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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Miközben a Marosvásárhe-
lyi Orvosi, Gyógyszerészeti, 
Tudomány- és Technológiai 
Egyetem vezetősége továbbra 
is elutasítja, hogy magyar kart 
hozzon létre, a MOGYE utó-
dintézményében – amelyet át 
is keresztelnének – angol kart 
alakítanak.

 » ANTAL ERIKA

Angol nyelvű kar létrehozásá-
ról döntött a Marosvásárhelyi 
Orvosi, Gyógyszerészeti, Tu-

domány- és Technológiai Egyetem 
(MOGYTTE) szenátusa – erősítette 
meg a hírt szerdán az MTI-nek Sza-
bó Béla professzor, a magyar tagozat 
vezetője. A professzor hozzátette: ro-
mán kollégáiktól értesültek a szená-
tusi döntésről, mert a magyar tagozat 
képviselői tiltakozásképpen október 
óta nem vesznek részt az egyetem 
vezetőtestületeiben. Értesülésük sze-
rint a szenátus arról döntött, hogy az 
angol kar létrehozását kéri a minisz-
tériumtól.

Leonard Azamfi rei: 
adminisztratív döntésről van szó
A hírt az egyetem szóvivője az MTI-
nek sem megerősíteni, sem cáfolni 
nem kívánta. Leonard Azamfi rei, az 
intézmény rektora ugyanakkor az an-
gol karról megkeresésünkre azt nyi-
latkozta, hogy létrehozása egy admi-
nisztratív döntés, „semmiképp sem a 
román–magyar kérdésről szól” – el-
mondása szerint azért van szükség 
rá, mert jövő évtől kihelyezett tago-
zatot indít az egyetem Hamburgban.

A Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) 
és a Petru Maior Egyetem tavalyi 
egyesülése révén létrejött tanintézet 
szenátusának kedden hozott dön-

téseiről Benedek Imre, az egyetem 
magyar tagozatának rangidős pro-
fesszora számolt be a Központ.ro por-
tálon. Benedek Imre azt sérelmezte, 
hogy az egyetem vezetése évek óta 
ellenáll a magyar tagozat arra vonat-
kozó kérésének, hogy szervezzék ön-
álló karba a magyar nyelvű képzést. 
Míg a magyar tagozattól megtagadta, 
az angol nyelvű képzés számára biz-
tosította az intézmény szenátusa azt 
a szervezeti formát, mely bizonyos 
fokú önállóságot nyújt a tanintéze-
ten belül. Benedek Imre írásában azt 
is közölte, hogy a szenátus döntése 
értelmében Emil Palade román szár-
mazású Nobel-díjas orvosról neve-
zik el a marosvásárhelyi egyetemet. 
A professzor úgy vélte: az egyetem 
magyar tagozatának ragaszkodnia 
kell ahhoz, hogy az intézményben 
magyar kar létesüljön, a magyar diá-
kok a hallgatói létszám legkevesebb 
negyven százalékát tegyék ki, és az 
intézmény nevébe egy magyar sze-
mélyiség neve, például Szent-Györ-
gyi Alberté is bekerüljön.

Szabó Béla: egyelőre 
futunk egy kört
Szabó Béla tagozatvezető egyetértett 
kollégája felvetésével. A professzor 
felháborítónak tartotta, hogy az 
egyetemen 74 éve működő magyar 
nyelvű képzésnek nem jár az a szer-
vezeti önállóság, amelyet a tíz éve 
indult angol nyelvű képzésnek meg-
ítéltek. Emlékeztetett rá, hogy Ro-
mániában egy kormánynak kellett 
megbuknia amiatt, hogy kormány-
határozattal létesített magyar kart 
az egyetemen. Szabó Béla érdeklő-
désünkre hozzátette: amikor a ma-
gyar kart létrehozták, a táblabíróság 
semmissé nyilvánította az erre vo-
natkozó határozatot. Valószínűleg 
az angol karra vonatkozót nem fog-
ják megtámadni, mert „az európai-
ságról, a sokszínűségről szól majd” 

– fogalmazott a professzor. „Még 
nem tudom, mit teszünk, milyen 
formában tiltakozunk, vagy hogyan 
adunk hangot nemtetszésünknek. 
Egyelőre futunk egy kört, hiszen 
nem láttunk erre vonatkozó írásos 
dokumentumot, a szenátusi határo-
zatot sem kaptuk még kézhez” – nyi-
latkozta Szabó Béla. Hozzátette: az 
elmúlt hét év csak a tiltakozásokról 
szólt, mindeddig eredménytelenül. 
„A történések egy irányt mutatnak, 
bárhogy is tiltakozunk. Ha ők vala-
mit elhatároztak, akkor azt véghez 
is fogják vinni” – állapította meg a 
tagozatvezető.

Leonard Azamfi rei rektor egyéb-
ként kérdésünkre azt nyilatkozta az 
egyetem átkereszteléséről, a szená-
tus keddi ülésén merült fel az ötlet, 
hogy nevet adjanak az egyetemnek, 
ahogyan az ország több nagyváro-
sában működő rangos egyetemek 
is egy-egy kiemelkedő személyiség 
nevét viselik. A rektor lapcsaládunk-
nak hangsúlyozta, hogy csupán 
távlati tervről van szó, döntés még 
nem született az ügyben, „ehhez 

ÚJ FŐTANSZÉKET HOZ LÉTRE, ÁTKERESZTELÉSEN GONDOLKODIK A MAROSVÁSÁRHELYI EGYETEM SZENÁTUSA 

„Angolosan” félresöpört magyar kar az orvosin

Az angol karra nem mondanak nemet a magyar igényeket évek óta félresöprő intézményben
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több egyeztetésre, megbeszélésre 
lesz szükség”.

Évek óta húzódó konfl iktus
Mint ismeretes, a MOGYE-n 2011-ben 
alakult ki éles konfl iktus az állami 
egyetem román vezetése és magyar 
tagozata között amiatt, hogy az egye-
tem vezetése az intézményi autonó-
miára hivatkozva nem léptette életbe 
az új oktatási törvény magyar szem-
pontból fontos előírásait. A konfl ik-
tust 2012 májusában a jobboldali 
Ungureanu-kormány úgy próbálta 
rendezni, hogy kormányhatározattal 
hozta létre az egyetemen belül a ma-
gyar kart. Intézkedése miatt a szociál-
demokrata ellenzék bizalmatlansági 
indítványt terjesztett be a parlament-
ben, és megbuktatta a kormányt. A 
MOGYE román királyi rendelettel 
kizárólag magyar tannyelvű intéz-
ményként alakult meg 1945-ben. Az 
intézményben a kommunista párt-
vezetés szóbeli utasítására vezették 
be 1962-ben a román nyelvű okta-
tást is, amely fokozatosan háttérbe 
szorította a magyar orvosképzést. 
Az elmúlt években az egyetem ve-
zetőtestületei a román oktatók két-
harmados többségével működtek, 
és a magyar tagozat elsorvasztására 
törekedtek. A magyar tagozat tavaly 
szeptemberben arról döntött, hogy 
a magyar vezetők mindaddig nem 
töltik be tisztségeiket, amíg nem szü-
letik a magyar nyelvű oktatás jövőjét 
hosszú távon biztosító, megnyugtató 
döntés. Távolmaradásukkal az el-
len tiltakoztak, hogy álláspontjukat 
rendszeresen fi gyelmen kívül hagyta 
az egyetem vezetése.

 » Szabó Béla 
emlékeztetett: 
amikor a magyar 
kart létrehozták, 
a táblabíró-
ság semmissé 
nyilvánította az 
erre vonatkozó 
határozatot. 
Valószínűleg 
az angol karra 
vonatkozót nem 
fogják megtá-
madni, mert „az 
európaiságról, 
a sokszínűség-
ről szól majd” 
– fogalmazott a 
professzor. 

RMDSZ: tárgyalások kezdődnek a magyar főtanszék vagy kar létrehozásáról

Vass Levente parlamenti képviselő csütörtöki állásfoglalásában üdvözölte „a MOGYE-ügy kimozdulását a holtpontról az angol főtanszék meg-
szavazásával, és remélhetőleg minél hamarabbi kialakításával”. Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke szerint ha lehet angol nyelvű 
főtanszéket létrehozni a MOGYE multikulturális egyetemen a törvény értelmében, akkor nem lehet akadálya a magyar főtanszék vagy akár külön 
dékáni hivatallal rendelkező magyar kar megalakításának sem. Vass Levente az Emil Paladéra vonatkozó névválasztást is „dicséretesnek” 
tartja, ugyanis véleménye szerint az átkeresztelési ötlet kinyilvánítása „kötelezően megnyitja a lehetőséget számunkra is, hogy névadásban 
gondolkozzunk”. A képviselő szerint a Palade név mellett a magyar agykutatás egyik úttörőjének, Miskolczy Dezsőnek a nevét vehetné fel az 
intézmény. Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke ugyancsak üdvözölte az angol nyelvű orvosképzés bővítését, úgy vélte 
ugyanakkor, hogy az intézkedés egyértelműen azt mutatja: kettős mércével mér a MOGYE, a magyar oktatók és diákok törvényes kérésének soro-
zatos visszautasításával diszkriminálja a magyar közösséget. A Maros Megyei Tanács elnöke közölte: január végén találkozóra kerül sor a MOGYE 
vezetőségével, ahol kérni fogják, hogy az önálló angol nyelvű kar mintájára hozzák létre az önálló magyar nyelvű kart is az egyetemen.




