
BEVEZETÔ HELYETT
Alább idézzük, Molnár Andrea 75. oldalon kezdôdô írásából kiemelve,
Eötvös Loránd 1890-ben, a Magyar Tudományos Akadémia 50.
közgyûlésének elnöki megnyitójában elhangzott gondolatait a „tisztán
tudományos törekvések” és a „közvetlenül hasznot hajtó kérdések”
viszonyáról.

„Irodalom és tudomány, mindketten eszményi törekvéseknek, a szép és
igaz szeretetének gyermekei. Az akadémiák feladata ôrködni, hogy az
egyik mint a másik a mindennapi élet szükségletének színvonalán fölül
emelkedjék; az irodalom ne legyen csupán hírlapirodalom, közönséges
regénytár és iskolakönyvek gyûjteménye; a tudomány ne csupán
a közvetlenül hasznot hajtó kérdésekkel foglalkozzék. Pedig tudomány
nélkül nincs gyakorlat. Ma a gyakorlat emberét is tudósok iskoláiban
képezzük és pedig azért, mert a tisztán tudományos törekvéseknek meg
nem becsülése nemcsak az emberiség legmagasztosabb eszményeit
rontaná le, hanem meddôvé tenné magát a gyakorlatot is. Épen
a természettudományok a legszembetûnôbb példákkal bizonyítják ezt;
még az úgynevezett hasznos felfedezéseket is rendesen nem azok
hozták létre, kik olyanokat kerestek, hanem úgy létesültek azok, mint
az elvont igazságot önzetlenül keresô tudósok által elért tudományos
eredmények kifolyásai.”

Lehet, hogy az Eötvös-centenárium április 8-i nagy rendezvényének
védnökei közül nem mindenki látja ezt így.

Lendvai János
fôszerkesztô
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