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Mi lehet a kormány célja a Közép-európai Egyetem elleni támadással?

„Kamudiplomát nem adunk ki”
Bár a gender szak nem a szíve csücske, egy elitegyetem ellehetetlenítése   
azt üzeni, hogy nem szabad a közepesnél többet teljesíteni, mert fejbe ütnek 
– mondja Csaba László, a CEU tanára, az Orbán-kormány volt tanácsadója.
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– Az intézmény az egyetem és ön sze-
rint is szabályosan működik, de hallott 
azért olyan kormányzati bírálatot, amit 
megalapozottnak tart?
– Nagyjából olyan szinten, hogy nem 

nyújtottuk be a tűzvédelmi szabályza-
tot. A történet arról szól, hogy egy most 
készülő törvénynek a 25 évvel korábbi 
akkreditációnk nem felel meg. Bár ke-
vés jogot tanultam, azt tudom, hogy 
tilos a visszamenőleges hatályú jog-
alkotás. Kamudiplomát nem adunk ki. 
Hallgatóink száz százaléka elhelyezke-
dik, a nemzetközi egyetemi rangsorok-
ban az én tanszékem például a 39., il-
letve a 42., miközben magyar egyetem 
nincs az első 350-ben. Akkor milyen 
csalásról beszélnek? 1993 óta amerikai 
egyetemként működünk Magyarorszá-
gon, 2004 óta magyarként is akkreditál-
va vagyunk. Mostanáig nem volt olyan 
szabály, hogy az itteni működéshez kell 
egy külföldi anyaintézmény, most meg 
hirtelen számon kérik rajtunk.

– Mennyire elterjedt a világban ez a 
modell, ahogy a CEU működik?
– Nagyon. Az American University of 

Cairónak vagy az Andrássy Gyula Buda-
pesti Német Nyelvű Egyetemnek sincs 
anyaintézménye. Egy másik országban 
vannak akkreditálva, az ottani minőség-
biztosítás szerint. A miniszterelnök azt 
mondta, hogy mi két diplomát adunk ki, 
ám ez nem igaz. A 2004-es akkreditá-
ció óta olyan programok vannak, ahol a 
hallgató választhat, hogy csak amerikai 
papírt akar-e vagy magyart is. Százból 
90-nek nem kell a magyar. Ezért nincs 
minden programunk akkreditálva Ma-
gyarországon: nincs rá igény, miközben 
a folyamat rengeteg erőforrást kötne 
le. De akadálya nem lett volna, hiszen 
nálunk a követelmények magasabbak, 
mint a magyarországiak.

– Ha jelenlegi formájában fogadják el 
a törvényjavaslatot, az ellehetetleníti a 
CEU itteni működését?
– A törvénymódosító javaslat még tár-

gyalási alapnak sem fogadható el, mert 
botrányos. Hamis hivatkozásokkal több 
olyan feltételt szab, amivel nem tu-
dunk mit kezdeni. Az anyaegyetemről 
már volt szó. Budapesten 20 milliárdért 

építettünk fel két épületet, a magyar ál-
lam ehhez egy forintot sem adott. Mi 
továbbra is itt akarunk fejleszteni, de 
ez nem jó, ehelyett New Yorkban kelle-
ne. Épelméjű ember ilyet nem mondhat. 
A másik, hogy a tervezet a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szerve-
zet (OECD) helyett az Európai Gazdasági 
Térségre szűkíti le azt a kört, ahonnan 
oktatókat lehet felvenni. Ennek nincs se 
politikai, se gazdasági, se tudományos 
indoka, és nem tudnánk megtartani az 
oktatóink jelentős részét, például az 
amerikaiakat és a törököket. A harmadik, 
hogy szülessen államközi egyezmény – 
amit 13 éve Magyarország már megkö-
tött New York állammal. Én már akkor 
itt dolgoztam, emlékszem, mekkora hu-
zavona volt, három évig tárgyalták.

– Akkor mi lehet a cél, a magyar kor-
mány a washingtoni kabinettel akar 
egyezményt kötni?
– Ez csak feltételezés, de a kormányfő 

régi vágya, hogy az amerikai elnökkel 
találkozzon. Bár szerintem nem ez az út, 
amivel ezt el lehet érni. Az amerikai szö-
vetségi kormánynak amúgy sincs kom-
petenciája oktatási ügyekben, ez tagál-
lami hatáskör. Ezt vagy maga csinálja, 
mint New York állam, vagy több állam 
összeáll, mint a Midwestern Association 
of Graduate Schools esetében, amely-
nél mi is akkreditálva vagyunk. Követke-
zésképp nem lehet nagyon más egyez-
ményt kötni, mint ami most fennáll.

– Ön szerint mi a kormány célja? Ki-
penderíteni a CEU-t az országból?
– Úgy látom, a CEU a járulékos vesz-

teség. Amikor bombáznak, akkor néha 
civilek is meghalnak. Most ebbe kerül-
tünk bele, mert ilyen-olyan okokból So-
ros György lett a fő gonosz, s az általa 
finanszírozott migránsbarát, liberális 
intézmények a magyar demokrácia leg-
főbb veszélyeztetői. Ez a téma tavaly 
ősszel forrósodott fel. Talán Palkovics 
László államtitkár ejtette el megjegy-
zésként, hogy az Oktatási Hivatal is ek-
kor kezdte átvizsgálni az intézményeket 

– a még meg sem hozott törvény szem-
pontjai szerint. Ez elfogadhatatlan. Én 
akkor azon naivak közé tartoztam, akik 
azt hitték, a kormány ismeri a különb-

séget a civilszervezetek és az egyetem 
között. Márpedig ezek sok éve fizikailag 
is elkülönültek egymástól.

– A kétségtelenül megosztó gender-
ta nulmányok vagy a menekülteknek 
hétvégi kurzusokat kínáló OLIve prog-
ram lehet magyarázat a kormányzati el-
lenszenvre?
– Az OLIve-ot nem látom súlyosnak, 

egyfajta társadalmi felelősségválla-
lás. A gender studies a szociológia ré-
sze, nem a szívem csücske, de annyi 
mindennel foglalkozik a tudomány. Tíz 
éve zászlóshajója volt a Közép-európai 
Egyetemnek, most ezt nem mondanám. 
A jelenlegi rektor pedig zsigerből utál 
mindent, ami aktivizmus. A CEU a tár-
sadalmi átalakulás előremozdítójaként 
indult, de ez már az ideológia szintjén 
is meghalt. Ez egy teljesen normális 
egyetem.

– A kormány által szintén célba vett 
Corvinus jövője az unortodox tanokat 
hirdető jegybanki tanszék létrejöttével 
vált biztossá. A CEU-val szembeni ellen-
érzésnek része lehet, hogy nem nyitott 
ezekre?
– A CEU legfőbb „hiányossága” egész 

biztosan az, hogy nem fogad el köz-
pénzt, mert így nem lehet beleszólni a 
működésébe. A Corvinus oktatójaként 
egyébként úgy látom, nem vettek meg 
minket kilóra. Lehet, hogy a nemzeti 
bank részéről van erre „jó szándék”, de 
nincs meg a végrehajtási képesség, mert 
nincsenek káderek, akik oktatni tudnák 
ezeket az új gondolatokat. A jegyban-
ki programban még annyi heterodoxia 
sincs, mint amennyit én tanítok.

– Elképzelhetőnek tartja, hogy a 
kormány most csak ki akarja tapogat-
ni a reakciókat, elsősorban a Trump-
adminisztráció részéről?
– Szerintem a kormány rosszul mérte 

fel a helyzetet. Ha valaki a Marsról nézi, 
azt gondolhatja, hogy mivel Soros volt 
Hillary Clinton egyik fő finanszírozója, a 
legyőzője nem fog kiállni az egyeteme 
mellett. Ez nagyon szimpla értelmezése 
az amerikai politikának. Pedig az ameri-
kai ügyvivő világosan fogalmazott. Volt 
idő, főleg bajok idején, amikor Orbán Vik-
tor kikérte bizonyos emberek tanácsát, 
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én is voltam miniszterelnöki tanács-
adó. Vagy megfogadta, vagy nem, de 
legalább volt kommunikáció. 2014 óta 
viszont nincs visszacsatolás. Persze az 
nem hiányzik, hogy a parlamentben vég 
nélküli értekezleteken üljek, ahol még 
jegyzőkönyv se készül. De nem ez az 
egyetlen ügy, amikor valakik meghoznak 
egy döntést, amit egy szűk szempontból 
jónak vélnek, de nem egyeztetnek sen-
kivel. Aztán utólag derül ki, hogy nem 
abba a kapuba kellett volna lőni.

– Akkor is, ha sokan olyan intézmény-
nek tartják a CEU-t, amelynek működé-
se rombolja a konzervatív társadalmi 
értékeket, berendezkedést?
– Ez megalapozatlan. Az egyetem nye-

reség a magyar közéletnek, mostanra 
nagyjából integrálódott az itteni szelle-
mi közegbe. Hozzáadtunk a magyar tudo-
mányossághoz, a könyvtárunk ingyenes, 
nyitott, a magyar felsőoktatás színe-java 
használja. Nem úgy látom, hogy a CEU 
rombolna bármiféle értékrendet. Ellen-
kezőleg. Azon kevés egyetem közé tar-
tozunk, ahol van vallástudományi prog-
ram. A tanári karban nem érzem, hogy 
egyedül lennék a magam konzervatív 
felfogásával, és soha nem szóltak bele, 
mit és hogyan adok elő. Akik itt tanultak, 
Magyarország barátai lesznek, sőt, hall-
gatóink jelentős része itt marad. Óriási 
veszteség lenne, ha az egyetem elmen-
ne. Egy ilyen intézményt egy hónap alatt 
át lehet vinni Berlinbe, Bécsbe, Zürichbe, 
a nemzetközi elismertsége, versenyké-
pessége nem lesz kisebb.

– Azon gondolkozott már, hogy mit 
tenne, ha a CEU elköltözne?
– Egyelőre egy meggondolatlan felve-

téssel van dolgunk. Ez a magyar szelle-
mi élet próbája, hogy bármit meg lehet-e 
csinálni. A döntéshozók remélhetőleg fel-
mérik, hogy ha kiüldözik az ország leg-
jobb egyetemét, azt nehéz beleilleszteni 
a „Hass, alkoss, gyarapíts”-ba. Bármeny-
nyit lobogtatják is a nemzeti színű zász-
lót. Persze én abban nőttem fel, hogy mi-
nél többet beszélt róla valaki, annál kisebb 
volt a teljesítmény, ezért nagyon nem va-
gyok meglepve. Lehet az ember lojális a 
munkaadójához és a hazájához is. Ha nem 
mentem el az országból a kommunizmus 

idején, akkor most se fogok. Tanítottam 
Berlinben, rendkívül kellemes hely, és 
szinte könnyebb eljutni oda, mint Debre-
cenbe, ahol 12 évig oktattam. Ezen majd 
akkor kell gondolkozni, ha javíthatatlanul 
megromlik a helyzet. De ha jól értem a mi-
niszterelnököt, nyitva hagyta a visszavo-
nulás útját. (Az interjú a törvénymódosítás 
elfogadása előtt készült – a szerk.)

– Korábban bírálta az ötletszerű tör-
vényalkotást. Ez is ilyen dolog, vagy 
esetleg nagyon is átgondolt stratégia 
része?
– Biztos vagyok benne, hogy nem 

stratégia. A miniszterelnököt nem teg-
nap óta ismerem, mindig is hajlott a 
rögtönző, kurucos mentalitásra és dön-
téshozatalra. Szerintem ez a döntés a 
visszacsatolás hiányából fakad: nem 
volt senki, aki negyedórát nyugodtan 
beszélgetett volna vele erről. A kor-
mányfő gyors felfogású, ennyi elég lett 
volna. Túl sok minden megy fel magas 
szintre, ahol ötletszerű döntések szü-
letnek előkészítés, hatástanulmány nél-
kül. Palkovics államtitkár úr azt mond-
ta, meglepte a CEU érdekérvényesítő 
képessége, ami a nemzetközi beágya-
zottságból ered. Jó reggelt! És most egy 
akadémikustársamról beszélek, nem a 
birkózószövetség elnökéről.

– Ennek az ügynek lehet hatása a Ma-
gyarországot érintő befektetési dönté-
sekre?
– Borzasztóan rombolja az ország-

képet, különösen üzleti körökben, mi-
közben Magyarország megítélése lé-
nyegesen rosszabb volt már eddig is, 
mint a versenytársaké. Ennek a lecsor-
gása, hogy ha kivesszük a bankok köte-
lező feltőkésítését, akkor a működőtőke-
áramlás mérlege negatív. Az ember 
néha azt gondolja, lehetnek, akiknek az 
volt a céljuk, hogy ez minél nagyobbat 
szóljon. Mert Magyarországot újra akar-
ják pozicionálni, mint Putyin Oroszor-
szágot és Erdoğan Törökországot. Most, 
hogy benne vagyunk a közepes fejlett-
ség csapdájában, valami újat kellene ki-
találni. De ezek nem visznek előre. Egy 
elitegyetem ellehetetlenítése rossz üze-
net: nem szabad a közepesnél többet 
teljesíteni, mert fejbe ütnek. 

GYERMEK-
ELŐADÁSOK

PUHA VAGY 
BANYA

Írta: Fers Klára
Játékosok: Fers Klára, Siklósi Gábor

Rendező: Siklósi Gábor

Mozsár Kávézó 
1065 Budapest, 

Nagymező utca 21.

www.mozsarmuhely.jegy.hu
www.mozsarmuhely.hu

A KIRÁLY-
KISASSZONY

CIPŐJE
Játssza: Medgyesi Anna 

Zenél: ifj. Horváth Károly
Rendező: Székely Andrea

2017.
4. 26.

2017.
4. 13.

H
IR
D
ET
ÉS


