A szavazásra jogosult állampolgárok 2006-ban választás előtt állnak ismét. A MAFE természetesen nem
politikai szervezet, pártokat nem támogat. Ez nem jelenti azt, hogy nem vagyunk része a politikai életnek,
nem lehet véleményünk, és tartózkodnunk kellene annak kifejezésétől.
Kire szavazzunk? - tesszük fel a kérdést önmagunknak. Vedres András rövid írásában a válasz egy idézett
versben van. Ja kérem, mert a magyar költők Petőfitől - József Attilán át napjainkig szebben, jobban meg
tudták fogalmazni a feleletet.

Magyarország „kórterem”
Magyarország szellemi potenciálja, ami az egy millió lakosra eső hazai találmányok számával mérhető,
történelmi mélyponton van. Jelenleg ezen a téren a helyzet olyan, mint amilyen a világháborúk alatt volt.
A nyolcvanas évek közepén ebben a tekintetben az első tíz ország között voltunk, egy szinten az Egyesült
Államokkal. Jelenleg a fejlődő országok között a helyünk az alkotások vonatkozásában.
Az embereket alkotásra bírni, bonyolult folyamat eredményeként lehet. Leginkább tudatos állami
gazdaságpolitikával érhető el a fellendülés ezen a téren. Erre példa Dél-Korea esete, ahol a nyolcvanas
évek közepén hozzánk képest szegénység volt, alig születtek találmányok. Az államuk összehangolt
intézkedés sorozattal támogatni kezdte a feltalálást, minek eredményeként mára a szellemi potenciál
szerinti világrangsorban Japán után a másodikok lettek. Gazdaságuk ma többszörösét teljesíti, mint a
miénk.
Beláthatja mindenki, hogy a 21. században nem a rabszolga, a föld, a pénz tulajdonlása lesz a döntő,
hanem a szellemi tulajdon válik a meghatározóvá. Aki a szellemi tulajdont létrehozni képes, a feltaláló, a
tudós és a művész lesz a jövő társadalmának vezető ereje, a szellemi tőke pedig a legfontosabb erőforrás.
Az alkotó emberek összefogása ezért is szükségszerű. Ezt felismerve a rendszerváltozás hajnalán az első
civil szervezetek között alakult meg a Magyar Feltalálók Egyesülete, és megkezdte apostolkodását az
alkotóerőnk hanyatlásának megállításában. Az Egyesület látványos eredményeket ért el abban a
tekintetben, hogy a magyar feltalálók eredményeinek főleg nemzetközi tudatosításával elfedje a szomorú
statisztikát ezen a téren.
A MAFE 1989-től megpróbálta az egymást váltó kormányokat rábírni arra, hogy ne szavakban,
általánosságban támogassák az innovációt, hanem a kézzelfogható találmányok hasznosítására fordítsák
az adófizetőktől fejlesztési célra beszedett összeget. Hasztalan volt minden reformjavaslat. Az elmúlt
másfél évtizedben a politikai oldaltól függetlenül az innováció támogatására szolgáló pénzt az aktuális
hatalom kliens cégeinél költötték el, amelyek szerencsés esetben éppen innováltak is valamit. Végül is az
állami segítség csak egyéni gazdagodást szolgált. A köz számára az eredményt ismerjük, lecsúszott az
ország.
Választások jönnek. Kire szavazzunk? A válasz egy versben csattan:
Korondi F. János: Jöjjenek a gyógyító merészek (1992)
Magyarország „kórterem”,
Most jó orvosok kellenek,
Gyógyulhasson a beteg!
Nem kellenek a demagógok,
És nem kellenek: árulók,
És sok üres beszédű szónok!
Nem kellenek azok a féltők,
akiktől mérgesebb a seb,
a magyar nemzet ellen érzők!
Felesleges a bomlasztó ballaszt,
Az ígéretes hazugságok,
Amely a sebből gennyt fakaszt!
Ha Magyarország „kórterem”,
Jöjjenek a gyógyító merészek,
Akiket nem vezérel hamis érdek!

