
Eötvös Loránd 

a Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke 
2019. január 14.



Báró Eötvös József
(1813 – 1871)

Rosty Pál
(1830 – 1874)

Trefort Ágoston
(1813 – 1888)



Eötvös Loránd levele édesapjához
1866. március 28.

«Az ambíció s a kötelességérzet, 
mely nemcsak egy privilegizált 
nemzet, hanem az egész emberiség 
irányában köt le, velem született, e 
két indulatot kielégíteni, és pedig 
kielégíteni úgy, hogy a mellett egyéni 
függetlenségemet megtartsam, 
életcélom; s legalább eddig úgy 
találtam, hogy annak leginkább 
akkor felelhetek meg, ha a 
tudományos pályára lépek.»

Kelety Gusztáv: Eötvös Loránd ifjú korában, 
1858



Eötvös Loránd értesítése levelező tagságáról és oklevele



Tagajánlásai
B. Eötvös Loránd rendes tagul ajánlva Sztoczek József r. 
tagtól.

A M. T. Akadémia érdekében kötelességet vélek teljesíteni, 
midőn b. Eötvös Lorándot egyetemi ny. r. tanárt, és a M. T. 
Akadémiának 1873 óta l. tagját, rendes tagúl való 
megválasztás végett ismételten ajánlatba hozom, mire 
annyival is inkább felbátorítva érzem magamat, mivel a t. 
Akadémiának III. osztályába. Eötvös Lorándot, már a 
megelőző évben r. tagságra méltónak ítélte, s megválasztását 
javaslatba is hozta. Számosabb dolgozatai közül, — nem 
említve azokat, melyek tudományos ismeretek terjesztésére 
vonatkoznak, — szigorúan tudományos irányzatuk és 
értéküknél fogva kiválóbb figyelemre méltók a következők:

1. A rezgések intensitása, tekintettel a fényforrás és az észlelő 
mozgására. (Akadémiai értekezés).

2. Új módszer a capillarités 'tüneményeinek vizsgálatára, 
(Megjelent az akad. Értesítőben és a Műegyetemi Lapokban).

3. Az elektromos sűrítő lánczolatokról. (Akad. Értesítőben).

4. Az elektromos sűrítés egy új módjáról. A sűrítő gyűrű. (Az 
akad. Értesítőben).

5. Újabb tanulmányok a capillaritás terén. (Akad. értekezés).

Báró Eötvös Loránd rendes tagul ajánlva Szily Kálmán 
rendes tagtól.

Eötvös 1873. ót a levelező tag s 1878. óta a mathematikai és 
természettudományi bizottság előadója; a tud. egyetemen a 
természettan ny. r. tanára s a physikai intézet főnöke. Kiváló 
előszeretettel foglalkozik az elektromosság tanával és a 
kapilláris tünemények elméleti és kísérleti tanulmányozásával. 
E nembeli vizsgálódásai már eddig is kiváló figyelemre méltók, 
s ha teljesen be lesznek fejezve, új fényt fognak deríteni a 
kapillaritás elméletére. Akadémiai értekezései közül csak a 
főbbeket említem fel, mint tényleges és folytonos tudományos 
munkássága tanúbizonyságait.

1. Új módszer a capillaritas tüneményeinek vizsgálatára. (Akad. 
Értes. és Műegy. Lapok.)

2. Az elektromos sűrítő lánczolatokról. (Értes.)

3. Az elektromos sűrítés egy ú j módjáról. (Értes.)

4. Újabb tanulmányok a capillaritas terén. (Akad. Értek.)

5. Egy ú j elektro-capillar mozgatóról. (Akad. Értek.)

6. Tanulmányok a folyadékhártyák feszültségéről (Akad. Értek.)



Összes ülés. 1889. június 24.
B. Eötvös Loránd r. t. akadémiai elnökké történt 
megválasztása utáni első beszédéből:

«Az akadémia nem olyan intézet, melyet reformkisérleteknek volna 
szabad alávetni; céljának, irányelveinek nem évtizedeken, de 
évszázadokon keresztül változatlanoknak kell maradniok. Nem olyan 
mint a hajó, mely ismeretlen tengeren kalandos felfedező útra indul: 
inkább olyan, mint a világitó torony, mely a tévedező hajósnak a biztos 
kikötő helyét mutatja. A magyar tudományos akadémia a tudomány 
világtengerén a magyar kikötőt jelzi; a torony őre vigyázzon, hogy 
fénye mindig egy helyen, de mindig ragyogóan világítson, hogy 
megláthassa azt jó és rossz időben minden, de különösen a magyar 
hajós.»



Eötvös Loránd



Elnöki megnyitó beszéd 
B. Eötvös Loránd akadémiai elnöktől 
(Előadta a május hó 11-ikén tartott közűlésen.)

«Irodalom és tudoma ́ny, mindketten eszményi törekvéseknek, a szép és igaz 
szeretetének gyermekei. Az akadémiák feladata őrködni, hogy az egyik mint a 
másik a mindennapi élet szu ̈kse ́gletének színvonalán fölu ̈l emelkedjék; az 
irodalom ne legyen csupán hi ́rlapirodalom, közönse ́ges regényta ́r és 
iskolakönyvek gyűjteménye; a tudomány ne csupán a közvetlenül hasznot 
hajtó kérdésekkel foglalkozze ́k. … 

Pedig tudomány nélku ̈l nincs gyakorlat. Ma a gyakorlat emberét is tudo ́sok 
iskoláiban képezzük és pedig azért, mert a tisztán tudoma ́nyos törekve ́seknek
meg nem becsu ̈lése nemcsak az emberiség legmagasztosabb eszményeit
rontaná le, hanem meddővé tenné magát a gyakorlatot is. Épen a 
természettudoma ́nyok a legszembetűnőbb példákkal bizonyítja ́k ezt; még az 
úgynevezett hasznos felfedezéseket is rendesen nem azok hozták létre, kik 
olyanokat kerestek, hanem úgy létesu ̈ltek azok, mint az elvont igazsa ́got
önzetlenül kereső tudo ́sok által elért tudományos eredmények kifolyásai.» 



Az Akadémia tagjainak száma osztályonként
(legfeljebb 240, választás évente)

Tiszteleti tag Rendes tag Levelező tag

I. Nyelv- és széptudományi osztály 6

a/ Nyelvtudományi alosztály 6 18

b/ Széptudományi alosztály 6 18

II. Filozófiai, társadalmi és történelmi tudományok osztálya 9

a/ Filozófiai és társadalmi tudományok alosztálya 12 30

b/ Történelmi tudományok alosztálya 12 30

III. Matematikai és természeti tudományok osztálya 9

a/ Matematikai és fizikai tudományok alosztálya 12 30

b/ Természetrajzi tudományok alosztálya 12 30

24 60 156



Az akadémikusok száma osztályonként 1890–1905
(max. 240 fő)

1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905

I. osztály

tiszteleti tag (6) 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5

A alosztály rendes tag (12) 12 6 4 5 5 6 5 6 5 6 6 6 5 6 6 6

levelező tag (36) 34 18 15 15 16 14 14 15 15 14 14 14 14 15 16 16

B alosztály rendes tag 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6

levelező tag 18 17 18 17 17 17 18 17 14 17 16 17 17 17 17

52 54 48 49 50 49 48 51 49 45 48 48 48 49 51 50

II. osztály tiszteleti tag (9) 8 8 9 9 9 8 8 8 7 6 8 9 8 8 8 9

A alosztály rendes tag (12) 21 8 8 9 11 12 12 12 12 12 12 12 12 10 11 12

levelező tag (30) 51 23 18 22 22 24 26 28 27 27 27 26 26 28 26 24

B alosztály rendes tag  (12) 12 10 11 12 11 12 12 10 10 11 12 12 12 11 11

levelező tag (30) 26 26 28 29 27 26 28 29 27 25 25 26 27 29 27

80 77 71 79 83 82 84 88 85 82 83 84 84 85 85 83

III. osztály tiszteleti tag (9) 7 8 8 8 7 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8

A alosztály rendes tag (12) 20 7 10 9 10 11 11 12 11 12 11 12 12 11 11 11

levelező tag (30) 56 26 24 24 23 24 25 25 24 25 27 25 25 26 25 25

B alosztály rendes tag  (12) 11 11 11 10 11 10 9 9 10 9 9 9 10 11 11

levelező tag (30) 27 24 26 26 22 22 24 26 27 30 29 28 29 29 28

83 79 77 78 76 76 75 77 77 81 85 83 82 84 84 83

215 210 196 206 209 207 207 216 211 208 216 215 214 218 220 216



Berzeviczy Albert első elnöki beszéde, 1906

«Itt szeretnék lesza ́molni az Akadémia gazdagsa ́ga ́nak legendájával. … az Akadémia hat millio ́ 
koronára teheto ̋ vagyonának jelento ̋s részét alkotják: palotánk, melyet mi, mint a nemzet 
lelkesedésének adománya ́t, nagy becsben tartunk, de mely anyagi szempontbo ́l tagadhatatlanul 
terheket is hárít az Akadémia ́ra, továbba ́ oly alapítva ́nyok, melyeket kénytelenek vagyunk 
megszabott és nem mindig czélszerünek bizonyult rendeltetéso ̈kre fordi ́tani. … 

A személyi kiada ́sok apaszta ́sa ́ra az Akade ́mia legto ̈bbet tett azzal, hogy rendes tagjai lemondtak a 
részükre majdnem minden külfo ̈ldi hasonlo ́ intézet példa ́ja nyomán kija ́rt tiszteletdíjro ́l ; 
ilyenképen most évenként ko ̈zel 230,000 koronát vagyunk képesek tulajdonke ́pen tudományos és 
irodalmi czélokra fordi ́tani, a mely összeghez 87,000 koronát az állam ad. Nem 
összehasonlíta ́sokat tenni némely amerikai tudományos intézménynek a mi viszonyaink ko ̈zo ̈tt
egészen elképzelhetetlen anyagi eszko ̈zeivel; abbo ́l sem akarok ko ̈vetkeztetéseket vonni, hogy a 
franczia Institut összes kiada ́sait az állam fedezi; utalhatok azonban tala ́n arra, hogy a kis Románia
akade ́mia ́ja 10 millio ́ franknyi jo ̈vedelmezo ̋ alap fo ̈lo ̈tt rendelkezik, úgy hogy, ba ́r csak csekély
állami segélyben részesül, a miénknél sokkal gazdagabbnak mondhato ́.»



Eötvös Loránd lemondó levele 1895-ből
Kedves barátom!

Meglepetést, kellemetlen vagy legalább zavaró meglepetést fognak okozni e 
soraim. Olvasd őket türelemmel.

Szász Károlynak, mint elnöktársamnak levelet küldtem, melyben kívánatos közlés 
végett tudomására hozom azon elhatározásomnak, hogy az akadémia elnöki 
állását újból ismétlődő megválasztatásom esetére nem fogadhatom el. Nem 
hoztam fel erre és nincs is más indoka – mint ma már legyőzhetetlen vágyam 
szabadulni minden olyan hivataltól, mely a folytonos tudományos tevékenységtől 
elvon. Kutatni és tanítani – ennyi az, amire még vágyódom, s csak ennyi az amire 
magamban hivatást és erőt érzek.

Kétségbeejtő tudományos állapotainkban egy irányban folytatott munkával talán 
még hasznosat tehetek – a nyilvános szerepléssel csak erőmet forgácsolom el. 
Régen töprenkedtem én már ezen, most az ideje, hogy megtegyem ezt a nehéz 
lépést. Most az akadémiában, minden rendben van, izgatottságra, 
félremagyarázásokra semmi ok – én megyek,s helyettem jobb veszi át a vezér 
szerepét – egy hétig beszélnek rám, azután visszaáll a rend és a csend.

Én magam most utazom, s csak az ülések lefolyása után térek vissza – csak így 
lehet ezt a dolgot megcsinálni – ha itt maradnék, az egészből lenne egy nagy 
komédia. Hová megyek e napokra, még nem is tudom, s különösen nem 
szeretném, hogy ti tudjátok, mert a távozásom által okozott zavar könnyen 
megszüntethető, ha azt befejezett ténynek veszitek, de tétovázó 
határozatlanságot okozna, ha úgy fognátok fel, hogy még velem is 
tisztázhatjátok. 

Azért hát kedves barátom ne csüggedj, s vezesd biztos révbe a hajót, s engedd 
meg nekem, hogy minden cifraság nélkül mondjak neked köszönetet közös 
tevékenységünk közben nekem nyújtott támogatásodért.

A viszontlátásig üdvözöl 

igaz barátod

Eötvös Loránd

Budapest, 1895. május 4.



Köszönöm a figyelmet!


