
Az elmúlt hat évben az a megtiszteltetés ért, hogy a nem akadémikus közgyűlési kép-
viselők megbízásából a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének tagja voltam.
Így közelről, az események résztvevőjeként tapasztalhattam meg azt a minden túlzás
nélkül heroikus küzdelmet, amit az MTA vezetői és Elnöksége a kutatás szabadságá-
nak megőrzéséért folytatott. A részletekkel minden bizonnyal sokan tisztában vannak,
ezért csak néhány momentumot érdemes feleleveníteni. Kezdődött minden 2018-ban,
amikor az MTA-kutatóhálózat támogatását miniszteri hatáskörbe tették át. Palkovics
László miniszter (Innovációs és Technológiai Minisztérium) kezdetben többször kije-
lentette, hogy ez pusztán technikai ügy, a kormánynak nem áll szándékában az in-
tézményi autonómia csorbítása, sőt szóba se jöhet az intézmények kivonása az MTA

alól. Később egy Palkovics által jegyzett munkaanyag elismerően minősítette az MTA kutatóhálózatának
teljesítményét. Ma már tudjuk, a valódi szándékok nem is lehettek volna távolabb a deklarációktól. Persze
már a kezdetek kezdetén gyanakvásra adott okot, hogy az MTA 54 percet kapott a támogatás einstandolását
megalapozó törvény véleményezésére. Palkovicsnak miniszterként, de az MTA rendes tagjaként is tisztában
kellett lennie azzal, hogy ennyi idő alatt képtelenség felelős véleményt mondani, azaz az egész színjáték
csakis az MTA alázását szolgálta.

Az elmúlt év történései pontos korrajzot (inkább kórrajzot) adnak hazai viszonyainkról. Az ügyben szá-
mos, a magyar tudományosság jövőjéért felelősséget érző testület és személy megnyilvánult, számtalan kül-
földi szervezet és tudós biztosította támogatásáról az MTA-t (lásd MTA honlapja), a Lendület-kutatócso-
portok vezetői többször is kiálltak a tudományos értékrend mellett, az Akadémiai Dolgozók Fóruma is vilá-
gosan kinyilvánította, hogy a kutatóhálózat hatékony működése csak az MTA fennhatósága alatt képzelhető
el. Emellett a tekintélyes német tudományos szövetségek a leghatározottabban cáfolták Palkovics állítását,
miszerint a tervezett átalakítások valamiféle német modellnek felelnek meg. Időközben már a miniszter is
visszakozott, de akkor mi az átalakítás alapja? Mindegy is! Az észérvek, a nemzetközi példák, a tiltakozá-
sok és az MTA melletti kiállások ellenére is érvényesült a nyers politikai akarat. A Parlament 2019. július 2-án
elfogadta az MTA kutatóintézeti hálózatát megsemmisítő törvényt és létrehozta az egyelőre csak papíron
létező Eötvös Loránd Kutatási Hálózatot.

Az ügyben a Magyar Kémikusok Egyesülete is megfogalmazott egy állásfoglalást, amiben kiáll a kutatás
autonómiája és a tudomány alapértékei mellett (lásd az MKL megelőző számát). Időközben megérkezett
Palkovics válasza is, ami a mostani számban található. Nos, a válasszal nem vagyunk beljebb. A levél meg-
állapítja, hogy hazánk innovációs teljesítménye siralmas (sajnos ez igaz), de kísérletet sem tesz arra, hogy
világosan megfogalmazza, milyen módon javítják az innovációs teljesítményt és mennyiben biztosítják a
minőségi kutatómunka feltételeit a tervezett változások. Ebben persze semmi meglepő nincs. Az elmúlt egy
év alatt egyetlen elemzést sem hoztak nyilvánosságra arról, hogy mik az említett innovációs deficit okai és
hatástanulmányok sem ismertek arról, hogy az MTA kutatóhálózatának elvétele milyen módon fogja javí-
tani a helyzetet. Különösen érdekes lenne annak a kérdésnek a tisztázása, hogy ösztönző-e az innovációs
környezet a gazdasági szféra számára. Sokak szerint nem! Pedig köztudott, hogy fejlesztésre „éhes” partnerek
nélkül a legtehetségesebb és legmotiváltabb kutatók sem képesek innoválni. Bízzunk abban, hogy ezt a mi-
niszter is érti!
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