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A címbeli idézőjel valódi idézetre utal, ezért a szerzői etika megköveteli a használatát. Az 
idézet ugyanis a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) saját történeti bemutatkozásának első 
mondatából származik, amely így szól: 
„Az 1825-ben alapított Magyar Tudományos Akadémia Széptudományi Alosztályát 1949-ben 
a kommunista diktatúra megszüntette, a kommunista párt közvetlen irányítása alá vonta a 
művészeti életet.” (lásd http://www.mma.hu/az-mma-torteneterol ) 
 
1992. január 31-én 22 magyar művész (akkor még) társadalmi szervezetként megalakította a 
Magyar Művészeti Akadémiát. Majd 2010 őszén a fidesz kormány frissiben elhatározta, hogy 
az új Alaptörvényben nevesítetten deklarálja a Magyar Művészeti Akadémia működésének 
törvényi kereteit.  Létre is hozta tüstént az MMA-ról szóló törvényt, amely szerint:  „… a 
magas színvonalú alkotómunka közösségi feltételeinek megerősítése, a művészeti 
együttműködés fokozott igénye ma olyan jelentőségű feladatokká váltak, amelyek joggal vetik 
fel egy, a Magyar Tudományos Akadémiához hasonló szerepkörű és súlyú művészeti 
köztestület megalapításának szükségességét." 
És íme az Országgyűlés 2011. július 11-én elfogadta a 2011. évi CIX. törvényt a 
köztestületként működő Magyar Művészeti Akadémia létrehozásáról. Ennek értelmében 
2011. november 5-én 157 taggal, a Magyarság Háza Corvin termében megalakult a Magyar 
Művészeti Akadémia, mint autonóm köztestület.  
Ettől kezdve (ellentétben a hivatkozott Magyar Tudományos Akadémia 1825-ös alapításával, 
amely valódi hazafiak adakozásából történt), az MMA köztestület NEMZETI 
KÖZPÉNZBŐL működik. Valószínűleg a 2011-es törvényt író(k) figyelmetlenségének 
tudható be, hogy az elnevezés nem Nemzeti Magyar Művészeti Akadémia lett. Ami csupán 
annak köszönhető, hogy nincs másik művészeti akadémiánk. Az MMA fontosságát és a fidesz 
állam általi megbecsültségét jól mutatja a (közpénzből) juttatott költségvetésének rohamos 
emelkedése (lásd a következő táblázatot). 5 év alatt húszszorosára növekedett az MMA 
költségvetése! 
 

év Az MMA költségvetése 
(forint) 

2012 486 millió 
2013 2.455 milliárd  
2014 4.534 milliárd 
2015 5.265 milliárd 
2016 6.635 milliárd 
2017 10.572 milliárd 

 
 
És íme, alig 3 évvel az MMA megalapítása után, újabb fidesz abszurd született. 1995-ben 
Professzorok Batthyány Köre néven megalapították a polgári értékrend érvényesítéséért a 
„tudósok polgári gyülekezetét”, ami nem kisebb célt tűzött maga elé, mint a „polgári 
tudomány” felemelését (lásd http://www.bla.hu/professzorok). Pontosabban fogalmazva 
(még leírni is abszurd): a tudomány polgári felemelését. Íme egy részlet az alapítólevélből: 
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„Mindnyájan aggódva tapasztaljuk, hogy a politikai pártok nem találják a válságból kivezető 
utat. A Professzorok Batthyány Köréhez csatlakozó egyetemi tanárok felajánlják tudásukat, 
szellemüket, hazai és nemzetközi tekintélyüket a kiútkeresés nehéz feladatához. … 
Felelősségünk tudatában meg kell vizsgálnunk, hogyan fordíthatjuk helyes irányba a politika 
jelenlegi törekvéseit.” (1995.06.03) 
Azaz létrehozták az MTA (mint szervezet) polgári alternatívájának gyökereit! 
A dolog abszurditása abból fakad, hogy a világ minden Tudományos Akadémiája, vagyis 
Tudós Társasága éppen arról ismerszik meg, hogy csak a TUDOMÁNY ÉRTÉKRENDJÉN 
alapul. Tehát semmiféle világnézeti és politikai érték nem befolyásolhatja a Tudós Társaság 
tagságát, csupán a tudományterületükön elért tudományos eredmények! 
Ugyanis a tudomány egyik alapvetése, hogy CSAK DEFINIÁLT FOGALMAKKAL 
dolgozik. Ezekre a fogalmakra építenek a különböző elméleti és empirikus módszerek, 
gondolkodásmódok. Ismerünk axiomatikus, deduktív, induktív gondolkodási módszereket. De 
vajon mi a definíciója a tudományban a „jobboldali” , vagy „baloldali gondolkodás”–nak? … 
és vajon hogy definiálják a tudományban „a politika helyes irányba fordítását”?  
 
A Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) volt székháza és a Bajza utca sarkán 
lévő szecessziós villa összekötésével alakították ki az MMA új székházát. Az ingatlant az 
MMA az államtól kapta ajándékba, az értéke másfél-kétmilliárd forint volt, a felújítás pedig 
az adófizetőknek 4 milliárd forintjába került. A 4 milliárdos felújítás 2018. augusztusában 
fejeződött be (lásd a képet). 
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A 2010 óta regnáló fidesz kormányzás egyre nyíltabbá teszi, hogy nem tudományos, hanem 
politikai értékek és „definíciók” alapján kell működtetni a tudományt (is). Ezt még a 
deklaráltan fideszes érzelmű Professzorok Batthyány Kör tagok között is egyre többen tartják 
összeegyeztethetetlennek a TUDOMÁNY LÉNYEGÉVEL, azaz a tudományos gondolkodás 
szabadságával. Ennek demonstrálásaként lépett ki 2016-ban Solymosi Frigyes Széchenyi-
díjas fiziko-kémikus, és 2018-ban Freund Tamás Széchenyi-díjas neurobiológus, valamint 
Szathmáry Eörs Széchenyi-díjas evolúcióbiológus. 
 
Mindezek alapján világosan rajzolódik ki a viktatúra azon törekvése, mely szerint NEM 
VÁRJA MEG a Magyar Tudományos Akadémia 2025-ben esedékes 200 éves évfordulóját, 
hanem Széchenyi nagyszerű gondolatát és az azóta a világ élvonalába került MAGYAR 
TUDOMÁNYT, az egykori kommunista párt mintájára „közvetlen irányítása alá vonja”.  
Az MTA elsorvasztásával egyúttal megteremti az MMA mintájára, egy bőséges költségvetésű 
„nemzeti polgári tudományt művelő”  Nemzeti Magyar Tudományos Akadémia létrehozását! 
 
Ezen az úton jelentős lépést tesz előre a mai napon (2018. július 20.), amikor a kétharmados 
többségével visszaélve, a 2019-es költségvetésben megszavazza az MTA „végtagjainak” 
amputálását, amitől (nem is túl lassan) a magyar tudományos alapkutatás mozgásképtelenné 
válik. A nemzetközileg is elismert magyar tudósoknak azonban még megmarad a 
mozgásképességük ahhoz, hogy akárcsak az annyit hivatkozott „magyar Nobel-díjasaink”, 
ELHAGYJÁK Magyarországot és az utókor majdan „magyar származású tudósokként” 
emlékezzen rájuk. Persze, ha még lesz aki emlékezzen! 
 
Hiszen a ma hatalmon lévők, már ma sem emlékeznek az egyetlen, magyarországi 
munkásságáért Nobel-díjat kapott tudósunk Szent-Györgyi Albert alapkutatásra vonatkozó 
gondolataira: https://www.facebook.com/t.denes.tamas/videos/1669442926438099/  
 
 
 
 
 
Budapest, 2018. augusztus 20.                                                           Dénes Tamás matematikus  


