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Marosvásárhely, 2008. április 27.

Nyílt levél a romániai magyar politikai pártok és közképviseleti szervek vezetőihez
az állami magyar egyetem újraindítását előmozdítani hivatott törvénytervezet támogatása érdekében
Tisztelt Elnök Urak,
Az állami magyar egyetem újraindítása továbbra is az erdélyi magyarság egyik legfontosabb teljesítetlen
követelése. Míg Európa minden, százezernél nagyobb lélekszámú őshonos kisebbsége rendelkezik önálló, állami
finanszírozású anyanyelvű felsőoktatási intézménnyel, a romániai felsőoktatási intézmények – az egyetemi
autonómiára hivatkozva – rendre elutasítják a magyar tagozat intézményesítésére, illetve a nyelvi egyenlőség
biztosítására vonatkozó kéréseinket. Ennek következtében a magyar anyanyelvű diákok súlyosan
alulreprezentáltak a romániai felsőoktatásban: míg a magyarság aránya Romániában 6,6%, a felsőoktatásban
mindössze 4,4% magyar diák van jelen, és a magyarul tanulók aránya csak 1,6%.
Az elmúlt évek eseményei bebizonyították, hogy a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, valamint a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem által erőltetett „többnyelvűség” és „multikulturalizmus”
nem más, mint a magyar tagozat elnyomásának egy új, kifinomultabb formája. Ezt mi sem bizonyítja jobban,
mint az a tény, hogy ezekben az intézményekben csak elvétve találunk magyar dékánokat és tanszékvezetőket, a
magyar oktatók aránya kisebb a szükségesnél, és hiányos vagy teljességgel hiányzik a többnyelvű feliratozás.
Megoldást csakis a magyar tannyelvű, állami finanszírozású egyetem újraindítása jelenthetne. Ez a lépés egyben
a romániai magyar felsőoktatás végletes szétforgácsolódását is megelőzhetné. Terveink szerint a leendő állami
magyar egyetem felölelné a BBTE és a MOGYE magyar tagozatait, és biztosítaná a képzést azokon a területeken
is, amelyeken, habár nagy igény lenne rá, nem folyik magyar nyelvű képzés Romániában.
A Bolyai Kezdeményező Bizottság szorgalmazza egy törvénytervezet Románia parlamentjéhez történő
benyújtását, amely az állami magyar egyetem beindításáról rendelkezne. A törvénytervezetet népi
kezdeményezésként szeretnénk benyújtani. Célunk az, hogy több százezer aláírás összegyűjtése után senki ne
vonhassa kétségbe az erdélyi magyarság ezirányú igényét és eltökéltségét, továbbá a politikusaink se térhessenek
ki a kérdés napirendre tűzése elől – ahogyan az elmúlt években történt. A csatolt törvénytervezetet nyilvános
vitára kívánjuk bocsátani, a módosító javaslatokat az iroda@bolyai.eu drótposta címre várjuk; ezek a
www.bolyai.eu honlap „Törvénytervezet” főmenüpontjában lesznek megtekinthetők. A törvénytervezetet a
kolozsvári Bethlen Kata Diakóniai Központban, június 7-én rendezendő értelmiségi fórum véglegesítené.
Tisztelettel kérjük Önöket, 2008. május 15-ig jelezzék nyilvánosan, hogy felvállalják-e
kezdeményezésünk támogatását, készek-e segíteni a törvénytervezet véglegesítésében, és mozgósítanák-e
apparátusukat a szükséges számú aláírás összegyűjtése érdekében.
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