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Kedves Olvasók, kedves Barátaim!
Több mint tizenöt évig volt lehetőségem fő
szerkesztőként szolgálni a Magyar Tudományt,
az Akadémia folyóiratát. Igyekeztem ezt a
feladatot is az adott lehetőségek között leg
jobb tudásom szerint megoldani. Természe
tesen változó sikerrel. Sokan segítettek, első
sorban a szerkesztőség közvetlen munkatársai,
akiknek ezúton is kifejezem köszönetemet,

remek csapatot alkottak. Segítettek a min
denkori szerzők és az olvasók is észrevételeik
kel, bírálataikkal. Köszönet ezért is.
Örömmel vettem tudomásul, hogy utó
dom barátom, Falus András akadémikus lesz,
jó kezekben tudom így a lapot.

Csányi Vilmos

Tisztelt Olvasók!
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Ma
gyar Tudomány főszerkesztője lehetek. A fo
lyóirat 1840-es alapítása óta, 178. éve az MTA
Köztestületének hivatalos, tudományos tájé
koztató fóruma. E nemes örökséget szeret
ném töretlenül továbbvinni és elkötelezettsé
gem, motiváltságom maximumával képvi
selni.
Hangsúlyos köszönet illeti Csányi Vilmos
akadémikust és munkatársait az elmúlt évek
értékközpontú tevékenységéért. Ebben a szel
lemben szeretném folytatni a munkát.
Meggyőződésem, hogy a Magyar Tudo
mánynak egyrészt a hazai tudományosság
értékmegtartó és -teremtő hagyományait kell
képviselnie, ugyanakkor tevékenységében
nyitottnak kell lennie változó világunk olykor
ellentmondásokkal terhes kihívásainak irá
nyában is. Ennek érdekében a nemzetközi
színvonalú tudományosság tendenciáinak
bemutatása mellett tudományos igénnyel
megközelíthető társadalmi kérdéseket is fel
szeretnénk vetni, és azokra széles körű válasz
adási lehetőséget kívánunk biztosítani.
Terveim között szerepel a több tudomány
területet együttesen megszólaltató tematikus
kötetek létrehozatala, a külső és tiszteleti ta
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gok, valamint a Széchenyi Irodalmi és Mű
vészeti Akadémia tagjainak és szellemiségének
fokozottabb bevonása a Magyar Tudomány
kaleidoszkópjába.
Szeretném, ha fokozatosan javíthatnánk
a nyomtatott lap külső megjelenésén. Kiemel
kedően fontosnak tartom a lap online meg
jelenését, valamint, hogy a Magyar Tudomány
tartalma elérhető legyen a nagy, nemzetközi
adatbázisok számára. Bízom benne, hogy ez
a munka az Akadémia Könyvtárával és a
Kommunikációs Főosztállyal való kölcsönö
sen támogató együttműködésben valósul
majd meg.
Kulcskérdésnek tartom a papíralapú és
elektronikus változat terjesztésének kibővíté
sét az Akadémia teljes Köztestületére, a nagy
egyetemi központokra és könyvesboltokra is.
Hiszem, hogy a Magyar Tudományos
Akadémia vezetőinek, szervezeti egységeinek
és minden munkatársának segítségével ezek
a célok megvalósulhatnak, és személyesen is
hozzájárulhatok a tudományos gondolkodás
nemzetközi kultúrájának, üzeneteinek és
nyitottságának széles körű átadásához.

Falus András
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