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területen gazdálkodtak. Általános iskolai tanulmányait Harcon végezte el. Szülei koholt vádak 

alapján az 50-es években börtönbe kerültek. Pál a Szentendrei Ferences Gimnáziumban végezte el a 

középiskolai tanulmányait jeles eredménnyel. Egyetemi 

okokból nem folytathatott, ezért 1964

hagytam el a hazámat, hanem a haza hagyott el engem.”

 Tanulmányokat folytatott

társadalmi és politikai tudományokat hallgatott,

európai Kutatóintézetben dolgozott.

1972-ben a kanadai Q

meghívott vendégprofesszor a Laval Egyeteme

Gazdaságtudományi Egyetemen és Budapesten az Állami és Jogtudományi Egyetemen tartott 

előadásokat.  

Sokat tesz Magyarország nemzetközi hírnevének erősíté

oktatási kapcsolatok szélesítése é

Kanadában. 

Tudományos publikációi jelentek meg francia, angol és magyar nyelven.

Elnöke a Kanadai Magyarság Tudományos Társaságának és más tudományos és karitatív 

szervezetnek. 2002-ben a Budapes

avatták. 
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Pál 1941-ben született Szekszárdon. Szülei harci lakosok voltak

területen gazdálkodtak. Általános iskolai tanulmányait Harcon végezte el. Szülei koholt vádak 

es években börtönbe kerültek. Pál a Szentendrei Ferences Gimnáziumban végezte el a 

jeles eredménnyel. Egyetemi tanulmányokat Magyarországon politikai 

okokból nem folytathatott, ezért 1964-ben elhagyta Magyarországot. Szavai szerint: „Nem

hagytam el a hazámat, hanem a haza hagyott el engem.” 

nulmányokat folytatott a belgiumi löweni Katolikus Egyetemen, ahol gazdasági, 

és politikai tudományokat hallgatott, és doktorátust szerzett. Ezt követően a Közép 

európai Kutatóintézetben dolgozott. 

ben a kanadai Québec tartomány egyetemén kapott professzori kinevezést. Mint 

meghívott vendégprofesszor a Laval Egyetemen (Kanada) a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen és Budapesten az Állami és Jogtudományi Egyetemen tartott 

Sokat tesz Magyarország nemzetközi hírnevének erősítése és a magyar kanadai kulturál

oktatási kapcsolatok szélesítése érdekében. Több magyar diák az ő segítségével tanul és tanult 

ublikációi jelentek meg francia, angol és magyar nyelven.

Elnöke a Kanadai Magyarság Tudományos Társaságának és más tudományos és karitatív 

ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen díszdoktorrá 

ben született Szekszárdon. Szülei harci lakosok voltak, és 30 kh 

területen gazdálkodtak. Általános iskolai tanulmányait Harcon végezte el. Szülei koholt vádak 

es években börtönbe kerültek. Pál a Szentendrei Ferences Gimnáziumban végezte el a 

Magyarországon politikai 

ben elhagyta Magyarországot. Szavai szerint: „Nem én 

Katolikus Egyetemen, ahol gazdasági, 

. Ezt követően a Közép –

ébec tartomány egyetemén kapott professzori kinevezést. Mint 

n (Kanada) a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen és Budapesten az Állami és Jogtudományi Egyetemen tartott 

se és a magyar kanadai kulturális- 

rdekében. Több magyar diák az ő segítségével tanul és tanult 

ublikációi jelentek meg francia, angol és magyar nyelven. 

Elnöke a Kanadai Magyarság Tudományos Társaságának és más tudományos és karitatív 

ti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen díszdoktorrá 


