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Tisztelt Olvasóink! 

Hírlevelünkben tudós társaink folyamatban lévő és lezárult 
vagy aktuális állomásához érkezett kutatásairól számolunk 
be. Szakcikkek, szakkönyvek, sajtóközlemények tartalmazzák 
a tudományos újdonságokat vagy összegzéseket, melyeket 
figyelmükbe ajánlunk.
Az őszi hónapokban hagyományosan megnő a konferenciák, 
szimpóziumok, vendégelőadások száma, ezekből is gyűjtöttünk 
egy csokorra valót. Felhívásaink közé már két jövő évi 
rendezvény híre is bekerült.
Változatlanul kérjük és várjuk együttműködésüket a hírlevél 
tartalmának gazdagabbá tétele érdekében.

Kocsis Károly elnök
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2. oldal

ELISMERÉSEK, DÍJAK

 Magyar Arany 
Érdemkeresztet kapott 
Borcsa János erdélyi 
irodalomtörténész,  

az MTA köztestületének külső tagja.
Bővebben:

 Szenteleky Kornél Irodalmi 
Díjat kapott Várady Tibor 
vajdasági jogtudós, a Közép-
európai Egyetem professor 

emeritusa, az MTA köztestületének  
külső tagja. Bővebben:

 Átvette professzori kinevezését 
Tóth János matematikus,  
a komáromi Selye János Egyetem 
korábbi rektora, jelenlegi 

rektorhelyettese, az MTA köztestületének 
külső tagja. Bővebben:

 Egyetemi tanárrá nevezték ki 
Csernicskó István nyelvészt,  
a Hodinka Antal Nyelvészeti 
Kutatóközpont vezetőjét,  

az MTA köztestületének külső tagját,  
a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács 
alelnökét. Bővebben:

 Az Art Nouveau 
Investigator díját kapta 
Bostenaru Dan Mária 
építészmérnök, a bukaresti 

„Ion Mincu” Építészeti és Urbanisztikai 
Egyetem kutatója, az MTA köztestületének 
külső tagja. 

Bővebben:

KUTATÁSOK

 Zajlik a kárpátaljai 
magyar szórvány 
felmérése.

Bővebben:

 A szlovákiai magyarság 
demográfiai vizsgálatáról 
olvashatnak a világhálón.

Bővebben:

 Rövid össze-
foglalót olvas-

hatnak a világhálón a szlovákiai magyar 
fiatalok körében végzett ifjúságszocio-
lógiai kutatás (GeneZYs 2015) 
eredményeiről. Bővebben:

 Magyarországi 
tájépítészeti jelenlét 
Erdélyben címmel 
összegezték kerttörténeti 

vizsgálatuk eredményét a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem és  
a Szent István Egyetem kutatói.

Bővebben:

 Kutatási eredményeikről 
számoltak be a Floridai 
Egyetem kutatói 
Integration Methods 

https://szekelyhon.ro/aktualis/rangos-magyar-allami-kitunteteseket-adtak-at-csikszeredaban
https://www.magyarszo.rs/hu/3801/kultura_irodalom/190858/V%C3%A1rady-Tibor-Szenteleky-d%C3%ADjas.htm
https://www.bumm.sk/percrol-percre/2018/09/21/toth-janos-a-sje-korabbi-rektora-atvehette-professzori-kinevezeset
http://hodinkaintezet.uz.ua/professzori-kinevezes/
http://www.artnouveau-net.eu/News/Events/Networknews/tabid/170/id/902/language/en-GB/Default.aspx
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/zajlik-a-karpataljai-magyar-szorvany-felmerese/
https://ujszo.com/kozelet/problemak-es-lehetosegek-a-szlovakiai-magyarsag-demografiai-vizsgalataban?utm_source=newzmate&utm_medium=email&utm_campaign=ujszo&tqid=g_LmbSA2HkcBnv.XqPkWWnOuLjCZHuLLJouYUxlPWg%24%24
https://ujszo.com/kozelet/a-szlovakiai-magyar-fiatalok-problemai-a-penztelenseg-es-az-alkoholfogyasztas
http://ms.sapientia.ro/hu/hirek/magyarorszagi-tajepiteszeti-jelenlet-erdelyben
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3. oldal

of Romani People in Hungarian 
Society címmel.

Bővebben:
PUBLIKÁCIÓK

 Megjelent a 150 éves  
az Akadémia székháza. 
Épület-, intézmény- és 
gyűjteménytörténet című 

kötet. Szerkesztette Bicskei Éva és  
Ugry Bálint.

Bővebben:

 Megjelent 
Magyarország 
Nemzeti Atlasza új 
kiadásának 
Természeti 

környezet című kötete. Főszerkesztő: 
Kocsis Károly.

Bővebben:

 Megjelent Barabási Albert-
László A képlet – A siker 
egyetemes törvényei című kötete. 
A szerző az MTA külső tagja.

Bővebben:

 Megjelent Dávid Gyula 
Elődök nyomában. 
Kortársak közelében című 
kötete. A szerző az MTA 

köztestületének külső tagja.
Bővebben:

 Megjelent a Corollarium: 
Köszöntőkötet a 90 éves Dávid 
Gyula tiszteletére című kötet. 
Szerkesztette Bartha Katalin 

Ágnes, az MTA köztestületének külső tagja.
Bővebben:

 Szabadkán jelent meg a Sem 
magasság, sem mélység nem 
rettent – Kulturális értékeink  
a Kárpát-medencében című 

konferenciakötet. Szerkesztette Szőke 
Anna, az MTA köztestületének külső tagja.

Bővebben:

 Párizsban jelent meg Borsi-
Kálmán Béla történész Au 
berceau de la nation roumaine, 
dans le miroir hongrois: essais 

pour servir à l’histoire des rapports 
hungaro-roumains aux XIXe et XXe 
siècles című kötete. Bővebben:

 Megjelent Az 1956-os 
forradalom visszhangja 
Csehszlovákiában című 
tanulmánykötet. Szerkesztette 

Simon Attila, az MTA köztestületének 
külső tagja. Bővebben:

 Az elfelejtett forradalom 
címmel dokumentumfilm készült 
az 1956-os csehszlovákiai 
eseményekről.

Bővebben:

https://ces.ufl.edu/news/2018/integration-methods-of-romani-people-in-hungarian-society/
https://mi.btk.mta.hu/hu/
http://mta.hu/mta_hirei/jovo-heten-mutatjak-be-magyarorszag-nemzeti-atlaszanak-uj-kiadasat-109023
https://www.libri.hu/konyv/barabasi_albert-laszlo.a-keplet.html
https://kronika.ro/kultura/begy-egesz-vilagr-david-gyula-elodok-nyomaban-n-kortarsak-kozeleben-cimu-ujonnan-megjelent-konyve
http://www.eme.ro/hir/-/tartalom/corollarium-koszontokotet-a-90-eves-david-gyula-tiszteletere-154793
https://www.vajma.info/cikk/tudomany/5657/Kulturalis-ertekeink-a-Karpat-medenceben.html
https://www.librest.com/tous-les-livres/au-berceau-de-la-nation-roumaine-dans-le-miroir-hongrois--essais-pour-servir-a-l-histoire-des-rapports-hungaro-roumains-aux-xixe-et-xxe-siecles-9782813002754.html
http://eshop.foruminst.sk/index.php?route=product/product&product_id=303
http://foruminst.sk/2018/10/04/uj-dokumentumfilm-keszult-az-1956-os-csehszlovakiai-esemenyekrol/
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4. oldal

 Megjelent a Fórum 
Társadalomtudományi Szemle 
idei 3. száma.

Bővebben:

 Megjelent az Erdélyi Magyar 
Műszaki Tudományos Társaság 
Firka folyóiratának 2018/2019. 
évi első száma.

Bővebben:

 Megjelent az Erdélyi Magyar 
Műszaki Tudományos 
Társaság Műszaki Szemle 
folyóiratának idei 71. száma.

Bővebben:

A Language and Culture on the 
Margins: Local/Global Interactions 
című kötetben jelent meg 
Csernicskó István (az MTA 

köztestületének külső tagja) és Petteri 
Laihonen közös tanulmánya Expanding 
marginality: Linguascaping  
a Transcarpathian spa in south-
western Ukraine címmel.

Bővebben:

 Az Advances in 
Mathematics 
szakfolyóirat 

közölte Balogh M. Zoltánnak (a Berni 
Egyetem matematikaprofesszora) és 
Kristály Sándornak (a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem professzora)  

az Equality in Borell-Brascamp-Lieb 
inequalities on curved spaces című 
tanulmányát. Bővebben:

 Összefoglalót 
olvashatnak a világ-
hálón a szeptember 
közepén Somorján 

megtartott Helyzetjelentés a szlovákiai 
magyar közösségről II. konferenciáról.

Bővebben:

 Összefoglalót 
olvashatnak el a világ-
hálón a szeptember 
közepén a kárpátaljai 

Visken megtartott nemzetközi orvos-
konferenciáról. Bővebben:

 „A teljesítményed rólad 
szól, a sikered viszont  
a közösségről” címmel 
összefoglalót olvas-

hatnak a világhálón Barabási-Albert 
László hálózatkutató fizikusnak,  
a Northeastern Egyetem kutatóközpont-
vezetőjének, az MTA külső tagjának 
október 4-én Kolozsváron megtartott 
előadásáról.  Bővebben:

 Interjút olvashatnak  
a világhálón Dávid 
László kutatómérnök 
professzorral,  

a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-

http://eshop.foruminst.sk/index.php?route=product/product&product_id=302
https://www.emt.ro/node/534
https://www.emt.ro/node/527
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/nemzetkozi-publikacio-a-hodinka-intezet-munkatarsanak-kozremukodesevel/
https://kab.ro/hirek/hir/fontos-tanulmany-jelent-meg-kolozsvari-es-berni-matematikusoktol-1033
https://ujszo.com/kozelet/vilagi-oszkar-del-szlovakiaban-tudatos-epitkezesre-van-szukseg?utm_source=newzmate&utm_medium=email&utm_campaign=ujszo&tqid=jfDhb3B0U0gBG1fqnJYRSM6pk_y8AJ0CRl7wdliEUw%24%24
https://www.karpatinfo.net/hetilap/belfold/200010873-karpat-medencei-orvoskonferencia-visken
http://multikult.transindex.ro/?cikk=27470&8222A_teljesitmenyed_rolad_szol_a_sikered_viszont_a_kozossegrol8221
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5. oldal

egyetem rektorával, az MTA Magyar 
Tudományosság Külföldön Elnöki 
Bizottságának tagjával.

Bővebben: 

 Interjút olvashatnak  
a világhálón Silling 
Léda néprajzkutatóval, 
a szabadkai Községközi 

Műemlékvédelmi Intézet igazgatójával,  
az MTA köztestületének külső tagjával.

Bővebben:

 Az Országos Széchényi 
Könyvtárban 
megtalálták az 1559-es 
kiadású, elpusztultnak 

hitt Székely-krónikát, amely hamarosan 
visszakerül a Székely Nemzeti Múzeumba.

Bővebben:

RENDEZVÉNYEK

 Szeptember 17-én Kolozsváron 
tartott előadást Szakály Sándor 
történész, a Veritas Történetkutató 
Intézet főigazgatója Katonai 

összeomlás. Az Osztrák–Magyar 
Monarchia felbomlása címmel.

Bővebben:

 Szeptember 20-án 
rendezték meg a 11. 
Szabadkai Levéltári 
Napot 

Impériumváltás 1918-ban a levéltári 
anyagok tükrében címmel.

Bővebben:

 Szeptember 20-án Bécsben 
tartott előadást Kubassek 
János geográfus, a Magyar 
Földrajzi Múzeum igazgatója 

A Himalája magyar remetéje. Kőrösi 
Csoma Sándor életútja, kortörténeti és 
földrajzi háttérrel címmel.

Bővebben:

 Szeptember 20-24. 
között előadásokat 
tartott Németországban 
Kocsis Károly 

geográfus professzor, az MTA CSFK 
Földrajztudományi Intézetének igazgatója, 
a Magyar Tudományosság Külföldön 
Elnöki Bizottság elnöke, akadémikus  
A Kárpát-medence nyelvi–etnikai 
arculata: múlt – jelen – jövő / Sprachen 
und Ethnien in Europa: Vergangenheit, 
Gegenwartund Zukunft címmel. 

Bővebben:

 
Szeptember 21-én az erdélyi Gernyeszegen 
rendezték meg A vidékiség formái 
Erdélyben vándorkonferenciát 
Párhuzamos ruralitások címmel. 

Bővebben:

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/egy-egyetem-feladata-seg%C3%ADteni-r%C3%A9gi%C3%B3t-ahol-m%C5%B1k%C3%B6dik
https://www.magyarszo.rs/hu/3790/mellekletek_kilato/190114/Sz%C3%A1rmaz%C3%A1sr%C3%B3l-feladatr%C3%B3l-elhivatotts%C3%A1gr%C3%B3l.htm
http://www.origo.hu/kultura/20180926-elpusztultnak-hitt-szekely-kincsre-bukkantak-az-orszagos-szechenyi-konyvtarban.html
https://www.facebook.com/events/1583124725166580/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22779/11_-Szabadkai-Leveltari-Nap-Imperiumvaltas-1918-ban-a-leveltari-anyagok-tukreben.html
http://hu.europaclub.at/?p=17757
https://hamburgi-magyarok.com/2018/08/29/dr-kocsis-karoly-eloadasa/
http://www.e-nepujsag.ro/op/article/vid%C3%A9kis%C3%A9g-form%C3%A1i-erd%C3%A9lyben
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6. oldal

 
Szeptember 24-én konferenciát rendeztek 
Komáromban Szlovákia és Közép-
Európa irodalmi földrajzáról.

Bővebben:

 Szeptember 27-én Az ünnep 
fizikája címmel tartott előadást 
Kolozsváron Szőcs Katalin 
vegyészmérnök, kémiai szakíró, 

az MTA köztestületének külső tagja.
Bővebben:

 Szeptember 27-én 
Szabadkán tartott 
előadást Csejtei Dezső 
filozófiatörténész,  
a Szegedi Tudomány-

egyetem professzora Spengler aktualitása: 
A Nyugat alkonya 100 év után címmel.

Bővebben:

 Egészségfejlesztés 
címmel rendezték meg 

szeptember 27-28. között Marosvásár-
helyen a 4. Közegészségügyi Konferenciát. 

Bővebben:

 A Bostoni Magyar Tudósklubban 
tartott előadást szeptember 28-án 
Asztalos F. Béla biokémikus,  
a Tufts University School of 

Medicine kutatója, egyetemi adjunktus  
(L)enni, vagy nem (l)enni, az itt  
a kérdés! címmel.  Bővebben:

 Szeptember 28-29-én 
rendezték meg a 25. 
orvostovábbképzőt  
a partiumi Szilágy-

somlyón Egészséges életmód – szülni és 
születni jó címmel.

Bővebben:

 Szeptember 29-én  
Dr. Genersich Antal kora és 
öröksége címmel emlékülést 
rendeztek Kolozsváron.

Bővebben:

 Szeptember 29-én Zágrábban 
tartott előadást Tihanyi 
Zsuzsanna zongoraművész,  
a Zeneművészeti Egyetem 

kutatója Liszt és Bartók nyomában. 
Magyar Tribün címmel.

Bővebben:

 Október 1-jén Környezet-
tudatosság. Életforma vagy 
divat? címmel tartott előadást 
Kolozsváron Réti Kinga 

környezetkutató, a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem dékánhelyettese.

Bővebben:

  A szándéktól a megvalósulásig. 
A „csángó” szótár száz éves 
története címmel tartott előadást 
Kolozsváron október 1-jén 

Péntek János nyelvészprofesszor,  
az MTA külső tagja. 

Bővebben:

http://pf.ujs.sk/hu/fooldal/6070-konferencia-szlovakia-es-koezep-europa-irodalmi-foeldrajza.html
http://www.eme.ro/esemeny/-/tartalom/szocs-katalin-az-unnep-fizikaja-150249
https://www.magyarszo.rs/hu/3795/kultura/190480/Mit-hoz-a-j%C3%B6v%C5%91.htm
http://ms.sapientia.ro/hu/hirek/egeszsegfejlesztes
https://www.eventbrite.com/e/hungarian-science-club-92818-tickets-49109712472?aff=erelexpmlt
http://www.eme.ro/esemeny/-/tartalom/egeszseges-eletmod-%E2%80%93-szulni-es-szuletni-jo-150303
http://www.eme.ro/esemeny/-/tartalom/emlekules-dr-genersich-antal-halalanak-100-evforduloja-alkalmabol-150314
http://nacionalnemanjine.hr/tragovima-liszta-i-bartoka/
http://kmti.hiphi.ubbcluj.ro/hir/bbte_tanevnyito_2018
http://hunlit.lett.ubbcluj.ro/hu/hirek/tanevnyito2018
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7. oldal

 VIII. Ukrainian scientific 
conference on physics of 
semiconductors (USCPS-8) 
címmel rendeztek nemzetközi 

tudományos konferenciát október 2–4. 
között Ungváron.

Bővebben:

 1956 hatása és 
következményei 
Erdélyben címmel 
tartott előadást október 

3-án Kolozsváron Stefano Bottoni 
történész, az MTA BTK Történettudományi 
Intézetének tudományos főmunkatársa.

Bővebben:

 Clinical microbiology, 
infectious diseases and 
public health issues címmel 

tartott előadást október 3-án New Yorkban 
Nagy-Szakal Dorottya, a Columbiai 
Egyetem kutatója.

Bővebben:

 A levéltárak és a nagy 
háború címmel 
rendeztek nemzetközi 
konferenciát Zentán 
október 4-én.

Bővebben:

 Erdély címerének útja 
Magyarország 
címeréből Románia 
címerébe címmel tartott 

előadást október 4-én a franciaországi 

Arras városában Szekeres Attila István 
sepsiszentgyörgyi heraldikus, az MTA 
köztestületének külső tagja.

Bővebben:

 Október 4-én a University of 
North Texas által rendezett 
Language Endangerment 
and Political Instabilty 

elnevezésű konferencián előadást tartott 
Kontra Miklós nyelvész, a Károli Gáspár 
Egyetem professzora, az MTA Domus-
programjának kuratóriumi elnöke.

Bővebben:

 Beszédmódok között – 
az erdélyi magyar 
színház történetei 
címmel műhely-

konferenciát rendeztek Kolozsváron 
október 5-én.

Bővebben:

Meghívó 
 

a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács és a  
Selye János Egyetem  

 
meghívja Önt 

 
 
 
 
 
 
 

 

c. nemzetközi  
tudományos  

szimpóziumra  
 

 
 
 
 

 
Helyszín és időpont: 

A SJE Konferenciaközpontja 
Hradná 2, 945 01 Komárno (K7-es terem) 

  
 
 
 
  A tudomány etikai problémái 

címmel nemzetközi tudományos 
szimpóziumot rendeztek  
a komáromi Selye János 

Egyetemen október 5-6. között. 
Bővebben:

 Október 5-6-án Tonk Sándor 
(1947-2003) emlékkonferenciát 
rendeztek Kolozsváron.

Bővebben:

http://kmat.uz.ua/2018/09/21/nemzetkozi-konferencia/
http://www.eme.ro/hir/-/tartalom/stefano-bottoni-1956-hatasa-es-kovetkezmenyei-erdelyben-151547
https://www.nyhungarianscientificsociety.org/events/2018/10/3/clinical-microbiology-infectious-diseases-and-public-health-issues
https://www.vajma.info/cikk/tudomany/5661/Zenta-Nemzetkozi-tanacskozas-a-nagy-haborurol.html
https://szekelyhon.ro/aktualis/erdely-cimerenek-utja-magyarorszag-cimerebol-romania-cimerebe
https://linguisticsandpolitics.unt.edu/language-political-conflict-conference
https://kab.ro/hirek/hir/beszedmodok-kozott-az-erdelyi-magyar-szinhaz-tortenetei-1032
https://ujszo.com/kozelet/a-tudomany-etikai-problemai
http://www.eme.ro/esemeny/-/tartalom/tonk-sandor-19472003-emlekkonferencia-150804
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  Versenyképesség 2020 – kié 
legyen a XXI. század? címmel 
rendezték meg Sepsiszent-
györgyön október 5-7. között  

27. közgazdász vándorgyűlést.
Bővebben:

 Október 8-án Bécsben tartott 
előadást Hermann Róbert 
hadtörténész, a Károli 
Gáspár Református Egyetem 
intézetvezető egyetemi 
tanára Kossuth Lajos,  

az alkotmányvédő rebellis címmel.
Bővebben:

 Két világ 
határán. 
Csehszlovákia 
megalakulása és 

a helyi átmenetek 1918/1919 címmel 
rendeztek tudományos konferenciát 
október 9-én Somorján.

Bővebben:

 Október 11-14. között 
rendezték meg Tusnád-

fürdőn a XXVIII. Számítástechnika és 
Oktatás Konferenciát, illetve a XIX. 
Energetika–Elektrotechnika 
Konferenciát. Bővebben:

 Október 13-án 
Oslóban tartott 
előadást Füri 
Katalin 

művészettörténész, a Színház- és 
Filmművészeti Egyetem oktatója 19-20. 
századi művészeti irányzatok. Norvég és 
magyar párhuzamok címmel.

Bővebben:

 Október 13-án 
Clevelandben tartott 
előadást Peller (Falk) 
Ildikó, a Cuyahoga 

Community College nyugalmazott docense 
Ransoming a King: the Life of Erzsébet 
Szilágyi címmel.

Bővebben:

 Október 14-én Amszterdamban 
tartott előadást Nádasdy Ádám 
nyelvész, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem  

professor emeritusa. Bővebben:

ÉVFORDULÓK, TUDOMÁNYTÖRTÉNET

 A felvidéki Modor 
településen született  
225 éve Raffelsberger 
Ferenc térképmetsző, 

kartográfus, a tipometria feltalálója.
Bővebben:

 Kassán született 205 eszten-
deje Henszlmann Imre 
építész, művészettörténész, 
régész, orvos, a pesti egyetem 
tanszékvezető professzora, 
akadémikus. Bővebben:

http://www.rmkt.ro/sepsiszentgyorgyon-talalkoznak-a-kozgazdaszok/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2940621/
http://foruminst.sk/2018/10/02/ket-vilag-hataran-csehszlovakia-megalakulasa-es-a-helyi-atmenetek-1918-1919/
https://www.emt.ro/
http://www.hunnor.net/
https://clevelandhungarianmuseum.org/2018-fall-lecture-series/
http://magyarszalon.nl/
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/raffelsberger_ferenc_szuletesnapja__1793
http://fmmk.hu/mernokokfejerben/imapbuilder/HenszlmannI.pdf


HÍRLEVÉLVIII. évfolyam 10. szám 2018. október 15.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN  ELNÖKI BIZOTTSÁG

HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE

9. oldal

 A felvidéki Alsóváradon született 
szintén 205 éve Török József 
természettudós, orvos,  
a debreceni főiskola  

tanára, akadémikus.  Bővebben:

 Ungváron látta meg a napvilágot 
140 esztendeje Gorka Sándor 
biológus, zoológus, a pécsi 
Erzsébet Egyetem intézet-

igazgató professzora, dékánja.
Bővebben:

 125 évvel ezelőtt született 
Szent-Györgyi Albert 
Nobel-díjas biokémikus,  
az Amerikai Egyesült 
Államok Izomkutató 
Tudományos Intézete 

tengerbiológiai laboratóriumának 
igazgatója, a Darthmouth-i Egyetem 
professzora. Bővebben:

 A felvidéki Érsekújváron 
született 120 esztendeje Kukán 
Ferenc szemészprofesszor,  
a Szegedi Orvostudományi 

Egyetem dékánja. Bővebben:

 Az erdélyi Bálványosváralján 
született ugyancsak 120 évvel 
ezelőtt Lőrincz Ferenc orvos, 
mikrobiológus, parazitológus,  

a Ferenc József Tudományegyetem 
intézetvezető professzora, prodékánja.

Bővebben:

 Aradon született 115 éve Müller 
Sándor kémikus, a veszprémi 
egyetem professzora, 
akadémikus. Bővebben:

 110 évvel ezelőtt született 
Erdélyi Artúr (Arthur Erdelyi) 
magyar származású angol 
matematikus, az Edinburgh-i 

Egyetem professzora. 
Bővebben:

 Kassán született 105 esztendeje 
Böröcz István gépészmérnök, 
a gödöllői Agrártudományi 
Egyetem tudományos 

főmunkatársa, tanára.
Bővebben:

 Kerek 100 éve született az erdélyi 
Godinesd faluban Gagyi Pálffy 
András bányamérnök, 
érckutató, az Országos Érc- és 

Ásványbányák igazgatója.
Bővebben:

 90 éves lenne Ozsváth István 
elméleti csillagász, fizikus,  
a Texasi Egyetem professzora.

Bővebben:

FELHÍVÁSOK

 Fölkerült a világhálóra  
a szovátafürdői XXIV. 

http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=torok&nev5=T%F6r%F6k+J%F3zsef
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=gorka&nev5=Gorka+S%E1ndor
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=szentgyorgyi&nev5=Szent-Gy%F6rgyi+Albert
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=kukan&nev5=Kuk%E1n+Ferenc
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=lorincz&nev5=L%F5rincz+Ferenc
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=mullers&nev5=M%FCller+S%E1ndor
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=erdelyi&nev5=Erd%E9lyi+Arthur
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=borocz&nev5=B%F6r%F6cz+Istv%E1n
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=gagyipalffy&nev5=Gagyi+P%E1lffy+Andr%E1s
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=ozsvath
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Nemzetközi Vegyészkonferencia előzetes 
programja.

Bővebben:

 Az Újvidéki 
Egyetem Nyelvek 
mezsgyéjén.  
A két- és több-

nyelvűség interdiszciplináris megközelítése 
címmel november 6-án nemzetközi 
tudományos konferenciát rendez.

Bővebben:

 November 16-18. között 
rendezik meg a székely-
földi Parajdon a Magyar 

Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó,  
9. Matematika és Informatika 
Alkalmazásokkal Konferenciát.

Bővebben:

November 17-én rendezik 
meg Marosvásárhelyen  
a Magyar Tudomány 

Ünnepéhez kapcsolódó hagyományos 
agrártudományi konferenciát.

A jelentkezési határidő: november 6.
Bővebben:

 Revízió, felszabadulás vagy 
megszállás? Az első bécsi 
döntés története és emlékezete 
címmel rendeznek konferenciát 

Komáromban november 28-án. 
A jelentkezési határidő: november 1.

Bővebben:

 Nyom-követés 4. címmel 
irodalomtudományi műhely-
konferenciát rendeznek 
december 8-án Zentán.

A jelentkezési határidő: november 19.
Bővebben:

 2019. március 23-24. között 
rendezik meg első ízben  
az Indianai Egyetemen  
a magyar és román 

stúdiumok közös konferenciáját. 
A jelentkezési határidő: december 8.

Bővebben:

 
2019. május 9-10-én Law and Artificial 
Intelligence címmel rendeznek 
konferenciát Kolozsváron.

A jelentkezési határidő: december 14.
Bővebben: 

https://www.emt.ro/node/533
http://ujvidekimagyartanszek.ff.uns.ac.rs/index.php/magyar-nyelv-es-irodalom-tanszak/hungarologiai-kutatokoezpont/tudomanyos-konferenciak/266-26-egyetemi-nyelveszeti-napok
http://www.cs.ubbcluj.ro/~darvay/eme/mtne2018/
http://www.eme.ro/web/guest/hir/-/tartalom/mtne-2018-agrartudomanyi-szakosztaly-felhivas-156428
http://www.te-ka.sk/
http://www.vmdok.org.rs/2018/10/nyom-kovetes-4/
https://issuu.com/nolajuli/docs/hca_call_for_papers
http://jog.sapientia.ro/hu/konferenciak-rendezvenyek/law-and-artificial-intelligence
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Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság hírlevele

2018/10. szám

Felelős kiadó: Kocsis Károly elnök 
Szerkesztő: Kálóczy Katalin 

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/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/hirlevel-105577
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Makkai Mihály  
(Budapest, 1939. június 24.)

a Magyar Tudományos Akadémia 
külső tagja 

Mihály Makkai was born 
in Budapest, on 24 June 
1939, his father was the 
historian László Makkai, 

and his granfather, Sándor Makkai was 
a well-known writer and a bishop of 
the Hungarian Reformed Church in 
Transylvania. In the 1950’s he was a 
frequent problem-solver in the famous 
Hungarian high-school mathematics 
magazine (Középiskolai Matematikai 
Lapok, KöMaL). He received his MA at 
the Eötvös Loránd University in 1962, 
where he was a student of Rózsa Péter. 
In 1964-65, preparing for his PhD, he 
studied under professor A. Mostowski at 
the Institute of Mathematics of the Polish 
Academy of Sciences in Warsaw. In 1966 
he obtained his PhD in mathematics, 
specializing in mathematical logic at the 
Eötvös Loránd University, and in 1969 he 

Makkai Mihály Budapesten 
született 1939. június  
24-én. Édesapja a történész 
Makkai László, nagyapja 

pedig Makkai Sándor író, az Erdélyi 
Református Egyház püspöke volt.  
Az 1950-es években gyakori feladat-
megoldója volt a híres Középiskolai 
Matematikai Lapoknak. 1962-
ben diplomázott az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen, Péter Rózsa 
tanítványa volt. 1964-65-ben Varsóban, 
a Lengyel Tudományos Akadémia 
Matematikai Intézetében végzett 
doktori tanulmányokat A. Mostowski 
professzornál. 1966-ban PhD 
fokozatot szerzett az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen matematikai 
logikából. 1969-ben a Magyar 
Tudományos Akadémia kandidátusa lett.
1962-71-ben az MTA Matematikai 
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MAKKAI MIHÁLY MATEMATIKAI TUDOMÁNYOK

was awarded the candidate’s degree of the 
Hungarian Academy of Sciences.
In 1962-71 he worked for the Mathematical 
Research Institute of the Hungarian 
Academy of Sciences, first as assistant 
researcher, from 1965 research associate. 
In 1966-67 he was on leave and lectured at 
the University of California, Berkeley. In 
1971 he left Hungary and at the invitation 
of György Grätzer joined the Department 
of Mathematics and Astronomy at the 
University of Manitoba, Winnipeg. In 
1973-74 he was research associate at the 
Centre des Recherches Mathématiques of 
the University of Montreal, from where he 
moved to the McGill University and has 
been working up to now, first as associate 
professor, from 1978 till his retirement 
in 2010  as professor. He was appointed 
Peter Redpath Chair of Pure Mathematics 
in 2000 and received the David Thomson 
Award  for Graduate Taeching and 
Supervision in 2002. Now he is professor 
emeritus. He was visiting professor and/or 
researcher several times, among others in 
Los Angeles, Jerusalem, Budapest and the 
Masaryk University in Brno.   
His main fields of research are traditional 
model theory, categorical model theory and 
higher-dimensional category theory. With 
Leo Harrington and Saharon Shelah he 
proved the Vaught conjecture for ω-stable 
theories (1984). He is the author and/or 
coauthor of a great number of publications 
including the books Makkai/Reyes: First-
Order Categorical Logic (1977), and 

Kutatóintézetében dolgozott tudományos 
segédmunkatársként, 1965-től 
munkatársként. 1966-67-ben Berkeley-ben, 
a Kaliforniai Egyetemen tanított. 1971-ben 
elhagyta Magyarországot, Grätzer György 
meghívta a Manitoba Egyetem Matematika 
és Asztronómia Tanszékére. 1973-74-
ben a Montreáli Egyetem Matematikai 
Kutatóközpontjában volt kutató, majd 
1974-ben elment a McGill Egyetemre, 
ahol azóta is dolgozik. 1978-tól 2010-es 
nyugdíjba vonulásáig professzor, jelenleg 
professor emeritus. 2000-ben megkapta  
a Peter Redpath Chair of Pure Mathematics 
kinevezést, 2002-ben pedig David 
Thomson Award for Graduate Taeching 
and Supervision díjat kapott. Többször 
volt vendégoktató és/vagy kutató, többek 
között Los Angelesben, Jeruzsálemben, 
Budapesten és a brnoi Masaryk 
Egyetemen.
Fő kutatási területe a hagyományos 
modellelmélet, a kategóriai 
modellelmélet és a magasabb dimenziójú 
kategóriaelmélet. 1984-ben Leo 
Hurrintonnal és Saharon Shelahhal 
bebizonyította a Vaught-kritériumot 
(Vaught conjecture for ω-stable theories). 
Számos tanulmány szerzője és/vagy 
társszerzője, köztük: Makkai/Reyes: 
First-Order Categorical Logic (1977), and 
Accessible Categories by Makkai and Pare 
(1989), Duality and Definability in First 
Order Logic (Memoirs of the American 
Mathematical Society, 1993) and First-
order logic with dependent sorts with 
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Accessible Categories by Makkai and Pare 
(1989), Duality and Definability in First 
Order Logic (Memoirs of the American 
Mathematical Society, 1993) and First-
order logic with dependent sorts with 
applications (FOLDS) on category theory 
(unpublished monography, 1995).
In 1981-82 and 1991-92 he was member 
of The Natural Sciences and Engineering 
Research Council of Canada, Grant 
Selection Committee (Pure and Applied 
Mathematics, in 1983-84 he was chairman 
of the committee. In 1980-84 he was 
consulting editor and in 1985-93 review 
editor of the Journal of Symbolic Logic. 
He is member of the Editorial Board of 
Archivum Mathematicum (Brno, 1992-), 
the Japanese Association of Mathematical 
Sciences (1994-), and the Board of 
Directors of the Canadian Mathematical  
Society (1995). He is assessor of the 
International Union of History and 
Philosophy of Sciences.
„Throughout his career, in research and 
in teaching, Mihály’s work has been 
motivated by a desire to understand 
the foundations of mathematics in the 
broadest sense.” wrote Thomas G. Kucera 
in the Proceedings of a conference held 
on the occasion of professor Makkai’s 
70th birthday at Centre de recherches 
mathematiques of the Universite de 
Montreal, June 18-20, 2009, Models, 
Logics, and Higher-dimensional 
Categories: A Tribute to the Work of 
Mihaly Makkai (CRM Proceedings & 

applications (FOLDS) on category theory 
(unpublished monography, 1995).
1981-82-ben és 1991-92-ben tagja 
volt az NSERC (Természettudományi 
és Műszaki Kutatási Tanács, Kanada) 
Elméleti és Alkalmazott Matematikai 
Bírálóbizottságának, 1983-84-ben  
a Bizottság elnöke volt. 1980-1993-
ig a The Journal of Symbolic Logic 
szerkesztője. Szerkesztőbizottsági tagja  
az Archivum Mathematicumnak (Brno, 
1992-), tagja a Japán Matematikai 
Társaságnak.  Vezetőségi tagja a 
Nemzetközi Tudományfilozófiai Uniónak.
„Kutatói és oktatói pályája során Mihályt 
mindvégig a legszélesebb értelemben vett 
matematika alapjainak megértése iránti 
vágy hajtotta.” – írta Thomas G. Kucera 
a Makkai professzor 70. születésnapja 
alkalmából a Montreáli Egyetem 
Matematikai Kutatóközpontjában 2009. 
június 18-20-án rendezett konferencia 
jegyzőkönyvében (Models, Logics, and 
Higher-dimensional Categories: A Tribute 
to the Work of Mihaly Makkai (CRM 
Proceedings & Lecture Notes).
1995-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia külső tagjává választották  
a Matematikai Tudományok Osztályában. 
Székfoglaló előadását 1997. november  
19-én tartotta A kategóriaelmélet szerepe  
a matematika megalapozásában címmel.
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Lecture Notes).
In 1995 he was elected external member of 
the Hungarian Academy of Sciences in the 
Section of Mathematical Sciences. He read 
his inaugural speech A kategóriaelmélet 
szerepe a matematika megalapozásában on 
19 November 1997.
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We asked three questions to Professor 
Mihaly Makkai. The questions and his 
short answers follow.

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?

Mihaly Makkai: I don’t think I can say 
anything useful on this question, anything 
beyond some platitudes (and I am also 
quite ignorant on the issue!)

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?

Mihaly Makkai: I am not sure I 
understand the question correctly. First 
of all, there seem to be two  different 
questions stated in one. One: concerning 
my national identity versus my scientific 
career; two: my professional identity 
versus my scientific career. I will try to 
be somewhat descriptive about the three 
things: career, professional identity and 
national identity.
I am perfectly satisfied with my career; 
I have been treated well – very well in 
fact – by all the institutions I have worked 
in, including the Hungarian Academy of 
Science (1962 to 1971), which I consider 

Három kérdést tettünk föl Makkai Mihály 
professzor úrnak. A kérdéseket és  
a válaszokat az alábbiakban közöljük.

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?

Makkai Mihály: Nem hiszem, hogy 
közhelyeken kívül bármi érdemit tudnék 
válaszolni (és eléggé tájékozatlan is 
vagyok ebben a témában).

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

Makkai Mihály: Nem vagyok biztos 
abban, jól értem-e a kérdést. Először is 
úgy tűnik, két különböző kérdést tettek 
fel egy kérdésben.  Az első a nemzeti 
identitásomra és tudományos pályámra, 
a második a szakmai identitásomra és 
tudományos pályafutásomra vonatkozik. 
Megpróbálom leírni e három dolgot: 
pályafutás, szakmai identitás és nemzeti 
identitás.
Teljes mértékben meg vagyok elégedve 
a pályafutásommal, mindig jól bántak 
velem – valójában nagyon is jól – minden 
intézményben, ahol valaha dolgoztam, 
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to have been, already under “communism”, 
and to be, still at the present, one of the 
best cultural institutions in existence. 
Certainly, being a Hungarian (until 1978, I 
was Hungarian only; from 1978 on, I have 
been also a Canadian citizen; presently 
I have a dual citizenship, Hungarian and 
Canadian; when, in 1974, I came to my 
present position, I was not a Canadian 
yet), never caused any disadvantage in my 
career.
My professional identity versus my career: 
are you asking if being a (mathematical) 
logician was good or bad to have a career? 
The answer is: it ws good. After the second 
world war, logic became well accepted in 
the mathematical world as an integral part 
of the mathematical sciences, especially in 
the United States, and also in Hungary in 
particular. It is interesting that in the Soviet 
Union, logic was looked down at with 
suspicion; this had partly, but only partly, 
ideological reasons: “formal logic was bad, 
dialectical logic (what is it...?) was good”. 
Another reason lies in the traditions of the 
Russian – Soviet – mathematics, a tradition 
that had a powerful hold on the very strong, 
in fact, world-leading, Soviet mathematics, 
a tradition that, to a large extent, excluded 
logic – very similarly to the also world-
leading French mathematics (in France, this 
situation has changed since).  
In my experience, the Soviet connection 
had very little effect on the Hungarian 
attitude towards logic. Rozsa Peter, my 
teacher at the University, was a communist, 

beleértve a Magyar Tudományos 
Akadémiát (1962-1971), amely 
véleményem szerint már  
a „kommunizmus” alatt is, de ma is 
az egyik legjobb kulturális intézmény. 
Magyar vagyok (1978-ig csak magyar 
voltam, 1978-tól kanadai állampolgár is 
vagyok, így természetesen most kettős 
állampolgárságom van, magyar és kanadai. 
Amikor 1974-ben Kanadába érkeztem, és 
eljutottam jelenlegi helyemre, még nem 
voltam kanadai) de pályafutásom során 
soha nem származott hátrányom abból, 
hogy magyar vagyok.
Szakmai identitásom és pályafutásom:  
azt kérdezik, jó vagy rossz volt-e  
a (matematikai) logikai pálya,  
a válaszom az, hogy nagyon jó. A második 
világháború után a matematikusok 
világában jól fogadták a logikát, szerves 
része lett a matematikai tudományoknak, 
különösen az Egyesült Államokban, de 
Magyarországon is. Érdekes, hogy  
a Szovjetunióban gyanakvással néztek  
a logikára, ennek részben, de csak részben, 
ideológiai okai voltak: „a formális logika 
rossz, a dialektikus logika (van ilyen?) 
jó volt.” Egy másik ok lehet az orosz–
szovjet matematikai hagyomány, egy 
olyan hagyomány, amelyik igen erősen 
befolyásolta a nagyon erős, valóban 
világszintű szovjet matematikát, ez  
a hagyomány nagymértékben kizárta  
a logikát – nagyon hasonlóan a szintén világ- 
szintű francia matematikához (Francia-
országban azóta megváltozott a helyzet).
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and a very good person at the same time 
(she was very keen and active concerning, 
and in, education; she was visiting schools, 
the pedagogical college, giving trenchant 
advice not only on mathematics, but also 
on general culture, literature, everything. 
Her book: “Play with the infinite” (Jatek 
a vegtelennel) is not only good logic, 
but also good literature). She had been 
a student of logic in Hilbert’s Gottingen 
school in 1930’s; she had no qualms about 
logic not being dialectical enough at all! 
Her logic seminars, with Janos Suranyi an 
important participant, was very important 
for my education in logic in the Hilbertian-
Goedelian-Kleenean directions. I also 
should mention Doemoelki Balint, whose 
interests and work in theoretical computer 
science, closely related to logic at the time 
(not so much any more!), had a crucial 
influence on me.
Once we are on the subject of my 
Hungarian nationality, I must add that 
already in high-school I came into a 
fantastically welcoming and stimulating 
mathematical atmosphere. The Hungarian 
mathematical world in the nineteen 
fifties and the sixties was something like 
a paradise. How? Compared with other 
parts of the world (say, the United States, 
where (in Berkeley, California) I was an 
invited lecturer in 1966-67), the Hungarian 
mathematical community was stimulating, 
but not cruelly competitive; rather, it was 
thoroughly friendly to all who wanted to 
take part.

Én úgy tapasztaltam, hogy a szovjet 
kapcsolatnak igen kevés hatása volt 
arra, ahogyan a magyarok a logikához 
viszonyultak. Péter Rózsa, tanárom  
az egyetemen, kommunista volt, 
ugyanakkor igen jó ember (nagyon 
lelkesen és aktívan vett részt az oktatásban; 
iskolákat látogatott, illetve a tanárképző 
intézményt, nemcsak  
a matematika terén, de a széles értelemben 
vett kultúra, irodalom és minden más 
területen adott határozott tanácsokat. 
Könyve, a Játék a végtelennel, nemcsak 
jó logika, hanem jó irodalom.) Az 1930-
as években Hilbert göttingeni iskolájában 
tanult logikát, és bár egyáltalán nem volt 
eléggé dialektikus, semmi kétsége nem 
volt a logika fontossága felől. Logikai 
szemináriumai, amelyeknek Surányi János 
is fontos résztvevője volt, fontos szerepet 
játszottak a Hilbert-Gödel-Kleen tanain 
alapuló logikai tanulmányaimban. Meg 
kell említenem Dömölki Bálintot is, aki 
sokat foglalkozott az akkor (ma már nem 
annyira) a szorosan a logikához kapcsolódó 
elméleti komputer tudománnyal, Ő is döntő 
hatást gyakorolt rám.
Ha visszatérünk magyar nemzetiségemre, 
el kell mondanom, hogy már a közép-
iskolában fantasztikus és ösztönző 
matematikai atmoszféra fogadott. Az 1950-
60-as években a magyar matematika világa 
olyan volt, mint a Paradicsom. Hogy-hogy? 
A világ más részeihez képest (mondjuk, 
az USA-hoz – Berkeley, Kalifornia -, ahol 
1966-67-ben vendégtanár voltam),  
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I have been relating how my (early) 
national identity effected my professional 
identity – right? – although, strictly 
speaking, you were not asking about that!
The Mathematical Institute of the 
Hungarian Academy of Science, at the 
beginning with the added adjective 
“Applied”, was, from the start, a truly 
enlightened employer. Under Alfred 
Renyi’s administrative and spiritual 
direction, the Institute had a most 
enlightened and comprehensive view of 
what mathematics should encompass; in 
particular, I was welcome from the start, in 
1962, as a logician. From early on, I had 
active connections with logic in the United 
States, in particular with the Mathematical 
Reviews and the Bulletin of the American 
Mathematical Society as a reviewer in 
logic. (It is interesting to note that in 1969 
or 1970, I now forget which, while I was 
still an employee of the Renyi Institute, 
I was invited to submit a paper for a 
Festschrift-volume in Novosibirsk  for 
Malcev, the most important Soviet logician 
at the time; my paper appeared in that 
volume in the English language in which 
it was written, the only English-language 
paper in that volume!)

a magyar matematikai közösség ösztönző 
volt, de nem volt kegyetlen versengés, 
inkább barátságosan fogadott mindenkit, 
aki részese akart lenni.
Arra utaltam, hogyan befolyásolta szakmai 
identitásomat az én (korai) nemzeti 
identitásom – igaz? – bár a szó szoros 
értelmében nem erről kérdeztek.
A Magyar Tudományos Akadémia 
(kezdetben „Alkalmazott” jelzővel 
bővített) Matematikai Intézete a kezdetek-
től valódi felvilágosult munkaadó volt. 
Rényi Alfréd adminisztratív és szellemi 
irányítása alatt az Intézetnek rendkívül 
korszerű és átfogó álláspontja volt abban, 
mi mindent kell tartalmaznia  
a matematikának, engem 1962-ben,  
az első perctől logikusként fogadtak. 
Rögtön kapcsolatba kerültem az Egyesült 
Államok logikusaival, elsősorban  
a Mathematical Review-val (Matematikai 
Szemle) és a Bulletin of the American 
Mathematical Society-vel (Amerikai 
Matematikusok Társaságának Közlönye) 
mint a logika szemlézője. (Érdekes 
megemlíteni, hogy 1969-ben vagy  
1970-ben, elfelejtettem, mikor, amikor 
még mindig a Rényi Intézet alkalmazottja 
voltam, felkértek, hogy írjak egy 
tanulmányt az akkor legfontosabb szovjet 
logikus, a novoszibirszki Malcsev 
Festschrift kötetébe; tanulmányom angolul 
íródott és angolul jelent meg, ez volt  
az egyetlen angol nyelvű tanulmány  
a kötetben!)
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We live in a changing world facing 
problems unknown earlier. Which areas 
of research can meet the most urgent 
demands of our days?

Mihaly Makkai: No question: 
environmental science, all parts of it. 
One part that seems thoroughly missing: 
futurology: an honest science of the 
future, immediate future and wider future, 
in which the dynamics (evolution and 
destruction, unfortunately) of the physical 
environment, entwined with the dynamics 
of the society of “spaceship Earth” (just a 
big, maybe too big, dysfunctional family), 
is taken up with urgency, without regard to 
politics in either direction. At this point of 
time, the people – mainly scientists –  on 
the right side, that is, the environmentalists, 
are too timid: they cannot bring hemselves 
to warning of the bad things to come, 
for fear of alienating the “people” (the 
voters).  Because of this, because of the 
feeling that the truth can only hurt, the 
thinking part of humanity is not taking our 
future seriously enough – they think the 
politicians should be doing that! The recent 
work of the philosopher Philip Kitcher is 
a good beginning, but only a very small 
beginning: he does not dare tell us – yet 
– how bad the situation is, not just in the 
atmosphere and the ocean, but also in the 
mind(s) of humanity as a whole.

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

Makkai Mihály: Nem kérdés:  
a környezettudomány, annak minden 
része. Egy rész, a futurológia: egy 
becsületes, a közeli és a távolabbi jövőt 
kutató jövőtudomány nagyon hiányzik, 
ennek kellene sürgősen, minden politikai 
irányvonaltól mentesen foglalkoznia 
a fizikai környezet (fejlődésének és 
sajnos hanyatlásának) dinamikájával, 
amelyet átsző az „űrhajós Föld” 
társadalmának dinamikája (nagy, talán 
túl nagy diszfunkcionális család). A jelen 
időpontban, elsősorban a jobb oldalon, 
az emberek – főleg a tudósok, vagyis 
a környezettudósok – túl bátortalanok: 
nem tudják rávenni magukat, hogy 
figyelmeztessenek az elkövetkező 
bajokra, mivel félnek, hogy elidegenítik 
az „embereket” (a szavazókat). Emiatt, 
mivel az emberiség gondolkodó része úgy 
érzi, az igazság csak fájhat, nem veszi elég 
komolyan a jövőt – úgy vélik, ez  
a politikusok dolga lenne! A filozófus 
Philip Kitcher új könyve jó, de nagyon 
sovány kezdet lehet: nem meri elmondani – 
még -, milyen rossz a helyzet, nem csak  
a légkörben és az óceánban, hanem  
az egész emberiség elméjében.
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