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– Volt-e még egy szalma-
szál, amibe belekapasz-
kodva a magyar oktatók 
reménykedhettek, hogy a 
MOGYE szenátusa az utol-
só pillanatban mégsem sza-
vazza meg a két egyetem 
egyesülési folyamatának el-
indítását?

– Az utolsó reményünk abban 
volt, hogy legalább két román kol-
léga nem jelenik meg, így az egye-
tem szenátusa döntésképtelen 
lesz. Ha ez így történt volna, időt 
nyertünk volna, amely alatt eset-
leg több román kollégának lett 
volna ideje a számadatokkal alá-
támasztott ellenérveken is el-
gondolkozni, nem csak a szépen 
hangzó szándéknyilatkozatok 
alapján dönteni. Ugyanakkor any-
nyira erős és – azok számára, akik 
az egyetemen zajló folyamatok 
hátterét nem ismerik még – meg-
győző is volt Leonard Azamfirei 
rektor lobbija, hogy könnyen meg-
történhet, a véleményünkkel így is 
alulmaradtunk volna.

– Mivel győzte meg a rek-
tor a szenátus többségét? 
Milyen célt szolgálhat az 
egyesülés a MOGYE szem-
szögéből? 

– Nehéz lenne megmondanom, 
mert a rektor felsorolt pár na-
gyon jól hangzó érvet, de nem si-
került meggyőznie sem engem, 
sem a többi magyar kollégát. Ér-
demes megnézni a Petru Maior 
Egyetem honlapját, amelyen meg-
található a két intézmény közti, 
2014 áprilisában aláírt konzor-
ciumi szerződés. Ez tele van egy 
sor szép szólammal. Ezek szin-
te ugyanazok, mint a mostani ér-
vek, de létezik egy másik rész is a 
honlapon, a megvalósításokról. Ez 
üres. Mondhatják, hogy amennyi-
ben tízezer fölé duzzad a diákság 
száma, nő a központi finanszí-
rozás, mert ez ugyan igaz, de az 
egy főre eső összeg változatlan 
marad! A sok hallgató képzésé-
hez szükséges oktatók száma és 
az infrastruktúra viszont elégte-
len lesz. Vagy mondják, hogy az 
esetleges fúzió plusz állami támo-

gatást hoz… Valójában arra egyet-
len alkalommal ad pénzt. Egy 
biztos: a rektorunknak nagyon jó 
retorikája van, azzal képes leven-
ni a társaság nagy részét a lábá-
ról. A hangzatos körmondatokba 
csomagoltakat sokan készpénz-
nek veszik, kevesen látnak át a 
szitán. Pedig teljesen nyilvánva-
ló, hogy az egyesülés kizárólag a 
Petru Maior Egyetem céljait szol-
gálja, nem az orvosiét. Arra min-
denki emlékszik, hogy mekkora 
sokkot jelentett és aggodalmat 
váltott ki a MOGYE B-kategóriás 
egyetemek közé sorolása. Kérdem 
én, most nem okoz fejtörést, hogy 
egy C-minősítésűvel készülünk 
egyesülni? Utánanéztem, hogy 
számottevő közös kutatási tevé-
kenysége volt-e az elmúlt időszak-
ban a két egyetemnek. Nos, nem 
volt. 1975-től errefelé mindössze 
kilenc közös cikk jelent meg a vi-
lágszinten jegyzett szaklapokban. 
Ez negyvenhárom év alatt édeske-
vés, miközben a rektor az átjárha-
tóságról, és az egyesülésben rejlő 
közös kutatási és oktatási tervek-
ről beszél. Az is elhangzott, hogy a 
gyógyszerészeti szak iránt csök-
kent az érdeklődés, ezért milyen 
jó lenne, ha az Azomureş vegyi-
pari kombinát számára vegyésze-
ket képeznénk. Ez még viccnek 
is rossz.

– És akkor felmerül a kér-
dés: mindezt miért nem lát-
ják az ön MOGYE-s román 
kollégái is?

– Nagyon sokan látják, és ellen-
zik az egyetemegyesítést. Egye-
sek már korábban kivonultak a 
szenátusból, másokat be sem vá-
lasztottak. A döntéshozók közül 
is jó páran a folyosói beszélge-
tések során fogják a fejüket, az-
tán amint belépnek a szenátusba, 
mintha elfelejtették volna, mi-
ként jellemezték az egyesülés öt-
letét. A vezetőség előtt mindenki 
megalázkodik és beáll a sorba. 
Fogalmazhatnék úgy is, könnyű 
volt meggyőzni harmincnyolc 
személyt, amikor bizonyos ese-
tekben nem csak a lobbi erejével 
lehetett hatni.

– Az egybeolvasztás to-
vább csökkenti a magyar-
ság számarányát, és ez a 
legfájóbb pontja az egész-
nek. Van-e erre „orvoslási 
lehetőség”?

– Elképzelheti, hogy ha most, 
amikor majdnem egyharmadot 
teszünk ki, nem tudtunk megaka-
dályozni egy ilyen döntést, mi tör-
ténik majd a jövőben, amikor még 
inkább csökken az arányunk, és 
vele együtt a befolyásunk.

– A két fél által aláírt szer-
ződésben új magyar kurzu-
sok indításának a lehetősége 
is szerepel, ahogy az is ben-
ne foglaltatik a multikultu-
ralizmus jegyében, hogy a 
román nyelvű oktatás mel-
lett megmarad a magyar és 
az angol nyelvű képzés is. 
Egyáltalán lehet hinni a rek-
tor és csapata ígéreteiben?

– Ígérni sok mindent lehet. De 
milyen új magyar kurzusokat 
ígérhet nekünk a Petru Maior, 
ha a MOGYE-n sem voltak haj-
landók bevezetni? A sportsza-
kon vagy más rövid képzésen volt 
olyan évfolyam, amelyen a diákok 
mintegy fele magyar nemzetisé-
gű volt, a vezetőség mégis mere-
ven elzárkózott a magyar oktatás 
bevezetésétől. Ezek alapján mi-
ért éppen a műszaki, közigazga-
tási vagy jogi karon indítanának 
magyar nyelvű képzést, ahol még 
magyar oktatók sincsenek?

– Az utóbbi időben egy-
re többen és többet hangoz-
tatják, hogy – jobb híján – a 
magyar orvos- és gyógysze-
részképzésnek is a Sapien-
tia ernyője alatt lenne a helye. 
Alternatívát vagy egy újabb 
bástya feladását látná ebben?

– Nem arról van szó, hogy ne-
kem vagy nekünk mi tetszene, 
hanem, hogy az erdélyi magyar-
ságnak mi lenne a legjobb. Két 
részre bontanám a kérdést. Egy-
részt, jutna-e erre pénz? Van-e 
egyáltalán szándék erre? A má-
sik vetület, ami a bástya feladá-
sát illeti, eddig én is amondója 

voltam, hogy minket, erdélyi ma-
gyarokat és egyben adófizető ro-
mán állampolgárokat megillet az 
állami finanszírozású egyetem, 
ezért ezt a bástyát nem szabad 
önként feladnunk. Csakhogy az 
utóbbi időben azt érzem, hogy a 
MOGYE keretében egyre inkább 
szűkül a mozgásterünk. Eddig 
az oktatási törvény kisebbsé-
gekre vonatkozó előírásait sza-
botálta el a vezetőség, egy éve 
viszont tovább srófolta a csavart. 
A demokratikus máz és az esély-
egyenlőség jelszava alatt egysé-
ges vizsgarendszert készül ránk 
kényszeríteni, olyant, amilyen 
még a Ceauşescu-korszak leg-
sötétebb éveiben sem volt. A ve-
zetőség pár éve kötelezővé tette, 
hogy az elméleti vizsgák kizáró-
lag tesztekből álljanak. Most pe-
dig azt szeretnék elérni, hogy 
a magyar, a román és az angol 
nyelvű vizsgakérdések egymás 
szó szerinti fordításai legyenek, 
holott a bibliográfia is, az elő-
adók személye is különbözik, az 
akadémiai szabadság megsérté-
séről nem is beszélve. Elképzel-
hető, hogy a legtöbb helyen, ahol 
román tanszékvezető van, a téte-
lek kidolgozása nem közös mun-
ka lenne a magyar kollégával 
– utóbbit afféle szakfordítónak 
degradálnák. Másrészt a kötele-
zően közös bibliográfia kizárná a 
sok esetben jóval színvonalasabb 
magyarországi könyvek hasz-
nálatát. Mit fog mondani a diák: 
könnyebb bemagolni egy negy-
venoldalas, Marosvásárhelyen 
kiadott kötetet, mint megtanulni 
egy háromszázoldalas magyar-
országit. Ezekkel az intézkedé-
sekkel a magyar tagozat lényege 
szűnne meg.

– És mindez helyi kezde-
ményezés, nem minisztéri-
umi? A Babeş-Bolyait nem 
fenyegeti?

– Itt született, a MOGYE-n 
eszelték ki; Kolozsváron nem is 
hallottak róla. Olyan ez a két mul-
tikulturális státust viselő egye-
tem, mintha két külön világban 
helyezkedne el.

– Ennek fényében akár a 
BBTE-re való betagolódás is 
egy lehetőség lenne a vásár-
helyi orvosi magyar tagoza-
ta számára?

– Ezt nemigen hinném. Annak 
idején azért kellett a magyar Bo-
lyai Egyetem orvosi fakultása 
számára egy másik erdélyi vá-
rost találni, mert Kolozsváron 
úgymond nem fért el a Nagysze-
benből visszatérő román tagozat 
mellett.

– A szerdán hozott döntés 
fényében miként folytatnák 
a harcot?

– Erről a teljes tagozatnak kell 
döntenie.

– A Romániai Magyar 
Orvos- és Gyógyszerész-
képzésért Egyesület utcai 
tiltakozássorozatot helye-
zett kilátásba. Társulnak, 
vagy az eddigi bevett szo-
kás szerint távol tartják 
magukat ettől a civil szer-
vezettől?

– Erre szintén nem tudok vá-
laszolni, hisz nem nekem, volt 
rektorhelyettesnek kell meghoz-
nom a döntést.

– Lát-e még esélyt arra, 
hogy Marosvásárhelyen a 
politikum segítségével meg-
oldást nyerjenek a magyar 
tagozat jogos követelései?

– Esély lenne, a kérdés az, 
hogy van-e politikai erő és aka-
rat ehhez. Az egyetemek egy-
beolvadásához mindenképpen 
minisztériumi döntésre van 
szükség, és végül kormányhatá-
rozat is szükségeltetik. A helyi 
döntésnek még számos szűrőn át 
kell mennie, ezért úgy látom, még 
lehet ezen változtatni. Ám még-
sem vagyok derűlátó, mert azt 
is érzékelem, hogy ez az egész 
egyesítési folyamat nem is any-
nyira helyi kezdeményezés, mint 
inkább fentről érkező ukáz telje-
sítése. Minden jel arra utal, hogy 
magas szintről támogatják.

SZUCHER ERVIN

Szilágyi Tibor professzorral, a MOGYE volt rektorhelyettesével beszélgettünk

Súlyvesztésre ítélt magyar tagozat

Szilágyi szerint az egyesülés kizárólag a Petru Maior Egyetem céljait szolgálja, nem az orvosiét

Tovább szűkül a magyar tagozat mozgástere a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-

temen (MOGYE), amennyiben az intézmény egye-

sül a kizárólag csak román tagozattal rendelkező 

Petru Maior Egyetemmel – véli dr. Szilágyi Tibor, 

a MOGYE volt rektorhelyettese. Mint ismert, a két 

szenátus szerdán döntött a fúzió folyamatának 

elindításáról. A MOGYE magyar szenátusi tagjai 

mindvégig ellenezték a románság szempontjából 

is logikátlannak vélt döntést. A professzor állítja: az 

egyesülés kizárólag a Petru Maior Egyetem céljait 

szolgálja, nem az orvosiét.
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