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„Tisztelt Kormányszóvivő Úr!” – kezdtem Kovács Zoltán irodájához küldött levelemet egy nappal azt
követően, hogy Michael Ignatieﬀ, a CEU rektora október 25-én bejelentette: ha december elsejéig nem
nyilatkozik pozitívan a kormány, az egyetem amerikai akkreditációjú mester- és doktori programjaira
jelentkező új hallgatók a 2019/20-as tanévtől a CEU bécsi kampuszán tanulnak majd.
Levelemben közöltem:
„Tudomásom szerint ez év áprilisában kormányküldöttség járt a New York állambeli Bard College-ben,
hogy megtekintse a CEU ott létesített oktatási intézményét. A tárgykörben nyilatkozók kifogásokat nem
tettek, igaz, pozitívan sem nyilatkoztak. Magyar részről az amerikai iskola elfogadása és a New York
állammal aláírandó megállapodás lenne a feltétele annak, hogy a CEU a módosított oktatási törvénynek is
megfeleljen. E két kérdésben a kormány több mint fél éve nem nyilatkozik. A fenti tények azt jelzik, hogy a
magyar kormány – ismerve a döntéshozatali mechanizmust személy szerint Orbán Viktor – kifárasztásra
játszik.
Kérdésem: miért teszi ezt, miért nem mond igent vagy nemet?
Az a cél, hogy a kormány felmutathassa: a CEU saját döntése alapján költözik Bécsbe?
Nem álságos és tisztességtelen ez a játék? (Ez utóbbi kérdésben benne van a véleményem, amit talán
lehet általam nem ismert tényekkel cáfolni.)
Meglepetésemre alig hét perccel e-mailem elküldése után választ kaptam.
Az iroda egyik munkatársa elküldött egy linket, amelyben Kovács Zoltán kormányszóvivő arról nyilatkozott
az MTI-nek, hogy inkább azokkal a tényekkel kellene a CEU-nak foglalkoznia, amelyeket „már ezerszer
közöltek velük”. Az egyetem pontosan ismeri a magyar szabályozást, amely szerint működhetne, a
tényleges megfelelés helyett azonban politikai blöﬀ a válasz.
Akkor lássuk a tényeket – gondoltam, és másképp megfogalmazva tettem fel kérdéseimet.
„Tárgyalt-e Palkovics László, Kumin Ferenc és Altusz Kristóf ez év áprilisában New York államban?
Ha igen a válasz, mi volt a látogatásuk célja?
Van-e olyan dokumentum a CEU Bard College-ban folyó oktatásáról, amelyről New York állam pozitívan
nyilatkozott és csak a magyar kormány aláírására vár?
Kinek a feladata minősíteni azt, hogy a Bard College-ban tapasztaltak megfelelnek-e a módosított magyar
felsőoktatási törvényben előírtaknak, s így eldönteni, hogy a CEU jogszerűen tovább működhet
Budapesten?
Mikor történhet ez meg?”
Tárgyszerű válaszukat előre megköszöntem, ám hiába. Újabb link nem érkezett.

