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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. 



 

© Revicz

hvg.hu: M
Innováci
teljesen f
miért ne

L. L.: Ha
ilyen, aká
esetek tú
életpálya
Már besz
egyet fog

akinek a 
pályázha
energiája

hvg.hu: E
külföldr
végén jöj
Reálisan
kutatóna

L. L.: M
bérszínvo
kutatóint
el. De ne
például e
kerüljön,
papírjait.
valamily
akarja eg

zky Zsolt  

Milyen a vi
iós Hivatall
függetlenek

em fognak in

a két intézm
ár rivalizálás
lnyomó több

amodellt való
zélgettünk ró
g érteni példá

kutatása 55-
asson egy kut
a vagy kreati

Elnökjelölti
e mennek a
jjenek haza

n mennyire v
ak?  

Mind az ide-, m
onalat nyújta
tézetekben el
emcsak ez a b
egy akadémi
, hónapokat k
 Ez nevetség
en egyszerű

gyetemi tanár

szonya az e
al? A két in

k, mintha riv
nkább össze

ény hatáskör
snak is neve
bségében a tu
óban ki kell 
óla, de itt kén
ául azzal a v

-60 éves kor
tatási téma o
ivitása nem o

i koncepciój
a magyar ku
a, illetve má
vonzó ma M

mind a vissz
ani sem az o
lérhető fizet
baj, számos 
ai kutatóinté
kell azzal tö
ges és sajnos
sítést, hiszen
rnak. 

lődje, Pálin
ntézmény ku
valizálnána
e? 

re néhány te
zhető problé
udománysze
dolgozni a k
nyesebb kérd
véleményemm

ra után lelass
országos koo
olyan már, m

jában, de ko
utatók, lássa
s országokb

Magyarorszá

zacsábításna
ktatáshoz, se
ések nemhog
bürokratiku

ézetbe vagy e
ltenie, hogy 
s elrettentő i
n nem arról v

6 

 

nkás József v
utatói előrem
k egymássa

erületen átfed
émák. Soksz
ervezésről is
következő év
dések is előj
mel, hogy 

sul, az vállalj
ordinálására,
mint rég. 

orábban is b
anak világot
ból jöjjenek
ág akár egy

k óriási akad
em a kutatás
gy a nyugati
s szabály is 
egyetemre, d
– mellesleg
s: az Emmiv
van szó, hog

vezette Nem
meneteli pro
al. Ugyanazé

di egymást, a
zor találkozo
s hasonló a v
vekben, és ny
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ljon több okt
, mert a tudá

beszélt róla
t, szerezzene

k helyettük a
y magyar, ak

dálya, hogy 
shoz: az egy
i, de még a c
nehezíti az e
de ahhoz, ho

g nem is kis p
vel együtt ki
gy valaki a sz

mzeti Kutatá
ogramjai eg
ért az ügyér

akkor ott elő
om Pálinkás 
véleményünk
yilván össze

m biztos, hogy

tatást, vagy k
ás ott van a f

a, hogy nem 
ek tapaszta
addig tehets
kár egy külf

nem tudunk
yetemi és aka
cseh bérszínv
elhelyezkedé
ogy közalkal
pénzért – ho
i kellene dolg
zakképzetlen

ás Fejlesztés
gymástól 
rt dolgoznak

őfordulhatna
elnök úrral, 

k. Egy kutató
e is kell fogn
y minden ku

kutatás helye
fejében, csak

gond, ha 
alatokat, csa
séges kutató
földi 

k méltó 
adémiai 
vonalat sem 
ést: jönne va
lmazotti státu

onosítgatja a 
goznunk err
n unokaöccs

si és 

k, 

ak 
és az 
ói 
ni. 
utató 

ett 
k az 

ak a 
ók. 

érik 
alaki 
usba 
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sét 



7 
 

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. 

 


