
3

Ünnepélyes keretek közt avatták 
fel tegnap délután a Miskolczy 
Dezső Oktatásszervező és Egész-
ség-szakpolitikai Innovációs Köz-
pontot, amely a marosvásárhelyi 
magyar nyelvű felsőfokú oktatás 
háttérintézményeként működ-
ne. A létesítményre azért is volt 
szükség, mert az utóbbi években 
több ízben is előfordult, hogy a 
Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógy-
szerészeti, Tudomány- és Techno-
lógiai Egyetem (MOGYTTE)
 magyar oktatói kiszorultak a 
saját épületükből.

 » SZUCHER ERVIN

M iskolczy Dezső orvosprofesz-
szorról, a kolozsvári egyetem 
rektoráról, majd a második 

világháborút követően Marosvásár-
helyre költözött orvosi tanszékének 
vezetőjéről elnevezett központot ava-
tott a Studium-Prospero Alapítvány. A 
vásárhelyi Szentgyörgy utcai egyházi 
ingatlanban berendezett központ 
aff éle háttérintézményként elsősor-
ban az anyanyelvű orvos- és gyógy-
szerészképzést szolgálná, ugyanak-
kor többi helyi egyetem oktatóinak és 
diákjainak is a rendelkezésére állna.

Emeli az egyetem 
rangját a központ
A tervek szerint a központ ünnepi 
eseményeknek, szakmai fórumok-
nak, továbbképzéseknek, valamint 
az egyetemet és a civil szférát érintő 
tárgyalásoknak a helyszíne lesz. A 
központ egyelőre egy patinás rektori 
irodára emlékeztető, igényesen be-
rendezett, hatalmas tárgyalóterem-
ből áll, az ősztől viszont egy korsze-
rűen felszerelt konferenciateremmel 
bővül. Vass Levente államtitkár, ala-
pítványi elnök és egyben ötletgazda 
abban reménykedik, hogy a központ 

nemcsak hogy segíti az egyetemet, 
de annak rangját is emeli. A hang-
zatos megnevezéssel ellátott létesít-
ményre azért is volt szükség, mert 
az utóbbi években több ízben is elő-
fordult, hogy a Marosvásárhelyi Or-
vosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és 
Technológiai Egyetem (MOGYTTE) 
magyar oktatói kiszorultak a saját 
épületükből, és egyházi vagy civil 
tulajdonban lévő épületekben volt 
alkalmuk összegyűlni. Arra is volt 
már példa, hogy a rektor tiltása miatt 
a magyar tagozat vezetője az udvari 
fi lagóriában volt kénytelen megtarta-
ni a sajtótájékoztatóját.

Miskolczy Dezső érdemei
Az egyetem magyarellenes vezetői 
nem csak a kollégáikat nem látják szí-
vesen házon belül, de az alapítónak 
számító Miskolczy Dezsőtől is idegen-
kednek. A magyar tagozat képviselői 
azt szerették volna, ha az intézmény 
a Marosvásárhelyhez semmiként nem 
kötődő George Emil Palade neve mel-
lett az 1978-ban Budapesten elhunyt, 
Magyar Örökség díjas orvosprofesz-
szor nevét is felveszi. Miskolczy, aki 
a világégés után magyar állampol-
gárként Kolozsvárról Szegedre vagy 
Budapestre is telepedhetett volna, 
Marosvásárhelyen folytatta munká-
ját, pontosabban kezdte újra, hiszen 
a kosárdombi egyetemet szinte a 
nulláról kellett létrehozni. Amint vi-
deóüzenetében a fi a, Miskolczy Amb-
rus történész fogalmazott: a valami-
kori hadapródiskola épülete, amelyet 

kiutaltak az akkor kizárólag magyar 
nyelvű orvosképzésnek, valóságos 
szemétdomb volt. Apja és kollégái vi-
szont rövid időn belül jó hírű egyetem 
rangjára emelték. Munkássága által 
Miskolczy Dezsőt magyarok, romá-
nok egyaránt becsülték és értékelték. 
Példa erre Mihail Sadoveanu író és 
Alexandru Moghioroş munkásmoz-
galmi aktivista, későbbi miniszter-
elnök-helyettes, akik nagyobb gond 
esetén kimondottan a Baján szüle-
tett orvoshoz fordultak segítségért. 
Miskolczy ugyanis rendkívül képzett 
orvos és jó oktató volt, mint ahogyan 
egykori tanítványa, Jung János nyu-
galmazott professzor, a Studium el-
nöke fogalmazott.

Ki kell állni 
a nemzeti érdekek mellett
A tanszékvezető érdemeit emelte ki 
az ünnepélyen jelen lévő Potápi Ár-
pád János, a Miniszterelnökség nem-
zetpolitikáért felelős államtitkára is. 
Mint mondta, Miskolczy nélkül nem 
biztos, hogy létrejött volna a vásár-
helyi orvosi egyetem. „Személyes 
példája, az, hogy Marosvásárhely-
re telepedett, bizonyítja, hogy soha 
nem szabad megfutamodni, ellenke-
zőleg: ki kell állni a nemzeti érdekek 
mellett” – nyilatkozta Potápi. Kérdé-
sünkre, hogy miután egyre nyilván-
valóbb, hogy sem a tanári gárda, sem 
a romániai magyar érdekképviselet 
nem képes megakadályozni az anya-
nyelvű oktatás fokozatos kiszorítását 
a MOGYTTE-ről, Budapest szándéko-
zik-e politikai és diplomáciai lépése-
ket megkísérelni a helyzet visszafor-
dításáért, az államtitkár elmondta, az 
elmúlt tíz-tizenegy évben a kormány 
minden egyes lépését az érintettek 
konzultálása után lépte meg. „Ez így 
van a MOGYTTE esetében is. Egyértel-
műen az az irányunkba megfogalma-
zott politikai kérés, hogy álljunk ki az 
egyetem mellett, támogassuk az önál-
ló magyar kar létrehozását. A magyar 
kormány ezt az álláspontot képviseli” 
– szögezte le Potápi Árpád János.

Erdélyi tudósítások 2021. július 29.
csütörtök

 » RÖVIDEN

Vihar után árvízkészültség erdélyi megyékben
Fákat, villanyoszlopokat döntött ki Szilágy megyei több 
településén az Erdélyen végigvonuló gyors vihar tegnap 
délután; sok helyen a tűzoltók segítségére volt szükség 
a helyreállításban. Az Agerpres beszámolója szerint a 
szilágysági megyeszékhelyen, Zilahon kívül a tűzoltókat 
több kisebb településre is riasztották, ezek Selymesilosva, 
Kárásztelek, Somlyóújlak, Somlyógyőrtelek, Szamosud-
varhely, Szilágygöcsön és Kusaj. A katasztrófa-védelmisek 
délután még dolgoztak a kár elhárításán. Szilágy megye 
térségére tegnap kora délutánra bocsátottak ki narancssár-
ga viharjelzést a meteorológusok, a lakosokat a RO-ALERT 
rendszeren keresztül fi gyelmeztették a veszélyre. Jégesővel 
kísért vihar söpört végig több Kolozs megyei településen, 
köztük Kolozsváron is, ahol több utcát elárasztott a hirtelen 
lehullt nagy mennyiségű csapadék. Közben elsőfokú (sárga 
jelzésű) árvízkészültséget rendelt el az Országos Hidrológi-
ai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) Kolozs, Szilágy, Szat-
már és Máramaros megye folyóira. A szakemberek szerint 
a hirtelen lezúdult és a későbbiekben várható csapadék 
miatt nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön 
és vízfolyásokon, nő a folyóvizek szintje, villámárvizek 
alakulhatnak ki, és a vízállás meghaladhatja az elsőfokú 
készültségi szintet a Kraszna (Szilágy és Szatmár megye) és 
a Szamos (Kolozs, Szilágy és Máramaros megye) vízgyűjtő 
medencéjének kisebb folyóvizein.
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A MAROSVÁSÁRHELYI MAGYAR FELSŐOKTATÁST SZOLGÁLJA AZ ÚJ HÁTTÉRINTÉZMÉNY

Felavatták a Miskolczy Központot

Szabó Béla professzor, Brendus Réka főosztályvezető, Potápi Árpád és Vass Levente államtitkárok az új létesítményben

Meg kell védeni 
az oltottak jogait

Bármennyire is próbál sikerpropagandát építeni a ko-
ronavírus kezelésére a román kormány, nehezen cáfol-
ható, hogy az oltáskampány kudarcot vallott a legfon-
tosabb szakaszában, amikor a megnyugtató arányú 
átoltottságot lehetett volna elérni a lakosság körében. 
Amikor még lelkesedés volt a vakcinák iránt, akkor ke-
vés oltóanyag érkezett az országba. Tegyük hozzá: ez-
úttal nem a bukaresti kabinetet terhelte a felelősség, 
hanem a beszerzést elhibázottan megszervező brüsz-
szeli illetékeseket. Az oltásért áldozatot vállalók, akár 
több száz kilométert is utazók hullámát követően lett 
volna szükség az okos, empatikus, profi  és hatékony 
meggyőzésre a kormány részéről, azokat megcélozva, 
akiket nem fertőzött meg az oltásellenesség vírusa, 
hanem – a korlátozások lassú feloldása után – egysze-
rűen mellékesnek érezték a vakcinálást. Jóval nagyobb 
fi gyelmet kellett volna fordítani a falvak népére, az ő 
megszólításuk helyben, például a polgármester bevo-
násával, eredményes lehetett volna.

Az oltáskudarc következtében Románia az utolsó 
helyen áll az Európai Unióban az immunizáltak ará-
nyát illetően, s ebben a helyzetben kell szembenéznie 
a már elkezdődött negyedik vírushullámmal. Ez utóbbi 
minden előrejelzés szerint jóval visszafogottabb lesz 
az előzőeknél, éppen a beoltottság miatt. Nálunk vi-
szont a legveszélyeztetettebb korosztálynak, az idő-
seknek ismét lehet félnivalójuk, természetesen csak 
azoknak, akik eddig nem kértek az oltásból. Romániá-
ban különösen magas a beoltatlan öregek száma.

Mindezek ismeretében is az a helyes út, amit ígé-
retei alapján a kormány követni készül: a gazdaságot 
nem szabad újra leállítani. Ma a vakcinák minden faj-
tája könnyen és ingyenesen elérhető. Nincs arról szó, 
hogy a kevés oltóanyag miatt kerülhet bárki is veszély-
be. Aki akarja, kérheti a vakcinát. Ugyanakkor egyetlen 
beoltott állampolgár joga sem csorbulhat azért, mert 
mások úgy döntöttek, vállalják a súlyos megbetege-
dést, esetleg a halált az oltás ellenében. Európa már 
túl van az állítólagos diszkriminációról szóló vitán. Mi-
közben egyre több uniós tagország hozza meg a jelen 
helyzetben legészszerűbb döntéseket a közjó – s főleg 
az újabb kórházi leterhelés elkerülése – érdekében, a 
vakcinára nemet mondók az oltás elutasításával pár-
huzamosan a mindennapos élet egyes területeinek 
igénybe vételéből is kizárják magukat.

Egyelőre mindenkinek szíve joga, hogy ne oltassa be 
magát a koronavírus ellen. Az államnak viszont köte-
lessége megvédeni felelős polgárait. Amit most csak 
úgy tehet meg, ha a negyedik vírushullám alatt is biz-
tosítja a közel teljes értékű életvitelt az egészségügyi 
rendszer, a gazdaság, az oktatás normális működését 
nem veszélyeztető oltottak számára.
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 »  A létesítményre azért 
is volt szükség, mert az 
utóbbi években több ízben 
is előfordult, hogy a Maros-
vásárhelyi Orvosi, Gyógy-
szerészeti, Tudomány- és 
Technológiai Egyetem 
(MOGYTTE) magyar oktatói 
kiszorultak a saját épüle-
tükből.




