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I. Az egyes (nemzeti) akadémiák
és azok sajátosságai

1. Tanulmányunk első részében több európai 
és Európán kívüli ország nemzeti akadémiái-
nak sajátosságait tekintjük át elsősorban a 
természettudományok és a társadalomtudomá-
nyok egymáshoz viszonyított arányára figye-
lemmel. Mivel nem állt módunkban, első-
sorban információ hiányában, valamennyi 
ország nemzeti akadémiájáról aktuális képet 
alkotni, az áttekintés során nem lehetett fel-
adatunk a teljességre törekvés. Egyes esetek-
ben tekintettel voltunk  jelentős, nemezközi-
leg is elismert, azonban nemzetinek nem 
minősülő akadémiákra is. 

Az 1603-ban alapított Olasz Nemzeti 
Akadémia (Accademia Nazionale dei Lincei) 
jelenleg egy természettudományi (Science 

Fisiche, Matematiche e Naturali) és egy társa-
dalomtudományi (Scienze Morali, Storiche e 
Filologiche) osztályra (classe) tagolódik. Az 
akadémiának kilencven rendes, kilencven le-
velező és kilencven külföldi tagja van. Az első 
osztályhoz öt osztály (categoria), a második 
osztályhoz pedig hét osztály (categoria) tarto-
zik. A jogtudomány képviselői önálló osztályt 
alkotnak (categoria sesta). A közgazdaság-tudo-
mány képviselői a VII., a társadalom- és po-
litikatudományi osztályhoz (categoria sociali 
e politiche) tartoznak. A társadalomtudomá-
nyok képviselői az akadémia struktúrája 
alapján és számuknál fogva egyaránt többsé-
get alkotnak. Itt említjük meg, az Accademia 
dei Lincei működése Cesi herceg 1630-ban 
bekövetkező halálával több, mint egy évszáza-
don át szünetelt. Működését 1745-ben kezd-
te meg ismét. A Galileo Galiei tisztelői és 
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részben követői által 1657-ben alapított Ac-
cademia del Cimento (Kísérleti Akadémia) 
csak tíz éven át, 1667-ig működött. 

2. A Francia Akadémia (Académie Fran-
çaise) Richelieu bíboros szándéka szerint – el-
sősorban az irodalom ápolására, művelésére 

– jött létre 1635-ben. Alapításánál Richelieu 
az Accademia dei Linceit tekintette modellnek. 
A Tudományos Akadémiát 1666-ban Colbert 
hívta életre. 

A Francia Akadémia négy másik akadémiá-
val együtt alkotja az Institut de France-ot. Az 
Institut de France-hoz tartozó öt akadémiát 
nevezik osztálynak (classe) is. A Francia Akadé-
mia negyven tagjának feladata eredetileg a 
francia nyelv nagyszótárának elkészítése volt. 
A Francia Akadémia tagjai között a társada-
lom- és természettudományok jeles képvise-
lői mellett kiemelkedő politikusok, írók, 
valamint képzőművészek is vannak. 

Az Institut de France-hoz tartozó négy 
akadémia – más elnevezéssel osztálya (classes) 

– Colbert, illetve Mazarin, végül pedig a Kon-
vent elhatározásából jött létre. A Természet-
tudományok Akadémiájában (Académie des 
Sciences) a rendes tagok száma 190. Ez az aka-
démia két részlegre (division) és nyolc szekció-
ra (section) tagolódik. A Természettudomá-
nyok Akadémiája tagjai közé tartozik 135 
külföldi társult tag és 160 levelező tag is. A 
Társadalomtudományi Akadémia (Académie 
des Sciences Morales et Politiques) rendes tagjai-
nak száma ötven. Ez az akadémia hat szekció-
ra tagolódik. Ezek a szekciók az alábbiak: első 
szekció a section philosophie, a második a 
section science morale et sociologie, a harmadik 
a section législation, droit public et jurispruden-
ce, a negyedik a section économie politique et 
statistique, az ötödik a section histoire et géog-
raphie, a hatodik pedig az interdiszciplináris 
társadalomtudományok képviselőit magában 

foglaló section générale. Ez az akadémia tizen-
két külföldi társult tagot és hatvan levelező 
tagot is magában foglal. Az Institut de France-
hoz tartozó további két akadémia az Acadé-
mie des Beaux-Arts és az Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres.

3. Sajátos rendszer érvényesül Belgium-
ban, tekintettel az ország föderális struktúrá-
jára. Itt két; egy flamand és egy francia nem-
zeti akadémia működik. Utalni kell arra, 
hogy önálló, orvostudományi akadémia léte-
zik. A két akadémiának azonban mind a 
struktúrája, mind pedig tagjainak száma 
megegyezik. Mindkét akadémia három-há-
rom osztályra tagolódik. A három osztály az 
alábbi: természettudományi osztály (Class of 
Natural Sciences), humán tudományok és 
társadalmi tudományok osztálya (Class of 
Humanities and Social Sciences) és a széptudo-
mányok osztálya (Class of the Arts). Mindkét 
akadémia tagjainak száma 150-150. Az egyes 
osztályok tagjainak száma egyenlő, osztályon-
ként 50-50. Az osztályok nem tagolódnak 
kisebb egységekre, például szekciókra, így a 
humán tudományok és társadalmi tudomá-
nyok osztályában a jogászok, a közgazdászok, 
a szociológusok, nyelvészek, történészek stb. 
nem különülnek el. Az osztályüléseken min-
den, az osztály profiljához tartozó tag rend-
szeresen részt vesz. A természettudományok 
képviselői az összes tag egyharmadát alkotják, 
tehát arányuk pontosan megegyezik a humán 
tudományok és társadalmi tudományok osz-
tályának tagjaival. A harminc rendes tag 
(ordinary member) közül öt, a tíz úgynevezett 
társult tag (associated member) közül három, 
a tíz tiszteletbeli tag (honorary member) közül 
pedig ugyancsak három jogász.

4. Az 1847-ben alapított Osztrák Tudomá-
nyos Akadémia (Österreichische Akademie der 
Wissenschaften) megőrizte alapításkori struk-
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túráját. Itt csak utalunk arra, hogy az alapí-
táskor a mai Osztrák Tudományos Akadémia 
jogelődjének tagjai között, jól ismert történe-
ti okoknál fogva több nem az osztrák örökös 
tartományokból származó tagja is volt. A 
Magyar Tudományos Akadémia tagjai közül 
is többen tagjai voltak az ausztriai (birodalmi) 
akadémiának.

 Az Osztrák Tudományos Akadémia ma 
két osztályra, Filozófiai-történeti Osztályra és 
Matematikai-természettudományi Osztályra 
tagolódik. A Filozófiai-történeti Osztály ren-
des tagjainak száma 78, levelező tagjainak 
száma pedig 76. A Matematikai-természettu-
dományi Osztály rendes tagjainak száma 86, 
levelező tagjainak száma pedig 73. Az akadé-
miát irányító elnökség négy tagból áll: elnök, 
alelnök, főtitkár és titkár. A négy személy 
közül ketten képviselik a Filozófiai-történeti 
Osztályt és ketten a Matematikai-természet-
tudományi Osztályt. Jelenleg az elnök a Ma-
tematikai-természettudományi Osztály elnö-
ke, alelnök pedig a Filozófiai-történeti Osz-
tályt elnöke. Főtitkár a Filozófiai-történeti 
Osztályt képviselője, titkár pedig a Matema-
tikai-természettudományi Osztály által válasz-
tott személy. A fentiek alapján a társadalom-
tudományok és a természettudományok 
képviselői mind számukat, mind pedig az 
akadémia irányításában betöltött szerepüket 
tekintve egyenlő súlyt képviselnek.

5. Az 1808-ban alapított Holland Tudo-
mányos Akadémia (Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen), melynek tag-
jainak létszáma maximálisan kettőszáz, két 
részlegre (afdeling), a természettudományira 
(science) és a humán- és társadalomtudomá-
nyira (humanities and social sciences) tagolódik. 
Az akadémia jelenleg hatályos statútuma 
alapján a természettudományi részleg tagjai-
nak száma maximálisan száztíz, a humán- és 

társadalomtudományi részleg száma pedig 
maximálisan kilencven lehet. A természettudo-
mányi részleg hét szekciót (section), a humán- 
és társadalomtudományi részleg pedig öt 
szekciót (section) foglal magába. A jogtudo-
mány képviselői önálló szekciót alkotnak. E 
szekció tagjainak száma tizenhat.

6. Nagy-Britanniában a nemzeti akadé-
mia az 1660-ban alapított, londoni székhellyel 
működő The Royal Society. A Royal Society 
brit és a volt birodalomból származó tagjainak 
(fellow) és külső tagjainak együttes létszáma 
jelenleg 1400. A Brit Nemzeti Akadémia a 
természettudomány és a társadalomtudo-
mány képviselőit egyaránt magában foglalja. 
Elnökét öt évre választják. Említést érdemel, 
hogy a jelenlegi elnök elődje a jogtudós 
Atiyah professzor volt.

7. A Német Szövetségi Köztársaságban 
nincs nemzeti akadémia. 1990-ig a Német 
Demokratikus Köztársaságban a Leibniz 
kezdeményezése alapján 1700-ban alapított 
Berlini Tudományos Akadémia – a későbbi 
Porosz Tudományos Akadémia – töltötte be 
a nemzeti akadémia funkcióját. 1992-ben jött 
létre a Berlin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften a Berlin és Brandenburg tar-
tomány között kötött Staatsvertrag alapján. 
Működését 1993 elején kezdte meg. Ez az 
akadémia öt osztályra (Klasse) tagolódik. Ezek 
az alábbiak: Geisteswissenschaftliche Klasse, 
Socialwissenschaftliche Klasse, Mathematisch-
naturwissenschaftliche Klasse és Technikwis-
senschaftliche Klasse. Az akadémiának alapítá-
sakor száz rendes és rendkívüli tagja volt. Az 
alapszabályzat értelmében tagjainak létszáma 
a kétszázat nem haladhatja meg. Az egyes 
osztályok tagjainak létszáma szinte azonos. 
Ez annyit jelent, hogy a társadalomtudomá-
nyok képviselőinek aránya negyven százalék. 
Ennek az akadémiának volt elnöke 70. élet-
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évének betöltéséig, 2006-ig, a jogtudós (ró-
mai jogász és jogtörténész) Dieter Simon.

 Németországban önálló természettudo-
mányi akadémia létezik (Deutsche Akademie 
der Naturforscher Leopoldina), Halle székhely-
lyel. Mivel Németországban nincs nemzeti 
akadémia, ezért az egyes „regionális” akadé-
miákat (így a Bajor Tudományos Akadémiát, 
a Heidelbergi Tudományos Akadémiát, a 
Göttingeni Tudományos Akadémiát, a Szász 
Tudományos Akadémiát, az Észak-Rajna-
Vesztfáliai Tudományos Akadémiát, a Berlin-
Brandenburgi Tudományos Akadémiát és 
Mainzi Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur-t) tömörítő Union der deutschen 
Akademien der Wissenschaften képviseli. Eb-
ben az önálló akadémiának nem tekinthető 
akadémiai egyesülésben is tükröződik a tag 
akadémiák tudománycsoportok szerinti ösz-
szetétele. Itt említjük meg, hogy Németország-
ban az első tudományos társaság az 1652-ben 
alapított Academia Naturae Curiosorum volt. 
Ezt az akadémiát a harmincéves háború be-
fejezését néhány évvel követően nem annyi-
ra tudományos célok, mint inkább különös 
jelenségek, „furcsaságok” kutatása céljából 
alapították.

 8. Az 1779-ben alapított, eredeti nevén 
Academia Real das Ciências, Portugál Tudo-
mányos Akadémia (Academia das Ciências de 
Lisboa) eredetileg három osztályra tagolódott. 
A jelenlegi osztálystruktúrát az 1851-ben elfo-
gadott alapszabály rögzíti. Az akadémia két 
osztályra, egy társadalomtudományi (Classe 
de Letras) és egy természettudományi osztály-
ra (Classe de Ciências) tagolódik. Mindkét 
osztály hat-hat szekciót foglal magában. A 
társadalomtudományi osztály szekciói az 
alábbiak: történeti és földrajztudományi, 
irodalmi, irodalom- és nyelvtudományi, fi-
lológiai és pedagógiai, jog és szociológiai, 

továbbá közgazdasági és politikatudományi 
szekció. A szekciók (rendes és levelező tagok) 
taglétszáma azonos a természettudományi és 
a társadalomtudományi osztályok vonatkozá-
sában. Ilyen módon a Lisszabon központtal 
működő Portugál Tudományos Akadémián 
a társadalomtudományok képviselői az összes 
akadémikus felét alkotják. az Akadémia irá-
nyításában is teljes mértékű az egyensúly a 
társadalomtudományok és a természettudo-
mányok vonatkozásában.

9. Spanyolországban az egyes akadémiák 
– lényegében a francia modellt követve – az 
Instituto de España (melynek modelljéül két-
ségtelenül az Institut de France szolgál) kere-
tében működnek. Az egyes „királyi akadémi-
ák (Academias Reales) státusáról a spanyol 
alkotmány 62. cikkelye rendelkezik, rögzítve 
azt, hogy ezek az akadémiák az állam (a király) 
felügyelete alatt fejtik ki működésüket (Alto 
Patronazgo de las Reales Academias). Sem a 
természettudományok, sem pedig a társada-
lomtudományok nem tartoznak egy adott 
akadémiához. A Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas mellett önálló, a jogászokat 
magában foglaló akadémia (az 1882 óta fenn-
álló Real Academia de Jurisprudencia y Legisla-
ción) és a történészeket tömörítő Real Acade-
mia de la Historia is működik. A természet-
tudományok képviselőit magában foglaló 
Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y 
Naturales mellett önálló akadémia az orvos-
tudományok kiemelkedő művelőit magában 
foglaló Real Academia Nacional de Medicina 
és a gyógyszerészeti akadémia (Real Academia 
Nacional de Farmacia). 

Autonóm státusszal rendelkezik a Szépmű-
vészeti Akadémia (Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando) is. A koordináló funk-
ciót (is) betöltő Instituto de España irányítá-
sában az egyes tudományágak arányos kép-
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viselethez jutnak, bár pontos arányt nehéz 
megállapítani. A regionalizmus, pontosabban 
tartalmilag már föderális állami struktúra 
jegyében Katalónia fővárosában, Barceloná-
ban is működik akadémia, a Real Academia 
de Ciencias y Artes de Barcelona, amely ugyan-
csak állami, pontosabban az állam által tá-
mogatott intézmény. Ez az akadémia struk-
túráját tekintve azonban jelentősen különbö-
zik az Instituto de España által koordinált, 
Madridban működő akadémiáktól.

10. Az 1742-ben alapított Dán Akadémia 
(Kongelige Danske Videnskabernes Selskab) 
szintén két osztályra tagolódik. Az első a tár-
sadalomtudományok képviselőit magába 
foglaló osztály hetvenöt belföldi taggal, a 
második, a természettudományok képviselő-
it magába foglaló pedig száztíz belföldi taggal 
rendelkezik. Említést érdemel: az első osztály 
kilencvenkilenc, a második osztály pedig 180 
külföldi tagot is magába foglal. Sajátossága 
továbbá a Dán Akadémiának, hogy eredeti-
leg négy osztályból állt, és ezek összevonásával 
alakult ki a jelenleg csupán két osztályra tago-
lódó struktúra. A természettudományok 
képviselőinek magasabb arányszáma ellenére 
a két osztályra való tagozódásból adódóan az 
érdekérvényesítés szempontjából a társadalom-
tudományok képviselői nem tekinthetőek 
hátrányban lévőnek. Sajátossága a Dán Aka-
démiának, hogy az egyes osztályok nem ta-
gozódnak további szekciókra.

11. A Norvég Királyi Tudományos Társa-
ság (Det Kongelige Norske Videnskabers Sel-
skab), melyet 1760-ban alapítottak, két osz-
tályra, a természettudományi és a társadalom-
tudományira tagolódik. A természettudomá-
nyok képviselőinek száma megegyezik a tár-
sadalomtudományok képviselőinek számával. 
A társaság irányításában is teljes mértékű az 
egyensúly a társadalomtudományok és a 

természettudományok vonatkozásában. Az 
1857-ben létrehozott Norvég Tudományos 
Akadémia (Det Norske Videnskaps-Akademi) 
is két osztályra tagolódik, a természettudo-
mányira és a társadalomtudományira. Az 
akadémiát egy kilenc tagból álló testület 
(Board of Directors) irányítja, melyben a tár-
sadalomtudományok és természettudomá-
nyok képviselői azonos súlyt kapnak.

12. Az 1786-ban alapított Svéd Akadémia 
(Svenska Academien) kizárólag az irodalom 
művelésének célját szolgálja. A néhány évtized-
del korábban, 1753-ban alapított Svéd Társa-
dalomtudományi Akadémia (Kungliga Vit-
terhets Historie och Antikvitets Akademien) 
nem tekinthető általános társadalomtudomá-
nyi akadémiának. A csupán két osztályra ta-
golódó akadémia (az I. osztály a Történettu-
dományi és Ókortudományi Osztály, a II. 
osztály a Filozófiai és Nyelvtudományi Osz-
tály) tagjainak száma jelenleg 130. Mivel az 
aktív akadémiai tagság korhatára hatvanöt év, 
egy-egy osztálynak egyenlő számú, 30-30 
tagja van. Az akadémiának vannak belföldi 
és külföldi levelező tagjai, továbbá tisztelet-
beli tagjai is. Önálló akadémia a Természettu-
dományi Akadémia (Kungliga Vetenskapsaka-
demien), amely teljes mértékben független a 
két másik akadémiától. Svédországban, elté-
rően például Spanyolországtól, nincs az egyes 
akadémiák tevékenységét valamilyen szinten 
koordináló, illetve azokat magában foglaló 
szervezet (intézet).

13. A Finn Akadémia (Suomalainen Tiede-
akatemia), amely már nevében is tükrözi azt, 
hogy a társadalomtudományokat is átfogja, 
hasonlóan az Olasz (Accademia Nazionale dei 
Lincei) és a Japán Akadémiához, két osztály-
ra tagolódik. A társadalomtudományi osztály 
nyolc, a természettudományi osztály pedig 
hét osztályt (section) foglal magába. A 328 



Magyar Tudomány • 2007/9

1194

tagból álló Finn Akadémia tagjai között va-
lamivel magasabb a természettudományok 
képviselőinek a száma. Ez a számbeli eltérés 
azonban nem jelent hátrányt a társadalomtu-
dományok képviselői szempontjából, aminek 
oka döntően az, hogy két egyenlő súlyú osz-
tályban helyezkednek el a két különböző 
tudománycsoport képviselői.

14. Svájcban három, illetőleg négy nem-
zeti akadémia van. A Természettudományi 
Akadémia (Schweizerische Akademie der Ge-
istes- und Sozialwissenschaften – Académie 
Suisse des Sciences Humaines et Sociales) három 
osztályra (Section – section) tagolódik. Ezek 
az alábbiak: Nyelv- és Irodalomtudományi 
Osztály, Történettudományi és Kultúrtudo-
mányi Osztály, továbbá Társadalomtudomá-
nyi Osztály. Ezekhez az osztályokhoz azonban 
nem személyek, hanem intézmények, kuta-
tóintézetek, alapítványok stb. tartoznak. A 
Társadalomtudományi Akadémiától függet-
lenül működik az 1815-ben alapított Termé-
szettudományi Akadémia (Schweizerische 
Akademie der Naturwissenschaften).

 Ennek az akadémiának a neve 2004-ben 
megváltozott. Hivatalos elnevezése: Akade-
mie der Naturwissenschaften Sweiz. Szerveze-
tileg annyiban sajátos, hogy nincsenek rendes, 
illetve levelező tagjai, hanem lényegében bár-
ki tagja lehet. Ebből adódóan taglétszáma 
tízezres nagyságrendű. A technikai tudomá-
nyok is rendelkeznek akadémiával, melynek 
neve Schweizerische Akademie der Technischen 
Wissenschaften. Struktúrája hasonló a Termé-
szettudományi Akadémiához. A Genfben, 
1776-ban alapított és ma is ott működő Mű-
vészeti Akadémia (Société des Arts de Genève) 
csak részben tekinthető nemzeti akadémiá-
nak. Svájcban a fenti akadémiákat nem ko-
ordinálja egy, a franciaországi Institut de 
France-hoz hasonló intézmény.

15. Az 1724-ben alapított Orosz Tudomá-
nyos Akadémia (Rosszijszkaja Akagyemija 
Nauk) eredetileg három szekcióra (fizikai és 
matematikai osztály, orosz nyelv és irodalom 
osztálya és történelemtudományi és filozófi-
ai osztály) tagolódott az 1836-ban elfogadott 
statútum alapján. Ez a statútum 1927-ig volt 
hatályban. Az akadémia új struktúrájának a 
kialakítására az 1935-ben elfogadott új statú-
tum alapján került sor. 

1963-ban került sor a jelenlegi szervezet 
kialakítására. Kilenc osztály helyett tizenöt 
osztály létesült, és egyúttal három szekció ki-
alakítására is sor került. Az első a fizikai, 
technikai és matematikai szekció hat osztályt 

– az osztály elnevezése oroszul otgyelenyije –, 
a kémiai, technikai és biológiai szekció öt 
osztály, a társadalomtudományi szekció pedig 
négy osztályt foglal magában. Az 550 rendes 
és levelező tag mintegy 80 százaléka az első 
két osztályhoz tartozott. A négy társadalom-
tudományi osztály az alábbi: történettudo-
mányi osztály, irodalom- és nyelvtudományi 
osztály, filozófiai és jogtudományi osztály és 
közgazdaság-tudományi osztály. Ezt a struktú-
rát követték tendenciaszerűen a Szovjetunió-
hoz tartozó tagköztársaságok tudományos 
akadémiái is. A különbség inkább csak abban 
mutatkozott, hogy a tizennégy tagköztársaság 

– Oroszországnak nem volt önálló akadémiá-
ja, mivel az azonos volt a Szovjet Tudományos 
Akadémiával – akadémiái tagjai között a ren-
des és a levelező tagok szinte egyenlő arány-
ban voltak jelen. 

A Szovjetunió megszűnését követően az 
Orosz Tudományos Akadémia új struktúrá-
jának kialakítására a közelmúltban került sor. 
A korábban létező tizennyolc osztály helyett 
kilenc osztályra tagolódik az Orosz Tudomá-
nyos Akadémia. Az egyes osztályok több tu-
dományterület képviselőit foglalják maguk-
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ban. Említést érdemel, hogy az 1991. novem-
ber 21-én kihirdetett elnöki rendelet hangsú-
lyozza az akadémia egysége fenntartásának 
szükségességét. Jelenleg a rendes tagok létszá-
ma hétszáz, a levelező tagok száma pedig 
négyszáz. Az akadémia irányítása alá mintegy 
négyszáz kutatóintézet tartozik.

16. Az 1991-ben megújult Lett Tudomá-
nyos Akadémia (Latvijas Zinat nu Akade-
mija) négy osztályra tagolódik: a fizikai és 
technikai tudományok osztálya, a kémiai és 
biológiai tudományok osztálya, a társadalom-
tudományok és „széptudományok” osztálya, 
valamint a New York központtal működő 
tengerentúli osztály. Ez utóbbi osztály, amely-
nek létjogosultságát a külföldön élő nagyszá-
mú lett (lettországi) tudósok száma indokol-
ja, a társadalomtudományok és a természet-
tudományok képviselőit egyaránt magában 
foglalja. Ezért ez az osztály „vegyes” osztály-
nak tekinthető. Ezért a társadalomtudományi 
osztályok arányszáma, pontosabban súlya 
meghaladja a 25 százalékot. Sajátos a 116 tag-
ból álló Lett Tudományos Akadémia össze-
tétele. A teljes (rendes) és a levelező tagok 
száma csaknem azonos (19, illetve 20). Igen 
magas a tiszteletbeli tagok száma (38) és a 
külső tagok száma (39). Az egyes osztályok 
tagjainak a száma csaknem azonos. Az arányo-
kat tekintve feltűnően magas a jogász akadé-
mikusok száma (két teljes, két levelező, egy 
tiszteletbeli és egy külső tag). A Lett Akadé-
mia sajátos struktúrája döntően abból adódik, 
hogy az ország lakosságának alig több mint 
fele tartozik a lett etnikumhoz.

17. Az 1866-ban megalakult Román Aka-
démia (Academia Româna eredeti neve: So-
ciété Littéraire Roumaine) a II. világháborút 
követően új struktúrát kapott. A természettu-
dományi osztályok száma, hasonlóan a szocia-
lista országok akadémiáihoz, jelentősen nö-

vekedett. Jelenleg a Román Tudományos 
Akadémia tizennégy osztályt (szekciót) foglal 
magába. A tizennégy osztály közül öt társa-
dalomtudományi, kilenc pedig természettu-
dományi osztály. A XI. osztályban a közgaz-
daság-tudományok a szociológiai tudomá-
nyokkal vannak együtt, míg a jogászok a fi-
lozófusokkal együtt alkotnak egy osztályt. 
Önálló osztály a pszichológiai. Ugyancsak 
önálló osztályhoz tartoznak a geológia- és a 
földrajztudományok képviselői. Sajátossága 
a Román Tudományos Akadémiának, hogy 
továbbra is megmaradt önálló osztályként a 
széptudományi osztály (Section de littérature 
et d’arts). A rendszerváltást követően nem 
került sor az akadémia struktúrájának re-
formjára. Figyelmet érdemlő – összevetve az 
MTA-val – a társadalomtudományi osztályok 
viszonylag magas száma.

18. A Lengyel Tudományos Akadémia 
(Polska Akademia Nauk) hét osztályra tagoló-
dik. A hét osztály közül csupán egy osztály 
tekinthető társadalomtudományi osztálynak. 
Az I. osztály magában foglalja valamennyi 
társadalomtudomány képviselőit. Rendes és 
levelező tagjainak száma, hasonlóan a másik 
hat osztályhoz, ötven. Az összesen 350 tagot 
számláló Lengyel Tudományos Akadémia 
egyhetede kerül ki a társadalomtudományok 
képviselőiből. Az 1952-es struktúrát tükröző 
szerkezet átalakítására a rendszerváltást köve-
tően nem került sor. 

Lengyelországban még egy, nemzeti tu-
dományos akadémiának is tekinthető akadé-
mia létezik, és pedig az 1989-ben ismét felál-
lított Krakkói Tudományos Akadémia (Pol-
ska Akademia Umiejętności). Ez az 1872-ben 
alapított, de már 1815 óta – igaz, nem akadé-
miai formában – működő akadémia hat 
osztályra tagolódik, amelyek közül kettő a 
társadalomtudományok képviselőit foglalja 
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magában. A két társadalomtudományi osz-
tály: az I. nyelvtudományi (filológiai osztály) 
és a II. történettudományi és filozófiai osztály. 
Ez utóbbi osztályhoz tartoznak a jogtudomá-
nyok képviselői is. Az akadémia statútuma 
értelmében egy-egy osztálynak maximálisan 
huszonhét rendes és harminchat levelező 
tagja lehet. A fenti számok azonban csupán 
keretet jelentenek, az egyes osztályok tagjai-
nak száma a keretszámnál kisebb. A II. osz-
tálynak jelenleg huszonhat rendes és harminc-
öt levelező tagja van. Az egyes osztályok ren-
des és levelező tagjainak létszáma azonos. 
Ebből következően a társadalomtudományok 
képviselői az akadémia összlétszámának (az 
alapszabály értelmében összesen 290 lengyel 
és 151 külföldi állampolgár tag) egyharmadát 
alkotják.

19. A Cseh Tudományos Akadémia (Aka-
demie Věd České Republiky) jelenlegi szerve-
zete az 1992-ben elfogadott jogszabályon, il-
letőleg statútumon alapul. A Cseh Nemzeti 
Akadémia három osztályra (division) tagoló-
dik. A harmadik osztály (Humanities and 
Social Sciences) foglalja magában a társadalom-
tudományok képviselőit. A harmadik osztály, 
hasonlóan a két, a természettudományokat 
tartalmazó osztályhoz, három szekcióra tago-
lódik. Ezek az alábbiak: társadalom- és köz-
gazdaság-tudományi szekció, történettudo-
mányi szekció és humán tudományok- és 
nyelvtudományok szekciója (Section of Hu-
manities and Philology). Az egyes osztályok 
rendes és levelező tagjainak száma azonos. Az 
akadémia irányításában a Társadalomtudo-
mányi Osztály tagjai arányszámának megfe-
lelően jut szerephez. Érdemesnek tartjuk 
megemlíteni, hogy az 1992-ben új statútum 
alapján – a statútum elfogadására a Cseh 
Tudományos Akadémia alapszabályának 
évében került sor – működő Macedón Tudo-

mányos Akadémia négy osztályra tagolódik. 
A társadalomtudományok képviselőit egy 
osztály foglalja magában. Ilyen módon a 
Macedón Tudományos Akadémia irányításá-
ban a társadalomtudományok aránya hozzá-
vetőleg 25 százalékos.

20. Chilében a hat nemzeti akadémiát 
koordináló, a francia modellt követő Instituto 
de Chile jelenlegi szervezete 1964-ben alakult 
ki. Az egyes akadémiák az alábbiak: Termé-
szettudományi Akadémia (Academia Chilena 
de Ciencias), az Orvostudományi Akadémia 
(Academia Chilena de Medicina), az interdisz-
ciplináris jellegű Társadalomtudományi 
Akadémia (Academia Chilena de Ciencias So-
ciales, Políticas y Morales), a Nyelvtudományi 
Akadémia (Academia Chilena de la Lengua) 
és a Történettudományi Akadémia (Acade-
mia Chilena de la Historia). A Társadalomtudo-
mányi Akadémia tagjainak száma harminc-
hat, amely megegyezik a Természettudomá-
nyi Akadémia rendes tagjainak számával. A 
hat akadémia autonóm, azaz egymástól füg-
getlen. A koordináló szerepet az Instituto de 
Chile tölti be, melynek tanácsában (Consejo 
del Instituto de Chile) az egyes tag akadémiák 
egyenlő súllyal vannak képviselve. Ez annyit 
jelent, hogy a társadalomtudományok aránya 
jóval meghaladja a természettudományokét 
(négy+kettő). 

21. Brazíliában nincs nemzeti tudomá-
nyos akadémia. Az 1896-ban alapított, műkö-
dését 1897-ben megkezdő Academia Brasilei-
ra de Letras kizárólag a nyelvtudományok 
művelésére hivatott. Az 1916-ban alapított 
Brazil Természettudományi Akadémia (Aca-
demia Brasileira de Ciências), amely 1921 óta 
működik ezen a néven (alapításkori elneve-
zése: Sociedade Brasileira de Ciências), nevéből 
adódóan kizárólag a természettudományok 
művelésének ápolására hivatott.
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22. Sajátosan alakult az akadémiai szerve-
zet Argentínában, ahol három nemzeti akadé-
mia is létezik, ám nincs társadalomtudományi 
akadémia. Időben legkorábban (1874-ben) a 
Természettudományi Akadémia (Academia 
Nacional de Ciencias Exactas, Fisicas y Natura-
les) jött létre. Ez az akadémia jelenlegi, auto-
nóm státusát 1926-ban nyerte el. Az Irodalom-
tudományi Akadémia (Academia Argentina 
de Letras) 1931-ben alakult meg. 1970-ben 
alakult meg (jogi személyiségét két évvel ké-
sőbb, 1972-ben nyerte el) a Mérnöki Akadé-
mia (Academia Nacional de Ingenieria), 
melynek mintájául az Egyesült Államok és 
Svédország szolgált.

23. A Japán Akadémia (neve 1947 óta: 
Nippon Gakushiin) két osztályra (angolul 
section, illetve division, olaszul classe) tagoló-
dik. E tagolódás alapja a társadalomtudomá-
nyok és a természettudományok szerinti el-
választás. A társadalomtudományi osztály 
(Humanities and Social Sciences) három alszek-
ciót (subsection), a természettudományi osz-
tály (Pure Sciences and their Applications) 
pedig négy alszekciót foglal magában. A 
Humanities and Social Sciences osztály az 
alábbi alszekciókat (az MTA struktúrájában 

„osztályokat”) tartalmazza: irodalmi, történel-
mi és filozófiai „osztály”; jog- és politikatu-
dományi „osztály”, továbbá közgazdasági és 
kereskedelmi tudományok „osztálya”. A 
három „osztály” tagjainak száma összesen 
hetven, szemben a másik osztály összesen 
nyolcvan tagjával. Ez annyit jelent, hogy a 
társadalomtudományok képviselőinek ará-
nya kb. 45 százalék. Tekintettel arra, hogy 
szervezetileg a Japán Akadémia két egyenlő 
súlyú osztályra tagolódik, az érdekérvénye-
sítés szempontjából a társadalomtudomá-
nyok képviselőinek a súlya megegyezik a ter-
mészettudományok képviselőinek súlyával.

Sajátossága a Japán Akadémiának, hogy 
általában nem kerül az egyes osztályok, illet-
ve az azok keretében működő szekciók ren-
delkezésére álló valamennyi hely betöltésre. 
Különösen érvényes ez azokban az esetekben, 
amikor nincs konszenzus az egyes személyek 
akadémiai tagságra való alkalmasságának 
kérdésében. Ebben a sajátos szisztémában 
döntő szerepet játszik az akadémia nemzet-
közi mércével is mért színvonala megőrzésé-
nek abszolút prioritást élvező szempontja.

24. A Kínai Népköztársaságban a társada-
lomtudományok képviselőit a China Aca-
demy of Social Sciences (Csungkuo Shehui 
Kehszüe Jüan, rövidítve: CASS) foglalja magá-
ba. A rendelkezésre álló információk alapján 
ennek az akadémiának negyven tagja van. 
Súlyát jelentősen növeli az, hogy önálló, poszt-
graduális képzést nyújtó egyetemmel, tehát 
felsőoktatási intézménnyel rendelkezik. A 
CASS-hoz tartozó intézetek száma harminc-
négy, a munkáját a tagokból álló tizenöt tagú 
bizottság irányítja. A CASS formálisan osz-
tályokra (szekciókra) nem tagolódik. Ilyen 
módon az együttműködés a társadalomtudo-
mányok különböző ágainak képviselői között 
szoros vagy legalábbis annak tűnik.

25. A vizsgált téma szempontjából Auszt-
ráliát illetően kiemelendő, hogy a Társadalom-
tudományi Akadémia (Australian Academy 
of Social Sciences) tagjainak száma (375 tag) 
meghaladja a londoni The Royal Society min-
tájára 1954-ben létrehozott Természettudomá-
nyi Akadémia (Australian Academy of Science) 
tagjainak számát (350 tag). A Társadalomtudo-
mányi Akadémia négy szekcióra (osztályra) 
tagolódik. A B szekcióhoz tartoznak a pénz-
ügytan, a közgazdaság-tudomány, a közgazda-
ság-történet és a statisztika művelői. A C 
szekció tagjai a történettudomány, a jogtudo-
mány, a filozófia és a politikatudomány kép-
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viselői. Említést érdemel az Australian Aca-
demy of Technological Sciences and Engineering, 
valamint az 1969-ben létrehozott The Austra-
lian Academy of the Humanities. Ez utóbbi, 
négyszáz tagot magában foglaló akadémia 
nemzeti akadémiának nem tekinthető.

26. Történeti visszatekintésben említést 
érdemel, hogy számos európai országban az 
akadémiák alapításával egy időben természet-
tudományos múzeumok létrehozására is sor 
került. Ezek közül kiemelkedő jelentőségű 
volt a Hamburgban, Párizsban, Koppenhágá-
ban, Rómában és Veronában alapított múze-
um. Ezek a múzeumok azonban az akadé-
miáktól függetlenek voltak szervezeti, szemé-
lyi és költségvetési vonatkozásban egyaránt. 
Kivételt egyedül a Londonban alapított termé-
szettudományi múzeum jelentette, amelynek 
alapítására a Royal Society patronálásával ke-
rült sor. 

II. Zárógondolatok

27. A fenti, teljességre nem törekvő, inkább 
csak reprezentatív mintát alapul vevő áttekin-
tés alapján megállapítható, hogy a politikum 
által nem módosított struktúrában működő 
nemzeti akadémiákon belül számuk és ará-
nyuk alapján a társadalomtudományok kép-
viselői mintegy kétötödét vagy ennél is na-
gyobb hányadát alkotják az akadémia tagja-
inak. Ez a súly érvényesül az egyes akadémi-
ák irányításában is. Egyes nemzeti akadémiá-
kon belül a két osztályra való tagolás valójában 
egyenlő súlyt biztosít a társadalomtudomá-
nyok képviselőinek. Ez egyaránt érvényes 
több európai és Európán kívüli akadémiára.
Önálló vizsgálat tárgya lehetne az egyes aka-

démiák hivatalos, legtöbbször történeti ha-
gyományokban gyökerező elnevezése. Így 
például a Dán Akadémia neve The Royal 
Danish Academy of Sciences and Letters, a Finn 
Akadémia neve pedig Finnish Academy of 
Science and Letters. Egyes esetekben, így pél-
dául az 1603-ban alapított Olasz Nemzeti 
Akadémia elnevezésében a „tudomány” szó 
egyáltalán nem szerepel (Accademia Naziona-
le dei Lincei).

28. A rendszerváltást követően csak kivé-
telesen került sor – ez vonatkozik például az 
Magyar Tudományos Akadémiával csaknem 
azonos taglétszámmal rendelkező Lengyel 
Tudományos Akadémiára, kivéve a Krakkói 
Akadémiát – strukturális reformra a volt szo-
cialista országokban. Kivételt azok az orszá-
gok jelentenek, ez a helyzet például Lettország 
esetében, amelyekben a nemzeti érdekek 
bizonyos mértékű átstruktúrálást tettek kívá-
natossá, illetve szükségessé. Ugyancsak kivé-
telt jelent a Cseh Tudományos Akadémia és 
bizonyos mértékig a Macedón Tudományos 
Akadémia (Makedonska Akademija na Nau-
kite i Umetnostite). Mindhárom, utóbb emlí-
tett ország esetében szerephez jutott az a tény, 
hogy az 1990-es évek első felében kialakult új, 
egy korábbi föderációból kiváló állam nem-
zeti akadémiáiról van szó.  
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