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Szerző: Jo
oó Hajnalka
A Magyaar Tudomány
yos Akadém
mia mint szerrvezet ne fogglaljon állástt a közállapootokat érintő
ügyekben
n, magát a taagságot azon
nban kifejezeetten vitára bbiztatja az M
MTA újraválaasztott elnökke.
Lovász László
L
nem érzi,
é
hogy a CEU
C
mellettti kiállása m
miatt büntetéssbe került voolna az
Akadémiia, szerinte az
a egyetem működése
m
kö
örüli bizonyttalanság viszzont sokat árrtott
Magyaro
ország tudom
mányos vonzerejének. Lo
ovász a külfööldre távozott magyar kuutatók
visszacsáábításának feeltételeiről iss beszélt a hv
vg.hu-nak.
hvg.hu: A május eleeji – önt újraválasztó – MTA-közggyűlés elfogaadott egy CE
EU mellettii
állásfogllalást, majd – egy nap sem
s
telt belee – az egyik
k kormánypáárti blog „rrájött”, hogyy ön
amerika
ai állampolgár is, ami szzerinte nem
mzetbiztonsáági kockázattot jelent. M
Mennyire érte
váratlan
nul, hogy elleenzéki polittikusok és kegyvesztett
k
vállalkozók
k után ön is a jobboldaali
sajtó célttáblája lett?
?
Lovász László:
L
Valaamilyen mérrtékben szám
mítottam rá, bbár ennél kiccsit intelligennsebb támaddást
vártam.
hvg.hu: Nem
N
sokkall interjúnk előtt tárgya
alt a minisztterelnökkel és az emberri erőforrássok
miniszterével. Ez is része volt a CEU-ügyb
ben vállalt k
közvetítésén
nek?
L. L.: Neem, a találko
ozót azért keezdeményezttem, mert újrraválasztottaak, és szeretttem volna
megosztaani a követkeező három évre vonatkozó elképzelééseimet.
hvg.hu: Mennyire
M
volt
v feszült a megbeszéllés? A CEU melletti kiáállásán túl a közelmúltb
ban
más kérd
désekben is – például a KDNP-s berkekben vöörös posztónak számítóó gender stu
udies
ügyében – szembem
ment a korm
mánypárti néézetekkel.
L. L.: Neem éreztem feszültséget. A CEU ügy
yét természeetesen szóba hoztam: elismételtem az
Akadémiia álláspontjáát, hogy a CEU fontos, színvonalas
s
és a magyarr tudományhhoz sok
szempon
ntból kapcsollódó intézméénye Magyarrországnak, ezért lényegges a megmaaradása. Úgyy
tűnt, ebben nincs is köztünk
k
vita:: a miniszterrelnök úr hanngsúlyozta, hhogy a CEU
U oktatásávall és
val kapcsolattban nincsen
n semmi fenn
ntartása, de aazt is fontosnak tartja, hhogy mindenki
kutatásáv
betartsa a törvényekeet. Remélem
m, hogy meg lehet találni azt a módott, hogy a CE
EU a törvényyes
kereteken
n belül folytathassa eddiigi tevékenysségét.
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hvg.hu: Erre
E
azért egyre
e
fogy az
a esély: kev
vesebb mintt négy hónaap alatt kelleene tető alá
hozni azt a törvényb
ben előírt megállapodá
m
ást, amelyneek megkötéssére az amerrikai szövettségi
ynak, úgy tű
űnik, sem szzándéka, sem
m lehetőségge nincs. Errről nem besszélt a
kormány
miniszterelnök vagy
y a miniszteer?
L. L.: A részletekbe nem mentün
nk bele. Hog
gy az ügynekk milyen pollitikai, nemzetközi és egyyéb
vonatkozzásai vannak
k, az nagyon bonyolult, én
é ebbe nem akarok beleefolyni, és neem is ez voltt a fő
témája a találkozónak
k.
A genderr study-vitát pedig nem is
i értem: nyiilvánvaló, hoogy a nők éss férfiak szerrepe a
társadalo
omban álland
dóan változik
k. Ez bonyollult, több tuddományágat is érintő kérrdés a
szociológ
giától a pszicchológiáig, orvostudomá
o
ányig, amit ffolyamatosann figyelemm
mel kell kísérrni.

© Reviczzky Zsolt
hvg.hu: Ha jól tudom, a kormá
ány korábba
an az államii támogatáss tízszázalék
kos emelésétt
a MTA-nak
k, a májusba
an közzétettt – éppen beeszélgetésün
nk idején
helyezte kilátásba az
elfogado
ott – 2018-ass költségvetéési törvényjjavaslat szerrint viszontt semmivel n
nem nőtt a
támogatás. Ez nem megtorlás a közelmúltb
beli ki- és b
beszólásokérrt?
L. L.: Neem hiszem, hogy
h
léteznee ilyen direktt kapcsolat. Való igaz, hhogy – noha kaptunk jeleentős
összeget különböző fejlesztésekr
f
re – az alaptáámogatásunkk körülbelül öt éve nem változott, peedig
ó is volt, és az
a Akadémiaa feladatai iss bővültek. E
Ez szóba kerrült a
azóta nyiilván infláció
megbeszélésen is, és úgy tűnt, a miniszter
m
és a minisztereelnök úr is eelfogadta az egyes területek
támogatáásigényét aláátámasztó érv
veinket. Úgy
yhogy, ha neem is egy gloobális, tízszáázalékos
emelésbeen, de célzottan megkaph
hatjuk a kértt támogatást..
hvg.hu: Nagyon
N
ritk
kán szólal meg
m nem az Akadémiátt érintő ügyeekben, így ttulajdonkép
ppen
csak az interjúiból
i
lehet
l
tudni, hogy nem – sőt nagyon
n nem – ért egyet a korrmány szám
mos,
az oktatá
ást érintő ellképzeléséveel a tankötelezettség koorhatárának
k leszállításáától a
szakképzzés erőltetéssééig. Szoktta ezeket jelezni a korm
mány felé is?? Most, hoggy leültek, szzóba
hozta, mondjuk,
m
a múlt
m heti terrmésből a parlament álltal elfogadoott Taigetossz-törvényt,,
vagy hog
gy az Iparka
amara elnök
ke további gimnáziumo
g
okat záratn
na be?
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L. L.: Szzóvá teszem,, ha valamivel nem értek
k egyet, és a köznevelésii kerekasztall munkájábann is
azért veszünk részt, mert
m fontos, hogy ezekett el tudjuk m
mondani. A „„Taigetosz-töörvényről”
egyébkén
nt – mivel sp
peciális terüllet, amihez nem
n értek – ccsak a magáánvéleményeemet tudom
elmondan
ni: úgy látom
m, mintha neem az igazi kérdésről
k
follyna a vita.
Az igazi kérdés ugyaanis nem az, hogy ezek a tanulási prooblémával küüzdő gyerekkek kapnak-ee
jegyet, vaagy nem, hanem hogy megkapják-e
m
a megfelelőő segítséget.
hvg.hu: Épp
É ez az, hogy
h
nem, sőt
s hiába telljesít kimaggaslóan egy k
középiskoláás, mondjuk
k,
matemattikából, nin
ncs esélye beejutni az egy
yetemre, haa közben az olvasási neh
hézségei miaatt
magyarb
ból megbuk
ktatják.
L. L.: Én
n az egész reendszert rosssznak tartom
m, hogy ekkorra hangsúlyaa van a felvéételinek megg a
pontszám
mgyűjtésnek Magyarorszzágon. Szerin
ntem a csúcssteljesítményyt kell figyellembe vennii, a
másik old
dalt pedig seegíteni, hogy
y elérjen egy
y olyan szintiig, ami elfoggadható. Ha valaki nagyon jó
matematiikából, de azz olvasással gondjai vann
nak, akkor nneki segíteni kell. Annakk is megvan a
veszélye,, ha az egészz problémát le lehet söpö
örni az asztaalról azzal, hoogy „hát úgyyse kap jegyyet,
és kész”.
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hvg.hu: A korábban
n az Akadém
mia Közoktatási Elnök
ki Bizottságáát vezető Cssépe Valériaa
március óta a „túlolldalon” ülvee, miniszterri biztoskéntt dolgozik aaz új Nemzeeti
v
k érvényesíttésében, hoggy van odaáát egy
alaptantterven. Segítt valamit a véleményük
„emberü
ük”?
L. L.: Mindenképpen
M
n. Megállapo
odtunk példáául, hogy haa valamilyen szintre eljuttnak a Nemzzeti
alaptanteerv előkészítéésével, akko
or azt véleméényeztetik veelünk, tehát nem az lesz, mint korábbban,
hogy a teeljes koncepcció elkészültte után kapun
nk két napott, hogy vélem
ményezzük, hanem
folyamattos visszacsaatolást adhatu
unk.
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hvg.hu: Tavaly októ
óberi nyílt levelükben
azt kértéék öntől ism
mert akadém
mikusok,
hogy szó
ólaljon fel a szerintük
antidemokratikus hazai
h
folyam
matok és az
oktatás, a kutatás, illetve az egéészségügy
álsága ellen. Az oktatáss ügyében
súlyos vá
meg-meg
gszólalt, má
ás ügyekben
n – mint
most, a civil
c
törvény
y elfogadása
akor, vagy
hogy kid
derült, éventte 30 ezer beteg halála
lenne meegelőzhető megfelelő
m
eg
gészségügyi
ellátássa
al – nem érzi úgy, hogy szólnia
kell?

Névjegy
LOVÁSZ
Z LÁSZLÓ Széchenyi- és Bolyainagydíjass, kétszeres F
Fulkerson-dííjas, Neumannn
János-díjaas matematikkus, egyetem
mi tanár, a
számítógéép-tudományy világhírű kkutatója. 19448ban születtett. 1971-been szerzett ddiplomát az
ELTE maatematika szaakán, de márr egy évvel
korábban megszerezte a matemattika tudománny
kandidátuusa címet; 19977-ben pedig a tudománny
doktora leett. 1979-benn – 31 éveseen – választoották
az MTA llevelező tagjjává, 1985-tőől az Akadém
mia
rendes taggja. 1987-tőll az amerikaai Princetoni
Egyetem,, 1993-1999 között a Yale Egyetem
gy a világon
n szinte
L. L.: Azz egészségüg
Microsoft
professzoora, 1999-20006 között a M
mindenhol alulfinansszírozott állaapotban van: kutatója. 22006-2011 kközött az Eöötvös Lorándd
a nemzetti jövedelem egyre nagyo
obb részét
Tudománnyegyetem M
Matematikai Intézetének
kell erre fordítani, am
mit valahonn
nan el kell
igazgatójaa. 1999-ben neki ítélték a matematikkusok
venni. Ezz mindenütt így van, csaak máshogy Nobel-díjjának tekinteett Wolf-díjaat. 2014 óta a
jelentkezzik, az Egyessült Államok
kban példáull Magyar T
Tudományoss Akadémia eelnöke, a
úgy, hogy
y sokaknak nincs
n
szervezet közgyűlése 2017 májussában újabb
társadalo
ombiztosításu
uk.
három évrre elnökké vválasztotta.
hvg.hu: Nálunk
N
viszzont úgy, ho
ogy olyanok
k is meghaln
nak, akik méég élhetnének…
L. L.: Eg
gy olyan nyilatkozat, hog
gy itt most baj
b van, önm
magában nem
m elegendő szzerintem. Mi
szeretnén
nk inkább a kérdések
k
méélyére nézni: elindítottunnk például eggy programoot, amelybenn
szeretnén
nk jobban kö
örüljárni az egészségügy
e
y gazdasági sszempontjaitt, lehetőségeeit, hogy olyaan
anyagokk
kal, javaslato
okkal állhasssunk elő, am
melyek az aluulfinanszírozzottságot nyiilván nem tuudják
megoldan
ni, de segíthetnek példáu
ul hatékonyaabban felhasználni a forrrásokat.
hvg.hu: A CEU-törv
vényhez hassonló megm
mozdulásokaat kiváltó, B
Brüsszeltől W
Washington
nig
bírált civ
vil törvény sem
s
késztette megszóla
alásra?
L. L.: Beevallom, nem
m ismerem a törvényt résszletesen, dee azt gondoloom, minden civil
szervezettnek nyilván
nosan kell keezelnie a tám
mogatásait – kkormányközzelinek és ellenzékinek
egyaránt..
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hvg.hu: Milyen a kapcsolata a közállapotokkal kritikus akadémikusokból alakult Stádium
28 körrel – ők azok, ugye, akik ez említett ügyekben tavaly megszólalásra kérték, azóta
pedig nyilvános vitafórumokat tartanak-terveznek az oktatástól a menekültválságig.
Egyeztet velük vagy inkább távolságot tart tőlük?
L. L.: A kör teljes mértékben önálló életet él. Személy szerint sokukat ismerem, vannak régi-régi
barátaim is köztük. A politikai vélemények összehangolt, alaposan körbejárt, letisztult
összegzését feltétlenül hasznosnak gondolom, ezért minden ilyen szervezet hasznos szerintem,
ahogy a Professzorok Batthyány Körével vagy az Eötvös Csoporttal sincs semmi bajom. Az
Akadémia azonban mint szervezet egyik mellett sem teheti le a voksát. Egyrészt, mert a tagság
véleménye megoszlik ezek között a szellemi irányzatok között, másrészt az Akadémia
hagyományainak és tekintélyének megfelelően csak tudományosan megalapozott álláspontokat
nyilatkoztathat ki. Ettől még persze a vita hasznos, sőt lehet, hogy magunk is teremtünk neki
fórumot – felélesztve például az akadémiai klubot vagy szalont.
hvg.hu: A Stádium kör által felvetett érzékeny társadalmi és politikai kérdéseket boncolgat
a közelmúltban megjelent Hegymenet című kötet is, amelynek kiadásából a hírek szerint
kihátrált az MTA, mert az intézmény felső vezetéséből valaki – nem ön – azt üzente, hogy
„nagyon nem lenne jó” az Akadémiának politikai szempontból, ha ott jelenne meg. Ha az
ön hatásköre lett volna, nem egy intézeté, kiadhatta volna a kormánykritikus kötetet az
Akadémia?
L. L.: Szerintem kiadhatta volna, az érzékeny kérdésekkel nincs probléma. Ha lenne, nem adtuk
volna ki a jogállam helyzetéről szóló kötetünket ősszel, abban legalább ilyen éles kritikák voltak,
csak az egy tudományosabb igénnyel megírt könyv volt. Egyébként nem hátráltunk ki belőle, és
nem is üzengettünk senkinek. Török Ádám főtitkár úr is elmondta: az Akadémia központilag
pályázati rendszeren keresztül támogatja a tudományos könyv- és folyóirat-kiadást, a kötet
szerzőitől ilyen kérés azonban nem érkezett hozzánk.
hvg.hu: A Stádium februári oktatási fóruma után – amelyen az akadémikusok ízekre
szedték a jelenlegi közoktatási rendszer gyakorlatilag minden elemét – vállveregetéssel
vegyes biztatást küldött önöknek Schilling Árpád filmrendező, mondván, nagyszerű, hogy
az Akadémia tagjai kiálltak a minőségi oktatás és a demokrácia védelmében, de jó lenne,
ha itt nem állnának meg, hanem kiadnának egy közérthető anyagot arról, hogy szerintük
milyen oktatásra és milyen államra volna szükség. Egy ilyesfajta aktivizmusról mit gondol?
L. L.: Az akadémikusaink, kutatóink közéleti aktivitásának örülök – különösen, ha olyan
területen teszik, mint az oktatás, ahol a tudásuk vagy tapasztalatuk valami többletet ad. De hogy
az Akadémia mint szervezet a súlyával visszaélve próbáljon közoktatási tanácsokat adni, azzal
nem értek egyet. Hogy közoktatási kutatásokat csináljon, vagy közoktatási terveket
véleményezzen, az más, az egy fontos tevékenységünk.
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hvg.hu: Milyen
M
a viszonya az elődje, Pálin
nkás József vvezette Nem
mzeti Kutatáás Fejlesztéssi és
Innováciiós Hivatallal? A két in
ntézmény ku
utatói előrem
meneteli proogramjai eggymástól
teljesen függetlenek
f
k, mintha riv
valizálnának egymássaal. Ugyanazéért az ügyérrt dolgoznak
k,
miért neem fognak in
nkább összee?
L. L.: Haa két intézmény hatáskörre néhány teerületen átfeddi egymást, aakkor ott előőfordulhatnaak
ilyen, akáár rivalizálássnak is nevezhető probléémák. Sokszzor találkozoom Pálinkás elnök úrral, és az
esetek túlnyomó több
bségében a tu
udományszeervezésről iss hasonló a vvéleményünkk. Egy kutatóói
életpályaamodellt való
óban ki kell dolgozni a következő
k
évvekben, és nyyilván összee is kell fognni.
Már beszzélgettünk ró
óla, de itt kén
nyesebb kérd
dések is előjjönnek: nem
m biztos, hogyy minden kuutató
egyet fog
g érteni példáául azzal a véleményemm
v
mel, hogy
akinek a kutatása 55--60 éves korra után lelasssul, az vállalj
ljon több okttatást, vagy kkutatás helyeett
pályázhaasson egy kuttatási téma országos
o
koo
ordinálására,, mert a tudáás ott van a ffejében, csakk az
energiájaa vagy kreatiivitása nem olyan
o
már, mint
m rég.
hvg.hu: Elnökjelölti
E
i koncepciójjában, de ko
orábban is b
beszélt rólaa, hogy nem gond, ha
külföldre mennek a magyar ku
utatók, lássa
anak világott, szerezzeneek tapasztaalatokat, csaak a
a, illetve más országokb
ból jöjjenek
k helyettük aaddig tehetsséges kutatóók.
végén jöjjjenek haza
Reálisan
n mennyire vonzó
v
ma Magyarorszá
M
ág akár egyy magyar, ak
kár egy külfföldi
kutatóna
ak?
L. L.: Mind
M
az ide-, mind
m
a visszzacsábításnak óriási akaddálya, hogy nem tudunkk méltó
bérszínvo
onalat nyújtaani sem az oktatáshoz, seem a kutatásshoz: az egyyetemi és akaadémiai
kutatóinttézetekben ellérhető fizetések nemhog
gy a nyugatii, de még a ccseh bérszínvvonalat sem érik
el. De neemcsak ez a baj,
b számos bürokratikus szabály is nehezíti az eelhelyezkedéést: jönne vaalaki
például egy
e akadémiai kutatóintéézetbe vagy egyetemre,
e
dde ahhoz, hoogy közalkallmazotti státuusba
kerüljön,, hónapokat kell
k azzal töltenie, hogy – melleslegg nem is kis ppénzért – hoonosítgatja a
papírjait. Ez nevetség
ges és sajnoss elrettentő is: az Emmivvel együtt kii kellene dolggoznunk erre
valamilyen egyszerűsítést, hiszen
n nem arról van
v szó, hoggy valaki a szzakképzetlenn unokaöccssét
gyetemi tanárrnak.
akarja eg
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hvg.hu: A CEU ügye nem riaszthatta el a potenciális oktatókat-kutatókat, hogy
Magyarországon vágjanak bele bármibe?
L. L.: Biztos, hogy nem használt a vonzerőnknek, de azt remélem, hogy ez csak egy korlátos
ideig tartó hatás.
hvg.hu: Ha – tegyük fel – az alacsony bérek, a bürokratikus akadályok és a jogbiztonság
gondját is kipipálhatnánk, mi kellene még az évtizedes álom megvalósításához, hogy
Magyarország legyen a régió tudományos központja?
L. L.: Egy rendes budapesti kongresszusi központ például. Vagy hogy sokkal szabadabban
tudjanak jönni és mozogni külföldi kutatók: jó lenne például egy olyan vízumfajta, ami a
tudományos célú látogatásokhoz gyorsabb ügyintézés tenne lehetővé. A közbeszerzési törvény
tudomány számára ma rendkívül korlátozó részeit is meg kellene reformálni, de az is fontos,
hogy sokkal több külföldi diák legyen, hiszen, miután végeztek, belőlük lesz később olyan
vezető, akinek Magyarországgal már kiépült kapcsolatrendszere van. Ezeket a miniszterelnöki
megbeszélésen is előhoztam.
hvg.hu: És mennyire ítéli eredményesnek a találkozót?
L. L.: Pozitívan fogadták a felvetéseimet. Miniszterelnök úr nyitott volt és sok jelét láttam, hogy
a kormány szeretné támogatni a tudományt. Sőt, azt hiszem, még azzal a megállapításommal is
egyetértettek, hogy
tudományos műhelyeket nagyon könnyű szétrombolni és nagyon nehéz felépíteni, így azokra,
amik vannak, nagyon vigyázni kell.
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