
 

 
  

 

  
 

 
Beszámoló a (MTA KIK 4) 

Digitalizálás, metaadatok, a művek könyvtárként megőrzése (a REAL rendszerben)c. 
feladatról 

 
Az MTA KIK vállalta, hogy számos Eötvös Loránddal és munkásságával kapcsolatos (digitálisan eddig 
hozzáférhetetlen) művet tesz elérhetővé. 
 
1. Eötvös Loránd 86 tételesnek ismert publikációs jegyzékéből minden tételt sikerült digitálisan elérhetővé 
tenni.  A teljes publikációs jegyzék megtalálható itt, hiperlinkekkel: 
„https://eotvos100.hu/hu/page/eotvos-elet Báró Eötvös Loránd dolgozatai” 

 
2. Az MTA KIK elkészítette Eötvös Loránd MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) profilját, ami a 
www.eotvos100.hu-ból is elérhető. A Magyar Tudományos Művek Tárában (a MTMT2-ben) pedig itt: 
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10067689 (a 
https://www.mtmt.hu/ portálon a „Keresés az adatbázisban” mezőben az "Eötvös Loránd" szerzőnevet 
megadva). 
 
3. Eötvös művei és az Emlékév során született összes Eötvös dokumentum bekerülnek a REAL 
repozitóriumba. Ide kerülnek azok a könyvanyagok is, amelyek elérhetősége ilyen-olyan okokból 
korlátozott (Emlékalbum, Beneke-kötet). 
 
4. Az MTA KIK – levéltári kutatással - a következő dokumentumokat tette elérhetővé: http://real-
ms.mtak.hu/view/creators/E=F6tv=F6s=3ALor=E1nd=3A=3A.html (Eötvös, Loránd (1917) Lóránd 
Eötvös's letter to Ignaz Goldziher. , Budapest (Kézirat); Eötvös, Loránd (1908) A Göttingeni Egyetem 
Benecke-díját elnyert mű kézirata. (Kézirat); Eötvös, Loránd (1892) Lóránd Eötvös's letter to Ignaz 
Goldziher. , Budapest (Kézirat); Eötvös, Loránd (1868) Hasznos-e az Offenbányai huták életbeléptetése? 
(Kézirat)), valamint http://real-ms.mtak.hu/view/collection/E=F6tv=F6s_Lor=E1nd.html (Köszöntő 
irat Eötvös Loránd számára minisztersége alkalmából 1894-ben.pdf)  
Digitalizáltuk Eötvös Loránd cikkeit, egyetemi jegyzeteit, előadásairól készült ismertetőket, fordításait. A 
digitalizált anyagokat a REAL repozitórium gyűjteményeiben helyeztük el: 
http://real-eod.mtak.hu/view/creators/E=F6tv=F6s=3ALor=E1nd=3A=3A.html 
http://real-eod.mtak.hu/view/creators/E=F6tv=F6s=3ARoland=3A=3A.html 
http://real.mtak.hu/view/creators/E=F6tv=F6s=3ALor=E1nd=3A=3A.html 
 
5. A www.eotvos100.hu webhelyet 2018 novemberében az MTA CSFK hozta létre. A domain nevet és a 
tárhelyet 2019 folyamán az MTA KIK átvette.  
 
6. A Boldogasszony Iskolanővérek által (néhai Plósz Katalin, Geogina nővér) hagyatékában lévő Eötvös 
Loránd-dokumentumok MTA KIK levéltári átvételéről levelezés indult be. Onnan Eötvös Loránd összes 
(mintegy 60) verse is előkerült. Korábban az ELTE-n is foglalkoztak ennek a kiadásával, de – 
szakvélemény alapján - nemleges döntésre jutottak. Jelenits István piarista szerzetes évekkel ezelőtt 
felkérést kapott Plósz Katalintól a versekhez előszó írására. 2019. december közepén Kis Domokos 
Dániel összeszerkesztette a verseket, és a kézirat jelenleg (2019. december 31-én) előszó-írás céljából 
Jelenits atyánál van. A kiadásra – támogatás esetén - 2019 első felében kerülhet sor. 
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Eötvös Loránd MTMT-profilja az MTMT2 nyilvános felületén 

 

 
 
Budapest, 2019. december 31. 


