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Tisztelt Olvasóink! 

Mielőtt beköszönt a nyár, még két fontos feladat áll előttünk: 
egyrészt lezajlik az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottságának  
új elnököt is választó tisztújító közgyűlése; másrészt megújul 
a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság,  
amelyben mostantól a Kárpát-medencén kívüli magyar tudósok is 
képviseltetni fogják magukat. Ettől azt várjuk, hogy intenzívebbé 
válnak kapcsolataink „nyugati” tudós diaszpóránkkal, külső 
köztestületi tagjainkkal.
A nyári hónapokban is megjelenik hírlevelünk. Minden kedves 
olvasónknak jó pihenést, feltöltődést, szép élményeket kívánunk.

Kocsis Károly elnök
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2. oldal

ElisMErésEK, díjAK

 Shaw-díjat kapott  
Kollár János matematikus,  
a Princetoni Egyetem pro-
fesszora, az MTA külső tagja.

Bővebben:

 Az amerikai Nemzeti 
Tudományos 
Akadémia tagjává 
választották Buzsáki 

György neurobiológust, a New York-i 
Egyetem idegtudományi intézetének 
professzorát, az MTA külső tagját.

Bővebben:

 Gran Prize díjat kapott 
az MTA-PE Transzlációs 
Glikomika Guttman 
András vezette 

kutatócsoport kutatási projektje.  Guttman 
András kutató vegyészmérnök, több rangos 
amerikai egyetem professzora, az MTA 
külső tagja.

Bővebben:

 Értékteremtő díjat kapott 
Barabás László 
néprajzkutató, a Károli 
Gáspár református 

Egyetem docense, a marosvásárhelyi 
kihelyezett tagozat oktatója, az MTA 
köztestületének külső tagja.

Bővebben:

Kilenc díjjal a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem lett a legeredménye-
sebb határon túli egyetem az Országos 
Tudományos diákköri Konferencián. 

Bővebben:
KuTATásOK

 Újra észlelték  
az Einstein által 
megjósolt 
gravitációs 

hullámokat a magyar tudósok 
részvételével megalkotott liGO 
együttműködés szakemberei.

Bővebben:

 Caenimicrobium 
hargitense néven elsőként 
írtak le egy új 
baktériumnemzetséget  

a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem mikrobiológusai, 
együttműködve az Eötvös loránd 
Tudományegyetem kutatóival.

Bővebben:

  A Friedrich Miescher institute 
for Biomedical research 
Roska Botond orvoskutató 
professzor vezette 

kutatócsoportja a Nature Neuroscience 
tudományos folyóiratban publikálták  

http://mta.hu/mta_hirei/kollar-janos-matematikus-az-mta-kulso-tagja-shaw-dijat-kapott-107748
https://librarius.hu/2017/05/05/az-amerikai-nemzeti-tudomanyos-akademia-tagjava-valasztottak-a-ceu-tanarat/
http://www.orientpress.hu/cikk/2017-06-01_2017-gran-prize-nagy-lepes-a-rak-elleni-harcban
http://www.e-nepujsag.ro/op/article/szakszer%C5%B1s%C3%A9g-ig%C3%A9nyess%C3%A9g-tehets%C3%A9g-szorgalom
https://szekelyhon.ro/aktualis/kilenc-dijjal-a-sapientia-lett-a-legeredmenyesebb-hataron-tuli-egyetem?letterid=2987
http://hvg.hu/tudomany/20170601_Hatalmas_eredmeny_a_csillagaszatban
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bhargitair-a-romaniabol-elsokent-leirt-uj-bakteriumnemzetseg
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3. oldal

a retina és az agykéreg mozgás-
érzékelésének összefüggését igazoló 
kísérleteik eredményeit.

Bővebben:

  Új kutatási program indult  
a Partiumi Területi Kutatások 
intézetében A valutaárfolyam 

volatilitás hatása a kelet-közép-európai 
országok turizmusára címmel.

Bővebben:

 Kérdőíves felmérés indult  
a felvidéki magyar fiatalok 
magyarságképéről.

Bővebben:

 ismertették a Youmig 
kutatási programot, 
amely a 15–34 éves 
korosztály nemzetközi 

migrációs szokásait és hatásukat kutatja 
nyolc országban. Bővebben:

szErvEzETi hírEK

 Megválasztották az MTA 
Kolozsvári Akadémiai 
Bizottságának szakbizottsági 
elnökeit.

Bővebben:

 
A komáromi selye jános Egyetem 
teljesítette az egyetemi besoroláshoz 

szükséges komplex akkreditációs 
kritériumokat. 

Bővebben:

 Megalakult a Csehországi 
Magyar Orvosi és 
Természettudományi 
Társaság.

Bővebben:

PuBliKáCióK

 Négynyelvű (szlovák–német–
angol–magyar) építészeti-
műszaki szakszótárt adtak ki 
szlovákiában.

Bővebben:

 Megjelentek az újvidéki 
Forum Könyvkiadó  

új tudományos kötetei:

 Várady Tibor:  
Libatoll és történelem.  
A szerző az MTA köztestületének 
külső tagja;

 Csaták, amelyek összekötnek – 
Bitke koje nas povezuju 
című konferenciakötet;

  Ki vagy te,  
vajdasági magyar? 
szerkesztette Losoncz Márk;

http://mta.hu/sajtoszemle/magyar-kutatok-kiserletei-bizonyitottak-a-retina-es-az-agykereg-mozgaserzekelesenek-osszefuggeset-107738
http://ptki.partium.ro/hu/hirek/uj-kutatasi-program-a-valutaarfolyam-volatilitas-hatasa-a-kelet-kozep-europai-orszagok-turizmusara
http://www.korkep.sk/cikkek/media/2017/05/19/kerdoives-felmeres-indult-a-felvideki-magyar-fiatalok-magyarsagkeperol
http://www.3szek.ro/load/cikk/103004/megeri_hazakoltozni_szekelyfoldre
http://kab.ro/subpages/hir/szakbizotts-gi-eln-kv-laszt-s-eredm-nyei-903
http://www.hirek.sk/itthon/20170531082643/Sikeresen-vegzodott-a-Selye-Janos-Egyetem-komplex-akkreditacioja.html
http://felvidek.ma/2017/06/mar-mukodik-a-csehorszagi-magyar-orvosi-es-termeszettudomanyi-tarsasag/
http://felvidek.ma/2017/05/az-elso-negynyelvu-epiteszeti-szakszotar-a-szlovak-konyvpiacon/
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4. oldal

 Jung Károly: Folklór minden 
időben és más témák.  
A szerző az MTA köztestületének 
külső tagja. Bővebben:

  Megjelentek és elolvashatók  
a világhálón a kolozsvári Nemzeti 

Kisebbségkutató intézet új kiadványai:

 Raport de cercetare – 
SocioRoMap.  
O cartografiere a comunităţilor de 
romi din românia.  

szerkesztette: Horváth István.
Bővebben:

 Bodó Csanád:  
Nyelvi ideológiák és 
különbségek.

Bővebben:

 Megjelent Novák Csaba Zoltán 
Holtvágányon. A Ceaușescu-
rendszer magyarságpolitikája 
1975-1989 című kötet. A szerző 

az MTA köztestületének külső tagja.
Bővebben:

 Megjelentek az 
Erdélyi Múzeum-

Egyesület kiadójának új kiadványai:

 Certamen iv. Előadások  
A Magyar Tudomány Napján 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
I. Szakosztályában. 

szerkesztette: Egyed Emese, Gálfi 
Emőke (az MTA köztestületének külső 
tagjai) és Weisz Attila.

Bővebben:

 Miklós Alpár: Idegen utazók 
Erdély és Máramaros 
sóbányáiban (18-19. század).

Bővebben:

 Tertullianus, Quintus 
Septimius Florens: A zsidók 
ellen. Kétnyelvű kiadás.

Bővebben:

 Megjelent és elolvasható  
a világhálón Bodó Julianna  
A nők szerepe a székelyföldi 
munkamigráció társadalmi 

folyamatában című tanulmánya. A szerző 
az MTA köztestületének külső tagja.

Bővebben:

 A sustainable 
Multilingualism 

nevű tudományos folyóiratban jelent meg 
Csernicskó István (az MTA 
köztestületének külső tagja) és Máté Réka 
Bilingualism in Ukraine: value or 
Challenge című tanulmánya.

Bővebben:

 Megjelent a Fórum 
Társadalomtudományi szemle 
2017/2. száma.

Bővebben:

http://www.forumliber.rs/category/konyvek/2017/
http://www.ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:carti
http://www.ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:carti
https://erdelyikronika.net/2017/06/03/holtvaganyon-a-ceausescu-rendszer-magyarsagpolitikaja-ii-1975-1989-konyvbemutato/
http://eme.ro/servlet/eme/template/publisher%2CPPaper.vm/paperid/766/layout/PKiadoIndexLayout.vm
http://eme.ro/servlet/eme/template/publisher%2CPPaper.vm/paperid/768/layout/PKiadoIndexLayout.vm
http://eme.ro/servlet/eme/template/publisher%2CPPaper.vm/paperid/769/layout/PKiadoIndexLayout.vm;jsessionid=EB45A697B846E4EA56988E3E29214524
http://www.kamintezet.ro/?q=node/115
http://www.uki.vdu.lt/sm/index.php/sm/article/view/176/126
http://eshop.foruminst.sk/p/289/c/61/F-and-oacute-rum-T-and-aacute-rsadalomtudom-and-aacute-nyi-Szemle/Forum-Kisebbsegkutato-Intezet/FORUM-Tarsadalomtudomanyi-Szemle-2017-2.html
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5. oldal

 Az április 21-22-én 
Csíkszeredában Idegen –
Străinul – Stranger címmel 
megrendezett nemzetközi 

konferencia előadásainak írott 
változatát elolvashatják a világhálón.

Bővebben:

 Megjelent az Erdélyi Magyar 
Műszaki Tudományos Társaság 
EMT Tájékoztatójának 
2017/5-6. száma.

Bővebben:

  Megjelent a csíkszeredai  
KAM – regionális és 
Antropológiai Kutatások 

Központja 3. hírlevele.
Bővebben:

  Beszámolót olvashatnak  
a világhálón a II. Erdélyi 
Történelemtudományi 
Doktorandusz 

Konferenciáról.
Bővebben:

 Interjút olvashatnak a világhálón 
Egyed Emesével, az MTA Arany 
jános-díjával májusban kitüntetett 
irodalomtörténésszel, a Babeş-

Bolyai Tudományegyetem professzorával, 
az MTA köztestületének külső tagjával.

Bővebben:

rENdEzvéNYEK

 Internet az iskolában, 
internet a családban 
címmel rendeztek 
konferenciát 

Csíkszeredában május 16-án.
Bővebben:

 Május 16-án Kolozsváron tartott 
előadást Kontler László 
történész, a Közép-Európai 
Egyetem professzora The 

Enlightenment and the Invention of 
„Humanity”, History, Antropologhy, 
Politics címmel.

Bővebben:

 Május 17-én Kolozsváron tartott 
előadást Kontler László 
történész, a Közép-Európai 
Egyetem professzora 

Maximilian Hell mint jezsuita és 
„hungarus” tudós mozgása a részint  
a felvilágosodás által létrehozott helyi, 
regionális, birodalmi és globális 
„terekben” címmel.

Bővebben:

 A művészet hamisítása avagy  
a hamisítás művészete. 
Művészetfilozófia a művészet vége 

után címmel tartott előadást május 17-én 
Nagyváradon Márfai Molnár László 
művészetfilozófus, a soproni Egyetem 
docense.

Bővebben:

https://stranger2017blog.wordpress.com/
http://www.emt.ro/hu/hirek/#1
http://www.kamintezet.ro/?q=esemenyek
https://etkonferencia.wordpress.com/
https://kronika.ro/szempont/mindig-lapulnak-jo-irok-az-olvasok-kozott-n-interju-egyed-emesevel
http://www.maszol.ro/index.php/tech-tudomany/80829-az-erdelyi-fiatalok-internetezesi-szokasait-vizsgaljak
http://hunlit.lett.ubbcluj.ro/hu/hirek/kontler-laszlo-eloadasa
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/events%2CPEventScreen.vm/event_id/1445/pageno/1/archived/false
http://www.partium.ro/hu/hirek/dr-marfai-molnar-laszlo-docens-eloadasa-a-pke-n
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6. oldal

 
 
Trendek a nonprofit 

marketingben címmel rendezett 
workshopot május 18-án a komáromi 
selye jános Egyetemen az MTA 
Gazdálkodástudományi Bizottság 
Marketingtudományi Albizottsága. 

Bővebben:

 Május 18-án Kolozsváron 
tartott előadást Balogh 
András történészprofesszor, 
az MTA doktora 
Magyarország: híd Nyugat 
és Kelet között vagy  

a Nyugat része? címmel.
Bővebben:

 Május 18-án Kolozsváron 
tartott előadásokat Szakál 
Anna néprajzkutató 
Rossz gyűjtő / kiváló 

gyűjtő. Mit tudunk a vadrózsák rossz 
gyűjtőiként számon tartott lőrinczi Elekről 
és Tiboldi istvánról?, illetve Tévedés, 
csúsztatás vagy túlzott mesélőkedv?  
A vadrózsák mondaköre címmel.

Bővebben:

 Kánya Emília és  
a „Családi Kör” 
címmel tartott előadást 
Kolozsváron május  

18-án Varga Zsuzsanna irodalom-
történész, a university of Glasgow, Central 

and East European studies oktatója,  
az MTA köztestületének külső tagja.

Bővebben: 

 Aranka György-évfordulós 
tanácskozást rendeztek 
Kolozsváron május 18–20. 
között A magyarországi és 
erdélyi tudományosság 
alakzatai a 18–19. század 

fordulóján címmel.
Bővebben:

 A május 18-20 között Temesváron 
megrendezett 27. British and 
American studies nemzetközi 

konferencián előadást tartott Bökös 
Borbála, a Partiumi Keresztény Egyetem 
oktatója Westerners and Easterners: 
Charles loring Brace’s Travel Account of 
hungary and Partium in the 19th Century 
címmel.   Bővebben:

 Május 18-21. között rendezték 
meg Tusnádfürdőn a XVIII. 

Földmérő Találkozót Az elméleti és 
gyakorlati szakmai tudás: követelmény és 
sikerforrás címmel.

Bővebben:

 Május 19-20-án 14. alkalommal 
rendezték meg zilahon  
a Szilágyság-kutatás napot, 
ezúttal a Művészetek  

a szilágyságban címmel.
Bővebben:

https://marketing.org.hu/hirek-aktualitasok/tudomanyos-hirek/131-trendek-a-nonprofit-marketingben-mta-marketingtudomanyi-albizottsag-workshop-2017-majus-18
http://kv.sapientia.ro/hu/hirek/egyetemi-estek
http://www.kjnt.ro/infoteka/192
http://kmti.hiphi.ubbcluj.ro/node/477
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/events%2CPEventScreen.vm/event_id/1446/pageno/1/archived/false
http://en.partium.ro/hu/hirek/konferencia-eloadasok-az-angol-kutatasi-projekt-jegyeben
http://geodezia.emt.ro/meghirdetes.php
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/events%2CPEventScreen.vm/event_id/1440/pageno/1/archived/false
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7. oldal

 Május 22-én Kolozsváron tartott 
előadást Hermann Zoltán 
irodalomtörténész, a Károli 
Gáspár Tudományegyetem 

docense Hol volt, hol nem volt. A modern 
gyerekirodalom kezdetei címmel.

Bővebben:

 Május 22-24. között a Pécsi 
Tudományegyetem oktatói 
tartottak előadás-sorozatot 
Csíkszeredában, Kolozsváron és 

Marosvásárhelyen. Bővebben:

 Die Bibliothek als 
Herrschermedium in 
Ostmitteleuropa. die 
Biblioteca Corviniana von 
König Matthias von ungarn 
címmel rendeztek tudomá-

nyos workshopot Bécsben május 23-án.
Bővebben:

 A virtuális Bolyai Egyetem 
keretében május 23-án S. Varga 
Pál irodalomtörténész, 
akadémikus, a debreceni 

Egyetem professzora „…Árva énekem, mi 
vagy te?” A kollektív trauma Arany jános 
lírájában címmel tartott előadást 
Kolozsváron. 

Bővebben:
 

   
Május 23-25. között három előadást 
tartott Kolozsváron Hörcher Ferenc 

filozófus, az MTA BTK Filozófiai 
intézetének igazgatója, a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem professzora.

Bővebben: 

 Május 25-én az MTA 
domus vendégházának 
domus Café programja 
keretében a kárpátaljai 

történész, Kosztyó Gyula A német 
megszállás és a helyi pártpolitika 
címmel tartott előadást.

Bővebben:

 Május 26-27-én  
a beregszászi  
ii. rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola több oktatója 
tartott előadást a Sustainable 
Multilingualism című nemzetközi 
konferencián a litvániai Kaunasban.

Bővebben:

 Május 30-án Bécsben 
tartott előadást Monok 
István művelődés-
történész professzor,  

az MTA Könyvtár és információs Központ 
főigazgatója A mai Burgenland 
könyvtárai a 16-17. században címmel.

Bővebben:

 A nyelvföldrajztól a névföldrajzig 
viii. A nyelvterület keleti 
peremén címmel rendeztek 
nemzetközi konferenciát 

http://hunlit.lett.ubbcluj.ro/hu/hirek/hol-volt-hol-nem-volt-a-modern-gyerekirodalom-kezdetei
http://www.sapientia.ro/hu/hirek/felev-vegi-tudomanynepszerusito-eloadassorozat-a-sapientian
https://www.meinbezirk.at/leopoldstadt/leute/die-bibliothek-als-herrschermedium-in-ostmitteleuropa-die-bibliotheca-corviniana-von-koenig-matthias-von-ungarn-d2116136.html
http://www.bolyait.ro/blog/2017/05/18/virtualis-bolyai-egyetem-s-varga-pal-a-kozos-gyaszmunka-narrativai-a-kollektiv-trauma-arany-janos-lirajaban/
http://www.phil-inst.hu/hu/esemenyek/esemenyek/902-horcher-ferenc-eloadasai-kolozsvarott-a-babe-bolyai-tudomanyegyetemen
https://www.facebook.com/events/1437471179608597/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22plan_user_invited%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_t=plan_user_invited&notif_id=1495180336798226
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/fenntarthato-ketnyelvuseg-konferencia-litvaniaban-karpataljai-eloadokkal/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2846636/
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Kolozsváron május 30-31-én.
Bővebben:

 Május 31-én 
Marosvásárhelyen tartott 

előadást Révész Péter bioinformatikus,  
a university of Nebraska-lincoln 
professzora A rovásírás elemzése 
klaszterező algoritmusokkal címmel.

Bővebben:

  Budapesten tartott előadást 
ugyanezen a napon Bodó 
Julianna kulturális 

antropológus, a sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem professzora, az MTA 
köztestületének külső tagja A csíkszeredai 
KAM szakmai–kutatói tevékenységének 
alakulása a magyarországi szakmai 
kapcsolatok kontextusában az 1980-as 
években címmel.

Bővebben:

 június 1-3. között ötödik 
alkalommal rendezték 
meg a vajdaságban  

A Tudomány Útja elnevezésű 
rendezvénysorozatot.

Bővebben:

 sepsiszentgyörgyön 
tartott előadást június 
4-én Barabási Albert 
László hálózatkutató 

fizikus, a bostoni Northeastern Egyetem 
professzora, az MTA külső tagja 

Hálózatok: a világhálótól a művészeti 
hálózatokig címmel.

Bővebben:

 Hiedelmek, téveszmék, 
babonák és félretájé-
koztatás az élelmiszer-
fogyasztásban címmel tartott 
előadást június 6-án 
sepsiszentgyörgyön Csapó 

János kutató vegyészmérnök, a sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a 
debreceni Egyetem professzora.

Bővebben:

 június 8-án rendezték meg 
Kolozsváron a IV. Erdélyi 
Magyar Vendéglátás és 
Turizmus Konferenciát.

Bővebben:

június 8-11. között rendezték 
meg Csíksomlyón a XXI. 

Nemzetközi Építéstudományi 
Konferenciát.

Bővebben:  

 Maria Theresia – Königin 
von Ungarn címmel 
nemzetközi tudományos 
konferenciát rendeztek Bécsben 
június 9-10-én.

Bővebben:

http://www.eme.ro/servlet/eme/template/events%2CPEventScreen.vm/event_id/1452/pageno/1/archived/false
http://www.ms.sapientia.ro/hu/hirek/kiss-elemer-majusi-ulesszaka
http://www.kamintezet.ro/?q=node/114
http://www.vajma.info/cikk/tudomany/5210/Otodszor-varja-a-latogatokat-a-Tudomanyok-Utja.html
http://www.3szek.ro/load/cikk/102946/barabasi_albert_laszlo_sepsiszentgyorgyon_elet_es_muveszet_a_halozatokban
http://www.ms.sapientia.ro/hu/hirek/hiedelmek-teveszmek-babonak-es-felretajekoztatas-az-elelmiszerfogyasztasban
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/events%2CPEventScreen.vm/event_id/1459/pageno/1/archived/false
http://epko.emt.ro/meghirdetes.php
http://www.univie.ac.at/oeius/MariaTheresia.pdf
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 Multimédia  
az oktatásban 

címmel konferenciát rendeztek a Babeş–
Bolyai Tudományegyetemen június 9–10. 
között. Bővebben:

június 
9-11. 

között a székelyföldi Borospatakán 
rendezték meg a III. Jogászgyűlést.

Bővebben:

 június 13-án Bécsben tartott 
előadást Kányádi András 
irodalomtörténész, a párizsi 
institut national des langues et 

civilisations orientales (iNAlCO) docense 
Casanova doctus: egy polihisztor 
levelezése? címmel. Bővebben:

 A „furfang-
beton” 

művésze. sámsondi Kiss Béla építész–
feltaláló életműve címmel tartott előadást 
június 13-án zürichben Sámsondi Kiss 
György, a műszaki tudományok 
kandidátusa, a szent istván Egyetem 
professor emeritusa. Bővebben:

 A TudOMáNY szOlGálATáBAN

 70. születésnapját ünnepelte 
Sebestyén Spielmann Mihály 
művelődéstörténész, történész,  
a marosvásárhelyi Teleki Téka

korábbi kutatója, osztályvezetője.
Bővebben:

 60. születésnapját ünnepelte 
Keszeg Vilmos néprajzkutató, 
a Babeş-Bolyai Tudomány-
egyetem professzora, az MTA 

köztestületének külső tagja.
Bővebben:

évFOrdulóK, TudOMáNYTörTéNET

 330 esztendeje született a felföldi 
Besztercebányán Bohus György 
(Bohusch, senitzky, Beniczky) 

evangélikus természettudós.
Bővebben:

 270 évvel ezelőtt 
született a székelyföldi 

Csíkszentkirályon Mártonfi Antal 
(Mártonffi, Mártonffy) jezsuita 
csillagász, a gyulafehérvári 
obszervatórium első igazgatója.

Bővebben:

 Az erdélyi Torockón született 
220 éve Brassai Sámuel 
természettudós polihisztor, 
egyetemi tanár, akadémikus.

Bővebben:

 Komáromban született 205 
esztendeje Arányi Lajos 
orvos, egyetemi tanár, 
akadémikus, az első magyar 

http://news.ubbcluj.ro/hu/event/xxiii-multimedia-az-oktatasban-nemzetkozi-konferencia/
http://jog.sapientia.ro/hu/konferenciak-rendezvenyek/iii-jogaszgyules
http://www.univie.ac.at/oeius/Kanyadi2017.pdf
http://www.mmese.ch/meghivo.htm
http://www.e-nepujsag.ro/op/article/mondom-magam%C3%A9t-mert-mondhatom
http://www.kjnt.ro/infoteka/194
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=bohus
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=martonfia
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=brassai&nev5=Brassai+S%E1muel
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kórbonctani tankönyv szerzője.
Bővebben:

 Kerek 200 esztendeje született 
a Bihar megyei Albis faluban 
Irinyi János vegyész,  
a korszerű kémia egyik első 
magyarországi terjesztője. 

Bővebben:

 A szepességi iglón 
született 195 évvel 
ezelőtt id. Bókay 
János gyermek-
gyógyász, 
egyetemi tanár,  

a budapesti gyermekkórház igazgatója.
Bővebben:

 A partiumi szilágysomlyón 
született 160 évvel ezelőtt 
Mártonfy Lajos 
geológus, paleontológus.

Bővebben:

 
szintén 160 esztendeje született 
a szepességi Késmárkon 
Alexander Béla orvos, 
radiológus professzor,  

a radiológia első magyarországi tanára.
Bővebben:

  Aradon született 135 évvel 
ezelőtt Austerweil Géza 
vegyészmérnök, a Francia 
Kémiai Társaság tagja, több 

francia laboratórium kutatója.
Bővebben:

 A bácskai Apatinban született 115 
éve Horn Béla orvos, egyetemi 
tanár, az i. sz. szülészeti és 
nőgyógyászati klinika igazgatója.

Bővebben:

 A kárpátaljai ignécen született 
110 éve Párkányi László 
fizikus, az Eötvös loránd 
Tudományegyetem tanára.

Bővebben:

 95 éves lenne a székelyföldi 
Gyergyóújfaluban született 
László Antal vegyészmérnök, 
egyetemi tanár, a veszprémi 

vegyipari Egyetem rektora.
Bővebben:

 idén ünnepelte volna  
90. születésnapját  
Oláh György Nobel-díjas 
kémikus, magyar 
származású amerikai 
vegyészprofesszor.

Bővebben:

 60 éves lenne a Komáromban 
született Bödők Zsigmond 
csillagász, fizikus, a szlovák 
Tudományos Akadémia 

Csillagászati intézetének munkatársa.
Bővebben:

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/aranyi_lajos_szuletesnapja__1812
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=irinyi
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=bokayj
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=martonfy
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=alexander
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=austerweil&nev5=Austerweil+G%E9za
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=horn
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=parkanyi&nev5=P%E1rk%E1nyi+L%E1szl%F3
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=laszlo&nev5=L%E1szl%F3+Antal
http://www.matud.iif.hu/2017/04/05.htm
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=bodok
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FElhívásOK

 július 30. és augusztus 5. 
között rendezik meg Gödöllőn 
és Budapesten a Kisebbség-
védelem Európában 
elnevezésű nyári egyetemet.

A jelentkezési határidő: június 30.
Bővebben:

  
Érték, minőség és versenyképesség  
– a 21. század kihívásai címmel rendeznek 
nemzetközi tudományos konferenciát  
a szlovákiai Komáromban szeptember 
12–13. között.

A jelentkezési határidő: június 30.
Bővebben:

 szeptember 22-23. 
között műhelykon-
ferenciát rendeznek 
Csíkszeredában 

Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség 
címmel.

A jelentkezési határidő: június 24.
Bővebben:

  Az Erdélyi Társadalom szocio-
lógiai szakfolyóirat idei 2. számába 

a Hátrányos helyzet, kirekesztettség és 
kiutak kérdéskörben vár vitaindító és 
kutatási eredményeket bemutató írásokat.

A jelentkezési határidő: július 15.
Bővebben:

http://www.kepesujsag.com/felhivas-nyari-egyetemen-valo-reszvetelre/
http://selyetudkonf.ujs.sk/2017/meghivo/
http://csik.sapientia.ro/hu/hirek/nyelvi-tajkep-nyelvi-sokszinuseg-muhelykonferencia
http://www.erdelyitarsadalom.ro/
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Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság hírlevele

2017/6. 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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MAGYAr TudOMáNYOs AKAdéMiA

MAGYAr TudOMáNYOssáG KÜlFöldöN  
ElNöKi BizOTTsáG

HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

HUNGARIAN SCIENCE ABROAD  
PRESIDENTIAL COMMITTEE

Nagy F. András  
(Budapest, 1932. május 2.)

a Magyar Tudományos Akadémia 
külső tagja 

Andrew F. Nagy was born in 
Budapest, on May 2, 1932. he 
attended the Berzsenyi dániel 
Grammar school, where he 

learned basic knowledge in mathematics 
and physics. in 1949 his father sent him to 
switzerland. some months later he went 
to vienna, where he met his parents and 
the family moved to sydney, Australia. 
he had to work while attending evening 
schools.  he received his BE degree from 
the university of New south Wales in 
1957. he continued his education in the 
us, receiving an Msc degree from the 
university of Nebraska in 1959, and MsE 
and Phd degrees from the university of 
Michigan in 1960 and 1963, respectively. 
he joined the university of Michigan as 
an assistant research engineer in 1959 
and was appointed assistant professor 

Nagy F. András Budapesten 
született 1932. május 
2-án. A Berzsenyi dániel 
Gimnáziumba járt, ahol jó 

matematikai és fizikai alapképzést kapott. 
1949-ben édesapja svájcba küldte. 
Néhány hónap elteltével Bécsbe ment, 
itt találkozott a szüleivel, majd a család 
kivándorolt sydneybe, Ausztráliába. 
dolgoznia kellett, miközben esti iskolába 
járt. 1957-ben kapott diplomát az Új-
dél Walesi Egyetemen. Tanulmányait az 
Egyesült államokban folytatta, Nebraskai 
Egyetemen folytatta, 1959-ben Msc 
fokozatot szerzett, majd a Michigani 
Egyetemre ment, 1960-ban MsE,  
1963-ban Phd fokozatot szerzett. 
A Michigani Egyetemen 1959-ben 
kutatómérnökként kezdett dolgozni,  
1963-ban tanársegéd, 1967-ben docens, 
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of electrical engineering in 1963. he 
was promoted to associate professor in 
1967 and professor in 1971. in 1973 he 
was appointed professor of atmospheric 
and oceanic science.  he was visiting 
professor or researcher at several 
American universities. he retired from 
active faculty status on december 31, 
2009 and is now professor emeritus. he is 
still doing research. 
As Andrew Nagy said in his response 
speech in 2015, when he was awarded 
the john Adam Fleming Medal of the 
American Geophysical union, several 
flukes influenced his carrier. “i was an 
electrical engineering undergraduate in 
sydney, Australia, and as the result of a 
chance encounter i received a Fulbright 
Grant to do graduate work in the united 
states. Another chance incident sent me 
to Michigan looking for a summer job, i 
was sent to see Nelson spencer, who at 
that time was the director of the space 
Physics research laboratory (sPrl). he 
offered me a summer job, which was the 
beginning of a long and very rewarding 
career in space science.”
A pioneer in atmospheric and planetary 
science, Professor Nagy researched 
the electronics of early „dumbbell” 
and langmuir probes and mass 
spectrometers. he was a co-investigator 
and interdisciplinary scientist on NAsA’s 
1978 Pioneer Mission to venus, was an 
interdisciplinary scientist on NAsA’s 
1981 dynamics Explorer mission, and has 

1971-től egyetemi tanár, 1973-tól 
az atmoszféra és óceáni tudomány 
professzora. számos amerikai egyetemen 
volt vendégoktató és kutató. 2009. 
december 31-én nyugalomba vonult, azóta 
professor emeritus, de ma is folytatja  
a kutatómunkát.
2015-ben, amikor Nagy András 
professzor átvette az Amerikai Geofizikai 
szövetség john Fleming-érmét, köszönő 
beszédében azt mondta, pályáját számos 
véletlen szerencse alakította. „sydney-
ben villamosmérnök hallgató voltam, 
véletlen szerencsének köszönhetem, hogy 
Fulbright ösztöndíjasként folytathattam 
tanulmányaimat az Egyesült államokban. 
ugyancsak véletlenül kerültem 
Michiganbe, nyári munkát kerestem, 
de elküldtek Nelson spencerhez, az 
Űrfizikai Kutató laboratórium (sPrl) 
igazgatójához. Nyári munkát ajánlott,  
ez volt a kezdete az űrtudományban töltött 
hosszú és eredményes pályafutásomnak.”
Nagy professzor az atmoszféra és 
a bolygótudomány egyik úttörője, 
a korai súlyzó („dumbbell”) 
elektronikáját, a langmuir próbát és 
a tömegspektrométereket vizsgálta. 
interdiszciplináris kutató volt a NAsA 
1978-ban indított Pioneer venus 
programjában és az 1981-ben fellőtt 
dynamic Explorer programban.  
részt vett a Föld körül keringő POlAr,  
a Marsra küldött Nozomi és Phobos, 
illetve a szaturnuszra küldött Cassini, 
valamint a Mars körül keringő MAvEN 
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been co-investigator of numerous plasma 
and neutral gas experiments on NAsA and 
international missions. he participated 
in the POlAr spacecraft orbiting Earth, 
the Nozomi mission to Mars, the Phobos 
mission to Mars, the Cassini mission to 
saturn and MAvEN orbiting Mars. 
he has contributed importantly to science 
policy and to the transference of scientific 
knowledge to the community through his 
books, publications, and lectures. he is 
the author/co-author or editor of about 
350 publications. he was the Chief Editor 
of Geophysical research letters and 
reviews of Geophysics. 
Not only has he had a remarkable career 
of his own, but he has influenced a large 
number of successful scientists in their 
research, mentoring and training the next 
generation of atmospheric and space 
scientists to follow their own paths of 
excellence. 
Professor Nagy served as associate vice 
president for research from 1987-90 
and was interim director of the space 
Physics research laboratory from 
1989-91. he has served on or chaired 
50 scientific committees – including 
COsPAr, the Committee of space 
research, convened  tens of scientific 
symposiums, and was president of the 
space Physics and Aeronomy section of 
the American Geophysical union. he is 
a member of the American Association 
for the Advancement of science and the 
international Academy of Astronautics, 

űrszondaprogramban. Könyveivel, 
publikációival és előadásaival jelentősen 
hozzájárult a tudománypolitika és  
a tudástranszfer fejlődéséhez. Közel  
350 publikáció szerzője/társszerzője vagy 
szerkesztője. Főszerkesztője volt  
a Geophysical research letters és  
a reviews of Geophysics című 
tudományos folyóiratnak.
Nem csak saját pályafutása kiemelkedő, 
sok sikeres tudós kutatómunkájához 
nyújtott segítséget, kinevelte  
az atmoszféra- és űrtudomány új 
nemzedékét, akik aztán saját pályájukon 
értek el kiváló teljesítményt.
1987-90-ben kutatási társelnök, 1989-
91-ben az Űrfizikai Kutató laboratórium 
megbízott igazgatója volt. 50 tudományos 
bizottság – köztük az Űrkutatási 
Bizottság, a COsPAr – munkájában vett 
részt, többnek elnöke volt. 10 tudományos 
szimpóziumot hívott össze, elnöke volt  
az Amerikai Geofizikai szövetség 
Űrfizikai és Felsőlégköri szakosztályának. 
Több más szervezet mellett tagja 
az Amerikai Tudományfejlődési 
Társaságnak, az Amerikai Geofizikai 
szövetségnek, és levelező tagja  
a Nemzetközi Asztronautikai 
Akadémiának. A Michigani Egyetemtől 
stephen s. Attwood Mérnöki Kiválósági 
díjat (steven s. Attwood Excellence 
in Engineering Award, 1998) és Kiváló 
Teljesítmény díjat (distinguished Faculty 
Achievement Award, 2003) kapott.  
A már említett Adam Fleming-érem 
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among other organizations, and is a 
Fellow of the American Geophysical 
union. Within the university of 
Michigan, he received the stephen s. 
Attwood Excellence in Engineering 
Award (1998) and the distinguished 
Faculty Achievement Award (2003). in 
addition to the above mentioned john 
Adam Fleming Medal he received the 
William Kaula Award of the American 
Geophysical union in 2014. his earlier 
awards include the Public service Medal 
of the NAsA (1983), the Fulbright Prize 
(1957) and the Mclaurin Prize (1956).
he has worked together with several 
hungarian experts (notably Károly szegő) 
of the KFKi Atomic Energy research 
institute, received hungarian students and 
often visited hungary.
in 1993 he was elected external member 
of the hungarian Academy of sciences in 
the section of Physical sciences.

We asked three questions to Professor 
Andrew F. Nagy. The questions and his 
short answers follow.

1. Hungary is very proud of its «grey 
matter», 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?

előtt, 2014-ben az Amerikai Geofizikai 
szövetség William Kaula díját nyerte el. 
Korábbi elismerései között szerepel  
a NAsA Public service érme (1983),  
a Fulbright díj (1957) és a Mclaurin díj 
(1956).
Az MTA Központi Fizikai Kutatóintézet 
sok kutatójával (elsősorban szegő 
Károllyal) dolgozott együtt. Magyar 
hallgatókat fogadott, gyakran járt 
Magyarországon.
1993-ban a Magyar Tudományos 
Akadémia külső tagjává választották,  
a Fizikai Tudományok Osztályában.

három kérdést tettünk föl Nagy F. András 
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?
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Andrew F. Nagy: This is a difficult 
question to answer. hungary has produced 
outstanding scientists in the past (e.g. 
look at the list of Nobel Prize winners) 
and continues to do so. These scientists, 
living both in hungary and around the 
world make very important/significant 
contributions to the world of science.

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?

Andrew F. Nagy: i am a us citizen and 
“am an American scientist”. however 
my background is hungarian; it is in 
Budapest that i received my initial and 
excellent education and i am thankful for 
that.

3. We live in a changing world facing 
problems unknown earlier. Which areas 
of research can meet the most urgent 
demands of our days?

Andrew F. Nagy: i think that one of the 
most important scientific (and maybe also 
political) challenges that we face today is 
associated with the issues of energy and 
climate change. These are interconnected 
topics and must be addressed squarely 
and resolved. The task is neither easy nor 
trivial, but we have no choice. We have to 
come to an acceptable global solution.

Nagy F. András: Nagyon nehéz választ 
adni a kérdésre. Magyarország sok kiváló 
tudóst adott a világnak (csak rá kell nézni 
a Nobel-díjasok listájára), és ad most is. 
E tudósok, éljenek Magyarországon vagy 
bárhol a világon, nagyon fontos/jelentős 
résztvevői a tudomány világának.

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

Nagy F. András: Az Amerikai Egyesült 
államok állampolgára, „amerikai 
tudós vagyok”. de magyar a hátterem, 
Budapesten kaptam az első és kiváló 
képzést, amelyért nagyon hálás vagyok.

3. Változó világunkban korábban 
ismeretlen problémákkal szembesülünk. 
Véleménye szerint melyik tudományterület 
kutatásai adhatnak leginkább választ
korunk legégetőbb kérdéseire?

Nagy F. András: Úgy vélem, jelenleg 
a legfontosabb tudományos (és talán 
politikai) kihívások az energiához és  
a klímaváltozáshoz kapcsolódnak.  
Ezek egymással összefonódó témák, 
egyenes választ és megoldást kell 
találnunk. A feladat nem könnyű és nem 
mindennapi, de nincs más választásunk. 
Elfogadható globális megoldást kell 
keresnünk.
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