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LÁSZLÓ ATTILA 

Pécs és Kolozsvár ─ 27 éve virágzó kapcsolat 

Kolozsvár első testvérvárosa – a romániai rendszerváltás után – Pécs lett. A rákövetkező 

huszonhét év során a kapcsolat nem csak felszínesen maradt meg, hanem a városban létre-

jövő, a magyarság számára kedvezőtlen viszonyok ellenére is konkrét eredményeket tudott 

felmutatni. 

A legfontosabb kapcsolat a két város híres egyetemei, a 1581-ben alapított kolozsvári és 

az 1367-ben alapított, idén 650 éves pécsi egyetem között jött létre. Az 1990 -es években 

sok tanár és diák ingázott a két város között, majd 2004 után önkormányzati szinten foko-

zott hangsúly fektettünk a Babeș-Bolyai Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem 

közti kapcsolatra. Önzetlen segítség volt a PTE részéről az, hogy amikor a kolozsváriak az 

oktatás területén különleges kérésekkel álltak elő – főleg olyan karok esetében, amelyek a 

romániai felsőoktatásban nem léteztek, vagy hiányosak voltak –, szívesen vállalták ezek-

nek létrehozását, szakmai segítését. Főképp dr. Koltai Dénes dékán úrnak köszönhetően a 

PTE a 2000-es évek derekán szakokat helyezett ki Kolozsvárra, illetve segített létrehozni 

olyan szakokat, amelyek magyar nyelven nem léteztek a városban. 

Annak idején a helyi magyar vezetésben azon igény fogalmazódott meg, hogy azoknak 

a magyar politikusoknak, akik a helyi vagy a központi adminisztrációban dolgoznak, spe-

ciális képzést kellene kapniuk. A kezdeti időszakban úgy kellett a fiatal képviselőknek 

döntéseket hozniuk, hogy nem rendelkeztek a szükséges elméleti tudással. Noha minden-

kinek volt saját szakmája – mérnökök, orvosok, jogászok, közgazdászok vállaltak szerepet 

a közigazgatásban –, de adminisztrációs vagy humán erőforrás menedzsment felkészítés-

ben senki sem részesült. A megfogalmazott cél mögött az a feltételezett összefüggés állt, 

hogy Kolozs megyében – és általában az interetnikus környezetben – szakmaisággal le-

hetne pótolni a magyar közösség képviseletének súlyát. A 2000-es évek elején a rendszer 

hatékonyabbá, kiszámíthatóbbá, stabilabbá tétele érdekében a Pécsi Tudományegyetemet 

kerestük meg azért, hogy andragógia szakot helyezze ki Kolozsvárra. 

2005-ben kezdődtek a tárgyalások az andragógia szak kihelyezéséről, amelynek ered-

ményeképpen 2008-ban – a BBTE által biztosított infrastruktúrával – beindult a kolozsvári 

képzés. Maximális nyitottsággal találkoztunk a pécsi egyetem akkori vezetősége részéről. 

A képzés egyrészt politikusokat érintett és politikusoknak szólt, másfelől bekapcsolódtak 

a Pszichológia Kar pedagógia szakos hallgatói is. 

Ennek az oktatási formának köszönhetően rövid idő alatt sikerült olyan ismereteket pó-

tolnunk, amelyekkel az első egyetemi képzésünkön még nem találkoztunk, de a napi mun-

kánk során szükségesek voltak. Rá kellett döbbennem arra, hogy milyen sokat változott a 

társadalom az első egyetemi végzettségem megszerzése óta. Számos olyan meglepetés ért 

személyesen is, amely felhívta a figyelmemet  arra, hogy például orvostanhallgatóként fi-

gyelnem kellett volna a tankönyvek apró betűs részére is. Sok hibát elkerülhettem volna, 

ha akkor odafigyelek, de az új szakon sikerült ezeket pótolnom. Az itt szerzet t tudásnak 

köszönhetően sokkal jobban megismerhettük a társadalmunkat, megérthettük a társadalmi 

folyamatokat és megtanulhattuk azt is, hogy milyen kritériumok alapján kell döntenünk 

bizonyos kérdésekben. 
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A helyi RMDSZ-es szervezet akkoriban az átalakítás időszakát élte, ráadásul generáció-

váltásra is sor került a szervezetben. Meg kellett oldani azt, hogy az erdélyi magyar politi-

kumban a generációváltás zökkenőmentesen történjen. 

Meglepő volt számomra az a kitartás, amelyet a PTE tantestületének munkatársai felmu-

tattak: minden hétvégén több száz kilométeres utat tettek meg azért, hogy megtarthassák 

az óráikat. A PTE tanárait nem érdekelte, hogy a két város között van egy országhatár. 

Nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy megteremtődjenek a társadalom fejlődésének a 

csírái egy olyan országban, ahol ez hiányos volt, vagy a magyar közösségünk részére nem 

volt elérhető. Az elmúlt időszakban ennek hatására is változott a helyzet Kolozsváron, ki-

alakultak hasonló szakok, akár magyar nyelven is. 

Sok esetben a tanárok kitartása erősebb volt, mint a diákoké.  Azoknak a teljesítménye, 

akik átestek ezen az oktatási formán, kimagaslóan fejlődött a rákövetkező években. A kü-

lönböző állami intézményekben átlagon felül teljesítettek, karrierjük továbbfejlődött. Pél-

dául Hegedüs Csilla Románia kulturális minisztere, majd miniszterelnök-helyettese lett, 

Fekete Emőke a Kolozs Megyei Tanács alelnöke, Póka András György továbbra is Kalo-

taszentkirály polgármestere, jómagam pedig második szenátori mandátumom töltöm, je-

lenleg az egészségügyi bizottság elnöke vagyok. 

A felsőoktatási intézmények közötti kapcsolat kiszélesítési folyamatában mai napig csak 

azt sajnálom, hogy az orvosi egyetemek között nem sikerült kialakítani tartós kapcsolatot. 

Ennek objektív oka volt: a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Karának legtöbb ta-

nára német nyelvterületről érkezett, mert abban az időszakban nagy hangsúly fektettek a 

német nyelvű oktatásra. Kiderült, hogy az egész kolozsvári orvosi egyetemen három ember 

beszélt – előadói szinten – németül. Így a Pécsi Egyetem nemes felajánlása, hogy vendég-

tanárokat hívjanak meg Kolozsvárról, meghiúsult. 

A fent vázolt együttműködés nagyon szép példája annak a kapcsolatnak, amely az egye-

temek, illetve Kolozsvár és Pécs között kialakult. A PTE és Koltai Dénes dékán úr szerepe 

és érdeme ebben megkérdőjelezhetetlen. Köszönettel tartozom a Pécsi Tudományegyetem 

munkatársainak, vezetőségének, amiért létrehoztak egy olyan kapcsolatot a két egyetem 

között, amely évtizedekre meghatározza a két város kapcsolatát is. 

 


