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Minden intézmény magán viseli alapítói elképzeléseit, értékrendjét és 

ez nincs másként a Sapientia EMTE-en sem. Még az alapítás idején eldőlt, 

hogy olyan kiváló oktatást biztosító, hálózatos egyetem kiépítése a célunk, 

amely bár Kolozsvár központtal működik, támogatja, és nagyon fontosnak 

tartja az erős helyszínek fejlődését, amelyek megtartó erőt jelentenek a 

tehetséges fiatal értelmiségnek. Nos, véleményem szerint ezért volt fontos  

minden generációváltás, főként annak idején, amikor az intézményi 

akkreditáció előtt álló Egyetemünknek még nem volt elegendő ideje kinevelni 

az értékrendjét követő munkatársait. Úgy kellett az első legfontosabb 

megmérettetést, az intézményi akkreditációt vállalni, hogy közben 

vezetőváltásra került sor. Marosvásárhelyen, az egyetem legnagyobb, 

mérnöki oktatást is vállaló helyszínén kellett dékánt váltani. Olyan 

munkatársra volt szükségünk, aki jelentős egyetemi tapasztalattal és 

presztízzsel rendelkezik, de mégis vállalja az akkor még nem kellőképpen 

értékelt Sapientia-egyetemi oktatói, vezetői státuszt. Ekkor, a külső, de 

egyetemünket jól ismerő kiváló szakembert Dr. Székely Gyula egyetemi 

professzort kértük fel a marosvásárhelyi kar vezetésére. Székely Gyula  

Brassóban született, tanult, és ott lett egyetemi oktató, majd professzor. Bár 

jelentős sikereket ért el a helyi Műegyetemen, - ahol javaslatára hozták létre 

a villamosmérnöki kart, és bár Ő maga szervezte meg ennek példátlan 

fejlődését, a brassói elektronika és számítástechnika szakok kiépítését, és 

nyílegyenes volt addigi pályafutása is, saját vallomása szerint semmi érdekes 

nem történt vele, és addigi élete főként a brassói fő sétányon telt el. Addigi 

kapcsolatáról Marosvásárhellyel így fogalmaz: „Szerencsém volt, hogy a sors 

összehozott egy igen értékes, vérbeli mérnökkel ezermesterrel, Szentgyörgyi 

Lászlóval, aki ... Marosvásárhelyen létrehozta az elektrotechnikai kutató 

intézetet”. 

Nos, mondhatnám azt is, hogy ez az intézet jelentette a 

marosvásárhelyi műszaki képzés egyik bölcsőjét. Én is ennek köszönhetem 

azt, hogy most itt állok önök előtt.  

Így kezdődött az a periódus, amely alatt Székely Gyula segítségével 

vagy közvetlen irányításával a Sapientia sikeresen megszerezte, majd 

megújította az intézményi akkreditációját. Megerősítettünk és sikerrel 

akkreditáltunk, vagy ideiglenesen elindítottunk olyan, a magyar oktatás 

számára addig tabu szakokat, mint a kertészmérnöki vagy agrármérnöki. 



Marosvásárhely, mint helyszín, jelentősen kinőtte magát, és az általa 

vezetett, sikerrel tudományos címet szerző villamosmérnök kollégáink nagy 

mértékben megerősítették egyetemünk villamosmérnöki és informatika 

képzéseit. Az intézmény fejlődését szolgálta dékánként, majd 

rektorhelyettesként egyaránt. Mindig lehetett rá számítani, mindig társ volt. 

De vajon miként volt mindez lehetséges, milyen tudományos és emberi 

értékek kellettek ahhoz, hogy menetközben azonosuljon gondolkodásunkkal, 

elképzeléseinkkel és sikeresen felkarolja azokat? Nos, az előbb említett 

egyetemi és közösségi elkötelezettség mellett, vérbeli tanárként tudta, hogy 

hallgatói, és ezzel egyetemünk is, csak minőségi munkával lehetnek 

sikeresek. Ezt Ő maga fogalmazta meg a dékáni búcsúzójában: „...ha 

némelyik tanár – és természetesen Ő maga is - szigorú is volt, ezt azért 

tették, mert a minőséget szerették volna mindenekelőtt megtartani, 

megerősíteni”. Csak így volt érdemes mindezt vállalni.   

Végül, ha szabad közvetlenebb hangot használnom, kedves Gyula, 

diákjainknak több alkalommal idéztem Coelho rövid írását, a ceruza meséjét. 

A mesebeli nagyapa által említett ötödik érték pedig az, hogy a ceruza mindig 

nyomot hagy. Hát bizony ez neked sikerült. Tudnod kell, hogy érezzük és 

értékeljük ezt, és mindaddig része maradsz egyetemünknek amíg az általad 

is nevelt fiatalok, kollégáink ezt magukkal viszik. Az Isten adjon egészséget, 

és az emeritus cím is jelzi, hogy még számítunk rád. Reméljük, még hosszú 

éveken keresztül együtt dolgozunk. 
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