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A Magyar Tudományos Akadémia 
új levelező tagjai

Kedves Olvasóink,

régi szokásunk, hogy az MTA új tagjait – ha csak röviden is – bemutatjuk. 
Reméljük, hogy a Magyar Tudomány néhány kérdésére adott válaszaik 
legalább vázlatos képet adnak róluk. Az Akadémia most megválasztott 
tagjai idén a következő kérdéseket kapták:

1. Mit tart a legfontosabbnak, leghasznosabbnak kutatómunkájában, és mit 
tart a legérdekesebbnek? Mert e kettő nem mindig közös halmaz…

. Mit vár saját magától, milyen tudományos eredményt szeretne elérni 
tudomá nyos pályafutása során?

3. Kit tart az egyetemes tudománytörténetben példaképének – nem feltétlenül 
a saját tudományterületéről –, és miért éppen őt?

4. A tudományosság elkövetkező tíz évének eredményei közül mi izgatja leg
inkább a fantáziáját?

Tudós fórum
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könyvtárba, ha utánanéz valaminek 
akár az interneten?

Ha valaki a Varázshegyet úgy olvassa, hogy 
Thomas Mannról életében nem hallott egy 
szót sem, ha nem tudja, hogy hol van Svájc, 
ha nem tudja,hogy mit jelent a TBC, ha 
nem érti meg Settembrini és Naphta vitáját, 
akkor csak egy tárgyat tart a kezében, és nem 
érti, hogy mi van a lapokra írva, mert nem 
fér bele egy twit 150 karakterébe. De ez ön-
magában nem lenne baj, ha a twitter-kultúra 
azt gondolná önmagáról, amit…

Ha már itt tartunk, éppen Ön volt az egyik 
apostola annak a reménynek, hogy az 
inter nettel olyan eszközt kaptunk kezünkbe, 
ami mindannyiunkat eljuttathat fontos 
társadalmi tudásig. Akkor mégsem?

El is juttat. Éppen most írtunk erről egy 
könyvet Prazsák Gergellyel. Az internet tö-
kéletesen megoldhatja ezt a problémát, de 
nem tudja megváltoztatni a befogadót. A 
gazdagabbat még gazdagabbá teszi, de a 
szegényt tovább szegényíti, mert paradox 
módon elzárja a többi információtól, azáltal, 
hogy száműzi egy virtuális valóságba, ahol 
játszadozhat, csetelhet, blogolhat, de volta-
képpen kiszakítja magát a kultúra folyama-
tosságából. A műveletlenség láthatatlan falat 
hoz létre még az internetezők között is. Az 
internet a társadalmi egyenlőtlenségekre te-
lepülve konzerválja az egyenlőtlenségeket. 
Ugyanakkor felszabadítóan hat azokra, akik 
ki akarnak törni az egyenlőtlenség csapdájá-
ból. De nem mindenki akar kitörni.
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