
Hát, nem semmi évünk volt 2020-ban. Sok minden a Covid-19 vírus kö-
rül forgott, de a járványon kívül is bőven volt esemény. Talán örömteli
is… De vegyük sorra a történéseket. Természetesen a járvánnyal kell kez-
denünk. Most már látszik, hogy tavasszal ágyúval lőttünk verébre. Ez persze
megbocsájtható, mert eleinte alig valamit tudtunk a vírusról, ezért mu-
száj volt mindent túlbiztosítani. Győztünk (illetve csatát nyertünk), ki is
hirdettük mindenfelé, de erről nem mi tehetünk, egyszerűen óriási sze-
rencsénk volt. Lehetett dehonesztáló megjegyzéseket tenni a svéd mo-
dellre. Persze a csatanyerésnek igen nagy ára volt, sok vállalkozás össze-

omlott, sokan veszítették el az állásukat. Lehet mondani, hogy még egy ilyen győzelem, és
éhenhalás lesz a vége. Azután jött, és egyre erősödőben van a második hullám. Nem mondjuk
meg, de most a svéd modellt alkalmazzuk. Jól tesszük? Talán. De ott folyamatos és őszinte, a
hibákat is elismerő tájékoztatás folyt. És itt? Hááát… Persze, ha nem hibázunk sosem, akkor
nincs mit elismerni. És most egy örömhír: a világ tudósai, köztük a mieink is, példátlan mér-
tékben összefogva térképezik fel a vírus tulajdonságait molekuláris szinten is, és gőzerővel,
ugyancsak megosztva eredményeiket folyik a védőoltás fejlesztése. Talán az is elmondható,
hogy hosszú évek óta először a tudomány és a tudósok ázsiója nőtt. Remélhetőleg a hóki-póki
dolgok, legalább időlegesen, visszaszorulnak.

A jó híreket, azt hiszem, ezzel be is fejezhetem. Történt még: az MTA eljelentéktelenedése
(bár az elnök még vár a miniszterelnöki meghívásra – szerintem hiába), az SZFE autonómiá-
jának lenullázása, jelentős összegek elvonása az egyetemektől, az OTKA-pályázatok sorrend-
jének szakmai döntés utáni átvariálása (és az azt kísérő kioktatások); folytatódik az egyezte-
tések nélküli rapid döntések sora, és ez a stílus terjed a nem parlamenti életben is.

A járvány nagyon kellemetlenül érintette az Egyesületet is. Bevételeink, a rendezvények tel-
jes elmaradása miatt, drámai mértékben csökkentek. Sajnos, kénytelenek voltunk és vagyunk
túlélő üzemmódra beállni. Még szerencse, hogy az előző jó években képesek voltunk tartalékot
felhalmozni. Sajnos azonban a tartalékok sem tartanak örökké.

Azért küzdünk, nem adjuk fel, csináljuk a lapot is, jó cikkeket lehet olvasni az ünnep körüli,
remélhetőleg nyugalmasabb napokban e lapszám belsejében. Ezek közül hadd emeljek ki ket-
tőt (de a többi is nagyon jó). Törzsszerzőnk, Braun Tibor a mikrofluidikai berendezésekről,
Kutasi Csaba a mesterséges intelligencia térnyeréséről ír. Jó szórakozást az olvasáshoz, de min-
denekelőtt kellemes, egészségesen eltöltött ünnepeket és egy sokkal jobb új évet kívánok.
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