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63/1987                       Marosvásárhely (Tirgu Mures), l987. május 2. 
 
 

Megszûnik a marosvásárhelyi, eredetileg magyar tannyelvû 
Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet. 

Az idén már egyik karon sem lesz felvételi 
 
 
 Az intézet a második világháború után Kolozsváron (Cluj),a Bolyai 
Tudományegyetem orvosi karaként jött létre, Csögör Lajos professzor rektorsága 
idején.  l948-ban, a fõiskolai reformmal egyidõben, a kar kivált a Bolyai 
Tudományegyetembõl.  Marosvásárhelyre (Tirgu Mures) költözött -- már csak 
azért is, mert kolozsvári épületeit át kellet adnia a Nagyszebenbõl (Sibiu) 
visszaköltözõ román orvosegyetemnek --és önálló Orvosi és Gyógyszerészeti 
Intézetté alakult.  Elsõ rektora itt is Csögör Lajos volt, azonban nem sokáig.  
A következõ esztendõben a rektort -- a magyar szellemi élet és a Magyar Népi 
Szövetség (MNSZ)több jeles vezéregyéniségeivel, Kurkó Gyárfással, Balogh 
Edgárral, Méliusz Józseffel, Demeter Jánossal, Jordáki Lajossal és másokkal 
együtt -- letartóztatták.  Hamis vádak alapján hosszú évekig börtönben 
sínylõdtek. 
 
 Kezdetben jeles magyarországi tanárok is oktattak az intézetben.  
Jórészük azonban rövidebb-hosszabb idõ után távozni kényszerült.  Nevüket 
érdemes megjegyezni, hiszen oroszlánrészük volt a romániai magyar orvos- és 
gyógyszerészképzés megalapozásában, az intézet tekintélyének megteremtésében, 
öregbítésében. 
 
 Vendégtanárként itt tanított Miskolczy Dezsõ, ideg- és elmegyógyász 
professzor;  Haranghy László, a korbonctan professzora;  Klimkó Dezsõ, 
sebészprofesszor;  Környei István, az idegsebészet professzora;  Putnoky 
Gyula, a bakteriológia professzora;  Krompecser István anatómus professzor;  
Beöthy Konrád, a törvényszéki orvostan professzora;  Obál Ferenc, a kóroktan, 
illetve az élettan professzora;  Gyõri György szülész-nõgyógyász professzor;  
Ludány György, a kórtan professzora;  Láng István, a belgyógyászat 
elõadótanára;  és Vendégh Vince, a fül-orr-gégészet tanára, aki 
Marosvásárhelyen hunyt el.  Legtovább közülük Miskolczy professzor tartott ki:  
G l964-ben tért vissza Magyarországra. 
 
 A hatvanas évek elején azonban itt is megkezdõdött a magyar oktatási 
nyelv visszaszorítása, elsorvasztása.  Kolozsváron 1959-ben a Bolyai 
Tudományegyetemet --úgymond -- egyesítették a román Babes Egyetemmel.  Ezt a 
módszert a Marosvásárhelyi Orvostudományi Intézet esetében nem alkalmazhatták, 
mert azt nem volt mivel egyesíteni.  Így hát létrehozták a román tagozatot;  a 
fõbb tisztségekbe a magyarok helyére mindinkább román oktatók kerültek.  
Mindazonáltal,  mintegy hagyományszerûen, a hallgatók zöme még mindig magyar 
volt.  Újabb rendelkezéssel tehát a végzett növendékek, a fiatal orvosok -- 
Romániában kötelezõ -- "kihelyezését" szorították oly módon, hogy a magyar 
nemzetiségûek zömmel színromán vidékekre, legfõképp Moldvába, így Botosány 
(Botosani), Bákó (Bacau), és Vráncsa (Vrancea) megyékbe kerüljenek.  
Ezenközben, a moldvai Iasi Orvostudományi Egyetemen végzetteket helyezték a 
szinte kizárólag magyarok lakta Hargita megyébe.  
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Az ugyancsak magyar többségû Kovászna megyébe pedig kizárólag Bukarestben 
végzett orvosokat helyeztek. 
 
 A szakadatlanul fokozódó nyomás következtében a tantestület számos 
kiemelkedõ tagja az évek során menekülni kényszerült az intézetbõl és az 
országból is.  Elhagyta Erdélyt Gyergyai Ferenc, a kórbonctan professzora;  
Antalffy András, a kórbonctan elõadótanára;  Krébsz István röntgenológus;  
Róna László, a belgyógyászat elõadótanára;  Szigethy Gyula, aki a 
belgyógyászat adjunktusa volt;  Csíki Miklós sebész adjunktus;  Csíki Csaba, a 
pszichiátria adjunktusa;  Nebel László, anatómus;  Lax Imre, röntgenológus;  
Herman Imre, belgyógyász;  Szentpéteri József anatómus és sokan mások.  Hadd 
tegyük hozzá szakmai kiválóságuk bizonyítékaként, hogy új hazájukban -- 
Magyarországon, az NSZK-ban, Izraelben és másutt -- befutott szakmai 
karrierjük.  Nem soroltuk fel azok nevét, akik fiatal tanársegédként hagyták 
el Romániát és Magyarországon, vagy a világ más tájain ma már nevet szereztek 
maguknak. 
 
 Az intézet románosítása nagy erõvel folyt tovább.  Az utóbbi idõben 
már valamennyi kulcspozíciót románok töltöttek be.  Dr. Valerian Bancu a 
rektor, Dr. Simu a prorektor.  Egy Nicolauescu nevû a párttitkár;  Cotoi 
doktor a három összevont kar dékánja és még az ifjúsági szervezet, a KISZ 
titkára is román nemzetiségû diáklány volt. 
 
 Úgy tetszik azonban, hogy a marosvásárhelyi Orvostudományi és 
Gyógyszerészeti Intézet puszta léte még így is bántóan emlékeztet arra, hogy 
magyar intézményként jött létre.  Ha igaz, hogy az idén már nem lesz felvételi 
vizsga, így ez az intézet végét, pusztulását jelenti.  A legújabb hírek 
szerint fõépületébe katonai tisztképzõ költözik.  A város lakói tudják, hogy 
az Osztrák-Magyar Monarchia idején kadetiskola mûködött ebben az impozáns 
épületben, majd a Trianoni diktátumot követõ román megszállás után román 
katonai középiskola.  Nem kétséges, hogy Bukarest, miközben hangzatos 
leszerelési jelszavakat és programokat hangoztat, nyílt szavazásos 
referendumot szervez a katonai költségvetés csökkentése kérdésében, miért 
alapít -- éppen Marosvásárhelyen -- új katonai tisztképzõt.  A nemzetiségi 
szempontból még mindig  "vegyes" Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet helyére 
kerülõ katonai létesítmény tanári karával, többi alkalmazottjával és 
diákságával ismét színromán, létszámra is tekintélyes csoport jelenik meg az 
egykori "Székely fõvárosban". 
                                                                           




