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Körkép
csík

Vitathatatlan, hogy a gödöllői Szent István Egyetemnek, 
az egyetem vezetőinek és oktatóinak elévülhetetlen érdemei 
vannak a csíkszeredai, végső soron a székelyföldi felsőoktatás 
meghonosításában. Nem sokkal a rendszerváltás után a néhai 
dr. György Antal – sokak számára György Tóni bácsi – áldo-
zatos munkája révén épült ki az a gyümölcsöző kapcsolat a 
gödöllői egyetem és Csíkszereda – mint befogadó közeg – kö-
zött, amely jelentős mértékben hozzájárult az egyetemi szel-
lem meghonosításához a térségben, amely több száz fiatalnak 
és tanulni vágyó javakorabeli embernek nyújtott tudást és 
biztosított diplomát, s nem utolsósorban ennek a gyümölcsö-
ző kapcsolatnak az eredménye a Sapientia – Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem létrejötte is. Még emlékszem arra a lázas 
időszakra, mikor a György Tóni bácsi irodájában készítették 
elő az immár egyetemi közegben mozgó szakemberek az új 
magyar felsőoktatási intézmény ideiglenes engedélyeztetésé-
hez szükséges iratcsomókat.

A rendszerváltás előtt is hosszú ideig működött Csíkszere-
dában üzemmérnökképzés, a brassói egyetem tanárai oktat-
ták esténként a hallgatókat. Az ott szerzett tudás egyenértékű 
volt a nappali tagozaton tanultakkal, de hiányzott a magyar 
tannyelvű intézmények nyújtotta többlet: a kapott ismeret-
anyagnak a magyar kultúrában való elhelyezése, az összefüg-

gések és kölcsönhatások érzékelése, és hiányzott a tanulás-ta-
nítás közösségi cselekvésként való megélése. Nos, a gödöllőiek 
által meghonosított távoktatás éppen ezeket a hiányosságokat 
pótolta: a magyar nyelven zajló oktatás adta könnyebbség 
mellett a magyar kultúrában való jártasságot adott a hall-
gatóknak, ugyanakkor a gyakori kiutazások révén, no meg az 
intenzív tanár-diák kapcsolatok révén a hallgatók közösséggé 
kovácsolódtak, a magyar szellemi tér részeseinek érezhették 
magukat.

Tehát egyetemi szellemet honosított meg a gödöllői Szent 
István Egyetem, s kitermelte a csíkszeredai, székelyföldi 
közösségben az e szellem, szellemiség iránti igényt. Lányi 
professzor említette volt a Sapientia – EMTE első tanévét 
megelőző egyik interjúban, hogy a csíkszeredai egyetemet a 

közösségi igény hozta létre. És ez az igény – éppen a gödöl-
lőiek tevékenységének hatására – akkor fogalmazódott meg, 
amikor a székelyföldi elit belátta, hogy a peremhelyzetből, az 
elszigeteltségből adódóan nemcsak gazdasági, hanem szelle-
mi téren is alulmaradt a térség a többi erdélyi régióhoz vagy 
Magyarországhoz viszonyítva. Az igény abból a felismerés-
ből fakad, hogy a fejlődés eszköze a tudás, a tudomány lehet, 
ugyanis a tudomány fejlődése gerjeszti a műszaki fejlődést, de 
ugyanúgy fejleszti a kultúrát is.

A Sapientia – EMTE fejlődésével, kiteljesedésével egy 
időben szükségtelenné vált a távoktatás korábbi formája. 
Mostanra azonban oda érett a helyzet, hogy a korábbi ered-
ményes együttműködést újra lehet éleszteni, az elkötelezett 
gödöllői szakemberek egy új oktatási dimenzió meghonosítá-
sában lehetnek élenjárók.

Hogy a mezőgazdaságból vett hasonlattal éljek: a magot 
ők vetették el hajdanán, most rájuk vár a virág beporzásának 
feladata. Azért, hogy a közös munka gyümölcsét mindannyi-
an élvezhessük.

Régi-új kapcsolat
            NézőpoNt n Sarány István

hirdetés

Együttműködési megállapodást 
írtak alá a csíkszeredai Sapientia–
EMTE Műszaki és Társadalom-
tudományi Karának és a gödöllői 
Szent István Egyetem Gazdaság- 
és Társadalomtudományi Kará-
nak vezetői. Az együttműködés a 
mesteri szakok beindítása mellett 
kiterjed a tananyagfejlesztésre, 
a kutatásra, a térségi innovációt 
ösztönző szakmai programokra is 
– hangzott el az eseményen.
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Biztosítaná a mesterképzést, 
illetve különféle tudományos 
képzéseket a Műszaki és Tár-

sadalomtudományi Kar végzősei 
számára a jövőben a csíkszeredai 
Sapientia – EMTE – ennek érdeké-
ben tegnap együttműködési megál-
lapodást írt alá az egyetem vezetősé-
ge a gödöllői Szent István Egyetem 
(SZIE) Gazdaság- és Társadalomtu-
dományi Karával. A Sapientia szak-
mai akkreditációs feladatainak tel-
jesítését követően kölcsönösen úgy 
ítélte meg a két egyetem vezetősége, 
hogy van alap és lehetőség a mester-
képzések elindítását célzó, szorosabb 
együttműködésre. 

– A kétlépcsős egyetemi oktatás 
alapszintű képzésében már rendelke-
zik a megfelelő oktatókkal az egyetem, 
ám a mesterképzéshez szükséges a do-
censi fokozattal rendelkező tanárok 
közreműködése. Ezért mérvadó a gö-
döllői segítség, hiszen humánerőforrás 
nélkül egyelőre nem lehetne megvaló-
sítani a mesterképzést, így szükség van 
a Szent István Egyetem mint tutoriális 
intézmény közreműködésére – emelte 
ki dr. Biró A. Zoltán, a Sapientia – 
EMTE Műszaki és Társadalomtudo-
mányi Karának dékánja. 

Az elvi megállapodást a közeljö-
vőben a mesterképzések gyakorlati 
megvalósítási lehetőségeinek keresé-

se követi. – A gödöllői karon tucatnyi 
akkreditált mesterszak működik, így 
egyelőre felmérnék a szakemberek, 
melyek beindítására lenne szükség 
Csíkszeredában, és akár levelező ta-
gozati formában is elkezdődhet a 
mesterképzés – vetítette elő a terve-
ket dr. Villányi László dékán. 

A gödöllői Szent István Egyetem 
az 1990-es évek elejétől másfél évti-
zeden keresztül vállalt kezdeményező 
és meghatározó szerepet a székelyföl-
di térség felsőfokú szakemberképzé-
sében. Több száz térségi fiatal szer-
zett egyetemi képesítést a gödöllői 
intézmény által szervezett székely-
földi képzési programokban. Ezt az 
irányvonalat szándékoznak folytatni 
a jövőben is, az egyetem jelszava sem 
változott: Tudással a vidék felemel-
kedéséért! – Most is az egyik egykori 
tanítványom biztosított szálláshelyet 

számunkra panziójában, aki Gö-
döllőn szerzett egyetemi diplomát 
– mesélte Villányi, hozzátéve, hogy 
a tervezett szakmai együttműködés 
messze túlmutat a személyi alapú 
együttműködésen. A SZIE a felsőfo-
kú képzési szerepvállalásának folyta-
tását tervezi csíkszeredai székhellyel, 
elsősorban a mesteri képzés, illetve a 
felnőttképzés területén, figyelembe 
véve a mai térségi modernizációs tár-
sadalmi igényeket, valamint a kibon-
takozó nemzeti integráció kínálta 
lehetőségeket. A gödöllői intézmény 
továbbra is a székelyföldi térségbe 
irányuló tudástranszfert kívánja elő-
segíteni, elsősorban a térségi intéz-
ményekkel való többszintű együtt-
működés révén. Ennek érdekében a 
SZIE a csíkszeredai intézményi bázi-
sát is tovább kívánja fejleszteni – áll 
a kerekasztal-beszélgetést követően 

kiadott sajtóközleményben. A meg-
beszélésen részt vett Gyetvai Árpád, 
az Oktatásért Felelős Államtitkári 
Kabinet Külhoni Magyarok Osztá-

lyának osztályvezetője is:  – A ma-
gyar kormány egységes Kárpát-me-
dencei oktatási térben gondolkodik, 
függetlenül az országhatároktól, cél 
segíteni azt, hogy minden magyar az 
anyanyelvén tanulhasson a szülőföld-
jén – ismertette a hivatalos magyar ál-
láspontot. Arra a kérdésre, hogy szán-
dékszik-e a magyar kormány anyagi 
segítséget nyújtani a mesterképzések 
elindításához, Gyetvai rámutatott: a 
magyar állam előbb létrehozta, majd 
számottevő összegekkel támogatta 
a Sapientia egyetemet, a támogatási 
szándék továbbra is megvan, akár 
külön pénzalapokat is rendelnek a 
„jó ügy”, azaz a mesterképzések bein-
dításának szolgálatába. A Sapientia és 
egy magyar egyetem között létrejövő 
megállapodásra volt már precedens: a 
Sapientia egyetem Gazdaság- és Hu-
mántudományok Kara a budapesti 
Corvinus Egyetemmel tavaly indított 
együttműködésének köszönhetően 
Csíkszeredában 2010 őszén beindult 
a Vezetés és szervezés mesteri képzés. 

– Reményeink szerint hamarosan 
konkretizálódik az együttműködés 
mikéntje, jövőtől már be is indulhat-
nak a mesterképzések – bizakodott 
Biró A. Zoltán dékán.

Biró A. Zoltán és Villányi László (mindketten középen). A kari együttműködés révén már jövőtől mesteri képzés indulhat fotó: hompoth loránd

„HoGy MIndEn MAGyAr AnyAnyElvén TAnulHASSon A Szülőföldjén”

Mesterképzések indulhatnak a Sapientián


