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„Nincs lehetetlen”
A semmiből egy új világot teremtett az erdélyi magyarság a Sapientia által
• Első tanévnyitójá-
nak 20. évfordulóját 
ünnepelte Csíksze-
redában a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem a hétvé-
gén. A kétnapos ren-
dezvény első napján, 
szombaton egyebek 
közt pódiumbeszélge-
tést tartottak, amelyen 
érdekes háttérinformá-
ciókat osztottak meg a 
meghívottak.

I S Z L A I  K ATA L I N

A Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem (EMTE) 
a 2012-es intézményi akk-

reditáció óta az első tanévnyitó 
évfordulóján rendezi meg az Egye-
tem Napja nevű eseményt. Az idei 
alkalom azért volt különleges, mert 
a felsőoktatási intézmény húsz éve, 
2001. október 3-án nyitotta meg ka-
puit. A kerek évfordulót kétnapos 
rendezvénnyel Csíkszeredában 
ünnepelte az egyetem, ennek része-
ként tartottak szombaton egyebek 
közt egy pódiumbeszélgetést. Kató 
Béla, az Erdélyi Református Egy-
házkerület püspöke, a Sapientia 
Alapítvány elnöke, Tonk Márton, 
a Sapientia EMTE rektora, Kása 
Zoltán, a Sapientia EMTE korábbi 
rektorhelyettese, egykori szenátu-
si elnöke és Lázár Ede, az egyetem 
csíkszeredai karának dékánja szá-
mos érdekességet osztott meg az ér-
deklődőkkel a nagy aulában.

Hiánycikknek számító szakok

Farkas Emőd (irodavezető, Sapien-
tia Alapítvány) moderátor kérésére 

a meghívottak először a kezdetekre 
emlékeztek vissza, felelevenítették, 
miként kerültek kapcsolatba az 
egyetemmel, ezt követően pedig ál-
talánosabb témák kerültek teríték-
re. Első ízben arról esett szó, hogy 
miért lett több kar, miért éppen a 
meglévő helyszíneket választották 
és miként állt össze a szakkínálat. 
Kató Béla kiemelte: az indulás óta 
szempont az, hogy olyan szakokat 
indítsanak el, amelyek az állami 
egyetemi oktatásban hiánycikknek 
számítanak. Abban viszont, hogy 
pontosan mikor, hol és mi valósult 
meg, mindig közrejátszott az embe-
ri tényező is. Kása Zoltán arról be-
szélt, hogy a legelején Marosvásár-
hely nem is szerepelt a tervekben 
helyszínként, azt, hogy mégis épült 
ott egyetem, a helybéliek harcol-
ták ki. Mint fogalmazott, az utolsó 
percben ugrottak fel az utolsó va-
gonra, azóta azonban a mozdonyt 
megcserélték, hiszen a diáklétszám 
és a szakkínálat szempontjából is 

élen jár a marosvásárhelyi kar. Be-
szélt továbbá egy egyezségről, amit 
többek között a Sapientia EMTE 
kötött a Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetemmel arra vonatkozóan, 
hogy ne indítsák ugyanazokat a 
szakokat. Ezt Kása bevallása sze-
rint mindkét fél megszegte az idők 
során, de csak olyan mértékben, 
hogy ne befolyásolják kedvezőt-
lenül egymás működését. A Sapi-
entia indított például informatika 
szakot, de ez iránt akkora az érdek-
lődés, hogy minden felsőoktatási 
intézményben betelnek a helyek. 
Ugyanígy viszont a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem is indított kör-
nyezettudomány szakot magyar 
diákok számára azt követően, hogy 
a Sapientián már működött ilyen 
képzés. Lázár Ede a gondolatme-
nethez kapcsolódva kiemelte: az 
említett szabály létjogosultságát 
nem kérdőjelezi meg, de minden-
képpen erős korlátot jelentett a Sa-
pientiának az elmúlt húsz évben. 

„Ha főáramú szakokkal tudtunk 
volna a keresletnek megfelelően in-
dítani, jóval egyszerűbb lett volna 
a működésünk” – ismerte el.

Hinni kell benne 

A továbbiakban a  meghívottak  ar-
ra tértek ki, hogy hol látják a Sa-
pientiát a többi egyetem között. 
Ezzel kapcsolatban Tonk Márton 
elmondta, mára kialakult az erdélyi 
magyar magánegyetemi hálózat, 
amelyhez három intézmény tarto-
zik: a Sapientia EMTE, a Partiumi 
Keresztény Egyetem és a Kolozsvári 
Protestáns Teológiai Intézet. Az sem 
titok továbbá, hogy ezen három in-
tézmény között előkészítés alatt áll 
egy olyan dokumentum, amely jogi 
értelemben is létrehozza az egyete-
mi konzorciumot. Ezáltal számos 
lehetőség nyílik meg előttük, pél-
dául jóval könnyebb lesz doktori 
iskolákat indítaniuk együtt, mint 
külön-külön.

A pódiumbeszélgetés utolsó 
kérdéseként a moderátor arra volt 
kíváncsi, hogy mi volt az elmúlt 
húsz év legnagyobb megvalósítása 
a meghívottak szerint. Számos fon-
tos pillanat elhangzott, a legmeg-
határozóbb választ azonban Kató 
Béla adta. Mint fogalmazott, 
a legnagyobb megvalósítás 
az, hogy a semmiből egy új 
világot teremtett az erdélyi 
magyarság. „Se diák nem 
volt, se tanár, se épület. Ma 
minden van már. Ha ez nem 
a csoda kategóriába tartozik, 
akkor mi? Ilyen módon, ilyen rövid 
idő alatt ezt nem tették meg sok he-
lyen. A felmérésekben a nyolcvana-
dik helyről indultunk, és ma már a 
huszadik helyen van az egyetem. 
Nincs lehetetlen. Bármit meg lehet 
csinálni,  csak hinni kell benne” – 
húzta alá.

Ritkán hallott történetek. Számos 

érdekes téma került terítékre 

a szombati pódiumbeszélgetésen

▴  F OT Ó :  V E R E S N Á N D O R

MOL N Á R R AJ MON D

A hétvégi esemény szombati nap-
jára különleges programmal is 

készült a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem (EMTE) Csíksze-
redában: az intézmény parkolójában 
kialakított színpadon fellépett DJ 

Smoothnoise, őt Szabó Balázs Ban-
dájának koncertje követte, majd DJ 
Venom (Halott Pénz) buliján tombol-
hattak az egyetemisták és az érdek-
lődők.

Kivilágított épület

A 17 órakor kezdődött rendezvényre 
több százan voltak kíváncsiak, míg 

a koncerten inkább az idősebb 
korosztály képviseltette 
magát, a bulira megtelt a 
hátsó udvar fi atalokkal. Az 
esemény rendkívül hangu-
latos volt, hiszen a csíksze-
redai kar épületének teljes 
egésze több színben pom-
pázott közben. 

Színekben pompázó épület, koncertek és buli az Egyetem Napján
• Koncerttel és bulival ünnepelte szombaton késő dél-
utántól éjfélig az Egyetem Napját a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem (EMTE). Az évfordulós esemény 
alkalmából az épületet is kivilágították Csíkszeredában. 

Zöld megvilágításban az egyetem 

csíkszeredai épülete 

◂  F OT Ó : P I N T I  AT T I L A




