
Az új tanév kezdetével párhuzamo-
san a Sapientia Podcast sorozatá-
nak is megjelent a legújabb része. 
A hatodik podcastban egyetemünk 
rektora, dr. Tonk Márton profesz-
szor válaszolt az egyetem meg-
alakulásával, az évfordulóval kap-
csolatos kérdésekre. A Sapientia 
– EMTE idén, október 3-án töltötte 
a 20. évét, ám hosszú és rögös út 
vezetett eddig.

Biró Vivien

A közélet egészét tekint-
ve, az egyetem törté-
netét akár 1989-re is 

visszavezethetjük, hiszen a for-
radalom után látszólag számos 
új lehetőség nyílt az erdélyi ma-
gyarok előtt.

– A következő évek azért 
megmutatták, hogy hiányzik  
a valós politikai akarat Romániá-
ban egy ilyen típusú intézmény 
visszaállítására – fogalmazott  
a podcastben Tonk Márton. Az 
egyetem megalapítása dr. Tonk 
Sándor, a jelenlegi rektor, dr. Tonk 
Márton édesapjának a nevéhez 
köthető, aki a Sapientia első rek-
tora is volt egyben. Az egyetem 
kezdeményezői között jelentős 
részben voltak magyarországi 
támogatók is, többek között a 
Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériumának vezetője, Entz 
Géza művészettörténész, illetve 
Zalatnai István, a budapesti Er-
délyi Gyülekezet lelkipásztora. 
Már a tervezés kezdeti fázisá-
ban számos elképzelés szüle-
tett, számottevő hányaduk a ké-
sőbbiekben lassan, de biztosan 
megvalósult.

– Bő egy évtizedes kilátás-
talan egyetemalapítási kísérlet, 
sok-sok tervezettel és kilátással 
– jellemezte az időszakot Tonk 
Márton.

Az egyetem alapításához kép-
zett oktatókra és hallgatókra van 
szükség. A Sapientia alapításánál 
nehéz volt a megfelelő oktatók 
megtalálása, illetve „előteremté-
se”. Számos magyarországi oktató 
vállalta a Sapien tián a tanítást, en-
nek minden nyűgével és kellemet-
lenségével.

– Rengeteg hit és meggyőző-
dés kellett hogy legyen azokban, 
akik akkor erre a dologra kvázi 
feltették az életüket – idézte fel 
Tonk Márton.

Általuk jöhetett létre a kö-
vetkező generáció oktatói csapa-

ta, amely biztosította az egyetem 
számára az állandó munkaerőfor-
rást. Emellett dr. Tonk Márton 
kiemelte a Kutatási Programok 
Intézetének létrehozását, mely-
ben a doktorképzési programot  
is elindították.

A képzés kínálatáról 
és a hallgatói létszámról

A Sapientia rektora ugyanakkor 
rámutatott: 2021-ben a Romániá-
ban magyar nyelven tanuló hallga-
tók 25 százaléka a Sapientián tanul.

Az egyetemen 2007-ig osz-
tatlan képzések voltak. Ekkor 
kezdték el alkalmazni a bolognai 
képzési rendszert. Az osztatlan 
képzések helyét az alapképzés-
mesterképzés struktúra vette 
át. Ez nagyban megnehezítette 
az egyetem fejlődését, hiszen 
azt jelentette, hogy a Sapientia 
csupán alapképzésekkel ma-
radt. Ekkor kezdtek kialakulni 
a mesteri képzések a Sapientián, 
amelyek kínálata folyamatosan 
bővült.

A helyt adó intézmények

Önálló ingatlannal sem a Maros-
vásárhelyi Kar, sem a Kolozsvá-
ri Kar nem rendelkezett kezde-
tekben. A marosvásárhelyinek 
ekkor még a Deus Providebit 
Ház, a kolozsvárinak pedig a 
Báthory-gimázium egyik ter-
me adott otthont. A megfelelő 
működéshez azonban szükség 
volt saját épületekre, lehetőség 
szerint zöldmezős beruházás 

formájában, de Csíkszeredában, 
a célnak megfelelő ingatlan meg-
vásárlásával sikerült biztosítani 
a szükséges helyet a hallgatók 
számára. Marosvásárhelyen egy 
27 hektáros telek ad otthont az 
egyetemnek, Kolozsváron pedig 
Bocskai szülőházának megvásár-
lása kapcsán dr. Tonk Márton a 
következőképpen fogalmazott, 
rámutatva az egyetemalapítás 
nemzetpolitikai jelentőségére:

– Nagyon erősen benne volt 
az akkori döntésekben az is, 
hogy ha egy mód van rá, olyan 
történelmi ingatlanokat vásá-
roljunk meg, amelyekkel egy 
egykori vagyonunk kerül vissza 
ahhoz a közösséghez, amely azt 
a vagyonelemet valamikor meg-
teremtette.

Az egyetem további céljai

Rektorunk elmondása szerint 
most nem a további szakfejlesz-
tések élveznek prioritást, hanem 
a jelenleg meglévők megerősíté-
se. Ez azért is fontos, hogy az ok-
tatói és kutatói munka is a lehető 
legkiválóbb módon működjön. 
Jelenleg egyetemünk a romániai 
felsőoktatási intézmények rang-
sorában a 20. helyet foglalja el, 
de a következő évek célkitűzései 
közt szerepel, hogy az első 10 
közé jusson a Sapientia.

– A Sapientiának miben van 
az értéke? Tudott ez a közös-
ség felépíteni egy közösséget, 
és hála Istennek, még nem tudta 
elrontani! – fogalmazott podcast 
végén a rektor. 

A Széchenyi-díjas dr. Romsics Ignác 
magyar történész Trianon másod-
szor. Az 1947-es párizsi békeszer-
ződés című előadását hallgathatták 
meg a jelenlévők múlt héten a Sa-
pientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem Nagy Aulájában. A magyar-
ság történelme órával egybekötött 
eseményt megelőzően a professzor 
Székelyföld-díjat vehetett át. Elő-
adásában a párizsi békeszerződés 
részleteire tért ki.

Vlaicu Lajos

Közösen szervezte meg a 
Székelyföld folyóirat és  
a Sapientia Erdélyi Ma-

gyar Tudományegyetem Csíksze-
redai Kara dr. Romsics Ignác elő-
adását. A kétórás értekezésen az 
egyetem hallgatói és oktatói vet-
tek részt, nagyjából hatvan sze-
mély. A történész, egyetemi pro-

fesszor a magyar tudományos élet 
egyik legtekintélyesebb szemé-
lyisége. Pályafutása során számos 
olyan témát dolgozott fel, amely 
valamilyen módon Erdélyhez kap-
csolódik. Írt könyvet Bethlen Ist-
vánról, az 1920-as trianoni és az 
1947-es párizsi békeszerződésről 
egyaránt. A professzor a Székely-
föld folyóirat meghívására érkezett 
a térségbe, a felkérés nem véletlen, 
ugyanis a folyóirat Székelyföld-
díjjal tüntette ki, hangzott el a fel-
konferálás alkalmával.

Bár a történelmi Magyaror-
szág szétesését általában Tria-
nonhoz társítja a történelem – 
Erdély Romániához csatolásáról 
szólt az előadás –, a trianoninál 
sokkal kevésbé ismert békeszer-
ződést, illetve annak előzményeit 
és következményeit mutatta be 
1947-ből. 
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 ; Mondjuk a magunkét

Visszatért a mosoly, és nagy az ő hatalma
Pontosan egy esztendő lejárta után találkozhattak egymással ismét a 
diákok, hosszú, megpróbáltatásokkal teli időszakot hagytak maguk mö-
gött. Az online tér bezárta a kaput, meggátolta, hogy igazi közösségi élet 
bontakozzon ki, falakat húzott fel mindenütt, mintha minden gondolat, 
megjegyzés börtönbe került volna. A komfortzóna átlépése már csak a 
múlté – legalábbis így lehetett érezni, mivel egyre kevesebb „élettel teli” 
impulzus érte a diákokat, idejük nagyobb része a számítógép előtt telt el.  
A szak- és évfolyamtársaikkal való interakció jelentősen csökkent. Már-
pedig a kevésbé aktív közösségi élet könnyen oda vezet, hogy az ember 
megfeledkezik arról, hogy önmagához, illetve a külvilághoz kapcsolód-
jon, ami jelentősen befolyásolja személyiségünk kibontakozását. Felbo-
rult a rendszer. A tananyagot, a vizsgákat egy gép hallgatta meg, s izgatott, 
olykor fáradt szempárok helyett ikonok, mozgó képek tárultak elénk.

Mondanom sem kell, hogy a nagy visszatérés harmóniát teremtett. 
Egyensúlyba került ismét a tanulás és a szórakozás együttes viszonya. 
Olyat tapasztalhattak meg a diákok, amit még azelőtt soha; értékelni egy-
más jelenlétét és élénken figyelni arra, ami körülvesz. Az egyetemistaélet 
a tudás elsajátításáról szól, de nem csak. Megtanulják a hallgatók tovább-
adni azt, ami bennük rejlik nemcsak az órákon, hanem egymás között is 
– legyen akár ez egy mosoly a liftben, egy jó szó vagy egy ölelés, amelyek 
nélkülözhetetlen mozgatórugói a kitartásnak, motiváltságnak.

Szükségünk van egymásra ahhoz, hogy merjünk nagyobbak lenni.  
A vírus visszafogott bizonyos formában, de most annál nagyobb erővel és 
odaadással festhetünk valami elragadót a diákélet színes palettáiból. 

Portik-Lukács Linda Dóra 


