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Semmibe véve a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar ta-

gozatának kérését egy szélesebb konzultáció-

ra, a felsőoktatási intézmény vezetősége szená-

tusi ülést hívott össze szerdára, ahol előrelátha-

tóan aláírják a MOGYE és a Petru Maior Egye-

tem egyesítését. Szabó Béla professzor szerint 

egy ilyen döntés a magyar nyelvű orvosképzés 

elsorvasztását vonja maga után.

Mindkét egyetem szená-
tusa szerdán ülésezik, 
s várhatóan aláírják az 

egyesítésre vonatkozó szerző-
dést is. Cornel Sigmirean, a 
Petru Maior Egyetem szenátu-
sának elnöke a Vásárhelyi Hír-
lapnak elmondta, a szerződés-
kötést még egy hosszabb folya-
mat követi, csak ezt követően 
valósul meg a gyakorlatban az 
egyesülés.

Az anyagi csőd szélén 

Az összeolvadás ellen sen-
kinek nincs kifogása a Petru 
Maioron, ugyanis az intézmény-
nek érdeke, hogy a nagyobb és 
elismertebb, hírnevesebb orvo-
sihoz csatlakozzon. Lapunknak 
egy, a Petru Maior egyetemen ta-
nító, nevét nem vállaló tanár ar-
ról beszélt, hogy az anyagi csőd 
szélére került a felsőoktatási in-
tézmény. Már nem tanulnak any-
nyian az egyetemen, mint példá-
ul öt évvel ezelőtt és a korábbi-
aknál kevesebb pénz jut a mű-
ködtetésre. Ezért „a megmara-
dásnak az a legnagyobb esélye, 
ha összeolvadunk a MOGYE-
val” – fogalmazott a tanár, aki 
arról is beszélt lapunknak, hogy 
egy évvel ezelőtt az egyetem 
rektora végigjárta a tanszéke-
ket és elmondta, olyan anyagi 
nehézségei vannak az egyetem-
nek, hogy megkezdik az egyesí-
tésre vonatkozó tárgyalásokat a 
MOGYE vezetőségével. „Úgy lá-
tom, ki vagyunk szolgáltatva az 
orvosinak. Érdeklődtem, de sen-
ki nem tudja, hogy pontosan mi 
is várható, hogyan fog működ-
ni ez az új, nagy egyetem” – tet-
te hozzá.

Multikulturalitás csak papíron

Szabó Béla, a MOGYE profesz-
szora, a magyar tagozat nem 
hivatalos vezetője úgy véli, a 
multikulturalitást csak papíron 
vállaló vezetőségnek az egy-
beolvadást követően már köny-
nyű dolga lesz az önálló magyar 
kar létrejöttéért küzdő magyar 
tanárokkal szemben. „Eddig 
29 százalékos volt a magyarok 
aránya az egyetemen, az ösz-
szeolvadás után 20 százalék alá 
esik ez az arány. Ami azt jelen-
ti, hogy semmibe nem lesz bele-

szólásunk” – figyelmeztetett az 
orvos-professzor, aki elmondta, 
így sem tudnak beleszólni ab-
ba, amit a vezetőség elhatároz, 
mert túl kevesen vannak a sze-
nátusban ahhoz, hogy saját aka-
ratukat érvényesítsék, illetve 
megakadályozzák a számukra 
hátrányos döntéseket. „Mi már 
most sem tesszük ki az egyhar-
madát a szenátusnak, így simán 
meghozzák a döntéseiket nélkü-
lünk is” – tette hozzá.

Előkészületek fű alatt

A magyar tanárok szerint az 
előkészületek „fű alatt” történ-
tek, hiszen ahhoz képest, hogy 
januárban még az egyesülés le-
hetőségéről tárgyalt a két egye-
tem erre a célra létrehozott bi-
zottsága, és egy részletes tech-
nikai terv kidolgozásáról is szó 
volt, a múlt héten már egy tel-
jesen kidolgozott tervet tett az 
egyeztető bizottság asztalára 
Azamfirei, sőt a jegyzőkönyv 
is készen áll, amelyre csupán a 
neveket kell beírni.

Az egyesülés előtt álló egye-
temek vezetői szerint ez euró-
pai trend, számos közös tudo-
mányos és kutatási projekt, inf-
rastrukturális és anyagi gya-
rapodási vágy teszi indokolttá 
egy nagy, multikulturális egye-
tem létrehozását, amely egész 
Marosvásárhely kulturális-tu-
dományos életére pozitív hatást 
gyakorolna, fejlődést vonna ma-
ga után. „Az utóbbi időben na-
gyon sok szó esik az egyetemek 
minősítéséről és besorolásáról. 
Azt tapasztaljuk, hogy a mind-
össze egyetlen szakággal ren-
delkező intézmények nincse-
nek, nem lehetnek ott a toplis-
tán. Az elvárások akkor nőhet-
nek, ha megfelelő infrastruktú-
rával, anyagi háttérrel, költség-
vetéssel rendelkezel. Ehhez pe-
dig egy és nagy egyetem szük-
ségeltetik. A jövőt az egységes 
marosvásárhelyi egyetem jelen-
ti” – fogalmazott Azamfirei, akit 
Călin Enăchescu, a Petru Maior-
egyetem rektora is megerősített, 
szerinte ugyanis mindkét félnek 
nyernivalója van a tervezett egy-
bekelésből.

Leonard Azamfirei, a MOGYE 
rektora – akit lapunk reagáltat-
ni szeretett volna, de nem tu-

dott elérni – egy korábbi sajtó-
nyilatkozatában úgy fogalma-
zott, hogy a két egyetem közötti 
kapcsolat megérett a továbbfej-
lesztésre, amit a hónapokkal ez-
előtt Marosvásárhelyre látoga-
tó akkori tanügyminiszter is jó-
nak tartott. Liviu Pop akkor azt 
mondta, „ha a két egyetem ve-
zetősége úgy dönt, hogy jobb, ha 
együtt folytatják, akkor ezt meg-
tehetik, és ha a döntésük törvé-
nyes, alá is írom az egyesülést”. 

A Petru Maior Egyetem a rend-
szerváltás előtt tanárképző főis-
kolaként, illetve almérnökiként 
működött, a rendszerváltást kö-
vetően vált egyetemmé. Jelenleg 
műszaki, bölcsészeti, közgaz-
dasági, közigazgatási és jogi ka-
rokkal rendelkezik. A MOGYE, 
amelyet a magyar orvos- és 
gyógyszerészképzésre hoztak 
létre, 1962-ig működött úgy mint 
tiszta magyar intézmény, akkor 
vezették be a román tagozatot/
román nyelvű oktatást. A ma-
gyar tanári kar úgy véli, a ha-
marosan bekövetkező egyesü-
léssel, végképp meghiúsul az 
önálló magyar kar újraalapítá-
sa. Ahogy Szilágyi Tibor, volt 
rektorhelyettes mondta a Vásár-
helyi Hírlapnak, hiába akartak 
szélesebb konzultációt létre-
hozni, a vezetőség konkrét dön-
tésre készül szerdán.

Arra, hogy az orvosis magyar 
tanári kar aggódik az egyesí-

tés miatt, Azamfirei úgy viszo-
nyult, hogy azoknak nincs okuk 
arra, hogy ne örüljenek. Szerin-
te ugyanis az orvosi magyar ta-
gozata az új, nagy egyetem ke-
retében is képes lesz megtalál-
ni a maga identitását, annál is 
inkább, mivel senki nem akarja 
a magyar nyelvű oktatás fontos-
ságát csökkenteni. „A magyar 
tagozat léte teszi különlegessé 
és egyben egyedivé a marosvá-
sárhelyi egyetemet” – tette hoz-
zá Leonard Azamfirei.

Hét éve nem tartják be a törvényt

Az 1945. május 29-én létre-
hozott magyar tannyelvű Bolyai 
Egyetem orvosi fakultásaként 
Marosvásárhelyre költöztetett 
oktatást, az 1948 és 1962 között 
különálló,  kizárólag magyar 
tannyelvű intézetként működő 
orvos-, fogorvos- és gyógysze-
részképzést, a marosvásárhelyi 
és romániai magyarság egyik 
legerősebb egyetemét próbálják 
összevonás révén megszüntet-
ni, múltunkat feledésbe meríte-
ni – fogalmaz Vass Levente, aki 
a marosvásárhelyi RMDSZ el-
nökeként, a MOGYE valamiko-
ri diákjaként és oktatójaként, de 
Maros megyei képviselői minő-
ségében is tiltakozik a Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetem megszüntetésé-
nek kísérlete ellen. „Tudatában 

vagyunk a Petru Maior Egye-
tem anyagi helyzetének kilá-
tástalanságának, és erőnk sze-
rint támogatni is fogjuk annak 
valamilyen más formában va-
ló megoldását, ha erre felkérést 
kapunk” – hangsúlyozta Vass, 
hozzátéve, hogy ez a helyze-
tük azonban nem hatalmazhat 
fel senkit arra, hogy a több mint 
70 éves Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Egyetemet 
eszközként használják és a ma-
rosvásárhelyi magyarság szá-
mára reprezentatív intézményt 
megszüntessék. „Messzemenő-
en elhatárolódunk attól a maga-
tartásuktól is, hogy az érvény-
ben levő oktatási törvényi ren-
delkezéseket nem tartják be, hi-
szen a MOGYE multikulturális 
jellegére és a magyar főtanszé-
kek megalakítására vonatkozó 
törvényi előírást több mint hét 
éve figyelmen kívül hagyják” – 
tette hozzá a politikus.

Bár korábban annak a lehető-
sége is elhangzott az egyesítés 
kapcsán, hogy a nagy, mega-
egyetemhez csatolnák a Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyete-
met is, a Vásárhelyi Hírlap ér-
deklődésére Balási András dé-
kán elmondta, erről nincs tu-
domása, semmiféle tárgyalás, 
vagy egyeztetés nem történt 
erről. 

ANTAL ERIKA

A nehéz anyagi helyzetben lévő Petru Maiornak kedvező egyesítés elsorvaszthatja a magyar orvosképzést

A megaegyetem létrehozásáról döntenek

A Petru Maior Egyetem főbejárata a névadó szobrával. Az intézménynek a túlélést jelentené az egyesülés
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