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Dr. Rostás Zoltán a Sapientia – EMTE Csík-
szeredai Karának a sorban következő 
harmadik dékánja. Az egyetemi éveket 
követően újságíró és szerkesztő volt, 
majd a rendszerváltás után a Bukaresti 
Tudományegyet emen kezdett tanítani. 
A Sapientia életében is meghatározó 
szerepet vállalt több, a mai napig az 
egyetemen dolgozó kollégájával, barát-
jával együtt. 

Dr. Rostás Zoltán 1946 
decemberében született 
Szé kelyudvarhelyen, értel

miségi családban, szülei mindket
ten tanítók voltak. Előbb Szé kely
derzsen, azután Parajdon, Ke resz
túron, Erdőszent györgyön, Ma
ros vá sárhelyen élt és nevelkedett. 
Középiskolai tanulmányait Maros
vásárhelyen, az egyetemet pedig 
Ko lozs váron a Babeș–Bolyai Tudo
mányegyetemen végezte. Életútján 
ettől a ponttól kezdve beszélhetünk 
tulajdonképpen a tudomány iránti ér
deklődés kialakulásáról is. A filozófia 
szakra iratkozott be, de a másodévvel 
kezdődően, amint a szociológiát is
mét oktatni kezdték az egyetemen, 
illetve visszakerült az akadémiai 
kutatási rendszerbe, ebbe az irányba 
szakosodott. Egyetemi évfolyam
társaival együtt elsőként vett rész 
szociológiai terepkutatásban. A szo
ciológia visszaállítása 1965ben nagy 
jelentőséggel bírt, mert közel másfél 
évtizeden át ezt a tudományágat til
tották. – A szociológia úgynevezett 
„burzsoá” áltudománynak számított 
– emlékeztetett a szociológus. 

A szakmailag bejárt út 

1970ben, az egyetem befejezése 
után a sajtóban helyezkedett el, mi
után már két évet tevékenykedett a 
diáksajtóban. Pályafutását a Román 
Televízió bukaresti magyar adás 
szerkesztőségében kezdte, 1974ig 
szerkesztő volt, 1977g a rádiónál 
folytatta. – A médiában is arra tö

rekedtem, hogy ne maradjak túl
ságosan hírlapírói szinten, helyette 
sokkal inkább a szociológiai mód
szereket használjam az újságírásban 
is – mondta az egykori dékán, majd 
hozzátette: – Ez nem volt egyszerű, 
de próbáltam szociológus szemmel 
járnikelni a világban. Ezt követően 
1992ig a bukaresti A Hét kulturális 
hetilap szerkesztőjeként tevékeny
kedett, a tudományos rovatban, majd 
szerkesztőségi főtitkárként. – Ezek
ben az években még inkább tágult 
a szociológusi érdeklődésem. Ez a 
lap társadalomtudományok tekin
tetében egyedülállónak számított, 
nem igazán volt versenytársunk – je
gyezte meg dr. Rostás Zoltán. – A 
Korunknak voltak hasonló érdekes 
cikkei a témában, azonban nem volt 
folytonosság. Ugyanakkor részt vett 
a hetilap TETT című tudományos 
melléklete szerkesztésében is. – A 
melléklet szerkesztésében rendkívül 
fiatal és tehetséges csapatot sikerült 
bevonnom, nagyon sokan közülük 
éppen Csíkszeredából származtak. 
Ez közrejátszott abban is, hogy ké

sőbb Csíkszeredában hoztuk létre 
a Társadalomtudományi tanszéket, 
miután a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem terve konkreti
zálódott. 

A Sapientián végzett munkájáról, 
illetve itt betöltött szerepéről 

A rendszerváltást követően, 1991től 
a Bukaresti Tudományegyetem Új
ságírás és Kommunikációtudomány 
Karának adjunktusa, majd docen
se. Ez a tény fontos volt a Sapientia 
szempontjából is, ugyanis úgy lehe
tett új szakot alapítani 2000ben, 
hogy ha a kezdeményezője legalább 
docensi fokozattal rendelkezett. 

– Az egyetem első évei, mint 
ahogyan lenni szokott, eléggé za
varosak voltak. Sok ember meg
fordult az intézményben, anélkül, 
hogy lett volna képesítése, azonban 
rendelkezett némi politikai hát
térrel – emelte ki az egyik kezdeti 
gondot a Sapientiával kapcsolatban 
a volt dékán, majd egy konkrét pél
dát is említett. 

– Minden helyszínen, legyen szó 
a kolozsváritól a vásárhelyiig, egy
egy dékánja volt. Itt Csíkszeredában 
kitalálták, hogy legyen kettő. Ez oko
zott némi bosszúságot, bár az okta
tást nem befolyásolta – tette hozzá. 
Jómaga dr. Györfi Jenő után követke
zett a dékánok sorában, míg a dékáni 
pozícióban helyét dr. Biró A. Zoltán 
vette át a szak akkreditációja után. Fő 
feladatának tekintette, hogy annyi fi
atal szociológust alkalmazzon, ahány 
elegendő és megfelelő a kari akkredi
táció megszerzéséhez. 

– Tulajdonképpen az én időm
ben alkalmaztuk azokat a személye
ket, akik azóta is a Társadalomtudo
mányok tanszékének oktatói, mint 
Biró Zoltán, Bodó Julianna, Bakó 
Rozi, Bálint Blanka, Bálint Gyöngyi, 
Telegdy Balázs. Mivel Bukarestben 
doktorátusvezető és tanszékvezető 
is volt, dr. Rostás Zoltán többé nem 
tölthette be ezt a funkciót.

– Átadtam a stafétabotot dr. Biró 
A. Zoltának, hogy a továbbiakban ő 
vezesse a kart – mondta a professzor. 
Ezután sem vált meg a szaktól, mai 
napig óraadó tanár az egyetemen. 
Az egykori dékán egy másik fontos 
eredményre is felhívta a figyelmem. 

– A szak Vidékfejlesztés néven 
indult. Ezt a szakot a központi felső
oktatási irányítószerv összevonta és 
lecsökkentette a szakok számát. Két 
választási lehetőség maradt, vagy 
közgazdász, vagy szociológia vona
lon haladunk. Mivel közgazdaság 
már volt, ezért az utóbbi érdekében 
jártam el Bukarestben. Továbbá meg
alapítottuk a Kommunikáció szakot 
is. Végül is az évek azt bizonyítják, 
hogy szükség volt rá, mert a szakot 
mai napig nagy érdeklődés övezi. Ez 
a szak magába foglalja az újságírástól 
kezdve, a reklámok készítésén át, a 
PR és a szervezeti kommunikáci
ós szakmát egyaránt – összegezte a 
professzor. Kiemelte: az induló Sa
pientia egyik nagy problémája iga
zából az volt – ez általában minden 

fiatal egyetemre érvényes –, hogy a 
fiatalok is, a szülők is bizalmatlanok 
az egyetemmel szemben. A diákok 
inkább a régi, nagy múlttal rendelke
ző egyetemekre iratkoznak be, mint 
a Babeș–Bolyai vagy a Temesvári Tu
dományegyetem. 

A jelenről

A professzor ugyanakkor azt is 
elmondta: egyszerre bukaresti és 
marosvásárhelyi, de leginkább uta
zó. Dr. Rostás Zoltán tulajdonkép
pen egész életében utazott, mint 
mondta, élete nagy részét terepen 
töltötte. 

– Bár nem vagyok a Sapientia 
tanári állományának tagja, mégis lét
szükségletemmé vált, hogy továbbra 
is tanítsak itt. A középiskolai éveim 
Marosvásárhelyen zajlottak, ezért 
marosvásárhelyivé is váltam, annak 
ellenére, hogy Bukarestben töltöttem 
az utóbbi ötven évemet. Legalább 
annyit voltam otthonos az ország más 
városaiban, mert terepjáróújságíró 
voltam. Hogy ha jobban belegondo
lok, Bukarestet nem ismerem jobban, 
mint mondjuk Kolozsvárt, Csíksze
redát vagy éppen Marosvásárhelyt. 
Mindig oda utaztam, ahol magyar 
kutatók éltek, azt is mondhatnám, 
hogy inkább a vonat volt a lakhelyem 
– jegyezte meg mosolyogva az idős 
szociológus. 

– Természetesen Bukaresthez 
köt a szociológia doktori iskola is. 
Többek között olyan személyek 
doktoráltak a kezeim alatt, mint 
dr. Telegdy Balázs, vagy a váradi 
Partium Egyetemen tanító dr. Szé
kedi Levente. A magánéletemet is 
gya korlatilag a szakma irányította. 
Most valamivel többet vagyok Ma
rosvásárhelyen, mint Bukarestben, 
sőt többet lennék Csíkszeredában 
is, csak ezt az online oktatás nem te
szi lehetővé – zárta beszélgetésün
ket dr. Rostás Zoltán. 

Vlaicu Lajos

DR. ROSTÁS ZOLTÁN, A CSÍKSZEREDAI KAR HARMADIK DÉKÁNJA 

A szakmai irányultság egész pályáját végigkísérte

A Sapientia – EMTE Csíkszeredai Kar Tár-
sadalomtudományi Tanszékének szer- 
vezésében első alkalommal rendezték 
meg a humánerőforrás szakmai napo-
kat. Dr. Nistor Laura humánerőforrás 
szakfelelős, dr. Bakó Rozália tanszék-
vezető és dr. Bálint Blanka szervezték 
az eseményt. Közülük dr. Bálint Blanka 
beszélt lapunknak az eseményről.

Bagoly Anabella

A társadalomtudományi sza
kok esetében kiemelt hang
súlyt helyeznek a gyakorlati 

képzésre. Ennek az irányvonalnak a 

kiterjesztését szolgálta a humánerő
forrás (HR) szakmai napok kétna
pos előadássorozat. Felépítésének 
tekintetében a frontális bemutatók 
mellett interaktív tevékenységek is 
teret kaptak. A résztvevők konkrét 
HR feladatkörökben is kipróbálhat
ták magukat – nyilatkozta dr. Bálint 
Blanka. Azt is elmesélte, hogy a HR 
szakma népszerűsítése egyaránt a 
célkitűzések közt szerepelt, aminek 
következtében nyitott programként 
szervezték a rendezvény. A volt hall
gatók és a jelenlegi hallgatók közötti 
ún. kérdezzfelelek esemény szintén 

sikeresnek bizonyult. Itt az egye
tem azon végzett hallgatói meséltek 
tapasztalataikról és az egyetemen 
szerzett tudás hasznosításáról, akik
nek sikerült a humánerőforrás mun
katerületén elhelyezkedniük. A ren
dezvény sikerességét egyértelműen 
pozitívan értékelte a megkérdezett 
szervező: „Sikeresnek ítéljük meg 
az eseményt. Szinte percre ponto
san tartottuk az időkereteket, volt 
hallgatóság, aktív résztvevők, tovább 
lendítő kérdések.” A résztvevők 
visszajelzései alapján megfogalmazó
dott a rendezvény iránti szükséglet. 

A jövőre vonatkozó tervek között 
szerepel ilyen jellegű szakmai napok 
szervezése évi rendszerességgel. 
A vírushelyzet következtében ez a 
rendezvény is illeszkedik a rendha
gyó körülmények között megszer
vezett események sorába. Az online 
tér előnyeiről is beszámolt dr. Bálint 
Blanka, megemlítve, hogy sikerült 
magyarországi előadókat is elhívni. 
A fizikai távolság nem akadályozta 
a rendezvényhez való csatlakozást, 
más teendők mellett is részt tudtak 
venni az érdeklődők a szakmai elő
adásokon. Természetesen a kávé

szünetben kicserélt gondolatokat, a 
személyes találkozások örömét nem 
tudta az online esemény pótolni. A 
digitális tér lehetőségeit a fizikai tér 
előnyeivel ötvözve szeretnék a szer
vezők kiküszöbölni hiányosságaikat: 
külföldi előadók számára is elérhe
tővé tenni jövőre az eseményt. Ismé
telten meghívni határon túli szakem
bereket, bekapcsolódási lehetőséget 
biztosítani minden érdeklődőnek, 
de természetesen, amennyiben a jár
ványügyi intézkedések engedik, a 
helyiek számára megteremteni a va
lós találkozások varázsát.

ÚJABB ONLINE RENDEZVÉNY

Az első humánerőforrás szakmai napok


