
 Erdélyi tudósítások 2021. november 22.
hétfő 3

» KRÓNIKA

Helyteleníti a Magyar Újságírók 
Romániai Egyesülete Soós Zoltán-

nak, Marosvásárhely polgármesteré-
nek a Krónika munkatársával szem-
beni lépését, károsnak tartva minden 
olyan gyakorlatot, ami korlátozza a 
közérdekű adatok megismerésének 
módját és jogát. A szakmai szervezet 
igazgatótanácsa annak kapcsán foly-
tatott vizsgálatot, hogy a Maros-parti 
város elöljárója replikát juttatott el 
lapunkhoz, kifogásolva a Krónikában 
október 7-én megjelent, Porhintés a 
szecessziós jelleg megőrzése: üveg-
palotákat húznak fel, rombolják az 
épített örökséget című cikkünket, de 
többnyire annak a címét. A Króniká-
ban megjelent cikk hatására Maros-
vásárhely polgármestere úgy döntött, 
„ezentúl csak írásban kapott kérdé-
sekre áll módunkban kollégájuknak 
válaszolni, szintén kizárólag írásban”. 
Állásfoglalásában a MÚRE Igazgatóta-

nácsa aggodalmasnak tekint minden 
olyan esetet, amikor egyes politikusok 
és munkatársaik annak érdekében, 
hogy a média a valóságot az ő szem-
pontjaik szerint láttassa, a nyilvános 
megdorgálás és megkülönböztető bá-
násmód eszközével élnek. Emlékeztet-
nek, az utóbbi években több alkalom-
mal fordult elő, hogy romániai magyar 
politikai, önkormányzati vezetők mé-
diaeseményeikre, sajtótájékoztatóikra 
preferenciálisan, csak a nekik tetsző 
médiatermékek munkatársai számára 
küldtek meghívót, illetve válaszoltak 
ezek kérdéseire. A MÚRE szerint el-
fogadhatatlan a sajtó képviselőinek 
bármilyen indokkal történő kérdőre 
vonása, megleckéztetése véleménykü-
lönbségek okán, pártállástól függetle-
nül, hiszen ez sérti a sajtó szabadsá-
gát, az állampolgárok alapvető jogát a 
tájékozódáshoz.

„Úgy hisszük, letűnt az a korszak, 
amikor a politikum tisztének tekin-
tette meghatározni, hogy az újságírók 

milyen munkamódszerrel dolgozza-
nak. Az erkölcs, a törvény és a szak-
maiság keretein belül az újságíró dol-
ga eldönteni, miként, mit és hogyan 
kérdezzen; az alanynak jogában áll 
válaszolni vagy megtagadni azt – fel-
téve, ha ezzel nem sérti a közérdekű 
információkhoz való hozzáférés jo-
gát” – szögezi le az állásfoglalás. Az 
újságíró-szervezet úgy véli, a szelektív 
vagy preferenciális információszol-
gáltatás nem egy bizonyos újságírót 
vagy az általa képviselt sajtóorgá-
numot érint hátrányosan, hanem az 
adott médium fogyasztóival szem-
ben méltánytalan. Ezért károsnak 
tart minden olyan gyakorlatot, ami a 
közérdekű adatok megismerésének 
módját és jogát korlátozza. Kitér a 
MÚRE arra is, hogy a replika joga a bi-
zonyíthatóan tévesen közölt informá-
ciók tényszerű cáfolatára vonatkozik. 
Ennek kapcsán megállapítja: különö-
sen nem elfogadható egy a válasza-
dás jogán megfogalmazott szövegben 

az újságírót szankcionálni a cikk kifo-
gásolt megfogalmazású címére hivat-
kozva. „Újságírói kérdésekre írásban 
válaszolni – különösen pandémia 
idején – elfogadható gyakorlat, ám 
nem szankcióként alkalmazva. El-
lentmondásos, hogy Marosvásárhely 
polgármestere egyfelől azt írja, a 
cikk tartalmával szinte maradékta-
lanul egyetért, ugyanakkor szerinte 
»Szucher billentyűzetéből szinte ki-
zárólag lejárató hangvételű, részigaz-
ságokra alapozó cikkek születtek«. 
Ebből következőleg nem a kifogásolt 
cikk a megkülönböztető bánásmód 
kiváltója” – vélelmezi a szakmai szer-
vezet, amely szerint a sajtónak joga, 
sőt kötelessége bírálni, a visszásságo-
kat feltárni, fi gyelve a tényszerűségre, 
arra, hogy ne torzítsuk a valóságot.

A MÚRE állásfoglalása megjegyzi: 
a szöveg megfogalmazásában és elfo-
gadásában érintettként Szucher Ervin, 
az igazgatótanács tagja semmilyen for-
mában nem vett részt.

Elítéli a MÚRE Soós Zoltánnak a Krónika munkatársával szembeni eljárását

» A MÚRE 
szerint elfo-
gadhatatlan a 
sajtó képviselő-
inek bármilyen 
indokkal történő 
kérdőre vonása, 
megleckéztetése 
véleménykü-
lönbségek okán, 
pártállástól füg-
getlenül, hiszen 
ez sérti a sajtó 
szabadságát, az 
állampolgárok 
alapvető jogát a 
tájékozódáshoz.

Megdöbbent a székelyföldi 
megyék alacsony átoltottsági 
arányán Barabási Albert Lász-
ló világhírű fi zikus. A csík-
karcfalvi születésű, Bostonban 
élő hálózatkutató szombaton 
Csíkszeredában beszélt a koro-
navírus-járványról és a védőol-
tás szükségességéről.
» KORPOS ATTILA

K ötetlen beszélgetésre hívta 
szombaton Csíkszereda al-
polgármestere, Sógor Enikő a 

sajtó képviselőit, a beszélgetőpart-
ner Barabási Albert László hálózat-
kutató volt. A tudós közölte, haz-
alátogatásakor megdöbbent azon 
az alacsony átoltottsági arányon, 
amellyel a székelyföldi megyék 
rendelkeznek (Hargita megye át-
oltottsága 34,7 százalék, Kovászna 
megyéé 28,5%, Maros megyéé pe-
dig 46%).

„Kutatóként mindig tudtuk, 
hogy lesz majd egy ilyen járvány. 
Csak a méretét, az időpontját és 
az elhalálozási rátáját nem tudtuk 
meghatározni. Az egyesült álla-
mokbeli Northeastern Egyetem 
Komplex Hálózati Kutatóközpont-
jában már a járvány berobbanása 
előtt azt jósoltuk, hogy nagy baj 
lesz ebből a vírusból” – elevení-
tette fel a központ alapítója, aki-
nek laborjában 6000 orvosságot 
teszteltek majom-, majd emberi 
sejtekben a koronavírus elleni 
megfelelő gyógyszer kifejlesztése 
érdekében. „Először is büszkék le-
hettünk arra, hogy a székelyföldi 
régióban eleinte kevés fertőzött 
volt. Tavaly decemberben oda 
kellett fi gyelni egymásra, masz-
kot kellett hordani, így a legala-
csonyabb fertőzöttségi adatokkal 
rendelkezett a régió. Most pedig, 
amikor van megoldás a problémá-

SZÜLŐFÖLDJÉN BESZÉLT AZ OLTÁS FONTOSSÁGÁRÓL AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN ÉLŐ, CSÍKKARCFALVI SZÜLETÉSŰ VILÁGHÍRŰ FIZIKUS

Barabásit megdöbbentette a székely átoltottság

Barabási Albert László: az oltás nemzeti érdek is azért, 
hogy megmaradjunk

» „Tradicionáli-
san izolált embe-
rek vagyunk itt. A 
székely viccek is 
ezekről szólnak: 
a szociális hálónk 
lényegében szűk 
és szoros néhány 
ember felé, de en-
nél nem tágabb. 
Ez az előnyünkre 
válik, de csak 
bizonyos ideig. A 
jelenlegi mutáció 
sokkal gyorsab-
ban terjed, és erre 
már a mi társadal-
mi viselkedésünk 
nem elég” – 
mondta Barabási 
Albert-László.

ra, ami működik, azt a legjobb bará-
taim, ismerőseim, az általam tisztelt 
emberek nem hajlandók elfogadni” 
– utalt a Hargita és Kovászna me-
gyei alacsony átoltottsági arányra.

Hitelesség hiánya
Barabási – aki két Pfi zer-vakcina 
után harmadik oltásként Modernát 
kapott – úgy látja, a régió lakossága 
még nem ismerte fel, mennyire fon-
tos az oltás. „Karikó Katalin szemé-
lyes jó barátom, akinek a munkája 
ebben a helyzetben egy csodával 
ér fel. Munkájának köszönhetően 
azt az egy kis molekulát ültetik be 
a szervezetbe, amelyik megállítja 
a fertőzést. Tavaly áprilisban is raj-
tunk csodálkozott az ország, amikor 
Csíkszereda főterén fegyelmezetten 
ételt szenteltettünk, többek között 
én is. Úgy gondolom, elszalasztunk 
egy lehetőséget, hogy megállítsuk 

ezt a vírust a térségben. És ennek 
ára van: aki nem éli túl, annak a 
gyerekei, unokái nem születnek 
meg, és mi egy kis nemzet vagyunk 
itt, Székelyföldön” – érvelt az oltás 
fontossága mellett. Szerinte az oltás 
nemzeti érdek is azért, hogy meg-
maradjunk.

Barabási számára az is megdöb-
bentő, hogy nincs többségi fele-
lősségvállalás a politikusok és az 
egyházi vezetők részéről. Szerinte 
félreinformáló kampány zajlik, amit 
ellensúlyozni kellene. „Komoly vi-
tát váltott ki, amikor az Amerikai 
Egyesült Államokban az oltáshoz 
kötötték a tanárok és orvosok mun-
kavállalását. Elárulom, jelenleg 
is vannak orvosaink és tanáraink, 
nem állt le az élet” – tudatta, aki-
nek a lakóhelye körül, Bostonban 
a lakosság 70 százaléka beoltatta 
magát.

A kutató szerint a közösségi tudat-
nak nagy ereje van a székelyek köré-
ben. „Tradicionálisan izolált embe-
rek vagyunk itt. A székely viccek is 
ezekről szólnak: a szociális hálónk 
lényegében szűk és szoros néhány 
ember felé, de ennél nem tágabb. Ez 
az előnyünkre válik, de csak bizo-
nyos ideig. A jelenlegi mutáció sok-
kal gyorsabban terjed, és erre már a 
mi társadalmi viselkedésünk nem 
elég” – jellemezte az emberi beren-
dezkedést. Azt is hiányolja, illetve 
kormányzati hibának tartja, hogy 
az Amerikai Egyesült Államokkal 
ellentétben a gyógyszertárakban, il-
letve valamennyi háziorvosnál nem 
lehet igényelni az oltást.

A beoltatlanok járványa
Barabási Ausztria példáját hozta fel, 
ahol Európában egyedülálló módon 
kötelezővé tennék az oltást. „Nem 
arról van szó, hogy hatvanszázalé-
kos az átoltottság és mégis baj van. 
Sokkal inkább arról, hogy a meglévő 
negyven százalék körében továbbra 
is terjed a vírus. Első perctől közöl-

ték, hogy a vakcinák nem nyújta-
nak százszázalékos védettséget. Ha 
egy oltott személy megbetegszik, az 
nem bizonyíték arra, hogy az oltás 
hatástalan. Az oltás eff ektivitása 
már mérhető: tízből 3–4 ember el 
fogja kapni a betegséget, és ez hoz-
zátartozik a folyamathoz” – mu-
tatott rá. Szerinte fel kell vállalni, 
hogy ez nem egy tökéletes oltás.

„Tudni kell, hogy a társadalom-
ban mindig is jelen lesz ez a vírus, 
kiirtani nem lehet. De ha megfelelő 
immunitás épül ki a népességben, 
akkor irrelevánssá válik a jelenléte. 
Ehhez azonban elképzelhető, hogy 
a következő időszakban félévente 
oltáshoz kell folyamodnunk. Senki 
nem látja még a végét, még mi sem 
tudunk jósolni ebben a kérdésben” 
– magyarázta. Hargita és Kovászna 
megye 30 százalék körüli átoltottsá-
gának jövőre gyakorolt hatásáról ér-
deklődve a hálózatkutató elmondta, 
sok jóra nem számíthatunk. „Ilyen 
arány mellett nincs ellenállás a ví-
russal szemben. Nyolcvanszázalé-
kos átoltottságnál vagy fertőzöttség 
utáni immunitással lehetne erről 
beszélni. Aki be van oltva, az védve 
van, de bizonyos százalékban ter-
jeszteni tudja a vírust, aki viszont 
nincs, az épp olyan veszélyben van, 
mint a járványhelyzet elején min-
denki” – válaszolta kérdésünkre.

Barabási szerint arra a feltétele-
zésre, hogy az oltás meddőséget 
okoz, nincs bizonyíték. „Rövid idő 
alatt fejlesztették ki a védőoltást, és 
emiatt bizalmatlanok az emberek. 
De tudni kell, hogy az orvostudo-
mány történetében soha nem volt 
olyan pillanat, amikor a kutatóvilág 
egyetlen problémára koncentrált 
volna. Mi is leálltunk, és csak a ví-
russal foglalkoztunk, így jött létre 
az új típusú oltás” – ismertette. 
Összegzésként elmondta, jelenleg 
nekünk kell eldönteni, hogy ezt a 
folyamatot meg akarjuk-e állítani az 
oltással.
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