
→ Értelmetlennek tartot-
tuk a tüntetést, amit Ádám 
Valérián kért tőlünk. Egy 
dolgot tudtunk volna elér-
ni: kirúgassuk magunkat, 
és ezzel megpecsételjük 
a magyar oktatás jövőjét. 
Csak erre a tanári karra 
lehet építeni. Az utcáról 
nem lehet új tanárokat 
alkalmazni az orvosira.

A kormánybuktatással 
végződő 2011-es tanügyi 
törvény kimondta, hogy a 
Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetemen 
külön oktatási vonalat kell 
létrehozni a magyarok szá-
mára. Az egykori elképzelésre 
válaszul a MOGYE-t tavaly a 
George Emil Palade Egyetem-
be olvasztották be. Az Orvos-
tudományi Kar tudományos 
kutatási dékánhelyettesével, 
dr. Ábrám Zoltánnal vettük 
számba a fejleményeket.

→ MAKKAY JÓZSEF

Milyen volt az idei felvételi a 
MOGYE utódjaként létrehozott 
marosvásárhelyi egyetem Orvos-
tudományi Karán? 

Az erdélyi magyarság gyengü-
lő demográfi ai helyzete nálunk is 
éreztette hatását: a románokhoz 
képest fele annyi magyar jelent-
kező sem volt a magyarul induló 
négy szakra. A gyógyszerészetire 
jelentkezett a legtöbb magyar fi a-
tal – a felvételizőknek valamivel 
több, mint ötven százaléka –, itt 
viszont nem teltek be a nyáron 
meghirdetett helyek. Az orvosira 
jelentkező magyar diákok aránya 
40 százalék volt, de ha ide számí-
tom az asszisztensképzőt is, akkor 
ez 30 százalék körülire zsugorodik. 
Magyar nyelven orvosi, fogorvosi, 
gyógyszerészeti és egészségügyi 
asszisztensképzésre lehetett je-
lentkezni. A magyar diáklétszám 
fogyása miatt az orvosin a magyar 
helyek számát 140-ről 120-ra csök-
kentették.

Aki erdélyi magyar fi atalként or-
vosin akart tanulni, az korábban a 
MOGYE-ra felvételizett. Napjaink-
ra ez mennyiben változott meg? 

Az erdélyi magyarság létszá-
mának fogyása a mi csökkenő 
diáklétszámunkra is választ ad. 
Marosvásárhely lakossága 1992 és 
2011 között 26 ezer fővel csökkent. 
Ennyi a lakója két székely kisvá-
rosnak. Igaz, Marosvásárhelyen 
él a mintegy ötvenezres lélekszá-
mú legnagyobb erdélyi magyar 
közösség, de a folyamatos fogyás 
nálunk is érezteti hatását. Ahogy 

Székelyföld többi régiójában is, 
ahonnan diákjaink zöme szárma-
zik. Azt is el kell mondani, hogy 
Székelyföld után a legnagyobb 
magyarlakta terület az Érmellék, 
ahonnan viszont egyre több fi -

atal már középiskolától kezdve 
Magyarországon tanul. Korábban 
erről a vidékről is sok magyar 
diák érkezett Marosvásárhelyre. A 
partiumi magyarság fogyását a mi 
szempontunkból az is tetézi, hogy 
aki ebből a régióból szeretne orvo-
sira menni, az inkább a magyaror-
szági orvosi egyetemek felé tájéko-
zódik. Ez a fajta fordulat nagyban 
rontja a marosvásárhelyi magyar 
nyelvű orvosképzés kilátásait.

A MOGYE-nak a többségi ro-
mán egyetembe történő beolvasz-
tásával milyen esélyei maradtak a 
magyarnyelvű orvosképzésnek? 

Azzal, hogy az egyetemnek 
hét fakultása van, a mi arányunk 
eleve nagyot csökkent. Ha viszont 
azt nézem, hogy a négy szakon 
magyar nyelven mintegy 2500 diák 
tanul, illetve a román nyelvű sza-
kon is elég sok a magyar hallga-
tó, akkor van, akinek az érdekeit 
képviseljük. Sőt, az egyetem idén 
informatika szakon is hirdetett ma-
gyar nyelvű képzést, de a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
marosvásárhelyi karán már évek 
óta működő szak elszippantotta 
a jelentkezőket. Másrészt román 
szempontból az egyetemegyesítés 
jól eladható döntés volt, mert szer-
te a világon egyetemi központok 
alakulnak, így a nagyobb egyete-
meknek jobb esélyük van.

Van, aki azt kifogásolta, hogy az 
Orvostudományi Kar magyar ta-
nárai nem tüntettek az egyeteme-
gyesítés ellen, mint ahogy Ádám 
Valérián, a Romániai Magyar 
Orvos- és Gyógyszerészképzésért 
Egyesület elnöke. Hogyan reagál 
e vádakra? 

A tanárokon azt lehet számon 
kérni, ha nem oktatnak, illetve 
ha nincs elegendő tanár. Tisztán 
kell látni, hogy e helyzetet nem 
a magyar tanári kar tudja megol-
dani. Az egyetemalapítás minden 
időben politikai kérdés volt. 1948-
ban politikusok döntötték el, hogy 
Marosvásárhelyen létre kell hozni 

a MOGYE-t, később szintén a po-
litika döntött a leépítéséről, mint 
ahogy a Sapientia egyetem erdé-
lyi létrehozása is politikai döntés 
alapján született. Méltatlannak 
tartom, hogy a MOGYE kapcsán 
rajtunk kérik számon az erdélyi 
magyar politika fi askóját. Ne feled-
jük, az RMDSZ vezérkara 20 éven 
keresztül Marosvásárhelyen szé-
kelt. Ebből sajnos sem Marosvásár-
helynek, sem a MOGYE-nak nem 
származott sok haszna.

A magyar oktatók egyetemen 
belüli széthúzása mennyire ártott 
az ügynek? 

A magyar oktatók között volt 
egyfajta széthúzás – én erről több-
ször is írtam –, de ez nem befolyá-
solta a többségi román döntést. 
Ebbe nem volt beleszólásunk. Ér-
telmetlennek tartottuk a tüntetést, 
amit Ádám Valérián kért tőlünk. 
Egy dolgot tudtunk volna elérni: 
kirúgassuk magunkat, és ezzel 
megpecsételjük a magyar oktatás 
jövőjét. Csak erre a tanári karra le-
het építeni. Az utcáról nem lehet új 
tanárokat alkalmazni az orvosira.

Mennyire hiányos a magyar ok-
tatói csapat? 

Az utánpótlás-nevelés nehéz 
kérdés. Egyes tanárok itt hagyták 
marosvásárhelyi állásukat, őket 
nem tudtuk pótolni. Gond az is, 
hogy a fi atal végzősök hűtlenek 

szülőföldjükhöz, és az első adan-
dó alkalommal elhagyják az or-
szágot. Ezért is nehéz tehetséges 
fi atalokat megtartani az egyete-
men, hogy itt építsenek ki oktatói 
karriert. A nálunk végzett fi atalok 
közül is sokan úgy gondolják, 
külföldön jobban érvényesülnek. 
Nemcsak arról szól a fáma, hogy 
Erdélyből epret szedni vagy épí-
tőipari munkásnak mennek Né-
metországba, hanem bizonyos 
orvosi állásokra is szívesen látják 
a Romániából érkezőket.

Mennyire súlyos gond Erdély-
ben a magyar orvosok elván-
dorlása? 

Az egészségügyben beveze-
tett jelentős fi zetésemelésnek van 
ugyan visszatartó ereje, de ez ön-
magában nem oldja meg a töme-
ges elvándorlást. A nyugati világ-
nak sok más vonzereje is van. Az 
aktuális statisztikákról sokat nem 
tudok mondani, de egy általam is 
jegyzett tanulmány 2008-cal bezá-
rólag vizsgálta a MOGYE-n végzett 
magyar orvosok migrációját. Ki-
mutatásunk szerint mintegy 1650, 
Marosvásárhelyen végzett orvos 
telepedett át Magyarországra, azaz 
minden harmadik szakemberünk 
elment. Később Nyugat-Európa 
felé irányultak, tehát csupán a 
célországok változtak.

Dékánhelyettesi tisztségben ön 
a legmagasabb beosztásban levő 
magyar oktató az új egyetemen. 
Mire elég ez a cím? 

Amikor elvállaltam, a magyar 
tagozat három jelöltet javasolt az 
egyetem szenátusának, és a veze-
tőség engem választott ki. Koráb-
ban is tagja voltam az egyetem 
szenátusának. Ez most sem köny-
nyű feladat, mert az egyetem ve-
zetősége autoriter fórum. Megvan 
a kis életterünk, de sok mindenbe 
beleszólnak: igazából ez kiszolgál-
tatott szerepkör, de én mindig a 
lelkiismeretemre hallgatok. Amit 
lehet, azt el kell végezni magyar 
diákjaink érdekében. Sok ilyen 
munka adódik, hiszen a magyar 
tagozat 2500 hallgatója mellett 
megkeresnek a román szakokon 
tanuló magyar hallgatók is. Ha va-
laki dietetikus vagy fi zioterapeuta 
szeretne lenni, csak román nyel-
ven tanulhat.

Az új egyetem főépülete, ahol tovább zsugorodott a magyar közösség lélekszáma
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