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Köszönettel vettem kézhez folyó év április 27-én kelt megkeresésüket az állami magyar 
egyetem újraindítását előmozdítani hivatott törvénytervezet támogatása tárgyában.  

Kérem, hogy elsősorban fogadják elismerésemet következetes kiállásukért, amellyel 2004 óta 
újra és újra a hazai és a külföldi közvélemény elé terjesztik a Bolyai Tudományegyetem 
újraindításának kérdését. Való igaz: Európa teljes értékű polgáraiként is a megmaradásunk zálogának 
tekintett autonómiaformák, valamint az önálló oktatási rendszer megteremtésén kell elsősorban 
tovább munkálkodnunk. Intézményesen diszkriminált erdélyi magyarságunk jogfosztásának 
legkirívóbb példája pedig az, ahogy az államhatalom továbbra is elzárkózik a Bolyai 
Tudományegyetem visszaállítástól.  

A romániai magyaroknak alkotmányos joguk, hogy anyanyelvükön vehessenek részt az állami 
felsőoktatásban. A román politikai vezetés viszont példátlan módón szabotálja a romániai magyar 
adófizetők pénzének a magyar nyelvű felsőoktatásra való arányos visszafordítását. Statisztikai adat, 
hogy Romániában minden 400.000 lakosra jut egy államilag finanszírozott egyetem. Számarányát 
tekintve tehát 3 vagy 4 államilag finanszírozott magyar egyetem illetné romániai közösségünket. 
Statisztikai tény az is, hogy a magyar anyanyelvű diákok súlyosan alulreprezentáltak a romániai 
felsőoktatásban: a romániai magyarok 6,6%-os arányához képest a felsőoktatásban mindössze 4,4%-
uk van jelen, a magyarul tanulók aránya pedig megdöbbentően alacsony, alig 1,6%. A Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem erősen propagált „multikulturális jellegéről” mindannyian megbizonyosodhattunk 
akkor, amikor Hantz Pétert és Kovács Lehelt jogtalanul elcsapták állásukból, amiért magyar 
feliratokat próbáltak elhelyezni az egyetem épületében.  

Örömmel üdvözlöm tehát, és támogatom a Bolyai Kezdeményező Bizottságnak az állami a 
magyar egyetem újraindítását célzó törvénytervezetét. Szakértőink ott lesznek június 7-én a 
kolozsvári Bethlen Kata Diakóniai Központban rendezendő értelmiségi fórumon, melynek rendjén 
véglegesül a Parlamenthez benyújtandó törvénytervezet. Természetesen a széles körű aláírásgyűjtés 
megszervezésében minden rendelkezésünkre álló eszközzel a segítségükre leszünk.  

Végezetre ez úton kérem a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget és a Magyar Polgári 
Pártot, hogy e pártpolitikán felül álló, közösségi ügyet a maguk rendjén teljes támogatásukról 
biztosítsák.  

Tisztelettel és szeretettel küldöm üdvözletemet:  
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