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A magyar tudomány napja alkalmából Mikó Imre-emlékkő leleplezésével 
tisztelegtek Kolozsváron Erdély Széchenyĳ ének emléke előtt

JUBILÁLT ÉS TÖBB AKTUÁLIS TÉMAKÖRT ÉRINTETT A HÉT VÉGÉN A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN CÍMŰ ELŐADÁS-SOROZAT

„Víruskivesézés” és Janus-arcú kisebbségpolitika
A járvány elleni egyéni és társadalmi 
védekezésről, a kétarcú romániai 
kisebbségpolitikáról is előadás 
hangzott el a hétvégén a Magyar Tu-
domány Napja Erdélyben elnevezésű 
online konferencián. Az eseményt 
immár huszadik alkalommal szervez-
te meg az Erdélyi Múzeum-Egyesület.

» FERENCZ CSABA-LEVENTE

A z Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) 
Magyar Tudomány Napja Erdély-
ben elnevezésű hétvégi online 

konferenciáján szó esett többek közt az 
erdélyi magyar közösség helyzetéről, va-
lamint arról is, milyen a járvány elleni vé-
delem az egyén és a társadalom szintjén. 
A konferencia idén a Tudomány: iránytű 
az élhető jövőhöz tematikára összponto-
sított. A rendezvénybe bekapcsolódókat 
Keszeg Vilmos, az EME elnöke köszöntöt-
te. Elmondta, tudatosítanunk kell, hogy 
a tudomány része a mindennapoknak, 
„a mai nap seregszemle és számvetés” 
annak a szervezetnek a részéről, amely 
2002-től csatlakozott a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia (MTA) hasonló kezde-
ményezéséhez. „A tudománynak értéket 
kell termelnie, az eredményeknek helyet 
kell adni, ugyanis ezekre a jövőnek szük-
sége van” – hangsúlyozta. Az EME 162 
éves múltja az alapító Mikó Imre gróf ál-
tal megnyitott jövő része, az utódoknak 
pedig folytatniuk kell elődeik munkáját. 
„Akkor lehet iránytűnk egy élhető jövő-
höz, ha iránytűnk van egymáshoz” – vélte 
Erdei Anna, a Magyar Tudományos Aka-
démia (MTA) főtitkárhelyettese, aki sze-
rint csak az intézmények közötti cselekvő 
együttműködés teremtheti meg a magyar 
tudományosság egységét. Az idősebb tu-
dósnemzedéknek segítenie kell fi atalabb 
kutatóknak a kibontakozásban. Soós 
Anna, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
(BBTE) rektorhelyettese kifejtette, a tudo-
mány ünnepe fontos hívószó az idén 440, 
illetve 150 éves kolozsvári felsőoktatási 
intézmény számára. Az online rendezvény 
eredeti helyszínéről, a kolozsvári kar nagy 
aulájából jelentkezett be Tonk Márton, 
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem rektora. Remélte, hogy az idén 
húszéves egyetem letette névjegyét az er-
délyi magyar tudományosság asztalára, 
érdemi módon hozzájárult a konferen-
ciához. A köszöntőbeszédeket követően 
Bitay Enikő, az EME főtitkára mutatta 
be a húszéves Magyar Tudomány Napja 
Erdélyben rendezvénysorozat múltját és 
jelenét. A pénteki plenáris ülést megelő-
zően Mikó Imre-emlékkő leleplezésével 
tisztelegtek Erdély Széchenyijének emléke 
előtt, a rendezvénysorozaton 14 rendez-
vény keretében 159 előadás hangzott el.

Többfázisú védelem 
a vírus ellen
A konferencia ünnepi, Járvány elleni vé-
delem az egyén és a társadalom szintjén 
című előadását Erdei Anna immunoló-
gus, akadémikus, az MTA főtitkárhelyet-
tese, az Eötvös Lóránt Tudományegye-
tem (ELTE) professzor emeritusa tartotta. 
Mint mondta, a történelem során számos 
nagy járvány pusztított (pl. pestisek, 
az 1918–1919-es spanyolnátha, a ’80-
as években felbukkant, AIDS-et okozó 
HIV-vírus), most pedig a Covid–19-cel 

küzdünk. Megtudhattuk, a legtöbb vírus 
állatokról kerül az emberre, az erdőirtá-
sok és az urbanizáció miatt ugyanis több 
az interakció. Feltehetően a koronavírus 
denevérről került az emberre egy köztes 
gazdán keresztül. A szakember kifejtette, 
egy adott vírussal szembeni védelem az 
egyén szintjén többfázisú, velünk szüle-
tett és szerzett (adaptív) immunitással. 
„Szerencsénkre a koronavírusban meg-
fertőződöttek négyötöde tünetmentes, 
15 százalékánál meg a fellépő tünetek 
(láz, fejfájás, köhögés, légszomj, fárad-
ság stb.) enyhébb lefolyásúak. Viszont 
a megbetegedettek (a maradék 3–5%) 
súlyos állapotúak, intenzív osztályra ke-
rülnek, nem egyszer halálos lefolyású a 
kór” – mutatott rá az előadó. Az immu-
nológus felvetette, hogy a veleszületett 
immunrendszer túlzott működése (a 

közvélekedéssel ellentétben) káros ha-
tású, mert a nagy mennyiségben termelt 
citokinek akut légúti gondokat, sokszervi 
elégtelenséget okozhatnak. A vakcináció 
tekintetében négyfajta oltást alkalma-
zunk a védelemben. A hagyományos, 
inaktivált vírust tartalmazó (Sinopharm, 
Sinovac) vakcinákkal ellentétben a mo-
dern védőoltások nem tartalmazzák az 
egész vírust, hanem csak a tüskefehérjét 
(AstraZeneca, Janssen, Szputnyik), az 
egyik alegységét (Novavax) vagy csak a 
kórokozó genetikai információját (mR-
NS-technológián alapuló vakcinák, Pfi -
zer, Moderna).

A sajtszelethez hasonló 
védekezési modell
Erdei Anna elmondta, egyéni védeke-
zési szinten a látványos, a lyukas svájci 
sajtszeletekkel szemléltetett modellből 
látható volt, hogy minél több védelmi 
módszert használunk, annál hatéko-
nyabb (bár nem teljes) a védelem. A kü-
lönböző védelmi rétegek közismertek: a 
tömeg kerülése, a távolságtartás, a gya-
kori kézmosás, a maszkviselés és a vak-
cináció. Ami a társadalmi szintet illeti, 
elengedhetetlen a megfelelő kommuni-
káció, (a vírus vagy az ellenanyagok je-
lenlétét kimutató) elérhető gyorstesztek, 
szintén erős eszköz a karantén és végül 

a nyájimmunitás. Utóbbi úgy alakulhat 
ki, hogy ha sokan immunizáltak, akkor a 
beoltottak pajzsként védik azokat is, akik 
nem kaptak vagy nem kaphatnak védőol-
tást. „Rögtön jöhet a kérdés, mekkora 
beoltottság szükséges? A fertőzési rátától 
függ, egy koronavírusos személy egy-hét 
embert fertőzhet meg. Ez azt jelenti, hogy 
csak 80–90%-os átoltottsági szinten be-
szélhetünk nyájimmunitásról” – mondta 
a kutató. Ez több ahhoz képest, ahogy ez 
ügyben a köztudat 60–70%-ra teszi ezt 
az arányt. Erdei Anna elmondta, mostani 
tudásunk szerint a koronavírus-oltások 
más, élethosszig ható vakcinákkal ellen-
tétben átlagosan hat hónapig biztosítják 
a védettséget, ezért ajánlatos újraoltatni 
magunkat másodszor, harmadszor. Az 
ünnepi előadás után kiosztották az EME 
2005-ben (Mikó Imre születésének 200. 

évfordulóján) alapított emléklapjait, 
amelyet az egyesület működésében sze-
repet vállalókat jutalmazzák. A kitünte-
tésben Erdei Anna immunológus, a „po-
lihisztorgyanús” Péntek János nyelvész, 
Tonk Márton fi lozófus, Darvay Zsolt in-
formatikus, W. Kovács András történész 
részesült.

Az erdélyi magyarság 
és a modus vivendi
Székely István Gergő, a kolozsvári Nem-
zeti Kisebbségkutató Intézet tudomá-
nyos munkatársa annak a kérdéskörnek 
a makroszintjét járta körül, miképpen 
illeszkedik be aszimmetrikus módon a 
román államba az erdélyi magyar közös-
ség, illetve mennyire tekinthető párhu-
zamos, kisebbségi társadalomnak. Az 
Egyenlőtlen akkomodáció: az erdélyi 
magyar közösség helyzete a romániai 
kisebbségpolitikai rezsimben című előa-

dásának kiindulópontját egy erdélyi 
magyar kutatók által írt, 2018-ban meg-
jelent, vonatkozó témát tárgyaló, angol 
nyelvű monografi kus kötet jelentette. 
Az egyenlőtlen akkomodációt a hatalmi 
aszimmetria hozza létre, hiszen a „mo-
dellértékű” romániai kisebbségpoliti-
ka valójában Janus-arcú. Hiányosak az 
alkotmányos-törvényes garanciák, de 
azért mégis van egy modus vivendi, a 
magyarokhoz mégis másképp viszonyul 
a többségi társadalom, mint például a 
romákhoz. A politológus úgy fogalma-
zott, a kétarcúságnak vannak pozitív 
hozadékai (más országok kisebbségek-
hez való viszonyulásához képest): az 
RMDSZ-t legitim képviseletnek tekin-
tik, a román pártok nem foglalkoznak 
kisebbségi szavazók problémáival, 
nincsenek vegyes pártok. Negatívum 
viszont, hogy nincs intézményesített 
hatalommegosztás, hanem csak eseti, 
ad-hoc jellegű alkuk. Ezeknek pedig 
van egy üvegplafonja, vagyis több, szá-
munkra kiemelten fontos kérdés tabuté-
ma a román politikusok szemében (pl. 
autonómia, magyar egyetem).

A hétköznapok szintjén pedig hiába 
van törvény az adott problémára, ha 
nem alkalmazzák, így a nyelvi jogok, 
oktatás területén” – mutatott rá Székely. 
Az előadó rámutatott, aggasztó, hogy a 
többségi társadalom közvéleménye több 
kérdésben nem hajlandó elfogadni a ki-
sebbségekhez tartozó személyek jogait. 
„Megdöbbentő például, hogy felméré-
sek szerint a román közvélemény fele 
még azt se ismeri el, hogy a magyarok 
tisztségekbe választhatóak, holott a vá-
laszthatóság az állampolgárok alkotmá-
nyos joga. Hasonló arányban ellenzik az 
önálló magyar egyetemet, 70 százalékuk 
elutasítja az etnikailag elkülönített is-
kolákat, és hozzávetőleg ugyanennyien 
a magyar nyelv használatát sem tűrik 
meg hivatalos környezetben” – fejtette 
ki Székely.

Székely István Gergő arról is beszélt, 
politikai téren RMDSZ „olcsó” koalíci-
ós partnernek számít, nem megvalósít-
ható az arányos képviselet a közszfé-
rában, hiszen „mégsem lehet átadni a 
magyaroknak” ezt vagy azt a tisztséget. 
Példaként a kutató Marosvásárhelyt és 
Kovászna megyét hozta fel, ahol mé-
lyen alulreprezentált a magyarság a köz-
igazgatásban. Aktuális kérdés, hogy az 
egyenlőtlen akkomodáció ideiglenesen 
erodálódott modelljét temessük-e, vagy 
sem? Nem, mert lényegében megszűnt 
az erdélyi magyar–magyar politikai 
verseny, a Fidesz és az RMDSZ kibé-
kültek, a korrupcióellenes diskurzus 
gyengülőben, az EU-csatlakozással 
meg a nemzetközi nyomásgyakorlás 
korlátozódott. „Az utóbbi években je-
lentősen növekedtek az erdélyi magyar 
közösségnek juttatott magyarországi 
támogatások, ezek pedig nem inkom-
patibilisek azzal, hogy román részről az 
úzvölgyi incidens és Iohannis hírhedt 
„ionapotchivanoc” elszólása után most 
eljutottunk megint oda, hogy az RMDSZ 
újra kormányon van. Ráadásul a több 
tízmilliárd eurós mértékű új támogatási 
struktúrák (az uniós PNRR, illetve Ang-
hel Saligny-program) miatt pedig vissza-
rendeződik a régi romániai pártkartell” 
– mondta a politológus. A megnyitó és a 
plenáris előadások megtekinthetőek az 
EME YouTube-csatornáján.

» Negatívum viszont, hogy 
nincs intézményesített hatalom-
megosztás, hanem csak eseti, 
ad-hoc jellegű alkuk. Ezeknek 
pedig van egy üvegplafonja, 
vagyis több, számunkra kiemel-
ten fontos kérdés tabutéma a ro-
mán politikusok szemében (pl. 
autonómia, magyar egyetem).

FO
TÓ

: 
JA

KA
B 

M
Ó

NI
KA




