perspective címmel 
rendezték meg május 9-13. között 
Kolozsváron a második finn–magyar–észt 
néprajzi konferenciát.

Bővebben:

 A folklór szemiotikája 
címmel tartott előadást 
május 10-én 
Nagyváradon Voigt 

Vilmos néprajzkutató, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem professor emeritusa.

Bővebben:

 A magyar népművészet 
címmel tartott előadást 
Nagyváradon Verebélyi Kincső 
néprajzkutató, az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem professzora.
Bővebben:

 A társadalom zenei képe címmel 
tartott előadást Nagyváradon 
Demeter Tamás filozófus,  
az MTA BTK Filozófiai 

intézetének tudományos főmunkatársa.
Bővebben:

 Május 12-13-án rendezték meg 
Nagyváradon a II. Erdélyi 
Történelemtudományi 
Doktorandusz Konferenciát.  

A plenáris előadást Egyed Ákos történész, 
az MTA külső tagja tartotta A Magyar 
Történelmi Társaság megalakulása és 
tevékenysége gróf Mikó Imre elnöksége 
idején (1867-1876) címmel.

Bővebben:

 A TUdOMÁNY sZOLGÁLATÁBAN

 63 éves korában elhunyt 
Juhász György 
hungarológus, 
irodalomtörténész,  

a délszláv térség kutatója, a rendszerváltás 
Történetét Kutató intézet és Archívum 
tudományos főmunkatársa.

Bővebben:

 Hetvenéves lenne Juhász 
Erzsébet irodalomtörténész,  
az Újvidéki Egyetem professzora, 
akiről a vajdasági Topolyán, a róla 

elnevezett könyvtárban emlékeztek meg.
Bővebben:

http://mta.hu/kozgyules2017/kulso-tagok-foruma-mta-188-kozgyules-2017-107693
http://www.kjnt.ro/infoteka/190
http://www.partium.ro/hu/hirek/voigt-vilmos-vendegeloadasa
http://www.partium.ro/hu/hirek/verebelyi-kincso-vendegeloadasa
http://www.partium.ro/hu/hirek/demeter-tamas-eloadasa-a-pke-n
https://www.facebook.com/events/397660563953964/permalink/417371021982918/
https://mno.hu/belfold/elhunyt-juhasz-gyorgy-irodalomtortenesz-2397300
http://www.magyarszo.rs/hu/3349/vajdasag_topolya/163900/Ma-is-aktu%C3%A1lis-ma-is-%C3%A9l%C5%91.htm
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10. oldal

éVFOrdULóK, TUdOMÁNYTÖrTéNET

 580 esztendeje született  
a szepességi Lőcsén Thurzó 
János bányagépész, a magyar 
bányászat első név szerint 
ismert, európai hírű műszaki 
fejlesztője. Bővebben:

 Az őrvidéki Németújváron 
született 485 évvel ezelőtt 
Beythe István természettudós, 
botanikus, protestáns prédikátor, 

az első magyar flóraleírás szerzője.
Bővebben:

 Berethalmon született 230 éve 
Bielz Mihály (Michael) erdélyi 
szász természetkutató, geológus, 
zoológus, kőnyomdász. Megala-

pította az erdélyi természettudósok 
társaságát. Bővebben:

 A felföldi Zselizen született  
165 éve Kherndl Antal mérnök, 
műegyetemi tanár, akadémikus, 
a Magyar Mérnök és építész 

Egylet egyik alapítója. 
Bővebben:

 Kerek 150 esztendeje született 
Nagyszebenben Hoór Tempis 
Mór villamosmérnök, műegye-
temi tanár, az elektrokémia 

magyar úttörője, akadémikus.
Bővebben:

 A ma horvátországi szlatinán 
145 évvel ezelőtt született 
Weszelszky Gyula kémikus, 
gyógyszerész, radiológus,  
a budapesti egyetem 
professzora.

Bővebben:

 140 éve selmecbányán 
született Fekete Zoltán 
erdőmérnök, a selmecbányai 
Akadémia professzora, rektora, 
akadémikus.

Bővebben:

  szintén 140 évvel ezelőtt 
született az erdélyi déván 
Nopcsa Ferenc paleonto-
lógus, geológus, a Földtani 
intézet igazgatója, 
akadémikus, a londoni 
geológiai társulat tagja.

Bővebben:

 Lembergben (ma Lviv) 
született 135 éve Julius Edgar 
Lilienfeld, osztrák-magyar 
származású amerikai fizikus, 

az Universität Leipzig professzora,  
az Amrad in Malden, Massachusetts kutatója.

Bővebben:

 A felföldi Üzbégen (más néven 
izbék, szlovákul Zbehy) született 
120 évvel ezelőtt Tihanyi 
Kálmán fizikus, 

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/thurzo_janos_szuletesnapja__1437
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=beythe
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=bielz
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=kherndl
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=hoor
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=weszelszky
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=feketez
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=nopcsa
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=lilienfeld
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11. oldal

villamosmérnök, feltaláló, az ikonoszkóp 
megalkotója.

Bővebben:

 120 éve született az erdélyi 
Árpástón Miháltz István 
geológus is, aki a szegedi 
egyetem tanszékvezető 

professzora, az Alföldre vonatkozó földtani 
összegzés megszerkesztője volt.

Bővebben:

 A bánsági szakálházán született 
115 éve Kazinczy László
gépészmérnök, műegyetemi tanár, 
kandidátus.

Bővebben:

 Az erdélyi Tordán született 
110 esztendeje Borbély Samu 
matematikus, mérnök,  
a kolozsvári Bolyai Egyetem 
professzora, a Budapesti 

Műszaki Egyetem tanszékvezető tanára,  
az Otto von Guericke Nehézgépipari 
Műegyetem (Magdeburg) matematikai 
intézetének igazgatója.

Bővebben:

FELHíVÁsOK

 22. alkalommal rendezi meg  
az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem az ELTE Kárpát-
medencei Nyári Egyetemet 

2017. július 11. és július 16. között.
A jelentkezési határidő: május 20.

Bővebben:

http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=tihanyi
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/mihaltz_istvan_szuletesnapja__1897
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=kazinczy
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=borbely
https://www.elte.hu/karpat-medencei-nyari-egyetem/felhivas
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12. oldal

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság hírlevele

2017/5. 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


Külhoni magyar tudósportréK

MAGYAr TUdOMÁNYOs AKAdéMiA

MAGYAr TUdOMÁNYOssÁG KÜLFÖLdÖN  
ELNÖKi BiZOTTsÁG

HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

HUNGARIAN SCIENCE ABROAD  
PRESIDENTIAL COMMITTEE
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külső tagja 

Ervin László was born in 
Budapest, on June 12, 1932. He is 
very different from the scientists 
whose portraits have been 

published – as he was a child of prodigy 
on the piano and grew up to become 
an internationally celebrated virtuoso. 
He gave his first piano concert with the 
Budapest symphony Orchestra at the 
age of nine. in 1947 he was awarded the 
highest degree (“Artist diploma”) of the 
Franz Liszt Academy of Budapest. After 
World War ii he continued his career as a 
pianist, he gave concerts first in Europe, 
then in 1948 the American debut took 
place in New York’s Town Hall. in 1957 he 
married Carita Jägerhorn af spurila, whom 
he called Marjorie, they have two sons. His 
music career went on up to 1960, he gave 
concerts all over the world. in 1960 he 

László Ervin Budapesten 
született, 1932. június 12-én. 
sokban különbözik a korábban 
bemutatott tudósoktól 

– zongorista csodagyerek volt, 
nemzetközileg ünnepelt virtuózként nőtt 
fel. Első koncertjét 9 éves korában adta 
a Budapesti szimfonikus Zenekarral. 
1947-ben a budapesti Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Akadémián megkapta  
a legmagasabb fokozatot, a művész-
diplomát. A ii. világháború után 
zongoristaként folytatta pályáját, először 
Európában koncertezett, majd 1948-
ban debütált Amerikában a New York-i 
Városházán. Zenei karrierje során – 1960-
ig – szerte a világon hangversenyezett. 
1957-ben feleségül vette Carita Jägerhorn 
af spurilát, akit csak Marjorie-nak 
nevezett, két fiuk van. 1960-ban úgy 
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resolved to pursue systematic research into 
philosophic/scientific questions.
in 1962 the family moved to Fribourg, 
switzerland, and he worked as 
research associate at the institute of the 
University’s East European studies, 
published several books and studies and 
played periodic concerts throughout 
Europe. in 1966 they went to the Us, 
where he taught at several universities 
(Yale, Princeton, Houston, Portland state, 
indiana and Northwestern University). 
in 1968 he became associate later full 
professor at the state University of 
New York. He co-edited the Value of 
inquiry, wrote and edited several books 
and papers. in 1973-1977 he organized 
and conducted the Club of rome’s 
international Goals of Mankind project, 
appointed as special fellow to the United 
Nations institute for Training and 
research (UNiTAr). in 1963 and 1968 he 
returned to Budapest to meet Hungarian 
philosophers. in 1985 he left the United 
states, moved to italy (Tuscany), where 
he began to work as an independent 
writer/researcher, created and headed 
the European Culture impact research 
Consortium institution at the institution of 
Culture in Budapest. in 1993 he proposed 
the creation of an artists’ and writers’ club 
at the 3rd World Congress of Hungarians, 
established its secretariat in Budapest and 
called it the Club of Budapest. since 1997 
he attends meetings and consultations, 
creates an international network and 

döntött, filozófiai/tudományos kérdések 
szisztematikus kutatásába kezd. 
1962-ben a család a svájci Fribourgba 
költözött, az egyetem Kelet-európai Kutató 
intézetének munkatársa lett. számos 
könyvet és tanulmányt publikált, miközben 
időnként koncerteket is adott Európában. 
1966-ban az UsA-ba költöztek, különböző 
egyetemeken (Yale, Princeton, Houston, 
Portland state, indiana, Northwestern) 
tanított, 1968-ban a New York-i Állami 
Egyetem docense, majd professzora lett. 
Társszerkesztője volt a Value of inquiry-
nek, több könyvet és tanulmányt írt. 
1973-tól 1977-ig az ENsZ Kutatási és 
Továbbképzési intézetének (UNiTAr) 
igazgatójaként szervezte és irányította  
a római Klubnak az emberiség nemzetközi 
céljaival foglalkozó projektjét. Eközben 
– 1963-ban és 1968-ban – visszatért 
Budapestre is, hogy találkozzék a magyar 
filozófusokkal.
1985-ben elhagyta az UsA-t, 
Olaszországba (Toscanába) költöztek, 
ahol független íróként/kutatóként kezdett 
dolgozni. Létrehozta és irányította  
az Európai Kulturális Hatásokat Kutató 
Társulást a budapesti Kulturális intézet 
mellett. 1993-ben a Magyarok  
3. Világkongresszusán tett javaslatot  
egy írókat és művészeket összefogó klub 
létrehozására, így jött létre  
a Budapest Klub. 1997 óta a Budapest 
Klub képviseletében találkozókon, 
konzultációkon vesz részt, nemzetközi 
hálózat létrehozásán dolgozik, riportokat, 
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publishes numerous reports for the 
Club of Budapest, lectures and attends 
conferences in Europe, in the Us, india 
and the Far East on the Akashic Field and 
the World shift.
His main field of research is systems 
philosophy and general evolution theory. 
His work in recent years has centred on 
the formulation and development of the 
“Akasha Paradigm”, the new conception of 
cosmos, life and consciousness emerging at 
the forefront of the contemporary sciences. 
science and the Akashic Field: An integral 
Theory of Everything posits a field of 
information as the substance of the cosmos. 
Using the sanskrit and Vedic term for 
”space”, Akasha, he calls this information 
field the ”Akashic field” or ”A-field”. He 
posits that the ”quantum vacuum” (see 
Vacuum state) is the fundamental energy 
and information-carrying field that informs 
not just the current universe, but all 
universes past and present (collectively, the 
”Metaverse”).
Professor László believes that such an 
informational field can explain why our 
universe appears to be fine-tuned so as to 
form galaxies and conscious lifeforms; 
and why evolution is an informed, not 
random, process. He believes that the 
hypothesis solves several problems that 
emerge from quantum physics, especially 
nonlocality and quantum entanglement. 
He is the author or co-author of fifty-four 
books translated into as many as twenty-
three languages, and the editor of another 

előadásokat ír és tart különböző 
konferenciákon Európában, az Egyesült 
Államokban, indiában és a Távol-Keleten. 
Témája az Akasha mező és a világ 
változása.
Fő kutatási területe a tudományfilozófia és 
az általános evolúció- és rendszerelmélet. 
Munkássága az „Akasha paradigma” 
alakulására és fejlődésére irányult,  
a kozmosz új értelmezésére, illetve  
a jelenkori tudományok előterébe lépő 
élet és tudatosság felfogására.  science 
and the Akashic Field: An integral Theory 
of Everything (A tudomány és az Akasha 
mező: a minden átfogó elmélete) című 
műve az információs mezőt jelöli meg 
a kozmosz lényegeként. A „világűr” 
szanszkrit és védikus elnevezése,  
az Akasha alapján nevezi ezt az 
információs mezőt Akasha mezőnek vagy 
A-mezőnek. Azt állítja, hogy a „quantum 
vacuum” az a fundamentális energia- és 
információszállító mező, amely nemcsak 
a létező, hanem a múlt- és jövőbeli 
univerzumokat (gyűjtőnéven Metaverse) 
informálja.
László professzor úgy véli, egy ilyen 
információs mező magyarázatot adhat 
arra, miért látszik univerzumunk elég 
finomhangoltnak ahhoz, hogy galaxisokat 
és tudatos létformákat hozzon létre, és  
az evolúció miért nem véletlenszerű, 
hanem informált folyamat.  
Úgy gondolja, hogy ez a hipotézis számos,  
a kvantumfizikából, elsősorban  
a nonlokalitásból és a kvantumok 
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thirty volumes including a four-volume 
encyclopedia. He has published in excess 
of four hundred articles and research 
papers, including six volumes of piano 
recordings.
He is director and co-founder of the Ervin 
Laszlo institute for Advanced study 
(ELiAs) and of the Laszlo New-Paradigm 
Leadership Center (italy), Fellow of the 
World Academy of Arts and sciences, 
Member of the international Academy 
of Philosophy of science, Member of 
the international Academy of systems 
research and Cybernetics, senator of 
the international Medici Academy, and 
Editor of the international periodical 
World Futures: The Journal of General 
Evolution.
He is an advisor to the UNEsCO director 
General, ambassador of the international 
delphic Council, member of the 
international Academy of science, World 
Academy of Arts and science, and the 
international Academy of Philosophy.
He is recipient of the highest degree in 
philosophy and human sciences from 
the sorbonne, the University of Paris, as 
well as of the coveted Artist diploma of 
the Liszt Ferenc Academy of Budapest. 
Additional prizes and awards include 
the Pro Arte Prize of the President of the 
republic of Hungary (1948), the Goi 
Peace Award (2001), the Assisi Mandir of 
Peace Prize (2005), the Conacreis Holistic 
Culture Prize (2009) and four honorary 
doctorates.

összefonódásából származó kérdésre 
választ adhat. szerzője és társszerzője 
54 könyvnek, amelyeket 23 nyelvre 
fordítottak le, szerkesztője több mint 
30 kötetnek, köztük egy négykötetes 
enciklopédiának. Emellett több mint  
400 cikket és tanulmányt publikált,  
köztük 6 zongorafelvétel kötetét.
igazgatója és alapítója a László Ervin 
intézetnek (ELiAs) és a László Új 
Paradigma Kutató intézetnek. Tagja  
a Nemzetközi Tudományos Akadémiának 
(international Academy of science) 
és a Művészeti és Tudományos 
Világakadémiának (World Academy 
of Arts and science), a Nemzetközi 
Tudományfilozófiai Akadémiának 
(international Philosophy of science), 
a Nemzetközi rendszerkutatási és 
Kibernetikai Akadémiának (international 
Academy of systems research and 
Cybernetics). szenátora a Nemzetközi 
Medici Akadémiának, és szerkesztője  
a World Futures: The Journal of General 
Evolution című nemzetközi folyóiratnak. 
Az UNEsCO főigazgatójának tanácsadója, 
az international delphic Council követe.
A sorbonne Egyetemen kapta a filozófiai 
és human tudományok legmagasabb 
tudományos fokozatát, és megkapta a Liszt 
Ferenc Akadémia művészeti diplomáját. 
Egyéb elismerései között szerepel  
a Magyar Köztársaság elnökének Pro Arte 
díja (1948), a Goi Békedíj (2001),  
az Assissi Mandir Békedíj (2005) és  
a Conacreis Holisztikus Kulturális díja 
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He was nominated for the Nobel Peace 
Prize (in 2004 and 2005).
in 2010 he was elected external member 
of the Hungarian Academy of sciences 
in the section of Economics and Law. 
He read his inaugural speech Globális 
fenntarthatóság rendszerelméleti 
megvilágításban on October 12, 2010.

Contact

Budapest Klub Alapítvány
1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 29.
Magyarország
Tel./Fax: +36 1 2129893
E-mail: info@budapestklub.t-online.hu
Web:  http://www.budapestclub.hu;  

www.ervinlaszlo.com

(2009). Négy egyetem díszdoktora.
Két ízben (2004, 2005) Nobel-békedíjra 
jelölték.
2010-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia külső tagjává választották  
a Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztályában. Globális fenntarthatóság 
rendszerelméleti megvilágításban című 
székfoglaló előadását 2010. október 12-én 
tartotta meg.

Kapcsolat
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1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 29.
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