
Hét végén nyílt levélben 
fordult a Babeş–Bolyai 
Tu d o m á n y e g y e t e m 

(BBTE) magyar oktatóihoz 
Vekov Károly történészoktató 
a romániai magyar nyelvű fel-
sőfokú oktatás ügyében. Nyílt 
állásfoglalást és cselekvést vár a 
levélíró mindazoktól a magyar 
politikai szervezetektől – első-
sorban a parlamenti képvisele-
tünktől –, amelyek felvállalták 
érdekeink, így az oktatási kér-
dések védelmét/megoldását. 
A Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetemen 
(MOGYE) történtekkel kap-
csolatban a levélíró hangsúlyoz-
za: ha ilyen konfliktusra nem 
került is sor a kolozsvári Babeş–
Bolyai Tudományegyetemen, de 
végkicsengésében és távlatilag 
nem sokkal jobb a helyzet, a ko-
lozsvári egyetem magyar közös-
sége nem rendelkezik olyan jogi 
státusszal, amely lehetővé tenné, 
hogy maga döntsön a magyar 
nyelvű oktatás sorsáról.

A tanügyi törvény adta lehe-
tőségek kihasználására biztat az 
egyetemi oktató. Amint kifejti, 
a törvény a más nyelven törté-
nő oktatás számára három szer-
vezési struktúrát határoz meg: 
a „departament”-nek nevezett 
struktúrát az egykori karok he-
lyett, amelyek lehetővé tették, 
hogy szakonként úgymond „ma-
gyar tagozatok” jöjjenek létre, a 
teljes értékű magyar oktatás kép-
zetét keltve, továbbá a „vonalat” 
és a „szekciót”. A „vonal” egy elő-
ző ciklusban valójában megvaló-
sult Kolozsváron, amikor min-
den karon létrejött lényegében 
egy magyar oktatási struktúra, de 
mint olyan, a maihoz képest nem 
biztosít többletjogosítványokat.

Vekov Károly szerint a tagozat 
(„secţie”) az a struktúra, amely a 
többivel szemben a magyar egye-
temi közösség számára egyenlő 
partneri státuszt biztosítana a ro-
mán egyetemi közösség mellett. 
A tényleges egyenlőséget a pénz-
ügyekre, személyzeti kérdésekre 
és tanrendre vonatkozó önálló 
döntési jogban látja a levélíró, aki 
hozzáteszi, ezt a szervezési formát 
egyetemi autonómiával ruház-
za fel a törvény. Bár még mindig 
nem beszélhetnénk önálló ma-
gyar egyetemről, de előrelépést 
jelentene, amihez ragaszkodnunk 
kell – fogalmaz az egyetemi okta-
tó, majd felteszi a kérdést: – Mi-
ért nevezzük tagozatnak azt, ami 
már csak azért sem az, mert nem 
egy tantárgyat azon nem magya-
rul tanítanak. Ha már nem sike-
rült a 21 év alatt tető alá hozni az 
önálló állami magyar egyetemet, 
miért félünk ma kérni azt, amit 
megenged a törvény, azaz előír 
mint lehetőséget? 

A nyílt levél kapcsán dr. Ma-
gyari Tivadar, a BBTE magyar 
tagozatát vezető rektor helyettes 
(képünkön) nyilatkozatban is-
merteti javaslatát, miszerint a 
BBTE magyar tagozati tanácsa 
jövő hétfői rendes tanácsi ülésén 
tűzze napirendre Vekov Károly-
nak egyetemen belüli és kívüli 
értelmiségiektől támogatott vé-
leményét. „Bár ez a téma  tavasz 
folyamán többször napirenden 
volt, nincs akadálya annak, hogy 
visszatérjünk rá. Személyesen az 
a véleményem, hogy nem any-
nyira a kifejezések a fontosak, 
mint a tényleges gyakorlat, és a 
magyar oktatás önállóságát erős, 
minél nagyobb szintű keretek-
ben lehet továbbra is elképzelni, 
mint például a közismert önálló 
kar kerete” – szögezi le dr. Ma-
gyari Tivadar.

Az oktatási lehetőségek széle-
sítése, az anyagi alapok legjobb 
felhasználása, az oktatás szín-
vonalának emelése, iskolai és 
iskolán kívüli programok szer-
vezése, pályázási lehetőségek 
bővítése, partnerségi és együtt-
működési kapcsolatok fejleszté-
se – csak néhány azok közül az 
előnyök közül, amelyeket az is-
kolai konzorciumok kínálnak az 
új oktatási törvény alkalmazási 
módszertana szerint.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Az iskolai konzorciumok 
valójában két vagy több 
oktatási intézmény meg-

határozott időre szóló társulását 
jelenti anélkül, hogy ez a társulás 
jogi személyiséget kapna. A part-
nerségi szerződést 3-5 évre köt-

hetik, majd megegyezés alapján 
meg is hosszabbíthatják a felek. A 
módszertan szerint elsősorban egy 
megyén belüli oktatási intézmé-
nyeknek javasolják a társulást, két 
szomszédos megye iskolái között 
abban az esetben, ha nem ütközik 
nehézségbe a kapcsolattartás, azaz 
nincs nagy távolság a két iskola kö-
zött, illetve közszállítással vagy is-
kolabuszokkal megoldható a gye-
rekek és pedagógusok szállítása. 

A törvény lehetőséget teremt 
arra, hogy az iskolai konzorciumo-
kon belül a különböző tanintézmé-
nyek között biztosítsák a humán 
erőforrás mozgását az optimális 
kihasználtság érdekében – termé-
szetesen az illető alkalmazott be-
leegyezésével. Az együttműködés 
azonban közös műhelymunkákban, 
kölcsönös látogatásokban, megbe-
szélésekben is konkretizálódhat, 

akár együttműködésben más in-
tézményekkel, magáncégekkel vagy 
civil szervezetekkel. 

Hargita megyében a tanintéz-
mények helyzetének alapos elemzé-
se után állapítják meg az iskolai kon-
zorciumok létesítésének lehetőségét, 
illetve szükségességét. Ferencz Sala-
mon Alpár főtanfelügyelő arról tájé-
koztatta a Hargita Népét, hogy hosz-
szas előkészítő folyamat következik, 
amelynek alapja a polgármesterekkel 
való tanácskozás. A tanfelügyelőség 
tájékoztatja az iskolafenntartókat a 
lehetőségekről, de a konzorciumok 
létrehozásáról minden esetben he-
lyi szinten kell dönteni, az ottani 
lehetőségeket, érdekeket szem előtt 
tartva. – Olyan lehetőség ez, amelyet 
esetenként ki lehet vagy ki kell hasz-
nálni – mondotta a főtanfelügyelő, 
konkrétumról azonban egyelőre 
még nem beszélhetünk.

társadalom
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Kihasználható lehetőségek

A Hargita Megyei Kulturális Központ könyvajánlója

Széllel tündökleni – 
Emlékek a harmincéves Csíkszeredai Régizene Fesztivál kezdeteiről, 

Emlékkiadvány DVD-melléklettel

Ez a kiadvány a Csíkszeredai Régizene Fesztivál 30 éves jubileu-
mi évfordulójára látott napvilágot. A korabeli és recens írott szöve-
gek, sajtókivágások, méltatások mellett a Barozda együttes egykor a 
fesztiválra készített, ám annak betiltása (1986) miatt eddig ki nem 
adott lemezét tartalmazza.

A kiadvány ára: 20 lej, megvásárolható a Hargita Megyei 
Kulturális Központ székhelyén (Csíkszereda, Temesvári sugárút 4. sz.). 

Érdeklődni a 0266–372044-es  telefonszámon  
vagy a kultura@center.ro címen lehet.

Körkép

„Javasoltam a BBTE magyar 
tagozati tanácsának, hogy 
tűzzük napirendre a meg-
fogalmazott véleményeket, 
hallgassunk meg jogászokat 
a lehetséges törvényértelme-
zési módozatokról. A BBTE 
magyar tagozati tanácsa 
2004-től a BBTE magyar 
részének legfelső – meg-
választott képviselőkből és 
diákképviselőkből álló – ve-
zető testülete. A nyílt levél 
támogatói, zömében jelenleg 
az egyetemünkön kívüli ér-
telmiségiek, lényegében azt 
javasolják, hogy a törvény 
135. cikkelyének ne az 1-es 
számú, hanem a 2-es számú 
bekezdését vegyük alapnak a 
BBTE magyar része megszer-
vezésekor. Az 1-es bekezdés 
románul a »linie« fogalmat 
használja, amit szó szerint 
»tanulmányi vonalnak« le-
het fordítani (egy 2005-ös 
magyar tagozati tanács dön-
tés alapján nyelvszabatossági 
okokból ezt azóta »tagozat-
nak« fordítottuk). A 2-es 
bekezdés a »secţie« fogal-
mat használja, amit a levél 
szerzői átfogóbbnak, telje-
sebbnek mondanak. ”

Nyílt lEVél Az ANyANyElVi EgyEtEMi oKtAtás jöVőjééRt

A tagozat biztosítaná 
az egyenlőséget

Mindenkinek van kire emlékezni halottak napján. Szülők, nagyszülők, dédszülők 
emléke állít meg ilyenkor néhány órára, az ő sírjukhoz megyünk felidézni arcukat, mosolyukat, jó sza-
vukat. Évekkel ezelőtt vagy éppen nemrég eltávozott ismerősök, barátok nyugvóhelyénél állunk meg, 
hogy gyertyagyújtással fejezzük ki – talán magunk számára is – tovább élő szeretetünket. Halottaink 
nyughelyét látogatjuk meg halottak napja előestéjén, ilyenkor találkozik igazán a jelen és a múlt, összeér 
két világ. Az emlékezés ugyanakkor saját mulandóságunkkal együtt felelősségünkre is figyelmeztet: úgy 
éljünk, hogy egykoron szívesen emlékezzenek ránk. fotó: hompoth loránd
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