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Írásbeli kérdés
Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ

igénylő kérdést kívánok intézni az emberi er őforrások miniszteréhez, mint a tárgyban illetéke s

minisztérium irányítójához

„Meddig tűri még a Kormány a Magyar Tudományos Akadémián zajló nemzetellenes

lélekmérgezést? ”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

Tudósok, szakmabeliek és a közvélemény jelentős része évek óta megdöbbenéssel követ i

nyomon azt a szellemi ámokfutást, amely a Magyar Tudományos Akadémia egye s

kutatóműhelyeiben zajlik. Egymást követik a tendenciózus műhelymunkák, publikációk és

konferenciák, amelyek a „nacionalizmus” különböz ő megnyilvánulásait vizsgálják, legtöbbszö r

komoly kutatói háttérmunka nélkül, bevallottan elfogult módszerekkel, aktuálpolitikai ízű

felhangokkal . Ezek a produktumok a legritkább esetben képviselnek valódi értéket, célju k

többnyire a nemzeti oldalhoz kötődő csoportok, személyiségek, eszmék jól körülhatárolható érdek

mentén történő lejáratása .

Különösen szomorú, hogy ezen projektek többsége jelent ős állami támogatásokhoz

jut, míg számos hiánypótló, a magyarság valódi eredetét, jeles történelmi személyiségeit vag y

irodalmi és művészeti nagyjait vizsgáló kutatásra nincs elegend ő forrás .

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete által 2012 .

október 30-án tartott A nemzeti konzervativizmus irodalomszemlélete c. konferencia jól illeszkedik
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Szávay István
országgyű lési képviselő



e sorba. A barikad.hu hírportál beszámolója szerint az előadásokon olyan megállapítások

hangzottak el, miszerint Wass Albert hungarista eszméket képviselt, olvashatatlan, színvonaltala n

regényeket írt, és még a tájleíráshoz is tehetségtelen volt . A konferencia előadói vérgőzös ,

szélsőségen antiszemitának állították be Szabó Dezs őt, Tormay Cécile irodalmi Nobel-díj -

jelölésének jogosságát is megkérdőjelezték, Nyírő József pedig szerintük „tisztának hazudja a

keverék fajú székelyeket” . A beszámoló szerint a jelenlévő kutatók veszélyként és megoldandó

problémaként tekintenek az általuk képviselt irodalmi kánon kib ővítésére, és nincs szándékukban

balliberális ideológiájuktól eltér ő értékeket képviselő szerzőket beengedni a közoktatásba.

A további részleteket is tartalmazó beszámoló az alábbi linken olvasható :

http://barikad.hu/wass_albertnek megvannak szamlalvaazevei-2012103 1

Természetesen magam is úgy gondolom, hogy a politikának nem szabad eldöntenie, mel y

tudományterületek milyen módszerekkel vizsgálhatók (és melyek milyenekkel nem), valamint az

sem szerencsés, ha egy kormány csak saját kurzusába ill ő kutatásokat támogat . Úgy gondolom

ugyanakkor, hogy a mindenkori felel ős magyar kormány nem mehet el szó nélkül, és fő leg nem

támogathatja az ehhez hasonló, nyíltan magyarellenes, aktuálpolitikai érdekek alapján önkényese n

szelektáló álkutatásokat .

Kérdezem tehát Miniszter Úrtól :

Azonosulni tud-e a konferencián elhangzottakkal? Amennyiben nem, mit kívánnak tenni,

hogy hasonlóan nemzetellenes, színvonaltalan előadások ne rontsák tovább az MTA

amúgy is megtépázott hírnevét ?

Részesült-e a nevezett konferencia, az azt megelőző kutatás, az abból készülő kiadvány ,

vagy bármely más projekthez kapcsolódó munka állami támogatásban, és ha igen, mely

forrásból és milyen összegben ?

- Várható-e a kormányváltáskor beígért nemzeti fordulat a kultúrában és tudományo s

életben, amennyiben igen, ennek mikor, milyen formában lesznek látható nyomai ?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2012. október 30 .

országgyű lési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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