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Nyílt levél 
 
Dr. Szabó Gábor  
Az SZTE rektora 
részére 
 
Budapest 
 
Tisztelt Rektor Úr! 
 
A napokban érkezett elektronikus postafiókomba egy levél dr. Berkó Andrástól, a Magyar 
Tudományos Akadémia Köztestületének tagjától, az MTA doktorától, az SZTE tudományos 
főmunkatársától, amelyet mellékelek. Bevallom elképedtem és meg is ijedtem egy kicsit, 
ezért fordulok Önhöz. Berkó professzor úr sajátos stílusú levelében nemcsak a "szocialista 
kormányok hibáit kijavító jobbközép kormány" elleni támadás abbahagyására szólít fel, de 
megemlíti – ha jól értem az általa fogalmazott angol nyelvű szöveget, - hogy nem szeretne a 
hazájáért harcoló terrorista lenni, és valamilyen ködös összefüggésben az érdekeiket 
megvédő zsidókat hozza fel példaként. 
 
Tudom, hogy Ön mint az egyetem rektora nem felel a tagok nézeteiért és 
gondolkodásmódjáért, mégis szeretném megkérdezni, hogy ez a Szegedi 
Tudományegyetemen terjedő, elfogadható vélemény? 
 
2004 óta dolgozom az Európai Parlamentben, s ezidő alatt jelentős eredményeket értem el a 
tudománypolitika, az innováció és a K+F-területén. Jelenleg az EP költségvetési 
bizottságában, és Az Ipar- Energia- Tudománypolitika bizottságában az 1.a. fejezet 
jelentéstevőjeként azért dolgozom, hogy a hétéves kutatási keretprogram, a Horizont 2020 
minél több forráshoz jusson az Európai Unió következő 2014-2020-ra elfogadandó 
költségvetéséből. Megjegyzem, ebben sem feltétlenül egyezik álláspontom a tárgyalási sikert 
egészen más területek kedvezményezésével mérő magyar kormány álláspontjával. Úgy 
vélem például, hogy a több oldalról is fenyegetett kiváló ERASMUS programra többet kell az 
Uniónak fordítania, hogy az Európai Unió versenyképességét, amely alapját jelenti az 
európai emberek javuló életkörülményeinek, a kutatás-fejlesztés, az innováció alapozza meg 
és ezért nem szabad csökkenteni az erre fordítandó költségvetési kereteket. Az európai 
nagyprojekteket – például a Berkó professzor úr szűkebb hazájában tervezett ELI-t gyorsabb 
ütemben kell építeni, és még sorolhatnám azokat a területeket, amelyekért kiállok, kiállunk. 
Mondhatom bátran együtt, hiszen nemegyszer vettünk részt Önnel közösen konferenciákon. 
Ennek szellemében szólaltam fel az Európai Parlament bizottságaiban, és a parlament 
plenáris ülésein. Az EP honlapján (www.europarl.europa.eu) felszólalásaim megtekinthetők. 
Az, hogy eltérő ideológiai, politikai nézeteket vallunk nem akadályozta a közös fellépést a 
tudomány és Magyarország érdekéért. Megváltozott valami? 
 
Tisztelt Rektor Úr! 
 
Úgy vélem bajba kerül hazánk, és menthetetlenül lemarad a nemzetek versenyében, ha a 
Szegedi Tudományegyetem különbséget tesz baloldali és jobboldali tudomány, vagy hogy 
Berkó professzor úr szakterületénél maradjunk baloldali és jobboldali felület- és 
nanotudományt művelők között. Kérem nyugtasson meg, hogy a mellékelt levélben szereplő, 
a szellemi honvédelem harcos gondolatait felvonultató sorok nem tekinthetők a magyar 
tudományos élet álláspontjának. 
 
Brüsszel, 2013. május 9. - Európa napján 
 
Tisztelettel 
 

https://webmail.europarl.europa.eu/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.europarl.europa.eu/
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Herczog Edit 
 
Európai Parlamenti képviselő 
 
**** 
 
Az említett levél itt olvasható: 
 
-----Original Message----- 
From: András Berkó [mailto:_____@_______.hu] 
Sent: 06 May 2013 12:40 
To: HERCZOG Edit 
Subject:  
 
Dear Mrs. Herczog, 
my name is András Berkó (58), a professor from  
the University of Szeged, Hungary. I was among  
the funs for the EU from the early ninties and I  
was very happy when we entered to EU and became a  
member of this organization. Our nation made huge  
efforts in the last years to repair all the  
mistakes made by the socialist governments (also  
in the first decade of this century 2012-2010).  
We are working hard, our average loan is 30-40%  
procent of the EU average without any  
demostration against this situation,  
nevertheless, the terrible and continuous attack  
from your side against Hungary and our elected  
middle right goverment is not acceptable any  
more. I do not know what to do, I do not want to  
be a terrorist for my country and for my nation, so please stop. 
STOP and STOP and again STOP. 
JUSTICE to HUNGARY !!! 
Sincerely yours 
András Berkó. 
 
------------------------- 
we have to learn a lot from juish people how to 22 
defend our interests (also by weapons) 
ha nem felejtett el magyarul, akkor írjon és én ízes magyarul válaszolok 
 


