
Bő két héttel ezelőtti tanévnyitó beszédemet azzal a megállapítással kezdtem, hogy az ünnepi 

beszédek elmaradhatatlan kelléke (különösen erdélyi magyar közösségünkben) a 

hagyományokra, tradíciókra, kiemelkedő alakokra, s általában véve a történelmi múltra való 

hivatkozás. Akkor – lévén napra pontosan 75 esztendeje annak, hogy a Torda felől közelgő román-

szovjet csapatok ágyúlövései ellenére az I. Ferenc József Tudományegyetem légoltalmi óvóhelyén 

kis számú résztvevővel, de mégis megtartották az 1944-45-ös egyetemi év megnyitóját – arra 

próbáltam rávilágítani, hogy kisebbségi létmód ide vagy oda, a múltra való hivatkozásból olykor 

az is kiolvasható, hogy térben és időben talán mégsem születtünk olyannyira sanyarú és siralmas 

csillagzat alá. Jelen egyetemnapi köszöntő alkalmával is egy hasonlóan pozitív üzenetű 

múltidézéssel szeretnék élni, egyúttal gyorsan „át is esve” az ünnepi beszédek eme kötelező 

attrakcióján. 

Napra pontosan 18 esztendővel ezelőtt, szintén itt Kolozsváron, a Brassai Sámuel Elméleti Líceum 

dísztermében megnyitásra került a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem első egyetemi 

éve. Gondolom, nem árulok el senkinek titkot azzal, hogy ebből az apropóból vagyunk ma itt, és 

ezért ünnepeljük Egyetemünk Napját október 3-án. De hadd idézzek fel néhány mondatot az 

akkori megbízott rektornak a rendkívüli kuratóriumi ülés és tanévnyitó keretében elhangzott 

beszédéből: „Jelentem a Kuratóriumnak és az Alapítóknak, hogy egyetemünk kilenc szakkal, 

három oktatási helyszínen, úgymint Marosvásárhelyen, Csíkszeredában, valamint Kolozsváron 

(ahol kollégiumi rendszerű oktatás kezdődik), készen áll a 2001/2002-es egyetemi év 

megnyitására. Hallgatóink száma 374, főállású és társult oktatóinké 72.  

Ünnepi kuratóriumi ülésünk egyetlen napirendi pontja a Sapientia EMTE elindításának 

jóváhagyása. Ismertetem a határozati javaslatot: a Kuratórium megállapítja, hogy az Egyetem 

négy csíkszeredai és öt marosvásárhelyi szakának a működésének megvannak a törvényes, anyagi 

és személyi feltételei. A kuratórium a fentieket figyelembe véve jóváhagyja az egyetem 

megnyitását Kolozsváron, valamint a szakok évkezdését a működésük helyszínein. Tisztelettel 

felkérem a Kuratórium tagjait, hogy a határozati javaslatról név szerint szavazzanak: Birtalan Ákos 

adjunktus, parlamenti képviselő; Brassai Zoltán professzor, akadémikus; Marton József 

professzor, dékán; Tőkés Elek igazgató; Tolnay István adjunktus; Toró Tibor professzor, 

akadémikus; Táncos Vilmos docens, a Kuratórium alelnöke; Szilágy Pál professzor, tiszteletbeli 

prorektor; Tonk Sándor egyetemi tanár. Megállapítom, hogy a kuratórium egyhangú szavazattal 

elfogadta a határozatot és ezennel a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet megnyitom.” 

Eddig tartott a textus, következzen most az exegézis. Mindenekelőtt szomorúan kell 

megállapítanunk, hogy a 18 esztendővel ezelőtti 9 alapító kurátorból öten már nincsenek velünk 

– minden bizonnyal jól fogna most is elkötelezettségük, szakértelmük, és – miért ne – apai 

szeretetük. A névsor olvasása során ugyanakkor az sem javított rossz közérzetemen, hogy az 

egykori alapító kurátorok kiváló egészségnek örvendő tagjai ma nincsenek itt köreinkben – jó 

lenne talán a jövőben erre jobban odafigyelnünk (például meghívó küldésével), hiszen a Sapientia 

Egyetem mai állapota, eredményei, hatása felől tekintve mégiscsak döntő jelentőségű lépés volt 

a 18 esztendővel ezelőtti határozat. Az akkori alapítókban, kurátorokban, egyházfőkben, 



Magyarország kormányának vezetőiben ugyanis kétségtelenül ott volt a hit, a bátorság és a 

bizalom. Az alkotó tettbe és a jövő cselekvő alakításának szükségességébe vetett bizakodás. 

Ravasz László egykori püspökünket idézem: „A bizalom az élet lángja. Hiszen meg lehet ölni egy 

nemzetet, ha susárlással, fejcsóválással, savanyú és titkolódzó arcjátékkal azt sugdossuk: 

közeledik az összeomlás, itt forradalom lesz, nagy az elégedetlenség, jön az éhhalál”. Többen 

emlékszünk arra, hogy valami efféle sugdolózás övezte egyetemünk alapítását is: sorjáztak a 

tamáskodók és a kishitűek, kizárt dolog, mondták, hogy új egyetemet lehessen alapítani, fogy a 

magyar, ki fog majd ott tanítani, ki fog majd ott tanulni? Az akkori alapítók mégis úgy gondolták 

– folytatva Ravasz László gondolatát -, hogy „telik még a bátorságunkból, a türelmünkből és az 

erőnkből. Mi lenne, ha a magyar pásztorbojtár el akarna bújni a vihar elől, mint egy kényes pesti 

dáma? E helyett így dalol: ha látom a fergeteg elejét, begyűröm a süvegem tetejét, csak úgy 

nézem az időt alóla, még a jég is visszapattog róla.” Az akkor elkezdett munka, a bátorság és a 

bizalom nem volt hiábavaló. Az első esztendő 374 hallgatójából mára már négy erdélyi városban 

2203 hallgatója, a kezdeti 72 oktatóból mára 201 főállású és 150 társult oktatója van 

egyetemünknek. Válaszolva egy kicsit az egykori tamáskodóknak, ezek a létszámok azt is jelentik, 

hogy ma az Erdélyben magyar nyelvű felsőoktatásban részt vevő fiatalok egynegyede tanul a 

Sapientián. Ha az elmúlt 18 esztendőben nem lett volna meg a szükséges hit, akkor ma nem lenne 

önálló magyar felsőoktatás a Székelyföldön, nem lenne magyar nyelvű műszaki és mérnöki 

képzés, nem lenne magyar nyelvű jogászképzés – és a sor még hosszan folytatható. De eme 

pozitív életérzésünk erősítésére talán nem is kell ennyire messze visszanyúlni az időben. Dávid 

rektor úr a tegnap elküldött számomra egy összesítést a Sapientia tavalyi sikereivel, 

eredményeivel – 15 oldalas dokumentum, melyből csak egy rövid szemelgetésre van ma itt 

lehetőségünk: a Marosvásárhelyi Kar csapata nyerte a XI. Robochallenge nemzetközi 

robotversenyt; felavattuk a Collegium Iuridicum jogász szakkollégiumot; Balla Géza oktatónk 

nyerte az Év bortermelője Magyarországon címet; Sapientiás vizsgálat kimutatta: nem iható a 

szejkei borvízforrás vize;  hallgatónk nyert a CineMAiubit Nemzetközi Diákfilmfesztiválon; 17 díjat 

nyertek el hallgatóink a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián és Erdélyből csak a 

Sapientiás hallgatók szereztek első helyeket; a malária gyógyítását elősegítő kutatási eredmények 

születtek a Sapientián; s végül, de nem utolsó sorban, világszerte számoltak be a Sapientia EMTE 

mikrobiológiai kutatásairól, melyekből mindannyian megtudhattuk, hogy ehető-e vagy sem a hó. 

De térjünk vissza még egy pillanatra a kiindulópontul szolgáló szövegünk magyarázatára. 

Figyelmes olvasó vagy hallgató, különösen pedig hermeneutikai jelenségekre érzékeny befogadó 

minden bizonnyal felfigyelt a 18 évvel ezelőtti határozat ama stilisztikai megoldásaira, miszerint 

„a kuratórium jóváhagyja az egyetem megnyitását Kolozsváron és a szakok évkezdését 

működésük helyszínein”, illetve „hogy az egyetem három oktatási helyszínen, Marosvásárhelyen, 

Csíkszeredában, valamint Kolozsváron (ahol kollégiumi rendszerű oktatás kezdődik), készen áll a 

tanév megnyitására.” Azok, akik részesei voltak a 18 évvel ezelőtti eseményeknek, bizonyára ma 

is jól tudják: valójában egész kis történelem van az idézett megállapítások mögött. Az 

egyetemalapítás története: hol lesz az egyetem központja? Hol, melyik városban lesz oktatási 

helyszín? Mely kar lesz a legnagyobb és hova jut majd a legtöbb pénz? Intézményen belüli és 



kívüli lobbik, politikai „szálhúzogatások”, vélt vagy valós akadémiai presztízsküzdelmek, az 

oktatási helyszínek közötti szabadverseny – mind-mind benne vannak az idézett mondatokban. 

Egyetemünk növekedési, gyarapodási, 18 esztendős nagykorúsítási folyamatában bizonyára 

szükség volt erre a tanulópénzre is. De – kedves csíki, vásárhelyi, kolozsvári akadémiai közösség 

– hol tartunk ma, ugyanebben a tekintetben? Nem vagyok idealista alkat, tudom, hogy ma is (és 

tulajdonképpen folyamatosan) vannak elvarrandó szálaink, vitás kérdéseink – de azt is tudom, 

hogy ezeket ma már sikerül nagyobb kataklizmák nélkül, együttműködő és emberi módon 

„elvarrnunk”. Hadd világítsam meg mondanivalómat egy igen friss, konkrét példával. 

Szenátusunk a múlt héten fogadta el az idei évre érvényes egyetemi költségvetésünket. A 

szenátusi határozatot alapos előkészítő munka előzte meg, tartalmas, ámde hosszú és kimerítő 

egyeztetések zajlottak az egyes karokra eső költségvetési, bevételi összegek kapcsán. Többször 

tűnt úgy, hogy holtponton vagyunk, hogy nem létezik olyan matematikai vagy pénzügyi 

algoritmus, mely mindenki számára elfogadható lenne, s melynek nyomán beterjeszthetővé 

válhatna a költségvetés. És végül nem is a matematika vagy a kifinomult közgazdasági logika 

teremtette meg a keresett egyensúlyt, hanem egy emberi, mélységesen is emberi érzés: a 

bizalom. Annak a tudata, hogy mi, sapis egyetemi kollégák megbízunk egymásban; az a 

meggyőződés, hogy nincsenek közöttünk „hamiskártyások”, és hogy egyik kar sem igyekszik 

túljárni a másiknak az eszén. Ez a bizalom, az együttműködésnek és az „egy hajóban evezésnek” 

a tudata pedig minden bizonnyal megalapozta akár az elmúlt esztendő 15 oldalra rugó 

eredményeit is. Bízom benne, hogy a Sapientia a jövőben is egy olyan akadémiai közösséget jelent 

majd, melyben az együttműködés és nem a mindent elsöprő verseny, a kölcsönös szakmai 

tisztelet és nem az egymás teljesítményének a lekicsinylése, a tisztességes emberi viszonyok és 

nem a másik gátlástalan „hátbatámadása” a jellemző. Ez a bizalom nem egy akármilyen 

eredmény – segítsetek, segítsünk mindannyian ezt megtartani. 

És végül, tisztelt ünneplő akadémiai közösség, egy utolsó, igen fontos gondolat, kérés. Ünnepnap 

a mai, melyet eme akadémiai ceremóniával kezdünk, s melyet reményeink szerint délután, este 

kötetlen, baráti, emberi együttléttel folytatunk valahol a Nyugati Érchegységben. Kívánom, hogy 

erre a kevésbé szakmai programra is a legnemesebb erdélyi hagyományok szellemében kerüljön 

sor. A valamikori Kolozsvár és Erdély egyik talán legbefolyásosabb értelmiségi, egyházi, politikai 

csoportosulása az 1872-ben megalakult, a Majális utca egyik polgári villájában működő, 

Társadalom nevű klub volt. Ahogy mondani szokás, tulajdonképpen itt születtek meg a kor 

közösséget, tudományt, politikát érintő fontos döntései, ide jártak esténként a kor meghatározó 

személyiségei. Rövid üzenetem ennek a klubnak a nyomtatásban is kiadott alapszabályából 

származik: „a Társadalom célja: a társas mulatozásnak kellemes magánkörben biztosítása; 

eszközei: a tekézés és a kártya, borvizes borozás közben”; majd pedig alább: „a Társadalomban 

napi biztosok vannak, a betűrend következése szerint napról-napra mások. Kötelesek a rájok eső 

napokon a gyámolraszorulók gyámola lenni, őket a közbotrány kikerülése végett még virradat 

előtt hazaszállítani.” 

Isten éltesse az egyetemet! Köszönöm, hogy meghallgattatok! 


