Bokor József MTA alelnök köszöntése
Elhangozott 2019. november 22-én, Kolozsváron a Magyar Tudomány Napja Erdélyben –160 éves az
EME rendezvény megnyitóján
Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Főtitkár Asszony, tisztelt Rektor urak, Dékán urak, Rektorhelyettes urak,
Professzor urak, kedves tudóstársak, kutató társak, kedves vendégeink!
Engedjék meg, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, elnöksége és tagjai nevében köszöntsem
Önöket ezen az évfordulóval és megemlékezéssel egybekötött napon, amely a magyar tudomány
ünnepével is összekapcsolódik. Engedjék meg, hogy a fővédnökünket Lovász Lászlót elnök urat
kimentsem hogy személyesen nem tudott jönni, mert a World Science Forum budapesti eseményei
zajlanak éppen ezen a három napon, tegnap, ma és holnap, és mint vendéglátó a vendégekkel kell
foglalkoznia. Ugyanakkor azt üzeni alelnök társammal és a város szülöttjével, Vékás Lajos alelnök úrral és
Freud Tamás alelnök úrral együtt hogy hogy ezen az ünnepi eseményen gondolatban legalábbis velünk
vannak.
Az Akadémiánk számára mindig nyilvánvaló volt, hogy itt, Kolozsváron, abban a városban, amelynek fiai
között a magyar kultúrának, tudományosságnak évszázadok óta világhíres képviselői vannak, s amelyek
mindig és minden körülmények között ápolták a magyar kultúrát, szükség van egy tudományos
központra, amelyik a jelenlegi országhatáron kívül van és itt van, és amelyiket úgy tekintünk, mint a
Magyar Tudományos Akadémia testvérszervezetét. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület különösen kiemelkedő
ebben a szerepkörben, a legnagyobb múlttal rendelkezik az akadémiai jellegű erdélyi magyar
tudományosság szempontjából. Létrejötte annak az intézényteremtő közakaratnak volt a gyümölcse,
ami az önálló Erdélyi Fejedelemség kezdetétől eredeztethető, amely akkoriban nem tudott
megvalósulni, hiszen már 1841–42-es országgyűlésben ezt a szándékot, ezt az elhatározást
kinyilvánitották. Mikó Imre gróf úr, csak 1859-ben, éppen 160 éve alakithatta meg végre az erdélyi
magyar tudományművelőket és tudománypártolókat összefogó civil szervezet, amelyet a közvélemény
Erdély magyar tudományos akadémiájaként emlegetett - és emleget ma is.
Örömmel látom most először közvetlenül a festményét, nem tudtam, hogy ez valóban létezik, és azt,
hogy ma itt látom, arra különösen nem számítottam. Nagy megtiszteltetés és örömömre szolgál, hogy itt
állhatok mellette. Egy képeslapot is kaptam a festményről, amelyiket hazavíve meg tudom mutatni a
tagtársaimnak és az Akadémia vezetésének, hiszen minden évben az Akadémia közgyűlésén is
megemlékezünk gróf Mikó Imréről.
Az alakuló ülésen a Magyar Tudományos Akadémiát báró Eötvös József alelnök képviselte egy
küldöttséggel együtt, sőt belépett az akkori Erdélyi Múzeum-Egyesületbe, amire vonatkozóan remélem a
közeljövőben is lesznek hasonló példák a Magyar Tudományos Akadémia tagjainak a részéről.
Úgy gondolom, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia mint két
testvérintézmény együttműködése és kapcsolata példaértékű az európai politika résztvevői, irányítói
számára, de fontos nekünk a magyar anyanyelvűek, s hasznos a két ország egésze szempontjából is. El
szeretném mondani, hogy igaz, hogy a Magyar Tudományos Akadémián elmúlt évében sok minden
történt, és elég viharos évet zártunk, azonban a kormány és az Akadémia megállapodása úgy gondolom,
eredményes volt, és az az új modell, amiben az akadémiai kutatóintézet hálózatát működtetik, és az a
kapcsolat, amely megvan a Magyar Tudományos Akadémia vezetése és az Eötvös Loránd Tudományos
Hálózat vezetése között és a céljai között, biztosítja azt, hogy a kutatás Magyarországon továbbra is
hatékonyan és a nemzetközi kategóriában minősített módon jól fog tovább működni. Az Akadémia

működése továbbra is megmarad, kapcsolata az erdélyi egyetemekkel és kutatóhelyekkel és
természetesen a Múzeum-Egyesülettel ugyanígy megmarad, és a támogatásunkat minden tekintetben
fogjuk tudni biztosítani, sőt bizonyos feltételeket javítani. Ezt szeretném, mint üzenetet, átadni, ezt a mi
akadémiai vezetésünk és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat vezetése is így gondolja. Ugyanakkor
szeretném megköszönni az Egyesület jelenlegi vezetésének, Elnök Úrnak, a Főtitkár Asszonynak, hogy
különösen aktív nálunk, továbbá Néda Zoltánnak aki a KAB vezetése nevében tartja velünk a kapcsolatot.
Közös díjaink is vannak, egyik egy új díj, amelyik a határon túli magyarok tudományos értelemben vett
munkáját is hivatott támogatni, az MTA - QP dij, kuratóriumának Néda Zoltán az egyetlen határon kívüli
tagja.
Szeretném megköszönni a meghivást és azt kérni, hogy ezt az intenzitást, kedvességet, ahogy bennünket
fogadnak, és ahogy a kapcsolatunkat kezelik, továbbra is tartsák meg. Ehhez kívánok mindnyájuknak
kitartást, további motivációkat, sikert, jó egészséget és örömöt ebben a munkában! Köszönöm, hogy
meghallgattak.

