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AZ AMERIKAI MAGYAR SZÖVETSÉG ELÍTÉLI AZ EMBERI JOGOK LEGÚJABB ROMÁNIAI 
MEGSÉRTÉSÉT 

SZANKCIÓK A BABES-BOLYAI EGYETEM MAGYAR TANÁRAI ELLEN, AKIK A 
KÉTNYELVŰSÉG BEVEZETÉSÉT SZORGALMAZTÁK 

 
Az 1906-ban alapított Amerikai Magyar Szövetség az amerikai magyar közösség keresztmetszetét képviselő 
gyűjtőszervezet, amely a demokráciát, emberi és kisebbségi jogokat támogatja Közép- és Kelet Európában. A 
Szövetség mindenkor figyelemmel követte a Romániában élő magyar közösség* helyzetét. 
 
Annak ellenére, hogy Románia NATO-tag és 2007. januárjától belép az EÚ-ba, megkérdőjelezhetetlen adatok 
bizonyítják, hogy a törvényei és eljárásai továbbra sem felelnek meg az emberi és kisebbségi jogok európai és 
Nyugati normáinak. Elegendő néhány ilyen példára hivatkoznunk. Több mind másfél évtizeddel a kommunizmus 
bukása után, Románia továbbra sem váltotta be az országban élő magyar kisebbségnek tett ígéreteit. Ameddig 
Bukarest bőkezűen támogatja a görögkeleti (orthodox) egyházat, amelyik kiterjedt templomépítkezést folytat, a 
kommunizmus idején illegálisan elkobzott mintegy 2.000 magyar egyházi- és közösségi ingatlan csupán kis 
hányadát juttatta vissza jogos tulajdonosainak. Románia nap mint nap megtagadja az anyanyelvű oktatás 
biztosítását, amit az alkotmány szavatol. Mi több: Románia nem állította vissza a kolozsvári külön állami magyar 
egyetemet Cluj-Napoca/Kolozsvár városában és nem fogadta el a kisebbségi törvényt. A Székelyföld jogos 
autonómia kérelmét úgyszólván árulásként kezelik.  
 
Az emberi jogokat súlyosan megsértették az elmúlt hónapban, amikor két magyar oktatót – Hantz Pétert és Kovács 
Lehelt – elbocsátottak a Babes-Bolyai Tudományegyetemről azért, mert az úgynevezett multikulturális 
intézményben, a román feliratok alá magyar nyelvű feliratokat helyeztek. Hangsúlyoznunk kell, hogy az egyetem 
vezetősége már 2006. január 10-én engedélyezte a magyar feliratok elhelyezését, de mindaddig elodázták, ameddig 
Hantz tanár úr életbe akarta léptetni az egyetem határozatát.   
 
Romániát nyilvánosan és személyes kapcsolatok által is ösztönözni kell arra, hogy toleráns társadalmat építsen, 
betartsa a magyar és más kisebbségek jogait, és betartsa a törvényeit, bizonyossággá alakítva ígéreteit. Ez igazi 
demokráciát vezetne be Romániában, továbbá megszüntetné a hátrányos megkülönböztetés és intolerancia által 
okozott feszültségeket. E folyamat első lépése lenne a Babes-Bolyai Egyetem két tanárának azonnali újra felvétele, 
a kétnyelvű feliratok elhelyezése és az önálló magyar karok létrehozása az egyetemen. 
 
Washington, D.C. 
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*Románia lakossága 21 millió, közülük1,5 millióan magyar nemzetiségűek, azaz az összlakosság 7.1%-a. 
 


