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A kolozsvári Természettudományi és Művészeti Kar tiszteletbeli egyetemi tanára – cím
adományozása

Laudáció dr. Nyusztay László tiszteletére
Kocsis István Bolyai Jánosról írt monodrámájában fogalmazta meg igen találóan,
hogy az ember akkor ember, ha az összes választási lehetőségei közül a legnehezebbet
választja. Én ilyen embernek ismertem meg dr. Nyusztay Lászlót, aki kapcsolatfelvételünk
kezdete óta mindig, minden körülmények között kiállt egyetemünk, azon belül karunk, és
szűkebben véve tanszékünk, az Európai Tanulmányok tanszék mellett. Olyan, széles
műveltségű, önálló világképpel rendelkező, igazi úriember, aki mindig ráérez a dolgok
lényegére, azokról véleményt is formál, komoly vitapartner, de mindig a közös
megegyezéshez vezető utat keresi. Mellettünk áll a jóban, de társ a bajban is.
Dr. Nyusztay László egyszerre tudományos tevékenységet folytató egyetemi oktató
és közéleti személyiség. A külpolitikában szerzett tekintélyes tapasztalatát a külügyi és
kulturális szak-diplomáciában eltöltött mintegy három és fél évtized alapozta meg. Ennek
keretében összesen 12 éven át volt külszolgálatban, tanácsosi rangban, Kairóban és Delhiben.
Sok társától eltérően, ő a rendszerváltás után is megmaradhatott a külügyben. Ráadásul
tovább is emelkedhetett a szakmai ranglétrán, hiszen 1997 és 2004 között a
Külügyminisztérium főtanácsadójának funkcióját tölthette be, majd rendkívüli követ és
meghatalmazott miniszter lett Rómában, az „örök városban”. E fontos pozíciót három éven
át, 2004 és 2007 között látta el, ami alatt példaértékű munkájáért és eredményei
elismeréseképpen, 2006-ban külügyminisztériumi államtitkári dicséretben részesült.
Nyusztay László vérbeli diplomataként, a szakma tapasztalati ismeretével léphetett
oktatói pályára, még 1979-ben. Nemzetközipolitika-elméletet tanított az MKKE-n 1987-ig,
majd 1992-től a Külkereskedelmi Főiskolán, végül a Budapesti Gazdasági Főiskola
Külkereskedelmi Karán, főállásban. Az általa oktatott tárgyak széles kört öleltek fel:
Nemzetközi Kapcsolatok és Intézmények, Általános és Szakdiplomáciai Ismeretek, Európai
Politikai Integráció, Magyar külpolitika-történet stb., viszont egy dolog mindig közös volt
bennük: a saját szakmai tapasztalatból eredő gyakorlatias oktatás. Az a rendkívüli képesség,
hogy az elméleti anyag egyszerű leadása mellett, nagy hangsúlyt tudott mindig fektetni a
gyakorlati ismeretek átadására is. Ezzel pedig igencsak nagy szolgálatot tett a hazának,
sikeres külpolitikai és külgazdasági szakemberek újabb és újabb generációit adva az
országnak.

E rendkívüli kvalitásait ismerte el 1998-ban a Bolognai Tudományegyetem,
amelynek keretében meghívott vendég-oktatóként taníthatott. Hasonlóképpen, 2011-től a
Budapesti Corvinus Egyetem is vendég-oktatójának fogadta. A teljesség igénye nélkül, az
utóbbi évtizedekben előadásokat tartott többek között egyiptomi, indiai, görög, brit, holland,
luxemburgi, spanyol, cseh, szlovák, olasz és argentin egyetemeken is.
Mindezek mellett tudományos kutatási tevékenységet is folytat. Több mint 50
publikáció fémjelzi a diplomácia szakterületében való jártasságát. Az Egyiptom történetében
meghatározónak számító Nasszer-rezsimről írt és angolul, Indiában megvédett PhDértekezése mellett, a világgazdaság, a globális kereskedelem, a nemzetközi szervezetek, az
európai regionális együttműködés, a Visegrádi Négyek és a CEFTA, a kulturális diplomácia,
illetve legújabban a nemzetközi migráció témakörében publikált magyar, angol, olasz,
spanyol nyelven. Számos kötet társszerzője és írásainak olyan nagynevű folyóiratok adnak
teret, mint az EU Working Papers, a Politické Vedy, a Külgazdaság, vagy a Társadalmi
Szemle.
A Külkereskedelmi Főiskolán, majd a Budapesti Gazdasági Főiskolán dr. Nyusztay
László alapítója és vezetője volt a Szakdiplomácia Tanszéknek és a Gazdaságdiplomácia és
Nemzetközi Menedzsment alapszaknak 1997 és 2008 között, majd a magyar és angol nyelvű
Nemzetközi Tanulmányok mesteri képzésnek 2009-től. Kivételes szervezőkészsége, az
oktatáspolitikában való jártassága és tapasztalatai folytán az általa alapított és irányított
képzési programok igen sikeresek lettek. Odaadó és lelkiismeretes munkásságát a
„Tudományos innovációért” kitüntetéssel ismerték el 2012-ben.
Nem volt véletlen tehát, hogy kimagasló szakmai teljesítménye folytán, dr. Nyusztay
Lászlót bízták meg a Budapesti Gazdasági Főiskola székhelyen kívüli mesteri képzésének
megszervezésével, amit a BGF a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári
Természettudományi és Művészeti Karával együttműködésben indított el. A Sapientia
Nemzetközi kapcsolatok, európai tanulmányok alapképzési szakára építve, 2011-ben, a BGF
részéről dr. Nyusztay László irányítása alatt indult meg a Nemzetközi tanulmányok oktatási
program, ami Karunk első magiszteri képzése lett még az intézményi akkreditáció előtt.
Feledhetetlenek maradnak számomra azok a felvételi meghallgatás gyanánt
lefolytatott motivációs beszélgetések, amelyek alatt, Nyusztay professzor úr vezetésével,
leendő magiszteri hallgatóink kvalitásait mértük fel. Széleskörű műveltsége, az, ahogy a
diplomácia és a nemzetközi kapcsolatok témakörében minden felmerült kérdésben gyorsan és
pontosan fel tudta mérni a hallgatók felkészültségét, egyszerre láttatta előttem a tárgyalásokat
folytató diplomatát és a tiszteletet parancsoló, de tudásbeli fölényével soha vissza nem élő,
régi vágású egyetemi tanárt.
Dr. Nyusztay László nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a Nemzetközi
kapcsolatok, európai tanulmányok alapképzési szak végzősei továbbra is a Sapientia
keretében folytassák tanulmányaikat és a 2011-től induló mesteri képzés évei alatt
elmélyíthessék tudásukat, illetve még szorosabbá válhasson közöttük az a különleges kapocs,

amit mi csak „Sapis szellemnek” nevezünk. Hallgatóink szakmai fejlődéséhez Nyusztay
professzor úr közvetlenül is hozzájárult, hiszen 2012. februárjától, folyamatosan oktatta a
Nemzetközi kapcsolatok elmélete és az új világrend, illetve az Általános és Szakdiplomáciai
Ismeretek című tantárgyakat.
Ugyanakkor, mint egyik leghűségesebb vendég-oktatónk, alapképzési tanulmányi
programunkban is szerepet vállalt, és 2012-től tanítja a Bevezetés a nemzetközi
kapcsolatokba, valamint 2013-tól a Külpolitika és diplomácia az EU-ban című tárgyakat.
Szakindításban szerzett tapasztalatát dr. Nyusztay László nem habozott
rendelkezésünkre bocsátani akkor sem, amikor végre elérkezett az idő arra, hogy a Sapientia
EMTE kolozsvári karának első saját mesterképzője, a Diplomácia és interkulturális
tanulmányok magiszteri képzés, 2014 őszén megindulhasson. Az akkreditáció sikeres
megszerzésében nagyon nagy szerepe volt az ő tapasztalatának és segítségének.
Hasonlóképpen az oktatás megindulásában is, hiszen az idei tanévtől kezdve I. éves mesteris
hallgatóinknak adja elő a Diplomácia elmélet és gyakorlat című tantárgyat.
Mindezek elismeréseképpen döntött úgy Karunk vezetősége, oktatóink
egyetértésével, hogy dr. Nyusztay Lászlót a Kar tiszteletbeli egyetemi tanárává fogadja.
További kitartó munkát és sok sikert kívánunk.
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári Természettudományi és
Művészeti Kara nevében gratulálok a tiszteletbeli egyetemi tanári címhez.
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