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Elnök Úr, tisztelt hölgyeim és uraim!
Nagy örömmel fogadtam el a felkérést, hogy
szóljak Önökhöz. A tudomány temp-
lomában a tudomány ünnepén szólni nagy
megtiszteltetés. „Haladni csak úgy lehet,
hogy ha míg egyik lábunkkal elõre lépünk,
a másik lábunkat helyén tartjuk. Ez elsõ tör-
vénye minden haladásnak, mely szintúgy
áll a nagy államok, s egész népek, mintha
csak egyes emberek haladását segítjük” –
mondta a múlt század derekán Eötvös
József, akinek szavai ma is idõszerûek.

Magyarország nagy, közös lépés elõtt
áll. Reményeink szerint alig több mint egy
év múlva csatlakozunk az Európai Unió-
hoz. A haladáshoz szükséges szilárd támasz
a nemzeti örökségünk: kultúránk, tudomá-
nyunk, történelmünk, a magyar emberek
tehetsége, szorgalma, hazánk természeti
kincsei, a magyar föld. Apportunk tehát
óriási. Büszkén, feltartott fejjel, a további
fejlõdés reményével mehetünk európai tár-
saink közé. Persze ahhoz, hogy képesek
legyünk megfelelõ tempóban elõre halad-
ni, tisztában kell lennünk értékeinkkel,
gyengéinkkel, történelmünkkel, ezeréves
örökségünkkel. Emlékezni és emlékeztet-

ni. Ez közös felelõsségünk. Kutatni, és el-
mondani az igazat. Kijavítani, aki téved.
Felelõsségre vonni, aki nem mond igazat.
És megkövetni, aki szenvedett. Itt, a tudo-
mány házában különösen nagy e szavak
súlya. Engedjék meg nekem, hogy most
néhány másodpercig szünetet tartsak.
Szeretnék egy fõhajtással tisztelegni azon
magyar fiatalemberek elõtt, akik negyven-
hat évvel ezelõtt, november 4-én vagy a
következõ napokban életüket áldozták a
magyar szabadságért. Egy igazságosabb és
emberibb világért. És azért, hogy ma sza-
badon és derûlátóan beszélgethessünk egy
szabad, boldog, fejlõdõ, európai nemzet
jövõjérõl.

Kedves barátaim!
Történelmünkre, múltbéli teljesítményünk-
re joggal vagyunk büszkék. Ebben nagy
szerepe van a magyar szellemi élet teljesít-
ményének. A 20. század magyar tudósai
közül tizenketten vették át eddig a Nobel-
díjat, elõször 1905-ben, legutóbb 1994-ben.
Néhány hete pedig, mindannyiunk nagy
örömére és büszkeségére a magyar kultúra
kiemelkedõ képviselõje kapta a legrango-
sabb irodalmi kitüntetést, az irodalmi No-
bel-díjat. Gondolkodtam azon, mert biztos
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voltam benne, hogy Elnök úr is fog errõl
szólni, hogy vajon elmondjam-e még egy-
szer. De olyan jó elmondani. Olyan jó érzés
megismételni, hogy mit produkált ez a kis
nemzet az elmúlt században. Úgyhogy úgy
gondoltam, hogy még akkor is, ha már egy-
szer elhangzott, érdemes szót ejteni róla.

A magyar nép kreativitása megbecsült
dolog a világon. A nemzeti közép kormá-
nya erre a kreativitásra építi programját. Az
ország fejlõdése hamarosan egy új szakasz-
ba lép. Olyan szakaszba, ahol a tudás, a
fejlesztés, a szellemi befektetés lesz a fejlõ-
dés motorja. Vörösmarty Mihály még azt
kérdezte egyik költeményében: „Ment-e a
könyvek által a világ elébb?” Zaklatott kér-
dés volt, keserû történelmi leltár után tette
fel a költõ ezt a kérdést. De a válasz nála
is: igen. És egyértelmû igen volt a Svéd
Királyi Akadémián is. És természetesen
egyértelmû az igen itt is. A világ elõbbre
ment a könyvek által. Tudjuk, a tudatlanság
félelemhez vezet, a félelem pedig gyûlölet-
hez. Csak egy olyan társadalom képes jobb
válaszokat adni az élet kérdéseire, amely
a tudásra épül. Ma már nem csak a mérete
lehet nagy egy országnak azáltal, hogy em-
berei kiválóak. A polgárai tudása az, ami
igazán a nemzetet többé teszi. Természete-
sen ez egy trivialitás, amit mondani fogok,
mégis úgy vélem, érdemes megismételni.
A jövõ társadalmának a tudás az alapja. A
tudásé pedig a könyv. Aki a könyvet égeti,
az a jövõt égeti. Aki könyvtárat épít, egy
jobb világért dolgozik. Közös, könyveink-
ben, fejünkben és szívünkben õrzött tudá-
sunk teremthet lehetõséget arra, hogy több
területen elérjük az Európai Unió fejlett
államainak színvonalát. Nem szabnék idõt
rá, mert oly sokszor mondtuk különbözõ
dátumokat, hogy ekkorra, s akkorra fogjuk
elérni az Európai Unió színvonalát. Én azt
gondolom, ha mindannyian nyugodt lelki-
ismerettel dolgozunk, akkor biztos, hogy
sok területen rövid idõn belül elérhetjük

azt, amit szeretnénk, hogy valóban Magyar-
ország az élvonalába kerüljön a tudomány-
nak, a világnak, a gazdaságnak, és akkor
nyugodtan tekinthetünk saját magunkba.

Tisztelt hölgyeim és uraim!
Most dõl el, milyen országban élünk hol-
nap és holnapután. Én hiszek abban, hogy
tudunk olyan Magyarországot teremteni,
ami a tehetségeseknek versenypálya, a rá-
szorulóknak menedék. Mely õrzi, biztatja,
segíti a tehetséget, és oltalmat nyújt annak,
aki rászorul. Mi a feltételeket teremthetjük
meg ahhoz, hogy Önök számára és Önö-
kön keresztül sokak számára az ország való-
ban versenypálya lehessen. Hogy a fiatal
tehetségek világszínvonalú oktatást, tudást
kapjanak. Ehhez szeretnék én az Önök
társa lenni.

Tisztelt hölgyeim és uraim!
Tudom, a tudomány csak akkor él, úgy fej-
lõdik, ha szabad. Ha mentes az állami be-
avatkozásoktól, felesleges elõírásoktól. Ha
a tudomány, a tudomány emberei határoz-
zák meg a tudomány fejlõdését. És azt,
hogy merre megy a világ. A tudomány által
elért eredményekbõl meríthet a politika és
a kormányzat is. Már aki képes tanulni. Az
államnak persze van feladata. Biztosítani
a feltételeket a tudományos élet mûködé-
séhez. Örömmel informálhatom Önöket,
hogy a jövõ évi állami költségvetésbõl a
Magyar Tudományos Akadémia számára
a 2002-es elõirányzathoz képest 8,2 milli-
árd forinttal több jut. Ez 28 %-os növeke-
dés. (taps)

Természetesen ebben nem kis szerepet
játszik a bérek növekedése. De hát mi a
tudomány? A tudomány tulajdonképpen
az emberek tudása, és az államnak jó érde-
ke, ahogyan egyébként ezt kitûnõen el-
mondta a Faraday-idézet kapcsán Elnök
úr is, az államnak jó érdeke, hogy megbe-
csülje azokat az embereket, akik a jövõvel
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foglalkoznak, akik a jövõ kérdéseire keresik
a jó válaszokat. A kormány a legutóbbi ülésén
döntött arról is, hogy a pénzmaradvány
terhére egymilliárd forintot biztosít a
kutatóintézeti mûszerpark fejlesztésére.
(taps)

Hölgyeim és uraim!
A tudás alapú társadalom korát éljük.
Ugyanakkor nézeteink, szokásaink, de a
társadalmi mechanizmusaink is még sok-
szor a régiek. Változnunk kell, mert válto-
zik körülöttünk a világ. Az informatika, az
Internet világa számunkra kihívás, és per-
sze esély. A világ egyre „kisebb, gyorsabb
és hatékonyabb” lesz. Ebben a versenyben
ma még szinte egyenrangúként vehetünk
részt. Most dõl el, hogy azokkal tartunk-e,
akik meghatározzák, hogy milyen lesz a
jövõ, vagy azokkal, akik csak elviselik a
változást. A modern Európa a mércét na-
gyon magasra tette. A választás számunkra
így szól: vagy megteremtjük Magyarorszá-
gon a tudásalapú társadalom feltételeit,
vagy kihagyunk, elmulasztunk egy nagy
lehetõséget, és ezzel kockáztatjuk gyerme-
keink jövõjét. Minden késlekedés, beváltat-
lan ígéret az esélyeinket csökkenti. Hiszem
azt, hogy ezen a téren is sikeres lesz euró-
pai csatlakozásunk. Az elõjelek kedvezõ-
ek. Az Európai Unióval való tudományos,
kutatási, mûszaki együttmûködés jó példá-
val szolgál arra, hogyan kell kihasználni
az Unió keretprogramjai kínálta lehetõsé-
geket, és hogyan tudjuk valóban magun-
kévá tenni azokat az anyagi forrásokat,
amelyek eredményeképpen a magyar
tudomány gyorsabban tud fejlõdni.

Kedves barátaim!
Célunk az, hogy a kutatás-fejlesztés tekin-
tetében elérjük, vagy legalább megközelít-
sük azt a szintet, azt a ráfordítási szintet,
ami az európai uniós tagállamokban van.
Elnök úr errõl is szólt. Még messze vagyunk

tõle, de azt gondolom, hogy nagyratörõ
törekvéseket kell megfogalmaznunk. Ezért
sokmindenre szükség van, sokmindent
kell tenni. Tisztelem az itt ülõ professzo-
rokat, akadémikusokat, a tudomány elitjét,
színe-javát. Ugyanakkor tudjuk, a fiatalo-
kon, az Önök tanítványain múlik nagyon
sok, az Önök tanítványain múlik majd a
jövõ. Javítani kell a fiatalok tudomány iránti
érdeklõdését. Ezért növelni fogjuk a fiatal
kutatók esélyeit, teljesítõkedvét. Ennek ér-
dekében jelentõsen bõvítjük a posztdok-
tori foglalkoztatás lehetõségét. Növeljük a
Bolyai- és az OTKA-ösztöndíjak rendszer-
szerû támogatását. Továbbfejlesztjük a Bé-
késy-ösztöndíjat, ösztönözzük posztdokto-
ri állások és ösztöndíjak létrehozását.

Lényegesen egyszerûsítjük a külföldi
állampolgárok kutatási-fejlesztési célú ma-
gyarországi munkavállalásának adminiszt-
ratív eljárásait. Hiszen a tudomány oly mér-
tékben nemzetközi, hogy nem lehet hatá-
rokat szabni neki sem így, sem úgy. Erõfe-
szítéseket teszünk a hazánkba érkezõ euró-
pai Marie Curie-ösztöndíjasok számának
növelésére. Ösztöndíjakat alapítunk a Kár-
pát-medence fiatal magyar és nem magyar
nemzetiségû kutatóinak a hazai kutatási
programokba való bekapcsolódásra. S to-
vábbfejlesztjük a Szent-Györgyi Albert-
ösztöndíjat. Célunk, hogy ebben a most
futó négyéves kormányzati ciklusban lehe-
tõség nyíljék több új önálló költségvetésû
egyetemi intézet alapítására. Vezetésükre
a magyar tudomány világszerte dolgozó
képviselõi közül a legígéretesebb teljesít-
ményû, feltörekvõ fiatal személyiségeket
tervezzük megnyerni. Elengedhetetlen,
hogy a hazai és külföldi mûködõ tõke ér-
deklõdését felkeltsük a magyar tudomá-
nyos bázis iránt. Hallatlan fontos kérdés
ez. Látjuk, hogy Magyarország azt az átme-
neti elõnyét, ami az alacsony bérekbõl szár-
mazott, folyamatosan és fokozatosan el
fogja veszíteni. Ez így van rendjén. Ezt sze-
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retnénk mindannyian. Azt szeretnénk
mindannyian, hogy a bérek tényleg a meg-
felelõ európai szint felé közeledjenek.
Ugyanakkor szükségünk van azokra a fej-
lesztési forrásokra, amelyeket a befektetõk
tudnak garantálni. Ehhez pedig az kell,
hogy olyan termékek, olyan szolgáltatások
szülessenek Magyarországon, amelyek
magas hozzáadott értéket tartalmaznak,
nagy tudást tartalmaznak, építenek a kuta-
tásra, a fejlesztésre. Az egyetemi centru-
mokban e folyamatok elõsegítése érdeké-
ben technológiai transzfer intézményeket,
tudományos technológiai ipari parkokat,
innovációs üzleti centrumokat kell létre-
hozni, illetve mûködtetni. Támogatjuk az
ilyen kezdeményezéseket.

Az elmúlt öt hónapban sokat tettünk
azért, hogy a legkirívóbb társadalmi igaz-
ságtalanságokat mérsékeljük. Ugyanakkor
távolabbra is kell, hogy tekintsünk. Meg
kell alapoznunk a sikeres európai Magyar-
ország jövõjét. Meg kell alapoznunk azt,
hogy polgáraink, vállalkozásaink verseny-
képesek legyenek az Európai Unióban is.
Mert a versenyképesség ma már csaknem
kizárólag a tudásról, a szellemi adottságok
kiaknázásáról szól. A Magyar Tudományos
Akadémia kezében van a távlati jövõ. A
kormány ezért határozottan támogatja,
hogy az Akadémia minden erejével az
alapkutatásokra összpontosítson, a fejlesz-
tõk fejlesztése, a jövõ megalapozása közös
érdek, ha úgy tetszik, nemzeti cél. Mert ak-
kor lesz sikeres Magyarország, akkor lehet
a gazdaságot, a felsõoktatást társul hívni a
jövõ alakításához, ha ehhez az alapkuta-
tások megfelelõ hátteret teremtenek.

Kedves barátaim!
Csak olyan országban fejlõdik a tudomány,
ahol a társadalom elismeri azt, és megbe-
csüli a tudósokat. A Magyar Tudományos
Akadémiának mint köztestületnek megkü-

lönböztetett felelõssége és szerepe van a
tudományos munka feltételeinek alakulá-
sában. Az alapkutatások támogatásában,
érdekeinek védelmében, országos koordi-
nálásában. A kormány a tudomány rang-
jának, társadalmi megbecsülése növelése
érdekében november 3-át, a Magyar Tudo-
mány Napját törvényben is a magyar tu-
domány ünnepévé javasolja nyilvánítani.
Programunkban a Magyar Tudományos
Akadémia köztestülete és a kormány által
összehangolt kutatásokra külön figyelmet
kívánunk fordítani. Ennek érdekében még
ebben az évben az Akadémia vezetése és
a Miniszterelnöki Hivatal 300 millió forint
értékben szerzõdést köt az együttesen ki-
választott, stratégiai fontosságú társadalmi
kutatásokra. Az Európai Unióhoz egy
büszke, felkészült nemzet fog csatlakozni,
amely magyar hagyományainkkal gazdagí-
tani fogja az Uniót. A Magyar Köztársaság
kormányának programja elkötelezetten
támogatja a magyar nyelv, irodalom, törté-
nelem és kultúra nemzetközileg is korszerû
kutatását, a hungarikumok kutatását és
gyûjtését, függetlenül attól, hogy azt hatá-
rainkon innen vagy túl mûvelik.

Tisztelt hölgyeim és uraim!
Eötvös Józseffel kezdtem, és e falak között
Széchenyi Istvánnal kívánom befejezni
mondanivalómat. Nem csupán illendõség-
bõl. Hanem azért, mert mindaz, amirõl ed-
dig beszéltem, a legnagyobb magyar leg-
fontosabb intelmével, a nemzet mûveltsé-
gének, tudásának folyamatos gyarapításá-
val találkozik. De hogy ezt a gyarapítást
nem öncélúan gondolta õ sem, azt szavai
bizonyítják: „Nem a tanulás, s a tudomá-
nyok mennyisége teszi az embert okossá,
hanem azok megemésztése, és jó elrendel-
tetése.” Ezt a jó elrendeltetést kívánom
Önöknek, magunknak, az országnak.

Köszönöm, hogy meghallgattak.
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