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Több mint 16 ezer aláírással tá-
mogatott petíciót adott át tegnap 
Bukarestben Sándor Krisztina 
és Toró T. Tibor Ecaterina And-
ronescunak. A MOGYE önálló 
magyar karának létrehozását 
sürgető kezdeményezés kapcsán 
az oktatási miniszter azt ígérte, 
hozzájárul egy megnyugtató 
megoldás megtalálásához.

 » KRÓNIKA

A marosvásárhelyi önálló magyar 
orvos- és gyógyszerészképzés 
intézményes helyreállítását 

követelő petíciót nyújtottak át erdé-
lyi magyar politikai szervezetek teg-
nap Ecaterina Andronescu oktatási 
miniszternek Bukarestben. Sándor 
Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács (EMNT) és Toró T. Tibor, az Er-
délyi Magyar Néppárt (EMNP) ügyve-
zető elnöke a Székely Nemzeti Tanács-
csal (SZNT) közösen kezdeményezett 
petícióra összegyűlt több mint 16 ezer 
aláírást is átadta a tárcavezetőnek. A 
küldöttség önálló magyar kar létreho-
zását sürgette – a már magalakult an-
gol kar mintájára – az immár Maros-
vásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, 
Tudomány- és Technológiai Egyetem-
ként (MOGYTTE) működő intézmény-
ben, és a MOGYTTE „multikulturális 
jellegének törvényi garantálását” kö-
vetelte. A találkozón az EMNT sajtó-
irodája szerint Ecaterina Andronescu 
ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy 
segít a helyzet rendezésében, vala-
mint egyeztetni fog az egyetem veze-
tőségével és a magyar oktatókkal is.

Autonóm magyar intézményi 
keret biztosítását kérték
A leadott aláírásokhoz csatolt kísérő-
levélben az EMNT és a néppárt vezetői 
hangsúlyozták: a két egyetem fúzióját 
követően létrejöhetett az angol tan-
nyelvű kar, így nem lehet akadálya a 
magyar tannyelvű kar újraindításának 
sem. Sándor Krisztina és Toró T. Tibor 
rámutatott: az egyetem szenátusa nem 
tartotta tiszteletben a kisebbségek 
nyelvén zajló oktatásra vonatkozó tan-
ügyi törvény rendelkezéseit, melyek 
a romániai magyar közösség számá-
ra kiemelten fontosak. Az EMNT és a 
néppárt vezetői felhívták a fi gyelmet 
arra, hogy Romániában a MOGYE 

volt az az egyedüli felsőoktatási intéz-
mény, ahol magyar nyelvű orvosi és 
gyógyszerészképzésben részesülhet-
tek a diákok, a MOGYE és a Petru Mai-
or Tudományegyetem összevonását 
követően pedig az újonnan létrejött in-
tézményben a magyar diákok és taná-
rok számaránya jelentősen csökkent, 

s továbbra is megoldatlan maradt a 
saját dön téshozatali jogkörrel rendel-
kező magyar oktatási-szervezeti keret 
helyzete. Mindezek fényében arra kér-
ték a minisztert, tegyen meg mindent 
annak érdekében, hogy a Romániában 

hatályos törvényeket, így a kisebbsé-
gek nyelvén zajló oktatásra vonatkozó 
rendelkezéseket is maradéktalanul be-
tartsák, biztosítva – a tanügyi törvény 
módosításával – a fúzió során létrejött 
egyetem multikulturalitását és az au-
tonóm magyar intézményi keretet.

Andronescu megkérdőjelezte
a magyar kar szükségességét
Toró T. Tibor az MTI-nek úgy nyilatko-
zott, Ecaterina Andronescu vitatta a 
magyar kar létrehozásának szükséges-
ségét, és az angol karról is megjegyez-
te, hogy az erről szóló helyi döntést a 
kormány még nem erősítette meg. De 
a tárcavezető ismét ígéretet tette arra, 
hogy 2012-es szerepvállalásához ha-
sonlóan a helyszínen fog tájékozódni 
a felek szempontjairól, és hozzájárul 
egy megnyugtató megoldás megtalá-
lásához. „Ezzel az ígérettel álltunk fel 
az asztaltól, és meghívtuk a május 10-
ei oktatási konferenciánkra, amelyet 
az EMNT szervez Marosvásárhelyen” 
– számolt be a találkozóról az EMNP 
ügyvezető elnöke.

A küldöttség felkérte Ecaterina And-
ronescut, járjon közbe annak érdeké-
ben, hogy az egyetemen belüli magyar 
kar minél hamarabb megalakulhas-
son, ezzel megszüntetve – az angol 
kar létrehozásával előállt – diszkri-
minatív helyzetet. Amúgy az EMNT 
és EMNP képviselői emlékeztették a 
minisztert, hogy korábbi mandátuma 
idején, 2012 őszén „békéltetőként” 
utazott Marosvásárhelyre, ahol Victor 
Ponta akkori kormányfővel közösen 
egy utóbb be nem tartott hétpontos 
megállapodással „szerelték le” a – 
megalakulásakor még magyar intéz-
ményként működő, majd kétnyelvűvé 
vált – MOGYE magyar oktatóinak és 
hallgatóinak tiltakozását, amelyet az 
oktatási törvény megsértése, a magyar 
tagozat szervezeti önállóságának el-
szabotálása váltott ki.
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Csak a munka menjen

Kísérleti nyúlnak tekint bennünket a tanügyminisztéri-
um – ekképpen bírálta az oktatási rendszert – tegyük 
hozzá, szerfölött jogosan – az országos diáktanács, 
amely arra buzdította a próbavizsgázókat, hogy üres 
lapok beadásával tiltakozzanak a napokban a megmé-
rettetésen. Tiltakozzanak, adjanak hangot nemtetszé-
süknek, merthogy odáig fajult a romániai oktatást körül-
ölelő káosz, hogy a sebtében, átgondolatlanul hozott 
minisztériumi döntések zűrzavarában a tanulás-tanítás 
folyamatának alanya és tárgya, maga a diák kapja fel a 
fejét: álljunk csak meg, valami nagyon nincsen rendben 
a rendszerrel! Hogyan is lenne, amikor a saját sorsához 
körültekintően, logikusan, odafi gyelően viszonyuló kö-
zépiskolás is számos alkalommal tapasztalta meg az 
elmúlt években, hogy lépten-nyomon változik a köve-
telményrendszer, újabb és újabb átalakulásokhoz kell 
alkalmazkodnia iskolának, pedagógusnak, diáknak. 
Például simán megeshet – ahogy például a tavaly érett-
ségizők esetében –, hogy röpke pár hónappal a nagy 
megmérettetés előtt változtatták meg a vizsgák mene-
tét: hirtelen kiderült, hogy nem júniusban, hanem feb-
ruárban kell szóbelizniük a végzősöknek. Nem volt ez 
másként idén sem, újfent hirtelen fordulat következett: 
egy-két hónapja jelentette be a váratlan módosításokat 
sportszerűen „űző” tárcavezető asszony, hogy beve-
zeti, idén ne csak a nyolcadikosok, hanem gyerünk, a 
hetedikesek is mérettessenek meg próbavizsgákon. 
Jobb kétszer, mint egyszer alapon. Aztán hogy mennyi a 
gyakorlati haszna egy-egy ilyen megmérettetésnek, sőt 
majd az igazinak is mennyi lesz, hogy mennyire valósan 
méri fel a diákok felkészültségét, az már más tál tészta.

A diáktanács – akárcsak bármelyik épeszű, a hazai 
oktatási történéseket élénken megfi gyelő, két lábbal a 
földön álló ember – úgy gondolja, a próbavizsgák nem 
a készségeket mérik fel, csak a felhalmozott ismeret-
anyagot. Aminek jó része a túlnyomóan az információ-
halmozáson alapuló oktatás miatt a feledés homályá-
ba merül, mihelyt elballag a diák az iskolából.

A tanügyi tárca a diákok tiltakozására a tőle megszo-
kott semmitmondó módon, kezeit mosva reagált: az 
idei próba-képességvizsga és a próbaérettségi meg-
szervezésére vonatkozó miniszteri rendelet kibocsátá-
sa előtt ők bizony egyeztettek a diákok, szülők és ta-
nárok képviselőivel, és mindenki úgy ítélte meg, hogy 
ez ugyanvalóst jó lesz így, ahogy eltervezték. Még azt a 
fölöttébb hasznos tanácsot is adta a nagy hatalmú tár-
ca, hogy mivel a tavaly gyengécskére sikeredtek a pró-
bavizsgák eredményei, jobban kell tanulni, mint eddig. 
Hát ezt igazán nem gondolta volna senki…

Az már csak hab a tortán, hogy a hétfői nyolcadikos 
próbavizsga román nyelv és irodalom tételének össze-
állítói olyannyira „gondosan” odafi gyeltek a megméret-
tetésre, hogy Heinrich Heine német romantikus költő 
versének szerzőjéül annak románra fordítóját, Ștefan 
Octavian Iosifot jelölték meg. Mert mindegy az, kérem, 
ki is írta a verset, csak oldják meg a hozzá kapcsolódó 
feladatot, és a munka menjen… Pár havonta nyugodtan 
lehet szabni, varrni, alakítgatni az oktatási rendszert, 
a vizsga- és követelményrendszert, nem sokat törődve 
azzal, hogy miként és főleg miért is alkalmazkodjanak 
ehhez a diákok, pedagógusok. Mindegy, csak a munka 
menjen. A kísérleti nyulaknak így is jó.
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Kihirdették a kisebbségi tannyelvű osztályok törvényét
Kihirdette hétfőn Klaus Johannis államfő a törvényt, amely 
szerint a megszabott minimális létszámnál kevesebb tanu-
lóval is lehet kisebbségi tannyelvű osztályokat létrehozni 
ott, ahol erre igény van. Emellett csak az oktatási tárca 
kisebbségi államtitkársága, az Etnikumközi Kapcsolatok 
Hivatalának alárendeltségében működő oktatásügyi bizott-
ság vagy az érintett kisebbségi közösség parlamenti kép-
viseletét ellátó szervezet jóváhagyásával lehet átszervezni 
vagy megszüntetni az anyanyelvű osztályokat. A szenátus 
döntéshozóként februárban fogadta el a törvényt, amely-
ről másodszor szavazott. Először Johannis visszaküldte 
a parlamentnek, arra hivatkozva, hogy az bevezet egy új 
fogalmat, a „nyelvi kisebbség” terminust, ennek jelentését 
azonban sem az oktatási kerettörvény, sem a kihirdetésre 
küldött jogszabály nem határozta meg.

Toró T. Tibor, Ecaterina Andronescu és Sándor Krisztina a bukaresti találkozón

 » A küldöttség felkérte 
Ecaterina Andronescut, jár-
jon közbe annak érdekében, 
hogy az egyetemen belüli 
magyar kar minél hamarabb 
megalakulhasson, ezzel 
megszüntetve – az angol 
kar létrehozásával előállt – 
diszkriminatív helyzetet. 

Korodi Attila az oktatási törvény be nem tartásáról

„Az oktatási szaktárca nem lehet közömbös akkor, amikor a MOGYE-n a 
tanügyi törvény értelmében létrehoznak egy angol nyelvű tanszéket, azon-
ban a magyar közösség jogos elvárása, a magyar anyanyelvű orvosi képzés 
létrehozása nem teljesül” – fogalmazott Korodi Attila, az RMDSZ képviselő-
házi frakcióvezetője a parlament alsóházának plénuma előtt, a tanügymi-
niszter parlamenti meghallgatásán. A politikus arra kérte az oktatási mi-
nisztert, hogy lépjen fel, és kérje számon a MOGYE vezetőségétől a törvény 
betartását. A honatya leszögezte: a magyar közösségnek joga van arra, 
hogy fi ataljai magyar anyanyelven tanulják az orvostant. Korodi hozzátette: 
az orvostan oktatását nem szabad etnikai feszültségekhez kötni, hiszen az 
nem szolgálja a társadalom érdekeit. A székelyföldi törvényhozó ugyanak-
kor rámutatott, a szövetség nehezményezi, hogy még mindig vannak olyan 
osztályok, tanintézetek, ahol nem férnek hozzá az új metodológiákhoz, és 
a románnyelv-oktatás sem zajlik mindenütt a törvény szellemében. Korodi 
arra kérte a szaktárca vezetőjét, sürgősségi eljárásban oldja meg, hogy 
mindenhol egyenlő módon férjenek hozzá az oktatási metodológiákhoz.




