
Dr. Tapodi Zsuzsa irodalomtörténész, 
a Sapientia – EMTE Csíkszeredai Kar 
Humántudományi Intézetének pro-
fesszora, 2007–2016 között tanszék-
vezetője, jelentős szerepet játszott az 
összehasonlító irodalomtudomány szak-
ká fejlesztésében. Sokrétű, gazdag 
munkássága előtt tisztelegnek tanítvá-
nyai, pályatársai, kollégái az őt köszöntő 
születésnapi kötettel. A Zsuzsa könyve. 
Tanulmányok Tapodi Zsuzsa születés-
napjára című kötet az Erdélyi Múzeum-
Egyesület kiadásában jelent meg, dr. La-
jos Katalin és dr. Pieldner Judit egyetemi 
oktatók szerkesztésében.

– Mikor szerzett tudomást arról, 
hogy készülőben van egy szülinapi 
kötet, amelyet a kollégái, pályatársai 
és egykori tanítványai szövegeiből 
állítottak össze?

– Azt sejtettem, hogy fel fognak 
köszönteni a munkatársaim, mert 
tanszéki értekezletre hívtak, köte-
lező jelenléttel. A kötetről viszont 
csak helyben értesültem. Ami igazán 
megható volt – mivel a megjelentetés 
folyamata a vártnál hosszabbra sike-
rült –, az, hogy a születésnapomon 
egyedi példánnyal leptek meg. Van 
egy olyan könyvem, ami csak nekem 
szól, senki más nem rendelkezik 
másodpéldánnyal. Ez a pluszfeladat 
nyilván sok munkát igényelt a szer-
kesztő kolléganők, dr. Lajos Katalin 
és dr. Pieldner Judit részéről. Ennek 
a kiadványnak a tartalma nem azonos 
a köszöntő-kötetével. Több, sze-
mélyes hangú emlékezést, méltatást 
tartalmaz és a tulajdonképpeni kötet 
ígéretét: a nagy könyvbe került ta-
nulmányok rezüméit. És a fedőlapot 
tervező Szabó Szilárd szép fotóit.

– Mit jelent Ön számára a könyv 
és a bemutató?

– Tréfásan azt szoktam mondani, 
a méltó halált úgy képzelem el, hogy 
rám omlik egy könyvespolc, köny-
vek ütnek agyon. Bár az alternatív 
médiumok egyre nagyobb szerepet 
töltenek be napjaink kultúrájában, 
meggyőződésem, hogy a könyvekről 
és az általuk terjesztett értékekről 
nem szabad lemondanunk. Minden 
könyvesbolti látogatás ellenállhatat-
lan csábítást jelent számomra ma is. 
Igazi öröm tehát, hogy egy ilyen ér-
tékes kiadvány ürügyéül szolgálhat-
tam. Szép kivitelezésű, vaskos kötet, 
34 tanulmányból és két köszöntő-, 
méltató szövegből állították össze a 
szerkesztők. A szerzők pedig kü-

lönböző hazai és külföldi egyetemen 
oktató, kutató kollégák Brassóból, 
Bukarestből, Újvidékről, Rómá-
ból, Kolozsvárról, Nagyszebenből, 
Nagyváradról, Pécsről és Szófi ából. 
Olyanok, akikkel együtt dolgoz-
tunk, kutattunk, közös az érdeklődé-
sünk. Különös elégtételt jelent a volt 
hallgatók szeretete, annak a megta-
pasztalása, hogy folytatják a tanszé-
ken megkezdett kutatómunkát, és 
kiváló szövegekkel tisztelték meg 
a kétnyelvű kiadványt. Szívügyem a
kultúrák közötti közvetítés, egymás 
tisztelete és megbecsülése, ezért is 
esik jól a román kollégák hozzájárulá-
sa a kötet létrejöttéhez. És az is nagy 
öröm, hogy egy-egy tanulmány idézi, 
továbbfejleszti a gondolataimat, te-
hát bebizonyosodik, hogy azok ter-
mékeny talajra találtak a szakmában.

– Beszélne egy keveset a Sapientián 
betöltött értékteremtő munkájáról? 
Mióta tagja az egyetem tanári tes-
tületének, milyen főbb mozzanatokat 
emelne ki az itt töltött évekből?

– Az indulást követő évben, 
2002-ben csatlakoztam a Sapientia 
– EMTE humántudományokat ok-
tató tanszékéhez, a Bukaresti Egye-
temen betöltött állásomat cseréltem 
el Csíkszeredáért. Magyar műve-
lődéstörténetet és összehasonlító 
irodalmat tanítottam, utóbbi tárgyat 
megszakítás nélkül oktatom azóta is. 
Több akkreditációs vizsgálatra kel-
lett egész nagy dokumentumhalmazt 
készíteni a húsz év alatt: két intéz-
ményi akkreditáció és két új szak (a 
Világ- és összehasonlító irodalom- 

angol nyelv és irodalom alapképzés 
és a Fordító-tolmács mesterképzés) 
indítása is sok munkát igényelt. A vi-
lág- és összehasonlító irodalom kép-
zés szakfelelőseként nekem kellett 
kitalálni a tanrendet, ez igazán szép 
kihívás. Átérzem a kánonalakító sze-
rep felelősségét. Öröm, hogy egyre 
jobban felkészült hallgatók hagyják 
el az intézményt, elégtétel számunk-
ra, ha megállják a helyüket a munka-
erőpiacon.

– Professzori címmel rendelkezik, 
2021-ben az irodalomtudomány te-
rületén kifejtett kutatói, oktatói, szer-
vezői tevékenysége elismeréseképpen az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület tiszteleti 
tagjává választották. Mit jelent Ön 
számára az irodalom? 

– Munkát, szórakozást, bele-
feledkezést, kikapcsolódást, a sza-
badság megélését. Kár, hogy nincs 
több időm rá!

– Esetleg, ha bárkinek üzenne, vagy 
köszönetét fejezné ki, kérem, ossza meg 
az olvasókkal!

– Köszönöm a kötetek szerkesz-
tőinek és szerzőinek, hogy vállalták 
a létrehozással járó munkát és arról 
is gondoskodnak, hogy a nagykö-
zönség is tudomást szerezhessen 
ezekről a fi lológusi teljesítmények-
ről! A legfontosabb, személyes ér-
téke számomra a Zsuzsa könyvének 
az a megbecsülés és szeretet, ami 
lapjaiból felém árad, és ami minden-
nél többet ér!

Vlaicu Lajos

BESZÉLGETÉS DR. TAPODI ZSUZSANNA-MÓNIKA PROFESSZORRAL

Születésnapi meglepetéskötet

ZSUZSA KÖNYVE

A klasszikus értelemben 
vett humán értelmiségi

A Zsuzsa könyve. Tanulmányok Tapodi 
Zsuzsa születésnapjára című kötet az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadásá-
ban jelent meg, dr. Lajos Katalin és 
dr. Pieldner Judit egyetemi oktatók 
szerkesztésében. A tanulmánykötet 
szerkesztői a tegnap mutatták be a 
Kájoni János Megyei Könyvtárban az 
ünnepelt, a meghívott szerzők, pá-
lyatársak, egykori és mai tanítványok 
jelenlétében. Tapodi Zsuzsa egyetemi 
oktatóként több mint félszáz állam-
vizsga és mesteri dolgozat irányítója 
volt, több egykori tanítványa dolgozik 
jelenleg a felsőoktatásban.

V. L.

Dr. Tapodi Zsuzsanna-Mó-
nika irodalomtörténész, 
a Sapientia – EMTE 

Csíkszeredai Kar Humántudo-
mányi Intézetének professzora, 
tanszékvezető. Sokrétű, gazdag 
munkássága előtt tisztelegnek ta-
nítványai, pályatársai, kollégái az 
őt köszöntő születésnapi kötettel, 
amely mintegy 34 tanulmányt fog-
lal magába. 

Az összehasonlító és világiro-
dalmi kutatások területén számos 
szakmai konferenciát szervezett. 
Oktatói munkássága mellett gaz-
dag tudományos tevékenységet 
fejt ki. Széles körű szakmai ér-
deklődését publikációi is jelzik 
– szerzői kötetei, húsz általa szer-
kesztett kiadvány, szakmai for-
dítások, magyar és idegen nyelvű 
tanulmányok – az összehasonlító 
irodalomtudomány, az imagológia, 
a kanonizáció, az irodalmi for-
dítástudomány terén hoznak új 
szempontokat és felismeréseket. 
Több szakmai egyesületben tevé-
kenykedik. Munkásságát szakmai 
díjakkal ismerték el, az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület dr. Tapodi 
Zsuzsát az irodalomtudomány te-

rületén kifejtett kutatói, oktatói, 
szervezői tevékenysége elismeré-
seképpen 2021-ben tiszteleti tag-
gá választotta.

Dr. Pieldner Judit egyete-
mi docens, a kötet társszerzője 
megköszönte a szerzőknek, hogy 
vállalták az összeesküvést a kötet 
létrejöttéért.

– Kimondottan az ünnepelt 
közeli ismerősei írtak a kötetbe, 
illetve a cím egyszerű és kissé bib-
liai vonatkozást is takar – jegyezte 
meg a társszerkesztő.

Dr. Lajos Katalin egyetemi 
adjunktus a szerkesztőpáros má-
sik tagja szintén köszönetét fejez-
te ki mindazoknak, akik hozzájá-
rultak a kötet létrejöttéhez.

– Román és magyar szerzők 
írásai egyaránt megtalálhatók ben-
ne, illetve az irodalmon túl az ün-
nepelt egyéb kapcsolati hálójára is 
elkalauzolják az olvasót, Zsuzsa 
interdiszciplináris munkásságát is-
merhetjük meg – mondta dr. Lajos 
Katalin.

Kiemelte: az ünnepelt hatása 
közvetve és közvetlenül is megje-
lenik a könyvben. Pieldner Judit 
elmondta, a kötetben elsősorban 
az irodalmi szövegek révén ér-
zékelhető az ünnepelt közvetlen 
hatása. A nyelvészet-, fordítástu-
domány és néprajz témához pedig 
közvetve a széles, interdiszcipli-
náris tevékenységét jelzi az ünne-
peltnek, mutatott rá Lajos Katalin. 
A szerkesztők a továbbiakban be-
mutatták a kötet műfaji és szerke-
zeti érdekességeit.

A kötet bevezetőjében Nagy 
Imola Katalin klasszikus értelem-
ben vett humán értelmiséginek 
nevezi Tapodi Zsuzsát.

A tanárnőnek boldog születés-
napot kíván a Sapi Népe önkéntes 
csapata.
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A Sapientia – EMTE Csíkszeredai Ka-
rán tartották a XIX. Csíkszeredai Kari 
TDK és a XXV. Agrártudományi ETDK, 
ahol összesen 80 hallgató 74 dolgo-
zathoz kötődő kutatás eredményeiről 
számolt be. Korábban soha nem volt 
ennyi bemutatott dolgozat a csíkszere-
dai diákkonferenciákon. Az előző évek 
átlagos dolgozatszámaihoz viszonyítva 
elsősorban a gazdaságtudományokhoz 
és a tájépítészethez kötődő területen 
volt látványos a növekedés. Ugyanakkor 
a társadalomtudomány, biotechnológia 
vagy nyelvészet és fordítástudomány 
szekciók esetében az idén kevesebb pá-
lyamunka készült.

Vlaicu Lajos

Dr. Máthé István, a Kari Te-
hetséggondozási Bizottság 
elnöke úgy értékelte, hogy 

az idei diákkonferencia, bár voltak 
szervezési nehézségek, összessé-

gében sikeresnek tekinthető, elérte 
kitűzött célját: megfelelő fórumot 
biztosítson a tudományos tevékeny-
séget folytató hallgatók eredménye-
inek bemutatására, szakmai vitájára.

– Emellett a legjobb dolgozato-
kat díjaztuk, és összesen 24 diákku-
tatás jelölést kapott a 2023-ban ese-
dékes 36. Országos Tudományos 
Diákköri Konferenciára (OTDK), 
ahol majd a teljes Kárpát-medence 
magyar felsőoktatási intézményei-
nek legjobb diákkutatásait mutatják 
be. A korábbi két OTDK-n hallga-
tóink két 1. díjat, két 2. díjat, egy 3. 
díjat és öt különdíjat érdemeltek ki, 
s ezek az eredmények bizonyítják, 
hogy témavezetőik irányításával 
színvonalas kutatásokat folytatnak 
karunk hallgatói, és ez a fajta tevé-
kenység fontos része a tanulásnak, 
tehetséggondozásnak – szögezte 
le dr. Máthé István.

KIEMELKEDŐ SZÁMOK

Tudományos dolgozatok szemléje

Dr. Máthé István, a Kari Tehetséggondozási Bizottság elnöke 

SAPI NÉPE

; Diáknapok

A tavasz legjobban 
várt bulija

Tegnap rajtolt és vasárna-
pig tart a Sapientia – EMTE 
Csíkszeredai karán a Di-
áknapok, amit nemcsak az 
egyetemi hallgatók, de talán 
a város lakói is a tavasz leg-
nagyobb bulijaként tartanak 
számon.
Idén öt, egyenként tizenkét 
fős csapat méri össze erejét, 
tíz alapjátékos, és két csere-
játékos. A csapatok különbö-
ző feladatok teljesítésében 
mérkőznek meg egymással, 
és nem titkolt szándék, hogy 
mindenki az első helyre hajt, 
ugyanis az első helyezettek 
egy-egy ingyenes bérletet 
nyernek a Vibe fesztiválra. 
Ezenkívül esténként hatal-
mas bulikkal várja a csapat-
tagokat és az egész várost a 
Nest bevásárlóközpont hátá-
nál felállított nagy színpad-
nál ez a fergeteges, háromna-
pos fesztivál. Eljön hozzánk 
Metzker Viktória, Magyar-
ország legkedveltebb női le-
mezlovasa, itt lesz velünk DJ 
Shiver, és nem utolsósorban 
a sokak által kedvelt Dorogi 
Péter, aki nálunk tartja debü-
táló koncertjét.
A Diáknapok tegnap startolt, 
első napját az Ólommadárban, 
este DJ Hunay-jel zárták. De 
csak a napot zárták, ugyanis 
ez volt a Diáknapoknak idei 
megnyitója. A fellépők sze-
mélyét ismerve már tudjuk, 
hogy a jó hangulat garantált. 
Az esemény főszervezője a 
Csíkszeredai Hallgatói Ön-
kormányzat, tagjai változato-
sabbnál változatosabb prog-
ramokkal örvendeztetik meg 
a sapientiás hallgatókat.

Baló Noémi-Kinga

A XIX. Csíkszeredai Kari Tudományos Diákkonferencia díjazottjai
Irodalomtudomány szekció

Szerző(k)/szak Vezető tanár(ok) Díj
Molnár Mónika, Világ- és összehasonlító irodalom – angol 
nyelv és irodalom szak, 3. év dr. Prohászka-Rád Boróka 1. díj (OTDK-jelölés)

Biró Vivien-Barbara, Világ- és összehasonlító irodalom – 
angol nyelv és irodalom szak, 3. év dr. Prohászka-Rád Boróka 2. díj (OTDK-jelölés)

Imre Izabella, Világ- és összehasonlító irodalom – angol 
nyelv és irodalom szak, 3. év

dr. Tapodi Zsuzsanna-Mónika
dr. Pap Levente 3. díj (OTDK-jelölés)

Sántha Kriszta-Hanna, Román nyelv és irodalom – angol 
nyelv és irodalom szak, 2. év dr. Mihály Vilma-Irén Különdíj (OTDK-jelölés)

Nyelvészet és fordítástudomány
Márton Andrea, Román nyelv és irodalom – angol nyelv és 
irodalom szak, 3. év dr. Dégi Zsuzsanna 1. díj (OTDK-jelölés)

Sorbán Katalin, Román nyelv és irodalom – angol nyelv és 
irodalom szak, 1. év dr. Tódor Erika-Mária Különdíj

Művészeti alkotások – Irodalmi művek és műfordítások szakosztály
Albert Tímea, Fordító és tolmács mesterképzés, 2. év dr. Prohászka-Rád Boróka 1. díj 
Egyed Péter, Fordító és tolmács mesterképzés, 1. év dr. Ajtony Zsuzsanna-Ildikó Különdíj

Tanulás és tanítási módszertan szekció
Lőrincz Annamária, Alkalmazott közgazdaságtan és 
pénzügy mesterszak, 2 év dr. Tódor Imre 1. díj (OTDK-jelölés)

Klárik Anna-Helga, Tanárképző Intézet – II. szintű pszicho-
pedagógiai képzés, 2. év dr. Tódor Imre 2. díj (OTDK-jelölés)

László Tünde, Tanárképző Intézet – II. szintű pszicho-
pedagógiai képzés, 2. év dr. Tódor Imre 3. díj (OTDK -elölés)

Lázár Cecília, Tanárképző Intézet – II. szintű pszicho-
pedagógiai képzés, 2. év dr. Dégi Zsuzsanna Különdíj

Kommunikáció és társadalom szekció
Szász Zsuzsanna, Geréd-Várhelyi Zoltán, Kommunikáció 
és közkapcsolatok mesterképzés, 1. év dr. Gagyi József 1. díj (OTDK-jelölés)

Kőrösi Stella-Anita, Kommunikáció és PR szak, 3. év dr. Nistor Laura 2. díj (OTDK-jelölés)
Farkas Mária, Kommunikáció és PR szak, 3. év dr. Nistor Laura 3. díj (OTDK-jelölés)
Vaida Szidónia Mária, Kommunikáció és közkapcsolatok 
mesterképzés, 2. év dr. Székely Kinga-Katalin Különdíj

Vlaicu Lajos, Kommunikáció és közkapcsolatok mester-
képzés, 2. év

dr. Hubbes László-Attila
dr. Mihály Vilma-Irén Különdíj

Üzleti, gazdasági és regionális tudományok szekció
Zakariás Antónia, Könyvelés és gazdálkodási informatika 
szak, 3. év dr. György Ottilia 1. díj

Marthi Alpár, Turisztikai mérnök–menedzser szak, 2. év dr. Ambrus Tünde 2. díj

Horváth Dorottya, Általános közgazdaságtan szak, 3. év dr. Madaras Szilárd 3. díj
Máthé Andrea, Marketing szak, 1. év dr. Oláh-Gál Róbert Különdíj

Gazdasági informatika és modellezés szekció
Lőrincz Annamária, Alkalmazott közgazdaságtan és 
pénzügy mesterszak, 2. év dr. Makó Zoltán 1. díj (OTDK-jelölés)

Bálint Botond, Vezetés és szervezés mesterszak, 2. év dr. Makó Zoltán 2. díj (OTDK-jelölés)
Károlyi Krisztián, Gazdasági informatika szak, 1. év dr. Oláh-Gál Róbert 3. díj
Kristó Csongor, Gazdasági informatika szak, 1. év dr. Oláh-Gál Róbert Különdíj

Gazdaságtudomány és pénzügy szekció
Gergely Norbert, Alkalmazott közgazdaságtan és pénzügy 
mesterszak, 2. év dr. Bíró Bíborka-Eszter 1. díj (OTDK-jelölés)

Salamon Kinga, Könyvelés és gazdálkodási informatika 
szak, 3. év dr. Bíró Bíborka-Eszter 2. díj

Imre Iringó, Alkalmazott közgazdaságtan és pénzügy 
mesterszak, 2. év dr. Bíró Bíborka-Eszter 3. díj

Környezettudomány és környezettechnológia szekció
Verestóy Réka, Környezetmérnök szak, 4. év dr. Szilveszter Szabolcs 1. díj (OTDK-jelölés)
Tokos Bernadett, Fenntartható biotechnológiák 
mesterszak, 1. év

dr. Szép Róbert, drd. Bodor 
Katalin 2. díj (OTDK-jelölés)

Bakó Arnold-Tamás, Fenntartható biotechnológia 
mesterképzés, 2. év dr. Szilveszter Szabolcs 3. díj (OTDK-jelölés)

Biokémia és biotechnológia szekció

László Szilvia, Tompos Gellért, Génsebészet szak, 4. év dr. Bálint Emese-Éva 
drd. Salamon Pál 1. díj (OTDK-jelölés)

Nagy Szidónia, Márkos Izolda, Génsebészet szak, 4. év dr. Mara Gyöngyvér 2. díj (OTDK-jelölés)

A XXV. Agrártudományi ETDK Díjazottjai
Élelmiszertudományi szekció

Szerző(k)/szak Vezető tanár(ok) díj
Salamon Brigitta, Élelmiszer-ipari mérnök szak, 3. év, 
Szakács Orsolya, Élelmiszer-ipari mérnök szak, 2. év

dr. Szilágyi József
dr. Bodor Zsolt 1. díj (OTDK-jelölés)

Kelemen Márk, Fenntartható biotechnológia mester-
képzés 2. év dr. Salamon Rozália-Veronika 2. díj

Szakács Orsolya, Élelmiszer-ipari mérnök szak, 2. év, 
Salamon Brigitta, Élelmiszer-ipari mérnök szak, 3. év

dr. Bodor Zsolt
dr. Szilágyi József 3. díj

Simon Juliánna, Fenntartható biotechnológia mester-
képzés 2. év

dr. Albert Csilla
dr. Tamás Melinda Különdíj

Agrártudomány szekció

Molnár Edit, Agrármérnöki szak, 3. év
dr. Nyárádi Imre-István
dr. Biró-Janka Béla
drd. Molnár Katalin

1. díj (OTDK-jelölés)

Incze Dávid, Kertészmérnök szak, 4. év, Ilonka Zsolt, 
Kertészmérnök szak, 2. év, Sebestyén Dániel-István, 
Kertészmérnök szak, 3. év

dr. Benedek Klára
dr. Domokos Erzsébet
drd. Molnár Katalin
drd. Iakab Martin

2. díj

Csomós Noémi-Adél, Szőcs Szidónia dr. Bálint Emese-Éva 
drd. Balázs Márta Különdíj

Tájépítészet szekció 1
Vajda Henrietta, Tájépítészet szak, 4. év dr. arh. Ványolós Endre 1. díj (OTDK-jelölés)

Kósa Mária Valéria, Tájépítészet szak, 4. év dr. Henning Anna-Imola
drd. Szabó Beáta Csilla Különdíj

Tájépítész szekció 2

Dani Eszter, Tájépítészet szak, 4. év dr. Kentelky Endre
dr. arh. Kovács Kázmér 1. díj (OTDK-jelölés)

Nagy-György Kriszta, Tájépítészet szak, 4. év
dr. Kentelky Endre
dr. Domokos Erzsébet
dr. Căbuz Andrea

2. díj (OTDK-jelölés)

Lőrincz Tünde, Tájépítészet szak, 4. év dr. Henning Anna-Imola
dr. arh. Kovács Kázmér 3. díj (OTDK-jelölés)

Dénes Attila, Tájépítészet szak, 4. év dr. Henning Anna-Imola
drd. Szabó Beáta Csilla KülöndíjA Tudományos Diákköri Konferencia résztvevői. Megtelt a Sapientia Nagyaulája 


