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A Magyar Tudományos Akadé-
mia tagjai 1825–2002

A fenti címmel 2003 nyarán háromkötetes lexi-
kon látott napvilágot az MTA Társadalomkutató 
Központja Tudománytár sorozatában. Mint 
Glatz Ferenc fõszerkesztõ „elõszó gyanánt” 
írt bevezetõjébõl kitûnik, a kiadvány terve 
évekkel korábban, az Akadémia alapításának 
175. évfordulójára készített program része-
ként vetõdött fel, s megvalósítására 1998-ban 
hozták létre a tekintélyes szakértõkbõl álló 
szerkesztõbizottságot, dolgozták ki a létreho-
zandó mû szervezeti és – állami támogatással 

– pénzügyi kereteit, kérték fel a szócikkek szerzõit 
a nem kis erõfeszítést, gondosságot igénylõ 
munka elkészítésére.

A feladat valóban nem volt egyszerû. A szó-
cikkeket lehetõleg egységes rendszerbe foglaltan 
kellett elkészíteni. Eszerint az életrajzi alapadatok 
s a mûvelt tudományág rövid és pontos megje-
lölése mellett az iskolai-egyetemi végzettség, a 
tudományos fokozatok, majd az akadémiai 
levelezõ és rendes tagság elnyerésének 
idõpontja következik; ezt a tudománypoli-
tikai és oktatói tevékenység ismertetése és a 
kutatómunkában elért eredmények felsoro-
lása követi. A szócikket a székfoglaló(k) és 
lehetõség szerint forrásuk megjelölése után 
az akadémikus fõbb mûveinek felsorolása 
s a róla illetve munkásságáról szóló iroda-
lom ismertetése zárja. Mindehhez fel kellett 
dolgozni, ellenõrizni, pontosítani, olykor he-
lyesbíteni a korábbi akadémiai kézikönyvek, 
a sokféle szaklexikon adatait-anyagait, nem 
szólva az újonnan bekerült nagyszámú új 
szócikk alapos, felelõs, megbízható adatköz-

külföldi kiadásnál gazdagabb, gyakorlatibb 
és a humán vonatkozásokkal is kiegészített 
mû nagymértékben hozzájárul a graduális 
és a posztgraduális képzés európai uniós 
szintjéhez, de elsõsorban az ország számára 
fontos és hasznos szakmai tevékenységhez. 

(Kassai Tibor: Helmintológia. Az állatok és 
az ember féregélõsködõk okozta bántalmai. 
Medicina, Budapest, 2003, 369 p.)
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lésének kidolgozásáról. Utóbbi fõként az 
élõ akadémikusokra vonatkozó szócikkeket 
érinti, hisz nem kis felelõsség munkásságuk, 
tudományos eredményeik rövid összefoglaló 
értékelése, fõbb munkáik megjelölése, a róluk 
szóló szakirodalom megfelelõ válogatása. 

Nem kis feladat volt megbirkózni az Aka-
démia szervezeti változásainak figyelembe 
vételével sem. Az akadémiai tagság miben-
léte, megnevezése az Akadémia alapításától 
kezdve gyakran változott, módosult. 1830-tól 
egészen 1949-ig az Akadémia irányító testü-
letének tagjait igazgató (majd: igazgatósági) 
tagoknak nevezték, és az Akadémia rendes 
tagjai közül kerültek ki; 1831-tõl él a levelezõ 
tag elnevezés s ezzel együtt a tiszteleti tag 
bevezetése is, amelynek tartalma azonban 
változó volt: ma már csak az Akadémia 
külföldi tagjait számítják ide. Módosult a 
külsõ tagság kritériuma is, végül volt egy 
szégyenteljes idõszak, amikor az Akadémia 
rendes és levelezõ tagjainak jó részét tanács-
kozó taggá minõsítették vissza – gyakorlatilag 
törölve õket a tudós társaságból. (Rehabilitá-
lásuk 1989-ben következett be.) Kisebb-na-
gyobb módosítások voltak az akadémiai 
tisztségek elnevezésében, s változott az 
Akadémia tudományos osztálystruktúrája is. 
Mindezeket a változásokat-módosulásokat 
is figyelemmel kellett kísérni az egyes tudó-
sok szakmai besorolásánál éppúgy, mint 
akadémiai „státusuk” vagy tisztségviselésük 
megállapításánál. A kötet szerzõi és szerkesz-
tõi kiválóan megbirkóztak ezekkel a változó 
feltételekkel-viszonyokkal, s az olvasók szá-
mára is lehetõvé tették a jobb tájékozódást 
azáltal, hogy pontos kimutatást készítettek 
s helyeztek el az I. kötet élén az akadémiai 
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tagságok elnevezéseinek változásairól, az 
akadémiai tisztségek megnevezéseirõl s az 
akadémiai osztályok módosulásairól – a 
kezdetektõl napjainkig.

Nem térhetünk ki az adatok-anyagok le-
nyûgözõ gazdagságának ismertetésére, még 
kevésbé az egyes tagok életpályájának be-
mutatására, annyit azonban mindenképpen 
megállapíthatunk, hogy a három kötet valójá-
ban a magyar tudománytörténet sajátos fogla-
lata – a tudósi életpályák rövid szócikkekben 
megfogalmazott formájában. S a magyar 
tudományosság mûvelõinek ez az imponáló 
arcképcsarnoka nemcsak a múlt nagyszerû 
eredményeit mutatja be, hanem tájékoztat a 
jelen tudósainak nemzetközileg is magasra 
értékelt munkásságáról, s ez a mozzanat az, 
ami a jövõre nézve is bizalommal töltheti el 
az olvasót.

A magyar tudomány mindig is szorosan be 
volt ágyazva a nemzetközi tudományosságba. 
Ezt példázzák azok az adatok, amelyek az 
egyes szócikkekben kimutatják, hogy a ma-
gyar tudósok a világ hány vezetõ tudományos 
társaságának, akadémiájának tagjaiként nyer-
tek munkásságuk révén elismerést, nem is 
szólva arról a közismert tényrõl, hogy hány 
magyar vagy magyar származású tudóst tüntet-
tek ki a világ legrangosabb tudományos elis-
merésével, a Nobel-díjjal. A magyar tudomá-
nyosság kiváló nemzetközi kapcsolatainak 
másik mutatójaként a Magyar Tudományos 
Akadémia tiszteleti tagjainak névsora szolgál. 
Ha belelapozunk a 3. kötetben elhelyezett, 
mintegy nyolcszáz fõt számláló névsorba, 
örömmel fedezzük fel a nemzetközi tudomá-
nyosság legkiválóbb képviselõinek nevét. 
Viktor Ambarcumjan, Niels Bohr, Lujo Bren-
tano, Charles Darwin, Karl-Friedrich Gauss, 
Aleksander Giesztor, Friedrich Humboldt, 
Thomas Maculay, Dmitrij Mengyelejev, The-
odor Mommsen, Louis Pasteur, Max Planck, 
Alexis Tocqueville és sok más kiválóság mu-
tatja, hogy Akadémiánk története folyamán 
mindvégig a valódi értékek képviselõit hívta 

meg tiszteleti tagjainak sorába. (A névsor a 
tiszteleti tagok neve mellett szakterületük 
megnevezését, születési/halálozási adataikat, 
s megválasztásuk idõpontját tünteti fel.) 

A kötetek csaknem valamennyi akadémikus 
képmását is közlik; számuk meghaladja az 
ezerhétszázat. A képek 3. kötetben elhelyezett 
jegyzéke feltünteti lelõhelyüket, mûvészi 
ábrázolás esetén megnevezve a kép alkotó-
ját is. Kiegészítésül ugyanebben a kötetben 
találhatjuk azoknak az emlékbeszédeknek a 
jegyzékét, amelyek az 1998 óta elhunyt aka-
démikusokról hangzottak el, s jelentek meg 
az akkor indult Emlékbeszédek sorozatban. 
(Erre azért volt szükség, mert a szócikkek 
írásakor az irodalmi hivatkozásoknál ezt a 
sorozatot még nem vették figyelembe.)

 Áttekintve a kis híján kétezer életpályát 
ismertetõ három, több mint száz szerzõi 
ívet tartalmazó kötetet, aligha foglalhatunk 
állást valamennyi szócikk vagy akárcsak egy 
tudományág mûvelõinek bemutatásáról. Az 
általam közelebbrõl ismert társadalomtudo-
mányok akadémikus mûvelõirõl készült 
szócikkek megbízható, pontos adatai minden-
esetre valószínûsítik, hogy ez a szakmai 
igényesség, ez a tudományos alaposság a 
munka egészére is jellemzõ. Ez az igényes-
ség a garanciája annak, hogy a kötetek 
révén sikerült elérni azt a fõszerkesztõ által 
megfogalmazott célt, hogy lerakják „egy 
megbízható tudománytörténeti adatbázis 
épületének alapjait”.

Végezetül említtessenek meg a kitûnõ mun-
ka alkotói. A szócikkek szerzõi: Markó László, 
Burucs Kornélia, Balogh Margit és Hay Diana; a 
szerkesztõség tagjai: Beck Mihály, Glatz Ferenc 
(fõszerkesztõ), Kónya Sándor, Kulcsár Kálmán, 
Méhes Károly, Potó János (titkár), Ritoók Zsig-
mond, Szabadváry Ferenc, Tilkovszky Loránt. 
(Glatz Ferenc fõszerkesztõ: A Magyar Tudo-
mányos Akadémia tagjai. 1825-2002. I–III. 
kötet. Budapest, MTA Társadalomkutató 
Központ – Tudománytár, 2003)
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