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Miért került le napirendről a kilencvenes években még sokat emlegetett Bolyai Egyetem?

A multikulturális felsőoktatás illúziója

A Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetemet ma multikul-
turális felsőoktatási intéz-

ményként tartja számon a buka-
resti szakminisztérium és a ko-
lozsvári egyetem román és ma-
gyar vezetősége egyaránt. A ma-
gyar felsőoktatásról készülő cik-
künkhöz azt szerettük volna 
megtudni, hogy 2018-ban mit je-
lent a multikulturalizmus. Az ezt 
szabályozó 2011-es törvény vajon 
mekkora autonómiát biztosít a 
magyar tagozat számára, illetve 
a mai magyar nyelvű oktatást az 
egyetem tanárai mennyire tart-
ják átmenetnek az önálló Bolyai 
Egyetem létrehozásához?

A kilencvenes években az 
önálló állami magyar egyete-
mért folytatott kemény vitákat 
átélt újságíró csodálkozva ta-
pasztalja, hogy az egyetem mai 
multikulturalizmusával elége-
dett magyar oktatók zöme a Bo-
lyai Egyetemet régmúlt idők le-
zárt történetének tartja, amely 
napjainkra elveszítette aktua-
litását.

A hivatalos álláspont mögött 
azonban ott van az anyagi és 
személyzeti gondokkal küszkö-
dő kétnyelvű egyetem útkeresé-
se, ahol sok szakon a magyar to-
vábbra is csak megtűrt, másod-
lagos nyelv – a kétnyelvű felirat-
ok hiányáról nem is beszélve. Az 
1990-ben alakult és alapszabály-
zatában az önálló állami magyar 
egyetemért küzdő Bolyai Tár-
saság elnöke megkeresésünk-
re annyit mondott, hogy szerve-
zetük különböző pályázatokkal 
a mai Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem keretében zajló oktatást 
támogatja, a Bolyai Egyetem visz-
szaállításával már rég nem fog-
lalkoznak...

Egyöntetű kiállás a Bolyai mellett

Nincs más választásunk, mint 
visszakanyarodni a kezdetek-
hez, a kilencvenes évek eleji „Bo-
lyai-lázhoz”, amikor az egyete-
men oktató magyar tanárok szin-
te kivétel nélkül kiálltak az önál-
ló állami magyar egyetem újra-
indítása mellett. Ezt bizonyítja a 
kolozsvári Szabadság című na-
pilap 1990. január 7-i lapszámá-
ban megjelent nyilatkozat, ame-
lyet az egyetem 168 aktív és nyu-
galmazott oktatója írt alá. A nyi-
latkozat többek között kitér a Bo-
lyai Egyetem 1959-es kénysze-
rű beolvasztására, ami „semmi-
képp nem szolgálhatta a romá-
nok és a magyarok közeledését, 
sőt indokolatlanul kölcsönös vá-
daskodások és bizalmatlanság 
forrásává vált.” Az aláírók kije-
lentik: „elengedhetetlen lépésnek 
tartjuk egy minden tekintetben 
korszerű, magyar tannyelvű tu-
dományegyetem megteremtését. 
(...) Az önálló kolozsvári magyar 
egyetem visszaállítása nem a ro-
mániai magyar nemzetiség elkü-
lönülését, hanem a Nemzeti Meg-
mentési Front által meghirdetett 

és részünkről, egyetemünk meg-
szűnése óta nagyon hiányolt tel-
jes, egyéni, és kollektív jogegyen-
lőség biztosítását jelenti”.

Akik soha nem gondolták 
komolyan

Kása Zoltán professzor (portrén-
kon) mintegy három évtizedet ta-
nított a Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetemen, amelynek 2000–2004 
között rektorhelyettese volt. A ki-
lencvenes években az önálló álla-
mi magyar egyetem újraindítása 
körüli szakmai viták egyik részt-
vevőjeként emlékezik az esemé-
nyekre. A Bolyai Társaság elődje-
ként létrejött Bolyai Bizottság ve-
zetőségi tagja volt, és ebben a mi-
nőségében több kolozsvári ma-
gyar oktatóval közösen küzdött 
több fronton is a Bolyai Egyetem 
újraindításáért.

A 2008 óta a Sapientia Erdé-
lyi Magyar Tudományegyete-
men oktató professzorral járjuk 
körül a romániai felsőoktatás 
multikulturalizmusát, ami szé-
pen hangzik, de Romániában so-
ha nem működött. A magyar ta-
nárok zöme ezzel a ténnyel köz-
vetlenül a rendszerváltás után 
már tisztában volt, így alakulha-
tott ki közös egységfront a Bolyai 
Egyetem újraindításáért.

„Pálfalvi Attila akkori tanügy-
miniszter-helyettes 1990 elején 
nagyon optimista volt. Balázs 
Sándorral közösen látogattuk 
meg Bukarestben, ahol úgy fogal-
mazott: hetek kérdése és a Bo-
lyai Egyetemről lesz törvény. Meg 

volt győződve, hogy 1990 őszétől 
a magyar diákok az újjáalakuló 
Bolyai Egyetem keretében kezd-
hetik el az új tanévet”.

A lelkesedés azonban rövid 
ideig tartott, mert Pálfalvit levál-
tották tisztségéből, és soha nem 
derült ki, mire alapozta túlzott 
optimizmusát. Kása Zoltán sze-
rint az akkori tanügyminiszter, 
Mihai Şora nyitott volt a magyar 
felsőoktatás újjászervezésére, 
de ehhez már akkor sem volt po-

litikai támogatottsága a rend-
szerváltás utáni első román kor-
mány részéről.

A Bolyai Egyetem ügye azon-
ban nyitott kérdés maradt. Az 
már a romániai magyar politi-
kum, az RMDSZ hozzáállását 
jelzi, hogy a későbbi lehetősé-
gek is elúsztak. A kolozsvári pro-
fesszor az 1993-ban megjelent 
akkreditációs törvényről beszél, 
amelynek előkészületeiről a Bu-
karestben tartózkodó RMDSZ-
politikusok és a korabeli tan-
ügy-minisztérium magyar állam-
titkára nem tájékoztatta a kolozs-
vári magyar egyetemi oktatókat, 
hogy a törvény megjelenéséig te-
tő alá lehessen hozni egy magyar 
nyelvű tanárképző főiskola alapí-
tó okiratát, ahogyan azt számos 
romániai városban – Nagyvárad-
tól Nagyszebenig és Szucsáváig – 
megtették a helyi egyetemalapító 
román körök. Az újonnan alapí-
tott román felsőoktatási intézmé-
nyeket az új törvény alapján ki-
vétel nélkül elfogadták, Kolozs-
váron azonban mégsem született 
meg a Bolyai Egyetem.

„A halogatásnak Neptun az 
előzménye, amikor az RMDSZ 
politikusai a mai multikulturális 
felsőoktatásról is kiegyeztek a 
román politikummal” – véli Ká-
sa Zoltán, és érvét egy történet-
tel is alátámasztja. Valamivel 
később az önálló magyar karok 
működéséről született részle-
tes dokumentációt adtak át Ko-
lozsváron az RMDSZ elnökének, 
Markó Bélának és Kötő József-
nek. A magyar oktatók részé-
ről jelen volt Vanek Ferenc, Pén-
tek János, Néda Árpád, Szilágyi 
Pál és Kása Zoltán. A találkozón 
Markó úgy fogalmazott: ez nehéz 
ügy, de próbálnak megoldást ta-
lálni rá. Az RMDSZ elnöke akkor 
hívta be Borbély László alelnököt, 
akiről kiderült, neki kellene az 
ügyet intéznie. Kása így emlék-
szik a történetre: „noha ő lett vol-
na az első számú érdekelt, Bor-
bély László csak rövid időre jött 
be, kezet fogott, és a dossziéval 
azonnal ki is lépett.” A jelenlévő 
tanároknak eleve rossz érzésük 
támadt, ami később be is igazoló-
dott: Borbély László semmit nem 
tett a Bolyai Egyetemért, sem a 
Babeş–Bolyai keretében műkö-
dő magyar karok létrehozásá-
ért. Kása szerint a sikertelenség 
fő oka abban keresendő, hogy az 
RMDSZ mindig eljátszotta: akar-
ja a Bolyai Egyetemet, de igazá-
ból soha nem gondolta komolyan. 

Ne áltassuk magunkat

Kása Zoltán tíz éve jött el a 
Babeş–Bolyairól, de utána még 
pár évig ott tanított. Úgy véli, az 
egyetemen belül ma lényegesen 
több a magyar tagozat autonó-
miája, mint a kilencvenes évek-
ben, de ez sem elegendő. „Ami-
kor eljöttem, több tanárkollégám 
haragudott rám, de később van, 
aki igazat adott, mert a saját bő-
rén tapasztalta, mennyire fel-

színes az egyetemen a román 
és magyar oktatók együttműkö-
dése” – magyarázza a tanintéz-
mény egykori oktatója.

A fő gondnak azt tartja, hogy 
a román szenátusnak kell rá-
bólintania minden magyar ké-
résre, aminek a kimenetele ma-
gyar szempontból eleve kér-
déses. Mint fogalmaz: „ne ál-
tassuk magunkat a romániai 
multikulturalizmussal, mert az 
nem működik. A Marosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszerésze-
ti Egyetemen (MOGYE-n) szinte 
sehogy, Kolozsváron pedig vala-
mivel jobban, de itt sem úgy, aho-
gyan mi szeretnénk”.  

Kérdésemre, hogy az egyetemi 
oktatók vajon miért nem akarnak 
őszintén beszélni e belső gon-
dokról, Kása úgy véli: „az embe-
rek nagy része nem hajlandó sa-
ját érdekét a közérdek mögé he-
lyezni. Ez sokkal egyszerűbb és 
könnyebb megoldás”. Másrészt 
a szakember úgy látja, az okta-

tók is tisztában vannak azzal, 
hogy egy új magyar egyetemet 
nagyon nehéz lenne létrehozni. 
A Sapientia, a Babeş–Bolyai, a 
Partiumi Egyetem és a MOGYE 
mellett egy új állami magyar 
egyetem indításában már keve-
sen hisznek. A megoldás nyilván 
az lenne, ha az új állami egye-
tem a meglévő magyar szako-
kat átvenné, de ezt legkevésbé a 
Babeş–Bolyai magyar oktatói tá-
mogatnák.

Hiányzó együttműködés

Hamar kiderült, hogy a magyar 
állami pénzzel létrehozott és 
fenntartott Sapientia Tudomány-
egyetem nem oldja meg az er-
délyi magyar önálló felsőokta-
tással szemben támasztott va-
lamennyi elvárást. Az elsősor-
ban műszaki oktatásra szako-
sodott Sapientiáról hiányoznak 
a tanári szakok, amelyek ma-
gyar nyelven ma szinte kizárólag 
csak a Babeş–Bolyain érhetők el. 
Annak ellenére, hogy a szakma 
tisztában van vele, az itteni ma-
gyar nyelvű tanárképzés gyen-
ge minőségű, a Sapientia veze-
tősége mégsem meri bevállalni 
e szakok beindítását. Ez egyféle 
nyílt konfrontációt eredményez-
ne a Babeş–Bolyaival, amelynek 
a vezetősége akár a bukaresti 
akkreditációs bizottság szintjén 
is keresztbe tenne a törekvésnek. 
Volt ennek már előzménye a csík-
szeredai kar esetében.

Sokat mond az a tény, hogy 
a Sapientia és a Babeş–Bolyai 
között ma semmiféle hivatalos 
együttműködés nincs az egyete-
mek vezetősége szintjén. Három 
évvel ezelőtt éppen Kása Zoltán 
szövegezte meg az együttműkö-
dés elvi alapjait, amivel a Babeş–
Bolyai rektorhelyettese, Soós 
Anna nem értett egyet. Azt kér-
te, a készülő iratban tüntessék 
fel: mindkét egyetem megtilt-
ja, hogy oktatói a másik egyete-
men tanítsanak. Habár a kérést 
a sapientiások furcsának tartot-
ták, mégis belementek a módosí-
tásba, hogy végre jöjjön létre in-
tézményes együttműködés a ma-
gyar tanárok között. A kijavított 
és elküldött szerződés aláírásá-
ra azonban három éve várnak. 
Mindez jól érzékelteti az erdélyi 
magyar felsőoktatáson belüli fe-
szültségeket. Szerencsére a ma-
gyar oktatók mindkét egyetem-
ről így is összejárnak a különbö-
ző tudományos fórumokra.

Ilyen előzmények után nem vé-
letlen, hogy a magyar felsőokta-
tás közös dolgait megvitatni hi-
vatott erdélyi magyar felsőokta-
tási fórum sem működik, ame-
lyen a Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem, a MOGYE és a Maros-
vásárhelyi Színművészeti Egye-
tem rektorhelyettesei, valamint 
a Partiumi Keresztény Egyetem, 
a Kolozsvári Protestáns Teológi-
ai Intézet és a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem rek-
torai vesznek részt.

A megoldás politikai kérdés

A felaprózódott és arctalan ro-
mániai magyar felsőoktatás jö-
vője egyelőre sok ismeretlenes 
egyenlet. Kása Zoltán lehetőség-
ként említi a Sapientia román 
és magyar állami támogatását, 
amely hosszabb távon a romá-
niai magyar állami felsőokta-
tás alapintézménye lehetne in-
tegrálva például a jó ideje sok vi-
hart kavaró magyar nyelvű ma-
rosvásárhelyi orvosképzést is. 
Ez utóbbihoz saját kórház is kel-
lene, de az egyetem 27 hektá-
ros marosvásárhelyi földterülete 
több mindenre elegendő. Mindez 
persze nem helyi szinten dől el, 
hanem a döntéshozó politikusok 
asztalán. Mint ahogy az egész 
romániai magyar felsőoktatás 
helyzetének megnyugtató ren-
dezése is tőlük függ.

MAKKAY JÓZSEF

A Bolyai Egyetem körüli rendszerváltás utáni vi-

ták a múlt ködébe vesznek. A Babeş–Bolyai Tu-

dományegyetem multikulturalizmusa még a 

magyar oktatókat is elkápráztatja, miközben 

többen állítják: nem ez az igazi megoldás. 

A hivatalos álláspont mögött azonban ott van az 
anyagi és személyzeti gondokkal küszködő kétnyelvű 
egyetem útkeresése, ahol sok szakon a magyar 
továbbra is csak megtűrt, másodlagos nyelv.

Sapientiás tanévnyitó: magyar-román állami támogatással
ez lehetne az önálló  magyar felsőoktatás alapja
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