A Magyar Polgári Párt válasza a Bolyai Kezdeményező Bizottság felhívására

Az erdélyi magyar felsőoktatás eddigi, terv nélküli – inkább ötletekre és
konjunktúrákra alapozott – fejlesztéséből adódó helyzetét csak hosszú távra szóló,
fenntartható, konszenzus által övezett tervvel lehet meghaladni.
Emlékeztetünk arra, hogy a magyar egyetem ügyében súlyos felelősség terheli Markó
Bélát, aki lemondott a Bolyai Egyetemről 1997-ben, 11 évvel ezelőtt. Horn Gyula Azok a
kilencvenes évek /Kossuth Kiadó, Budapest, 1999 című könyvének 464. oldalán így ír: "A
zárónapon kérésére együtt reggeliztem Markó Bélával. A legfontosabb, amit az RMDSZ
elnöke közölt: már nem ragaszkodnak ahhoz, hogy önálló magyar fakultást hozzanak létre a
kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen. Az egykori magyar egyetemet annak idején
erőszakkal szüntették meg, s hosszú évek alatt sem sikerült visszaállítani. Ezért Markó szerint
inkább egy magyar egyetemet kellene létrehozni valamelyik erdélyi városban. Ez jó
elképzelésnek tűnt a Babeş-Bolyai "visszamagyarosítása" helyett- így született meg aztán a
Petőfi-Schiller egyetem elvetélt ötlete és került holtvágányra a mai napig, a magyar egyetem
ügye. Úgyszintén szeretnénk emlékeztetni arra, hogy a kilencvenes évek elején közel félmillió
magyar aláírását gyűjtötték össze a Bolyai Egyetemért, de elsüllyesztették az illetékesek, a
mai napig nem lehet tudni, hogy mi lett a sorsa azoknak az aláírásoknak.
A Magyar Polgári Párt rendszerváltozást akar az erdélyi magyar közéletben és az
elavult RMDSZ politika helyett új lehetőséget kíván teremteni a felsőoktatás számára is, az
elmúlt két évtized elszalasztott vagy elhibázott kísérletei után. Felfogásunkban a magyar
oktatási intézményeknek a regionális és települési önkormányzatok, valamint az egyes
régiókon belül majdan létrejövő kulturális autonómia-tanácsok fenntartói hatáskörébe való
helyezését szorgalmazzuk. A Magyar Polgári Párt szerint e hosszú távú terv alapja az, hogy az
erdélyi magyar felsőoktatásnak két centrumát kell kialakítani: az egyiket Kolozsváron, a
másikat Székelyföldön. A magyar nyelvű felsőoktatás fejlesztésére vonatkozó szakmai
tervnek ezen az alapon kell – egyrészt – újragondolnia a Bolyai-tervet, másrészt kidolgoznia a
Székelyföldi Egyetem tervét. Székelyföld a jövő centruma kell legyen! Csak egy erős, sajátos
státusú önkormányzati régió tud változtatni azon a trenden, amely a Székelyföldet belső
peremterületként arra a sorsra kárhoztatta, hogy más régiók számára termelje meg a tudást, a
munkaerő erőforrást.
A Magyar Polgári Párt nagyra értékeli a BKB-nak, a Bolyai Egyetem visszaállítása
érdekében folytatott kitartó és következetes munkáját és támogat minden olyan
kezdeményezést, amely elősegíti hosszú távú elképzeléseink megvalósítását, akár egy olyan
törvénytervezet kidolgozását, amely a magyar tannyelvű, állami finanszírozású egyetem
újraindítása jelenthetné. Reméljük, hogy a Magyar Polgári Párt elképzelései és a BKB
törekvései új összefogást tudnak teremteni az erdélyi felsőoktatás fejlesztésre.
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