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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
MÁSFÉL ÉVSZÁZADA. 1825-1975 

(Akadémiai, 1975.) 

A Magyar Tudományos Akadémia, immár másfél évszázada, sok 
nehézség és a társadalmi körülményekből következő fogyatkozás elle-
nére, a magyar tudományos élet legfelsőbb fóruma és irányítója volt, és 
az elmúlt három évtized során egészében azzá vált. Szellemi életünk 
története, legalább keresztmetszetben, megrajzolható az Akadémia tör-
ténetében. Bizonyára igazságtalan lenne azt mondani, hogy hazánk 
minden tudományos eredménye e testület munkájának köszönhető — 
voltak nagy tudósok, akik sohasem kerültek tagjai közé - , nemzeti 
tudományosságunk egészének fejlődését mégis jól szemlélteti az Akadé-
mia történetét átfogó jelen kötet, bár az anyag roppant bősége miatt 
csak vázlatos áttekintést nyújthat. 

E fejlődésrajz megalkotására Pach Zsigmond Pál főszerkesztő és 
Vörös Antal szerkesztő vezetésével népes történetíró gárda vállalkozott. 
Illő, hogy nevüket idejegyezzük: Kónya Sándor, Kosáry Domokos, 
Makkai László, Pamlényi Ervin, Tilkovszky Loránd, R.Várkonyi Agnes, 
Vekerdi László, Vörös Antal. Az elkészült szöveget az Akadémia osztá-
lyai (összesen tíz) és kutató intézetei nézték át, rajtuk kívül még 19 
szaklektor munkája járult hozzá a mű színvonalának biztosításához. Az 
eredménnyel meg lehetünk elégedve, bár elöljáróban nem hallgathatjuk 
el azt a nézetünket, hogy a rendkívül gazdag anyagban, a logikus és 
mindenben megfelelő korszakolás ellenére is, nehéz tájékozódni. Más-
felől a helyhiány nemegyszer akadálya a bővebb gondolatkifejtésnek: 
nem egy ponton többet szerettünk volna olvasni egy-egy megemlített 
eseményről vagy éppen csak jelzett hivatalos eljárásról. Növeli hiány-
érzetünket az, hogy az impozáns kötet nem tartalmaz névmutatót és 
nem közli az Akadémia eddigi és jelenlegi tagjainak névsorát tagságuk 
tartamának évszámaival együtt. Mindez éppen a gyorsabb tájékozódás 
céljából lett volna szükséges. 

A mű 11 fejezetben tárgyalja az Akadémia történetét. Az első az 
alapítás körülményeit tisztázza (1825-1831) , a második a reformkor 
(1831-1849) eseményeit vázolja. Az elnyomatás korának 
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( 1 8 4 9 - 1 8 6 7 ) küzdelmeit tárja elénk a harmadik, erre a dualizmus 
évtizedeinek (1867-1918) rajza következik. Külön fejezet, az ötödik, 
ismerteti a forradalmak ( 1 9 1 8 - 1 9 ) éveinek Akadémiáját. Az ellenforra-
dalmi rendszer (1919-1945) akadémiai életét mutatja be a hatodik 
fejezet, majd egy rövidebb a sorsfordító 1 9 4 5 - 1 9 4 8 . évek közé eső 
történéseket. A nyolcadik fejezet az Akadémia újjáalakulását és 1957-ig 
terjedő működését teszi vizsgálat tárgyává. Legfőbb tudományos testü-
letünk jelenkorát taglalja, 1969-ig, a kilencedik fejezet, míg a X - X I . /1 
tudományos fejlődés a szocializmus építésének évtizedeiben, ill. Az 
Akadémia tevékenysége a szervezeti reform után címet viseü. A kötet-
hez gazdag forrás- és irodalomjegyzék csatlakozik, s ezt a dokumentá-
ciót kiemelkedőnek minősíthetjük: a magyar tudománytörténet jól vá-
logatott bibliográfiáját tartalmazza. A szerkezetnek lapszámokban kife-
jeződő arányai is jók: az Akadémia történetének minden korszaka 
megkapja az illő terjedelmet, nem érheti vád a szerzőket azért, hogy 
egyes fejezeteket „túlírtak". A történeti áttekintésben százhatvan és 
egynéhány lapot kap az 1945-tel kezdődő harminc év, noha ebben a 
korszakban az Akadémia jóval több tudományszervező és tényleges 
tudományos munkát végzett, mint addigi történetének során bármikor. 
Igaz, hogy a tények magukért beszélnek, elég őket egymás mellé állí-
tani. 

A jelen sorok írója egy irodalomtörténeti folyóirat hasábjain nem 
vállalkozhat arra, már csak hozzáértés hiánya miatt sem, hogy az 
Akadémia minden osztályának, a bennük képviselt tudományszakok 
egészének ismertetését adja. Meg kell elégednie a fejlődés főbb szaka-
szaiban történt elvi jellegű mozzanatok, irányító eszmék rövid áttekin-
tésével. 

Az akadémiai gondolat fejlődése, mint már régen ismeretes, Besse-
nyei György eszmevilágában érte el igazi kristályosodási pontját. Köte-
tünk szépen rendszerezi az előzményeket, s e rajzhoz csupán egyetlen 
kiegészítést kell csatolnunk. Az az állítás (18. 1.), hogy Bessenyei 
1779-ben (pontosan július 12-én) „megalapítja" a Hazafiúi Magyar 
Társaságot, igaz, de az alapítás helyett a Société Patriotique de Hesse-
Homburg nevű nemzetközi tudományos testülethez való csatlakozásról 
kellene beszélni. A részleteket pontosan tisztázta Denis Silagi egyébként 
idézett tanulmánya (Südost-Forschungen, 1961. 2 0 4 - 2 2 4 ) , s ebből 
kiderül, hogy a kötetünkben megadott taglista téves: Bessenyei eredeti 
és Hessen-Homburgba megküldött névsorában csak Horányi Elek szere-
pel. Batsányi János már csak azért sem jöhetett szóba 1779-ben, mert 
ekkor még alig múlt 16 éves (szül. 1763. május 9.). A többi név csupán 
Csaplár Benedek találgatásai alapján került a szakirodalom sodrába. 
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(Vö. A Horányi Elek tervezte „Hazafiúi Magyar Társaság' Bp. 1899 , 
50. 1.) A 18. lapon felsorolt nevek legtöbbje (Kreskay, Virág, Dugonics, 
Révai, Batsányi) Révai Miklós 1791-es gyó'ri jegyzékében (Candidati 
erigendae societatis Hungaricae . . . J szerepel, innen viszont hiányzik 
Ányos Pál (1784-ben meghalt!) és - kevéssé érthető' módon - Horányi 
Elek. 

Már Bessenyei György jó l látta, Révai Miklós világos okfejtéssel 
papírra vetette, hogy egy magyar tudós társaság a rendi viszonyok 
között csakis a főnemesség anyagi és szellemi támogatásával, az állam-
hatalomhoz fűződő kapcsolatainak segítségével jöhet létre, s valóban az 
1825-ben történt Akadémia-alapítás a főrendek tevékeny támogatása 
nélkül elképzelhetetlen lett volna. Meg is látszott ez az 1831-ben 
működni kezdő testület szervezetén és irányításán. A valóságos hatalom 
a szinte kizárólag főúri és főpapi tagokból álló Igazgatótanács kezében 
volt, s a feudális befolyás - nagyobb vagy kisebb mértékben - 1945-ig 
jellemezte az Akadémia életét. Az államhatalom gúzsba kötő gyámko-
dása és az anyagi alapok elégtelen volta miatt a polgárosodás reformkori 
fellendüléséből a Magyar Tudós Társaság 1848-ig alig vehette ki a részét. 
Sőt maga Széchenyi István, az 1840-es évek demokratikus lendületétől 
megrettenve, az Akadémiát a nyelvművelés területére kívánta visszaszo-
rítani, noha már a felvilágosodás és a liberális reformkor legjobbjai a 
tudományok összességének művelését várták tőle. Egészen természetes, 
hogy a természettudományok reformkori művelésének komoly akadá-
lya volt e tudományszakok hazai szintjének viszonylagosan alacsony 
volta. Csak egyetlen jellemző idézetet e tárgyról: „A képzetes mennyisé-
gek természetéről 1846-os határidővel kitűzött pályázatban például 
Vállas Antal Euler-képletének fö l nem ismerésén alapuló primitív „meg-
oldást" mutatott be. Talán nem is tudott róla, hogy arra a német 
pályázatra, ahonnan az ötletüket merítették, tíz évvel korábban bekül-
dötte a maga lángeszű megoldását a két Bolyai is. A német bíráló 
bizottság sem ismerte föl munkájuk jelentőségét. Pedig Vállas Antal - e 
kötet más fejezetei kellőképpen kiemelik - haladó tudománypolitikus, 
nem jelentéktelen szervező volt, s jellemnek sem rosszabb azoknál, akik 
a hatvanas években végre sikerrel kapcsolták az Akadémiát a honi 
természettudományos kutatómunkába." (73. 1.) Innen is érthető, hogy 
az 18 31-es Akadémiának 16 író és társadalomtudós mellett csak 6 
természettudós rendes tagja volt, az utóbbiakhoz számítva a matema-
tikusokat is ( 2 6 - 2 7 . 1.). Részletekben természetesen születtek eredmé-
nyek, kiemelhetjük közülük a magyar szaknyelv megalkotásának kísér-
leteit, haladásnak számíthatott néhány, az Akadémia kezdeményezésére 
megjelent nagyszabású műnek (pl. Cuvier állattanának) lefordítása is. 

16 Irodalomtörténet 
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Nagyon tanulságos az Akadémia történetének két forradalmi kor-
szaka: 1 8 4 8 - 4 9 és 1918-19 ( 4 9 - 5 1 . , ill. 259-264. 1.). Mindkét gyöke-
res társadalmi változás idejében az Igazgatótanács megszüntetése, az 
Akadémia közéleti befolyásának növelése, munkásságának közhasznúvá 
tétele szerepelt. Mindkét időszak rövid volt azonban arra, hogy nagysza-
bású terveit megvalósítsa, noha 1919. március 21-e után az Akadémia 
átszervezését az államhatalom (a Tanácsköztársaság) vette kézbe. Érde-
mes megemlíteni, hogy az 1945 után rendre megvalósuló nagy munkála-
tok (pl. a részletes magyar leíró nyelvtan, az értelmező és szófejtő 
szótárak, a hazai nemzetiségek művelődésének tanulmányozása stb.) 
már 1919-ben felmerültek, főként Simonyi Zsigmond jeles tervezetében 
(MNyőr 1919.), de ugyanez volt a helyzet a természettudományok 
vonatkozásában. 

Tudjuk viszont, hogy mindkét előrelendülő időszakaszt ellenforra-
dalmi korszak követte. Jelentékeny különbségek mégis voltak a kettő 
között. 1850 és 1858 között az Akadémia a durva elnyomás igájában 
sínylett, működése zárt ajtók mögé szorult, tagokat nem választhatott, 
sőt állandóan a feloszlatás vagy a beolvasztás Damokles-kardja lebegett 
a feje fölött. Ennek ellenére még aulikusan bókoló vezető testületének 
is volt annyi erkölcsi bátorsága, hogy a forradalomban „kompromittált" 
tagjainak kizárását az államhatalom felszólítása ellenére is megtagadta. 
Ismeretes viszont, hogy Pékár Gyula már 1919. augusztus 18-án indítvá-
nyozta a tagoknak „nemzethűség szempontjából" történő felülvizsgála-
tát, s az eredmény több jeles tudós kizárása lett. (267. skk. 1.) 

Az 1858-ban megtartott első „közyűlés" meg is újította az Akadé-
miát, s összesen 74 új tagot választott, köztük Aranyt, Gyulait és. 
Jókait. „Tudományos tekintély dolgában - írja monográfiánk - az 
Akadémia országos illetékességű és minősítésű testületté növekedett az 
1860-as évek folyamán. A polgárosodó Magyarország társadalmának 
bizalmát kérések sokasága fejezi k i . . . A társadalom az Akadémiát 
tekinti az ország múltbeli értékei őrzőjének is." (101. 1.) AJársadalom 
támogatása igen szépen nyilatkozott meg az új palota építése ügyében: a 
nagyszabású munka szinte egészében közadakozásból gyűlt pénzen 
folyt, s 1 8 6 1 - 1 8 6 5 között végbe is ment. Igaz, hogy a munkálatokat-
Ybl Miklós és Sklaniczky Antal lankadatlan ügybuzgalommal vezette. 
Az Akadémia ekkori népszerűségének minden bizonnyal oka volt az is, 
hogy tevékenységének irányát és szellemét Eötvös 'József elnöksége, 
Szalay László és Arany János titkársága fémjelezte. A tudós társaság 
tagjainak többsége (nem egésze!) a polgári liberalizmus legjobb szintjét 
képviselte. Az Akadémiának a kor igényeitől való elmaradása, a konzer-
vatív szemlélet erősödése, a nacionalista szellem térnyerése 1880 táján 
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kezdődött, és az egyes osztályok munkájának kétségtelen eredményei 
ellenére is jellemző maradt az Akadémia legújabbkori történetére 
1944-ig. Különösen a Berzeviczy Albert elnökségével ( 1 9 0 5 - 1 9 3 6 ) 
kezdődő időszak tekinthető hanyatlásnak, hogy azután József főherceg 
elnöksége alatt az Akadémia szellemi irányítása a mélypontra süllyedjen 
az anyagi megerősödés (Vigyázó-örökség, Kornfeld-alapítvány) és az 
elért igen jelentékeny tudományos eredmények ellenére is. 

Kötetünk kiemelkedő teljesítményének tartjuk azokat az „arckép-
vázlatokat", amelyekkel szerzőink az Akadémia életében vezető szere-
pet játszó férfiakat jellemzik. Toldy Ferenc roppant kiterjedt tudomá-
nyos érdemei legtöbbünk előtt elfedik jelentékeny emberi gyengeségeit. 
Várkonyi Ágnes - Toldy érdemeinek elismerése után - így ír róla: „Az 
arisztokratákkal és az államhatalommal szemben szervilis, tudóstársaival 
viszont kiszolgáltatja magát, feltétlen engedelmességet, vigyázzállásos 
egyetértést követel nemegyszer úgy, hogy durván fölényes, vagy félreve-
zeti a hozzáfordulókat. Értékítéleteiben a tudományos szempontok 
helyett a rang és az udvar érdekei kezdenek egyre inkább érvényesülni. 
Átmeneti jellegű tudóstípus, aki a viszonyok alakulása szerint hajlik a 
polgárosodást ösztönző tényezők vagy a feudálizmust konzerváló erők 
irányába." (35. 1.) Jó ezt is tudomásul vennünk - számos kortársi 
nyilatkozat erősíti meg - , az irodalomtörténész legfeljebb azzal vigasz-
talja magát, hogy az emberi gyöngeségeket betemette az idő homokja, a 
tudományos eredmények máig jelen vannak. - Nem kap kíméletesebb 
jellemzést Thaly Kálmán sem (102, 204. lap), megérdemelten. Nála, 
sajnos, a tudományos eredmények nagy része sem alkot használható 
hagyományt. 

Rövidségében is kiemelkedő jellemzést ad Vörös Antal Pulszky 
Ferencről ( 161 -162 . 1.), aki az 1885. évi nagygyűlésen Kossuth és 
Petőfi nevét emlegeti (egyikük sem lett tagja az Akadémiának), nem 
csoda, hogy ő volt „a legnagyobb szálka a jobboldali irányzatok szemé-
ben". - Nem érdektelen Kautz Gyula másodelnöknek az 1905. évi 
tavaszi nagygyűlésen mondott megnyitója, ill. ennek tartalmas bemuta-
tása sem. „Kautz bírálata az Akadémia lassan kihaló 67-es óliberális 
gárdájának intő szava volt az új generációk felé." (182. 1.) Ennek 
ellenére ezen a nagygyűlésen választották elnökké Berzeviczyt, s „Kautz 
szavait még az Akadémia új vezetői sem szívelték meg" (u. ott). A 
történetírói tárgyilagosság természetesen elismeri:„Berzeviczy mindent 
megtett annak megakadályozására, hogy a magyar favédelem eszméi 
tért hódítsanak az Akadémián" (291. lap). Igen érdekes lenne Szekfü 
Gyula németellenes akadémiai tevékenységének bemutatása ( 3 0 5 - 3 0 6 . 
1.). Hogy ez az Akadémia tagjai jelentékeny részének helyeslésével 

16* 
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találkozott, bizonyítja az 1943-as nagydíj odaítélése Szekfü Gyulának 
Hóman Bálinttal szemben. Igaz viszont, hogy az 1944-es nagydíjat 
1944. november 9-én (!) egy 17 tagból álló „nagygyűlés" Orsós Ferenc-
nek juttatta, de ekkor sem tiltakozás nélkül. 

Az Akadémia felszabadulás utáni történetét 1 9 4 5 - 1 9 4 8 között az 
átalakulásért folytatott harc jellemezte; ebben a konzervatív oldalt, a 
politikai követelményeknek tett némi engedményekkel az elnökké vá-
lasztott Kornis Gyula képviselte, a haladás legerősebb motorja Szent-
györgyi Albert volt (350. skk. L). Kár, hogy a hosszas vajúdás után 
csakugyan megújult, társadalmi hivatását tudatosan vállaló, majd a 
szocializmus építésébe bekapcsolódó Akadémia Szentgyörgyit hamaro-
san elvesztette. Jelentős lépés volt az 1949. okt. 31-én elfogadott új 
alapszabály, amely a taglétszám lényeges csökkentését írta elő. 
1949-ben az Akadémiának 257 tagja volt, közülük 102 levelező és 
rendes tagot s egy tiszteleti tagot választottak újra. „A régi tagok egy 
részének tanácskozó taggá történt minősítése során a túlzott követelmé-
nyek, a szubjektív megítélések miatt hibás döntések is születtek." (368. 
1.) Ez a kritikát gyakorló mondat bővebb kifejtést érdemelt volna. 

Az Akadémia 1949 után végbement fejlődéséről, tudományos intéz-
ményei hálózatának kiterjesztéséről, a tudományos minősítés rendszeré-
nek kiépítéséről, az osztályok mind eredményesebb munkásságáról már 
azért nem szólunk részletesebben, mert kutató gárdánk, de a közönség 
széles rétegei is eléggé ismerik, hiszen tudományos életünk jelenéről van 
szó. Az 1969-es szervezeti reform annyiban jelentett fontos lépést, hogy 
az Akadémia tudományos testületeit megszabadította minden admi-
nisztrációs és pénzügyi terheléstől, időt és energiát teremtve a minél 
behatóbb tudományos munkássághoz. 

A rendkívül jelentékeny és adatokban gazdag tudománytörténeti mű 
áttekintését némi szorongással zárjuk: annyi fontos és a magya' társa-
dalom életében jelentékeny mozzanatról vagy folyamatról nem szólhat-
tunk. Ilyen volt pl. az Akadémia és a magyar közvélemény viszonya. 
Ismét elismerésünket fejezzük ki a szerzői gárda egyenletes és tárgyila-
gos teljesítménye iránt, s azzal végezhetjük szemlénket, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémia osztályainak és bizottságainak működésével, a 
tudósképzés rendszeres megoldásával, intézeteinek nemzetközileg is el-
ismert munkásságával mélyen nyújtja gyökereit a magyar társadalom 
talajába, elismerést és megbecsülést vívott ki itthon és külföldön egy-
aránt: sokkal többé vált, mint aminek alapítói szánták. 
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