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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM  

SZENT GYÖRGY SZAKKOLLÉGIUM  

TANULMÁNYI ÚT A SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR 

TUDOMÁNYEGYETEMEN 

2018. január 27-február 4. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

együttműködésének köszönhetően a Makovecz program keretében a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetemen működő számos tehetséggondozó szakkollégium közül összesen 28 tagot láttak 

vendégül Erdélyben, közülük három főt a Szent György Szakkollégiumból. A program január 

27. és február 4. között zajlott, amely során több erdélyi nagyváros és kulturális helyszín 

került bemutatásra, többek között az Erdélyi Magyar Tudományegyetem 3 különálló kara. 

 

2018.január 27.  

Utazásunk kezdetén ellátogattunk a gyerőmonostori Árpád-kori 

református templomhoz, amely első állomásnak bizonyult kulturálisan 

is magasröptű kalandjaink sorában. Óriási élmény volt a kora 

magyarság egy igen távoli, és kétséget kizáróan fajsúlyos történelmi 

értékkel bíró templomát körbejárni, ami építését tekintve egészen a 

11. századig nyúlt vissza. A hosszú út végét követően érkeztünk meg 

Kolozsvárra, ahol a Szent Kamill Otthon adott szállóhelyet az 

elkövetkezendő 5 napban csoportunknak a tanulmányút alatt. 

 

 

2018.január 28.  

A délelőtti órákban a Kolozsvár Magyar Színházban Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 

című művének három órás színházi musical feldolgozását láthattuk. Az előadáson részt vett 

Dr. Balog Albert rektorhelyettes úr, akivel örömmel néztük végig a darabot, amely nagyon 

tartalmas és szép előadásnak bizonyult. Az előadás végeztével párórás séta következett 

városnézés keretei között, ahol ellátogattunk a kolozsvári Citadellához is. Végül a 

macskaköves, múltat idéző óváros egyik éttermében, a Bulgakovban vacsoráztunk, amely a 

napok elteltével ikonikus helyszínné vált ottlétünk alatt. 
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2018.január 29. 

A következő nap első napirendi pontja adminisztratív ügyintézés volt. Ezt városnézés követte 

Kolozsvár magyar szemmel: múlt és jelen címmel, amelyet dr. Lopescu Radu docens úr 

vezetett. Ennek során megszemléltük a legfőbb nevezetességeket, mint például Szent Mihály 

templomát, a Babes-Bolyai Tudományegyetem épületét, valamint Bocskai István erdélyi 

fejedelem emlékházát. A látnivalók közül a legkülönlegesebbnek a Mátyás király tér és a 

néhai király szülőháza bizonyult, amely páratlan élményt nyújtott a történelmi és a tartalmi 

értékeit tekintve. Végül a Sapientia Egyetem kolozsvári campusához érkeztünk, ahol 

bemutatásra került maga az intézmény, amely adózva a fekete sereg királyának, róla 

keresztelte el az impozáns Hunyadi Mátyás dísztermet. Nem utolsó sorban részünk lehetett 

egy átfogó előadásban Dr. Tonk Márton dékán úr által a magyar felsőoktatásról a romániai 

viszonyok tükrében, amely józanító gondolatokkal feszegette az erdélyi magyarság 

hosszútávú fennmaradásának kérdésköreit. 

 

2018. január 30. 

A keddi napon először Dr. Murádin János 

adjunktus által végzett kutatás kiállítási tárgyait 

nézhettük meg az erdélyi magyarság árnyékos 

napjairól a második világháborút követő 

időszakban. Ez emléket állított a Kolozsvárról 

elhurcolt 5000, többségében civil helybelinek, 

akiket túlnyomó részt a szovjet gulág táborok 

émelyítő borzalmai emésztettek fel az Urál 

távoli vidékein.  
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A kiállítás neve a „Könnyebb meghalni, mint elválni” címet viselte, ezzel is hozzájárulva egy 

testvérét vonatvagonnal elhagyni kényszerült helyi férfi emlékének. A terület kényességét 

jelezte a tény, hogy az impériumváltást követően karhatalmi részről is erősen ellenjavallott 

kérdéskörrel maga Dr. Murádin János úr kezdett mélyebben foglalkozni és kutatni elsősorban. 

Feltárta előttünk kutatási módját, annak nehézségeit és eredményeit, többek közt megrázó 

részletességgel mesélt a túlélők 

beszámolóiról, a szovjet fél közönyös 

bestialitásáról és az akkori politikai 

helyzet okozta káoszról, ami jellemezte 

magát az elhurcolást. Láthattuk a 

malenkij robot eszközeit, emlékiratokat, 

fényképeket és leveleket, amelyek 

meghatóan emberivé tették ezt a 

kivételesen embertelen borzalmát a 

világégés utáni időszaknak. Végül 

betekintést kaphattunk abba is, hogy 

milyen és mekkora ellenállás 

tapasztalható a hatalom részről saját 

nemzetünk háborús áldozatainak kegyeletért való tevékenységek során Erdélyben. 

Bemutatásra került Murádi úr személyes makett tárlata, amely a kari vitrin folyosón kapott 

helyet, ahol világháborús páncélos, hajó, repülő és eseményrészletek miniatúráit nézhettük 

meg. Később reggeli sétánk során meglátogathattuk ehhez a témához kapcsolódóan a város 

hírhedt Házsongárdi temetőjét, ahol az említett elhurcoltak és az erdélyi magyarság nagyjai 

előtt adózhattunk egy perccel a napsütésben. 

Ezen a napon egy kevésbé nyomasztó, bár annál érdekesebbnek ígérkező előadást adott Dr. 

Bakk Miklós egyetemi docens a „Hazudnak-e a politikusok?” címmel, ahol mindennemű 

társadalompolitika kérdés iránt érdeklődhetett a közönség az erdélyi magyarság kapcsán. 

A nap vége a Hallgatói Önkormányzat szervezésében társasjáték-esttel folytatódott, melynek 

keretében megismerkedhettünk a kar néhány hallgatójával, ezzel is megalapozva a lehetőséget 

a későbbi intézményközi együttműködésre.  

2018.január 31. 

 
Ezen a napon a kari HÖK tartott bemutatkozó előadást, amellyel egyidőben a szakkollégiumi 

vezetők is képviseltették szakkollégiumukat az egyetemi vezetőség előtt. Dr. Balog Adalbert 
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tudományos rektorhelyettes úrral többek között szó volt az egyetemek és azokon működő 

szakkollégiumok közötti együttműködési lehetőségekről, amely a Szent György 

Szakkollégium részéről a mindkét egyetemen folyó jogi képzések erősségében és 

hasonlóságaiban vélt lehetőséget ilyen kapcsolatok kiépítésére. Dr. Balog Adalbert ETDT 

elnök Kutatásmódszertani előadása volt a következő, amelyből nagyon sok hasznos 

tapasztalatot szűrhetett le bárki, aki kutatási és a TDK dolgozat kérdéskörének szemüvegén 

keresztül elemezte a hallottakat. Szó esett ezen kívül a tudománymetria témájáról, mint 

segédrendszer a kutatásterületek objektív értékmeghatározásaként. A nap egyetem 

mozitermében vetítéssel zárult a Sapientiás hallgatók díjnyertes filmjeiből. 

 

2018.február 1. 

 

A következő napon Csíkszereda felé, a marosvásárhelyi 

Kultúrpalotát nézhettük meg Kocsis Andrea kari PR felelős 

asszony vezetésével, amely az erdélyi magyar képzőművészet 

szecessziós és absztrakt vonalát bontakoztatta ki. 

Meghökkentően attraktív épületként tartható számon, hiszen 

rövid idő alatt igen komoly saját kezű részletfestéssel és 

díszítéssel látták el. A beltéri tárlatok részeként festmény- és 

szoborkiállítás, tükörterem-, nemzettörténeti festettüveg-tárlat 

és zeneterem bemutató volt megszemlélhető. Érdekessége volt 

az eseménynek, hogy a helyi klasszikus zenekar által Vivaldi: 

4 évszak – Tél című művének próbáját úgyszintén 

meghallgathattuk. 

A délutáni program marosvásárhelyi kar campusán tett látogatással folytatódott. Itt 

megismertük az egyetem nyújtotta oktatási lehetőségeket: az elektronikai, mérnöki, és a fizika 

tanszék termeiben. Lehetőségünk volt honvéd tisztjelölt csoporttársaink alkotta sétarobot és 

tanszéki fizika kísérletek megcsodálására. Utunk végén a csíkszeredai kar kollégiumában 

foglaltuk el szállásunkat. 

 

2018.február 2. 

Másnap volt lehetőségünk a kar és a SPARKS kiállítás 

megtekintésére, illetve a szakkollégisták ráláthattak a 

CSI Sapientia elnevezésű kari verseny döntőjének 

lefolyására. A délutáni program a Csíki Székely 

Múzeum és a Csíksomlyói kegytemplom látogatása 

volt, ahol bizarr időutazásban lehetett része a múltidéző 

tárlaton a megjelenteknek. Végül a csíkszeredai HÖK 

képviselője mutatkozott be nekünk. 
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2018. február 3. 

Az utolsó érdemi napunk Csíkszentsimon falvacskájába 

vezetett, amely a Csíki Sörgyár manufaktúrájában kezdődött. 

Itt egyórás gyárlátogatás keretében kóstolhattunk meg 

sörkülönlegességeket, és ismerkedhettünk meg a gyár 

működésével és a kézműves sörök sajátosságaival. 

Vadregényes kirándulásunk Tusnádfürdő, a Szent Anna-tó, 

és annak környékén folytatódott. A naphosszig tartó partizán 

hócsatározások közt adhattak az élvezeteknek az adrenalin 

hajhászok is síszánkózás keretein belül lemenet a Szent Anna 

tóhoz, ahol is letaglózó természeti gyönyör fogadott minket. 

Eldugott hegyi ösvények nyomán természetes 

gejzírforrásokhoz juthattunk el, amelyek a szivárvány 

minden színében pompáztak. Megkoronázta az autentikus 

erdélyi látványok élményét maga a szerencse mikor egy, a 

busz menetét megakasztó medvecsalád jelent meg, útban vissza a szállás felé. Bátran 

elmondható a tanulmányút ezen utolsó napja volt a program messze a leginkább jóleső 

élménye. 

Összeségében elmondható hogy igazán tartalmas és kellően sűrű programunk volt, hogy a hét 

végére a 12 órás út felét majdhogynem átaludjuk, cserébe rengeteg élmény és hasznos tudás 

birtokosai lehettünk ezen program során, mindamellett hogy a szakkollégiumok 

együttműködését is tovább segíti a jövőt illetően. 

2018. február 4. 

Hazautazás. 
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