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Kórházi mellékhelyiség, se vécédeszka, se kilincs, se papír. Szappant keres-
ni már eszünkbe se jut, tekintve, hogy néhol a vízcsap is hiányzik. Az egyik
ápolónö szerint a betegek hazaviszik, ezt megértjük, elfogadjuk. A magyar
kórházi reterátok vízcsapjai csakugyan guszták, az otthonába bocsátott be-
teg pedig örömmel visz magával valami emléktárgyat, a vízcsap épp kézre
esik. Eltávolításához kell egy állítható csavarkulcs, esetleg csavarlazító is, ám
a lényeg nem ebben áll, hanem abban, hogy minden hiányzó kórházi víz-
csap sikertörténet, mellyel hazánk bennünket a bűvkörébe von. A történet
főhőse a gyógyult, optimista,jövőbe tekintő volt beteg, aki vízcsapjával együtt
a főbejáraton át hagyja el a gyógyintézetet, noha éppenséggel a proszektú-
rán keresztül is távozhatna akár.

Amit ilyenkor érzünk, nem egyéb, mint a mindennapi hazaszeretet, ezt a
legilletékesebb személytől, magától a kormányfőtől tudjuk. Amiképpen azt
is, hogy a mindennapi hazaszeretet akkor valósul meg, amikor hazánk be-
von bennünket a saját bűvkörébe. Orbán az MTI tudósítása szerint a Toka-
ji Vízitúra Központ csütörtöki ünnepélyes átadásán tárta föl a nemzet színe
előtt ezeket a titkokat, hozzátéve, hogy a Tokaji Vízi túra Központ egy olyan
program része, melynek révén a hazaszeretet természetes módon válik meg-
élhetővé, s amely azokat is a nemzeti közösség részévé teszi, akik nem érez-
ték magukat odatartozónak.

Semmiképp se állítjuk, hogy ez a fejtegetés problémamentesen követhe-
tő, de hát a magvas gondolatok dekódolása munkával jár. Wittgensteint vagy
Derridát se mindig értjük elsőre, sőt néha másod jára se. Orbán annyiban kű-
lönbözik tőlük, hogy a nagyérdeműnek időnként legalább fogódzókat nyújt,
Arról is beszélt például, hogy a haza szeretete nem megy a másik magyar sze-
retete nélkül, "de ez nehéz dolog, mert a mi fajtánkat nem olyan könnyú sze-
remi". Tegyük gyorsan hozzá, hogy magunk is így látjuk, ezért aztán Orbánt
és a kegyeit élvező magyarokat sohase próbáltuk megszeretni, és ilyesmit to-
vábbiakban se tervezünk. Ó e tekintetben bizakodóbb. "Ha együtt csinál-
juk a dolgokat, minden azonnal műkődni kezd" - mondta a Facebookra
posztolt videójában, szerintünk azonban ebben téved. Ha valamennyien
együtt fosztogatnánk az államkincstárt, akkor mindenkinek kevés jutna, a
cél viszont nem ez. A cél az, hogy az ö kevéssé szerethető fajtájuknak nagyon
sok jusson, a többieknek viszont semennyi. Ennek a metodikája ki van dol-
gozva, bevált, működik, azon javítani mar nem, legfeljebb rontani lehet.

Más a helyzet azoknál, akiknek a tudatában az orbáni értelemben felfo- .
gott caritas patrize a világot tartósan átstrukturálja. Az úgynevezett "minden-
napi hazaszeretet" akkor valósul meg, amikor a polgár nem fásult beletöm-
déssel veszi tudomásul, ami körötte folyik, hanem kacag, u]ong, zászlaját
magasba emeli. Vagyis csakugyan úgy gondolja, hogy akik őt a nap huszon-
négy órájában folyamatosan markecolják, azok őneki nem ellenségei, hanem I

társai, velük együtt építi a szebb magyar jövőt, és velük együtt védelmezi a
gonosz áradattól, amely a határainkon kívül mindenütt hömpölyög. Hagyo-
mányos módszerek használata mellett olyan mennyiségű tudatmódosító
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2018.június 12-én 10.36-koraz MTA
Titkárságára e-mail érkezett az Inno-
vációs és Technológiai Minisztérium
jogi osztályáról. Ebből címzett meg-
tudta, hogy: ,,A Magyarország 2019.
évi költségvetésének megalapozásáról
szóló előterjesztéséhez kapcsolódóan
(...) szükséges a kormány részéről olyan
kezdeményezés előkészítése, amely ja-
vaslatot fogalmaz meg a Magyar Tu-
dományos Akadémia rnűködését is
érintóen a kutatási-fejlesztési források-
nak az innovációért és technológiáért
felelős miniszter által vezetett minisz-
térium költségvetési fejezetében való
megtervezésére. Ennek érdekében ké-
szült el a Magyar Tudományos Aka-
démiáról szóló, 1994. évi XL. törvény
módosítása, amelyet szíves véleményét
kérve küldök meg."

A levél megírására és elküldésére be-
osztottjának megbízást adó dr. Gazsó
Balázs közigazgatási államtitkár (aki 33
éves, korábban Fidelitas-vezetó, 2013-
ban a Pázmány Péter Katolikus Egye-
temJog- ésÁllamtudományi Kar Deák
Ferenc Továbbképző Intézetében szer-
zett ingatlanforgalmi szakjogász diplo-
mát) mindössze 54 percet adott a titkár-
ság vezetőjének, valójában Lovász lász-
lónak, az MTA elnökének (70 éves, Szé-
chenyi-nagydíjas, Bolyai-nagydíjas, va-
lamint Bolyai János alkotói díjas ésWolf-
díjas magyar matematikus, egyetemi ta-
nár.AMagyarTudományosAkadémia
és az amerikai National Academy of Sci-
ence rendes tagja. A számítógép-tudo-
mány világhírű kutatója. 2006 és 2011
között az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Matematikai Intézetének igaz-
gatója. 2014 óta a MagyarTudományos
Akadémia elnöke), hogy tegye meg ész-
revételeit. (Aligha gondolhatta, hogy a
főosztályvezető dönt ebben a kérdés-
ben.) A szűk határidő betartása volt -
lett volna - a feltétele annak, hogy "az
egyeztetctt szövegjavaslat a Magyaror-
szág 2019. évi költségvetésének meg-
alapozásáról szóló tőrvényjavaslatba be-
épülésre kerülhessen".

Nincs elvonás
A 2019-es költségvetés-tervezetben
2018-hoz képest alig változnak a Tu-
dományos Akadémia költségvetési ki-
adásai és költségvetési támogatása. A
költségyctési kiadások. néhánv.millió

LAKI MIHÁLY:.

54 perc + 5 nap

nye "Szabadság és felelősség" fejezeté-
nek X. cikkében foglalt jogok érvénye-
süléséhez, azaz a tudományos kutatás
szabadságához és az MTA köz testület
és intézményei közfeladatellátás során
szükséges működésbeli függetlenségé-
nek megtartásához. A Vezetői Kollé-
gium felkéri az Akadémia elnökét, hogy
ha az MTAérdekeitjelentősen csorbí-
tó kormányzati intézkedés történne,
hívjon össze rendkívüli Közgyűlést."

Változatlan formában
A válaszlevéllel az Akadémia nem érte
el a célját: június 13-án reggel a kor-
mány (a pénzügyminiszter) - tárgyunk
szempontjából változatlan formában
- az Országgyűlésben benyújtotta a
T/503 sz. költségvetési törvényjavas-
latot Magyarország 2019. évi közpon-
ti költségvctéséről. (A törvényjavasla-
touméz.ncm.táreval ták.mea:.aúlleJ

Biczó Antal: Festménymező

tok kutatási témáinak meghatározásá-
ról, ezek támogatási arányairól és for-
máiról, az intézetigazgatók, vezető ku-
tatók kinevezéséről az Akadémián ed-
dig is alkalmazott eljárás szerint kell
hogy döntés szülessen." Valamint "el-
engedhetetlen, hogy a tudományos pá-
lyázatok értékelését és a döntéshoza-
talt a terület legjobb szakértöiből álló
akadémiai bizottságok végezzék".

Az ülés utáni sajtótájékoztatón Pal-
kovics miniszter azt mondta, hogy "ez
a lépés nem sérti semmilyen módon az
MTA érdekeit és autonómiáját. Hiszen
ezt a forrást az MTA meg fogja kapni.
Annyi változás lesz, hogy megállaf,o-
dunk bizonyos nagyobb ügyekben. ' A
Magyar Televízió 1. csatornájának adott
interjújában pedig hangsúlyozta, "hogy
a kormány nem szól bele, mit lehet ku-
tatni és mit nem. De »meg kell határoz-
ll.j~!'-o6f~JLI I.t.:..t~.~;~~riilateL.nJ.-.n fYlAtU,A_

mi lesz a hatásköre, a miniszter nem tu-
datta a közönséggel. Míg itt teljes a bi-
zonytalanság, az akadémiai törvény ügyé-
ben a kormány továbbra is tartja magát
eredeti tervéhez: ajúnius 19-én benyúj-
tott, "Magyarország 2019. évi kőzpon-
ti költségvetésének megalapozásáról"
szóló törvényjavaslatában változatlan,
az MTA-nak június 12-én elküldött (fen-
tebb olvasható) szöveggel módosítaná
az akadémiai törvényt.

pontosítási hajlamának. Amely a NER
rendszerében nem az érintettek meg-
állapodásain alapuló együttműködés,
hanem a felhasználható pénzek az ál-
lamigazgatás valamely intézményénél .
elhelyezése. Számos negatív eset (lásd
a KLIK történetét) sem rendítette meg
a hatalom birtokosainak bizalmát ab-
ban, hogy az egy kézben tartott for-
rások elosztása gyakran magasabb kőlt-
ségekkel, téves megosztásokkal, hosz-
szabb döntési idővel járt. Átvették a
forrásokat, de nem szabályozták az el-
költés és az ellen őrzés módját.

Történetünk szernporujából nem ér-
dektelen, hogy az innovációra, kuta-
tásra szánt költségvetési források egy
része nem került az ITM egységes ko-
ordinációjába. A Nemzeti Agrárkuta-
tási és Innovációs Alap (1799 millió)
és a Magyar Művészeti Akadémia ku-
tatóintézete (160,6 millió forint) to-
vábbra is a régi módon, a központi
költségvetésból jut támogatási és fej-
lesztési forrásokhoz.

Bennük jobban bízna a kormány,
mint a Magyar Tudományos Akadé-
miában?

Az esetleges bizalomhiánynak alig-
ha oka valamiféle rendszerszerű léha
pénzkezelés. Tudomásunk szerint az
MTA központi intézményeiben, ku-
tatóintézeteinél, kutatóhelyeiben nem
volt jelentős korrupciós botrány az el-
múlt években. Ami nem zárja ki, hogy
volt gondatlan, részrehajló beszerzés,
hogy a sikertelen kutatások költségei
nem térül tek meg.

Az akadémikusok, akadémiai dok-
torok, köztestületi tagok vagy az MTA
politikai kötődései, nézetei, választási
preferenciái sem magyarázzák a biza-
lomhiányt, gyanakvást. Az MTA nem
ellenállási központ. Az akadémikusok,
nagydoktorok, köztestületi tagok je-
lentős része feltétlen híve a jelenlegi
kormánynak, mások - kutatási terve-
ik érdekében készek együttműködni a
mindenkori kormánnyal.

Diszkusszió
Június 18. délutánjáig így jöttek a bá-
jos tények (copyright Eörsi István). Re-
konstruált történetünk, amelyben nem Talán innen a gyanakvás
tértünk ki a sajtóban megjelent vélemé- Az akadémiai világ tagjai - bármilyen
nyekre, vélekedésekre, a tiltakozási ak- politikai szimpátiával rendelkeznek is
ciókra és a beszédes hallgatásokra, sok - az MTA (a tudományos világ) sajá-
mindent elárul a kormány szándékai- tos ősztönzési-előmeneteli rendszeré-
ról, rnűkődési módjáról és stílusáról. Ki- ben tevékenykednek. Ahol nem a NER-
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nének az elozo'évnez képest A kiadá- A ITM csak ezt kővetően, a június
si és támogatási tételek egymáshoz vi- l4-én kiadott közleményében ismertet-
szenyitott arányai sem módosulnának te, indokolta álláspontján ,,AzInnová-
a tervek szerint, Nincs újabb pénzel- ciós és Technológiai Minisztérium
vonás, a támogatások belső arányai (ITM) feladatai kőzé tartozik annak
sem változtak. Az MTA és kutatóinté- felügyelete, hogy egyrészt a hazai for-
zetei pénzüknél maradnak. rásokat az intézmények a lehető lcgha-

Jelentősen módosulna azonban a ki- tékonyabban használják fel, másrészt
fizetési hely. A központi költségvetés hogy az érintettek az elérhető uniós for-
ITM-fejezetébe kerülne a kutatóinté- rások teljes körű lehívása érdekében a
zetek, kutatóhelyek támogatása, az eu- lehető legjobb konstrukciókra igényel-
rópai uniós és hazai kutatóintézeti pá- jenek támogatást Ezért született dőn-
lyázatok támogatása, az infrastruktú- tés arról, hogy az állami intézmények-
rafejlesztés és központi kezelésű felújí- nél lévő, kutatásra fordítható, összesen
tások, a kiválósági programok és a ku- közel 70 milliárd forintnyi forrás allo-
tatói pályázatok támogatása is. Látha- kálását a jővőben' az innovációs tárca
tóan azért akarja megváltoztatni a kor- koordinálja. Igy a felsőoktatási intéz-
mány az akadémiai törvényt, hogy a mények kutatás-fejlcsztésre fordítható
költségvetésbólaz MTA-nak eddig kőz- jelenlegi 29,1 milliárd forintos támoga-
vetlenül juttatott támogatás tételeit tása, az Országos Tudományos Kuta-
2019-ben már az ITM -tól kapják a ku- tási Alapprogram 12,7 milliárd forin-
tatóintézetek és kutatóhelyek. tos teljesköltségvetése és a Magyar Tu-

dományos Akadémia kutatásban hasz-
nosuló 28,1 milliárd forintos költség-
vetési támogatása az ITM egységes ko-
ordinációjába kerül. Az intézmények a
jövőben is a korábbiakkal megegyező
módon igényelhetnek támogatást kű-
lönbőző projektjeikre, de a kutatási te-
rületek prioritásait a források minél ha-
tékonyabb felhasználása érdekében, az
egyetemek, az Akadémia és a vállala-
tok érdekeit szem előtt tartva és össze-
hangoltan kell kijelölni, ezt szolgál~aaz
egy fejezetben történő tervezés is. '

Másnap.június 15-éna MTA elnök-
sége rendkívüli ülést tartott, amelyen
részt vettek a kutatóközpontok és -inté-
zetek vezetői, valamint (élt a meghívás-
sal) PalkovicsLászló miniszter is.Az el-
nökségi ta&okáltal "teljesegyetértésben
elfogadott' állásfoglalásmegerősítette a
vezetőikollégiumkorábbidöntését Ezek
szerint "a 2019. éviköltségvetésitörvény
és az MTA tv.módosításának előkészí-
tése az Akadémiával való előzetes kon-
zultáció nélkül történt, ezért javasolja,
hogy a konzultációra időt engedve a tör-
vényjavaslatokne kerüljenekazOrszág-
gyűlés számára előterjesztésre."

Továbbá: ,,Az intézethálózat fenn-
tartására tervezett állandó, a kutatások
témájától független (alapfeladatokkal
kapcsolatos) bér- és műkődési költsé-
gek az Akadémiánál kell hogy marad-
janak; az intézetek és kutatókőzpon-

Az MTA érvei és lépései
Az MTA még aznap (június l2-én) el-
küldte válaszát a közigazgatási állam-
titkárnak. Az MTAJogi és Igazgatási
Főosztályvezetője levelében nem hagy-
ja szó nélkül az érdemi véleményesés-
re nem elegendő 54 perces határidőt
,,Afelekvéleménynyilvánítását lehető-
vé tevőegyeztetésnem történt" Ez azért
iselfogadhatatlan, mert "az MTA meg
,kívánja őrizni törvényben rögzített jo-
gosultságait Ezen jogok esetleges mó-
dosításáról az Országgyúlés olyan kon-
cepció ismeretében dönthet, mely ajog-
gyakorlóésa változástkívánó Kormány
érveit is ismerteti."A főosztályvezető
asszonyfelhívtaa figyelmetarra is,hogy
kormány lépéseinek nem voltak előz-
ményei: a költségvetési kiadások és tá-
mogatások felhasználásáról "az MTA
tevékenységéről és eredményeiről" ko-
rábban az országgyűlésnek és a kor-
mánynak adott tájékoztatásokra és be-
számolókra "változást előirányzójavas-
lat, észrevétel nem érkezett". Továbbá:
,,Ajelen tervezet elválasztja a közfel-
adat ellátásnaka kötelezettségétéspénz-
ügyi fedezet feletti rendelkezési jO&ot,
amit az MTA nem tud támogatni. '

A levél elküldésének napján össze-
ült Vezetői Kollégium (mta.hu) "hatá-
rozott álláspontja, hogy az MTA ra-
gaszkodik a Magyarország Alaptőrvé-

osztásakor«, és ehhez egy M-.fAiyqJ~9.ji
zös, tudós emberekből, akadémikusok-
ból, egyetemi rektorokból álló munka-
csoport felállításáratettjavaslatot Vagyis
a pénz a minisztériumnállesz, és a leg-
fontosabb kérdésekről a kormány által
összeszervezett munkacsoport dönt"
Azt, hogy a felállítandó bizottság tag-
jait ki, mikor és hogyan delegálja, hogy

módosítása ugya,n a pénzről, dc még-
sem a pénzről szól. A vita tárgyát képe-
ző, az MTA számára létfontosságú ősz-
szeg a kormány (a költségvetés) kiadá-
sain belül elhanyagolható. Talán ezért
is nem csökken az MTA kutatóintéze-
teire szánt összeg, nincs elvonás.

A kormány mégsem tudott, akart el-
lenállni a Kornai János általleírt kőz-

cia-rés;z.vqdbeQni~ nemzetközi tudo-
mányos versenyképesség az előmene-
tel, a tudományosfokozat-szerzés és a
szakmai tekintély elengedhetetlen fel-
tétele.Ez a rendszer televan ellentmon-
dásokkal, gyakori ~visszaélés,a verseny
tartós kiiktatása. Am ahol egy ismeret-
len 33 éves arrogáns fiatalember aligha
ugráltathat világhírű tudósokat.

het mondani, azt meg kell mondani világosan." Ez kű-
lönösen '56 emlékezete miatt vált fontossá, és a brémai
útjáról hazatérő Vajda Misu országos barátunk és a de-
mokratikus ellenzék "molinója" lett

Történeteim hasonlatossága a jelen "viselkedéspoliti-
kájához" nem a véletlen műve.

Megkelt tehdtmondani uilágosan, hogy Magyarország (kor-
mánya) nem biztosíjja a tudományos kutatás szabadsá-
gát, nem védi a Magyar Tudományos Akadémia szabad-
ságát, és nem tartja be az alap törvényben előírt tartóz-
kodási kötelezettségét: .Tudományos igazság kérdésé-
ben az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatá-
sok értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosul-
tak." A korábbi közvetlen akadémiai költségvetési támo-
gatás kétharmadát (28 Mrd Ft) jövőre a Palkovics-mi-
nisztérium (!TM) kőzreműkődésével kapja, ha és ameny-
nyiben "megfelelő" megállapodást tudnak kötni. A ko-
rábban közvetlen MTA bér- és rezsitámogatást (17 Mrd
Ft) tehát a kutatóintézetek a minisztériumtól kapják, ha
és amennyiben. Hasonló sorsra jut a támogatott kutató-
helyek rezsi-és bérköltsége, továbbá az eddigi MTA-szer-
ződéses pályázatok, mint a Lendület, EUHUNKPT,
FIKU, postdocetc. Ezek ajogcímek megszűntek, legalább-
is az ITM fejezet tervezet költségvetési soraiban nem ta-
lálhatóak. Ekkor még nem szóltunk arról, hogy kik lesz-
nek azok a nem tudományos hivatású "értékelők", akik-
nek feladata meghatározni a források felhasználásának
tartalmát, az egyetemekkel vaw s<lffOsabbegyüttműködést, ületve apá-
lyáztatást és teijesítésigazolást.

"Amit egyáltalán meg
lehet mondani ..."

Kardos Julianna
professor emeritus

MTA Termés;:,ettudományi Kutatókö;:,pont,
a Stádium 28 kör ügyvivője

(Wittgenstein)
A hetvenes évek közepe táján történt, hogy világklasszis
kémikus kollégám egy Wittgenstein-idézettel "keretez-
te" beszélgetésünket az intézet folyosóján: "".amiről pe-
dig nem lehet beszélni, arról hallgatni kell". Az apropó-
ra már nem is emlékszem, valójában bármi lehetett a po-
litikai narratívában, hiszen diktatúrában éltünk. A hall-
gatás ára a felejtés, ami akkoriban nem tűnt súlyos árnak.
Ez idő tájt gyakran kirándultunk együtt a budai hegyek-
be, Ludassy Mária, Donáth Ferenc, Radnóti Sándor és
én. Édesapám váratlan halála után Donáth Feri volt az
az ember, akihez nagyon kötődtem, szinte példaképem
lett. A kirándulás alatt Feri kisséhátramaradt, majd meg-
kért arra, hogy csináljak xeroxmásolatot arról a tenyér-
nyi, ceruzával írt üzenetről, amelyet Nagy Imre a snago-
vi fogságban írt. Ebben Nagy Imre arról informálja Lo-
sonczy Gézát, hogy nem vállalt pozíciót a Kádár-ker-
mányban. Feri a másolatot Svájcban élő történész barát-
jának juttatta el, és megkért arra, hogy hallgassak róla,
még Sándornak se említsem. így is történt, egészen Do-
náth Feri haláláig.

A másik nevezetes történet a hallgatásról abból az idő-
ből származik, amikor Könczöl Csaba barátunk elhoz-
ta Jevgenyij Jevtusenkót hozzánk vendégségbe. Körbe-
ültük a kőltőt, aki mesélt, nem is annyira a kőltészetről,
hanem a politikáról. "Egyszer meghívást kaptam Hrus-
csov dácsájába, kivitt a kertbe, és Hruscsov ott egy na-
gyon furcsa dolgot mondott: - Zsenya! Neked lesznek
írásaid, amelyeket a nagyközönségnek írsz, és mindig
lesznek olyanok, amelyeket csak az asztalfiókodnak." Ek-
kor megkérdeztem, hogy ez miért furcsa. "Mert igaz" -
hangzottjevtusenko válasza.

Az idézet kipontozott része is önálló életre kelt, a rend-
szer értelmiségi ellenzékének viselkedését egyre inkább
meghatározó jelmondattá vált. ,,Amit egyáltalán meg le-


