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Barátaink, délvidéki nemzettársaink! 

Ma azért tüntetünk, mert másfél évtized alatt 
sem teljesült az erdélyi magyarság egyik legfőbb igé-
nye, a magyar oktatási nyelv ű  állami egyetem létreho-
zása, az 1959-ben önkényesen, az '56-os forradalmi 
megmozdulások megtorlásaként megszüntetett Bolyai 
Egyetem újraindítása. Jogos igénye ez az anyanyel-
vükön tanulni, érvényesülni vágyó magyar fiataloknak. 
Szimbolikusan is jogos restitúciós igénye ez az erdélyi 
magyar nemzeti közösségnek, amely annak idején ar-
culcsapásként élte meg a Bolyai Egyetem megsz űnte-
tését. Jogos igény és a megmaradás, a jöv őépítés 
alapvető  feltétele. Bizonyítani nem lehet, de tagadni 
sem, hogy az erdélyi magyarság tíz év alatt bekövetke-
zett kétszázezres, migrációs és asszimilációs veszte-
sége jelentős részben az egyetem hiányának követ-
kezménye, Az egyetem ugyanis a megalapozott pers-
pektívát és reményt jelenti azzal a megalapozatlan, 
kincstári optimizmussal szemben, amelyet a politika 
sugall. Ami most van a romániai magyar fels őoktatás-
ban, az éppen jöv őjét tekintve, bizonytalan. A kolozs-
vári egyetemen folyó magyar oktatás jogi, adminisztra-
tív és intézményi helyzetében továbbra is alárendelt, 
napi m űködésében és további létében ki van szolgál- 

tatva a többség jó- vagy rosszindulatának, a román po-
litika széljárásának. A magyar egyetem, a Sapientia és 
a Partium költségvetésében van kiszolgáltatva a ma-
gyarországi politikának. Ezek a bizonytalanságok 
okozzák, hogy a fiatalok közül sokan máshol keresik a 
biztosabb jövőt. Ehhez újabb ösztönzést és lökést ad-
hat a felsőoktatás mostani átszervezése, amely csak 
növeli a bizonytalanságot, és akadályozza a színvona-
las képzést, és lökést adhat az európai csatlakozással 
megnyíló világ a maga esélyeivel és csábításaival. Egy 
hajóban evezünk veletek, délvidéki barátaink. Ha van a 
sokat hangoztatott kulturális autonómiának fontos ele-
me, amelyet ti is jogosan igényeltek, akkor az az önál-
ló egyetem. Ebben és más közös törekvésünkben szo-
lidarizálnunk kell egymással. Az erdélyi tüntetéseken 
Csíkszeredában, Nagyváradon és Kolozsváron fel-
emeljük hangunkat a délvidéki magyarverések ellen is. 
Kinyilvánítjuk szolidaritásunkat, ugyanakkor az erdélyi 
tüntetések szervező i a Magyar Ifjúsági Tanács, a Bolyai 
Kezdeményező  Bizottság, az Erdélyi Magyar Ifjak, az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Oktatási Szakbizott-
ság, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség megköszönik 
a ti együttérzéseteket. Köszönöm a figyelmet. 
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