
kez de mé nye zés még a ki egye -
zés évé ben Ko lozs vár ról in dult.
1867 ok tó be ré ben a Ki rá lyi

Jog aka dé mia ta ná ri ka ra ja vas lat tal for -
dult a Val lás- és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz -
té rium hoz, mely ben kér te, hogy a vá -
ros két fel ső fo kú tan in té ze tét emel jék
fa kul tá si rang ra, s ezek ből fej lesszék ki
az egye te met. Eöt vös József mi nisz ter
öröm mel ka rol ta fel a gon do la tot. Mint
ké sőbb utalt rá, már 1848-as mi nisz ter -
sé ge ide jén is fog lal ko zott a ko lozs vá -
ri egye tem kér dé sé vel. Ak kor Szász Ká -
roly na gye nye di pro fesszor, köz ok ta tás -
ügyi ál lam tit kár volt az egye tem szük -
sé ges sé gé nek han goz ta tó ja. Eöt vös
1868. feb ruár 8-án a fő kor mány szék út -
ján fel szó lí tot ta a két ko lozs vá ri fő is ko -
lát, hogy nyi lat koz za nak, mi ként kép -
ze lik el az egye tem mé ala kí tást. A két
ta ná ri kar ál lás fog la lá sát már cius 15-
én egyez tet ték, „több vá ros ban la kó
tan fér fiú”-val meg vi tat ták, majd egy
me mo ran dum kí sé re té ben el jut tat ták
a fő vá ros ba. 

A JO GI KE RE TEK
BIZ TO SÍ TÁ SA

Eöt vös 1869. szep tem ber 20–24-i ko -
lozs vá ri lá to ga tá sán hang sú lyoz ta,
hogy az egye tem felál lí tá sá val kap cso -
lat ban is tá jé ko zód ni akar. 1870. áp ri -
lis 7-én a par la ment elé ter jesz tet te az
egye tem lé te sí té sé re vo nat ko zó tör -
vény ja vas la tot, így a ko lozs vá ri egye -
tem mint egyik ala pí tó já ra te kint het a
nagy ma gyar író ra és mű ve lő dés po li ti -
kus ra.

Eöt vös ha lá la után hi va ta li utó da,
Pau ler Ti va dar vet te ke zé be az egye -
tem ügyét. Mi vel bi zony ta lan nak lát -
szott, hogy mi kor ke rül a par la ment -
ben na pi rend re az egye tem ala pí tás, a
gu ber ni u mi épü le tek hasz ná lat ba vé te -
le pe dig sür ge tő volt, ma gá hoz az ural -
ko dó hoz fo lya mo dott. Fe renc Jó zsef
1872. má jus 29-én en ge dé lyez te – az
or szág gyű lés utó la gos jó vá ha gyá sá nak
re mé nyé ben – az egye tem meg nyi tá -
sát. Jú nius 11-én Ló nyai Meny hért mi -
nisz ter el nök lá to ga tott Ko lozs vár ra
Pau ler köz ok ta tás ügyi és Ti sza La jos
köz le ke dés ügyi mi nisz te rek kí sé re té -
ben. Meg te kin tet ték az egye tem el  he -
lye zé sé re szol gá ló épü le te ket. Ugyan -
az nap meg je lent a hi va ta los pá lyá zat -
hir de tés a 42 egye te mi ta ná ri ál lás ra.
A hí rek sze rint több mint 120 je lent -
ke ző ből vá lasz tot ták ki a 34 ren des és
5 rend kí vü li ta nárt, aki ket 1872. szep -
tem ber 29-én ne ve zett ki az ural ko dó.

A kiegye zés után Er délyt is felöle lő Ma gyaror szág nak már nem
le he tett ele gen dő egyet len fő vá ro si egye tem. Egy ideig Po zsony
és Ko lozs vár ver sen gett a má so dik egye te mért. Ko lozs vár azon -
ban több szem pont ból is in kább meg fe lelt a cél nak. Elő ször is Er -
dély fő vá ro sá nak szá mí tott, s a köz pon ti jel le get biz to sí tó fő kor -
mány szé ket ép pen meg szün tet ték, épü le te kiürü lő ben volt. Má -
sod szor há rom je len tős, nagy múl tú tan in té zet mű kö dött a vá ros -
ban: az uni tá riu sok nak és a re for má tu sok nak ran gos kol lé giu muk,
a ka to li ku sok nak fő is ko lai múlt tal büsz kél ke dő fő gim ná ziu muk
volt. A rész ben eb ből le szár maz tat ha tó or vo si tan in té zet, va la mint
a jog aka dé mia két egye te mi kar ral ért fel. Har mad szor itt mű kö -
dött az 1859-ben megala pí tott Er dé lyi Mú zeum-E gye sü let, mely -
nek gaz dag könyv tá ra, le vél tá ra, bo ta ni kus kert je, mu zeá lis
gyűjte mé nyei az egye te mi ok ta tás se géd esz kö zéül szol gál hat tak.

GAAL 
GYÖRGY

EGYETEM
K O  L O Z S  V Á R T

A
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Köz ben szep tem ber ben el fo gad ta a
par la ment, s ok tó ber 12-én a ki rály
szen te sí tet te a XIX. tör vény cik kelyt,
mely az egye tem felál lí tá sá ról in téz -
ke dett. 

Ok tó ber 19-én a Ka to li kus Lí ceum
dísz ter mé ben ke rült sor az egye te mi
szer ve ző mun ka he lyi bein dí tá sá ra. A ki -
ne ve zett ta ná rok le tet ték az es küt a
mi nisz te ri biz tos ként ki kül dött gróf
Mi kó Imre ke zé be, majd meg vá lasz tot -
ták és megala kí tot ták az egye te mi ha -
tó sá go kat. A rek to ri szék be Ber de
Áront, a jog aka dé mia ko ráb bi igaz ga -
tó ját emel ték, pro rek to rul pe dig a
legidő sebb és legis mer tebb pro -
fesszort, Bras sai Sá muelt vá lasz tot ták.
Ber dé re há rult a fő kor mány szé ki épü -
le tek át vé te le, meg fe le lő be ren de zé se,
a se géd sze mély zet ki vá lasz tá sa. Egy-
egy ál lás ra gyak ran hú szan is je lent kez -
tek, több nyi re volt gu ber ni u mi al kal -
ma zot tak. 

A rek tor beik ta tás és tan év nyi tás ün -
ne pé lyét no vem ber 10-re tűz ték ki, s
ezt a na pot a vá ros öröm ün ne pé vé tet -
te. Dél előtt min den fe le ke zet há la-is -
ten tisz te le tet tar tott, fél ti zen ket tő kor
a ka to li kus lí ceu mi dísz te rem ben Gro -
isz Gusz táv jo gász ka ri dé kán beik tat ta
Ber dét, aki nagy ha tá sú be szé det mon -
dott. Eb ben rá mu ta tott, hogy az ad di -
gi er dé lyi fő is ko lai kez de mé nye zé sek
mind po li ti kai cél zat tal szü let tek,
ezért kel lett el buk niuk. A mos ta ni vi -
szont egy egész or szág szük ség le tét
szol gál ja. Ez an nak elis me ré se, hogy a
nem ze tek sú lyát nem csak a nép lé lek -
szá ma, ha nem mű velt sé ge is meg ha -
tá roz za. Iga zán sza bad csak a mű velt
em ber le het. Fog lal ko zik a fő vá ro si
egye tem hez fű ző dő vi szonnyal: pa ri -
tás és ver seny szel lem kell, hogy kiala -
kul jon. Ér tel me zi a tan sza bad ság fo gal -
mát és a ve le já ró fe le lős sé get a ta ná -
rok és diá kok szem pont já ból. A kol lé -
gák hoz for dul va megál la pít ja: „Uraim!
Egy egye tem megala pí tá sa áll előt tünk.
Önök tud ják, hogy az egye te met nem
a né ma fa lak, ha nem a ta ná rok szel le -
mi ere je ala pít ja meg jó hír név ben, ál -
dá sos mű kö dés ben.” Dél után kettőkor
a vá ro si vigadó, a Re dut nagy ter mé -
ben dísz ebé den vett részt a ta ná ri kar
és a vá ros szin te va la mennyi ér tel mi -
sé gi je. Es te a szín ház ün ne pi előadá -
sán Vö rös mar ty- és Eöt vös-da ra bo kat
ad tak elő. A vá rost ké sőig ki vi lá gí tot -
ták. (Ak kor még új don ság volt a lég -
szeszvi lá gí tás!) A nap em lé ké re ér mét
ve ret tek. Más nap az egye tem négy ka -
rán a beirat ko zott 258 diák kal megin -
dult a ta ní tás.

A TA NÁ RI KAR

A meg nyi tott tu do mány egye tem szá -
má ra a sok je lent ke ző el le né re sem
volt könnyű össze vá lo gat ni a ta ná ri
kart. Két fa kul tás ese té ben a he lyi erők -
re le he tett épí te ni, a töb biek nél tel je -
sen új név sort kel lett felál lí ta ni. Ál ta lá -
ban há rom ka te gó riá ja volt ek ko ri ban
a szá mí tás ba jö vők nek. Az el ső az idő -
sebb ge ne rá ció az er dé lyi is ko lák ta ná -
ri ka rá ból. Ők még a ré gi rend szer sze -
rin ti ok ta tás ban ré sze sül tek, s ha jár -
tak is pár évig kül föl di egye tem re, csak
teo ló giai dip lo má juk volt. Tu dá su kat
gyak ran elis mer te már az aka dé mia.
A má so dik cso port ba a ko lozs vá ri vagy
más fő is ko lák ról át pá lyá zók so rol ha -
tók, töb ben ran gos mű vek szer zői, sza -
kuk dok to rai. A har ma dik ré te get a leg -
fia ta lab bak tet ték ki, a több nyi re kül -
föl dön fris sen dok to rált, szép re mé nyű
fia ta lok. Úgy hogy a ta ná rok közt igen
nagy volt a kor kü lönb ség. A legidő sebb
pro fesszor, Bras sai még az elő ző szá -
zad vé gén szü le tett, a fia ta lab bak vi -
szont az 1840-es évek kö ze pén. Akad -
tak kö zöt tük ki tű nő szak em be rek, né -
há nyan vi szont csak eset le ge sen kap -
ták ezt vagy azt a tan szé ket. Utó lag
kel lett sza ko sod niuk. Vol tak tan szé kek,
mint a föld rajz és az el mé le ti fi zi ka,
me lye ket be sem tud tak töl te ni. 

Az el ső tan év re kiadott al ma nach
sze rint 40 ren des és rend kí vü li ta nár
ok ta tott az egye te men. A jo gi kar 12
ta ná rá ból 5 a jog aka dé miá ról jött, a
töb biek vi dé ki jog aka dé miák ról, bí ró -
sá gok ról, hár man pe dig Pest ről. Ak kor
csak Ber de Áron volt aka dé miai le ve le -

ző tag, a töb biek dok to rok, de utóbb
még öten be ke rül tek az aka dé miá ba
(Plósz Sán dor, Con cha Győ ző, Óvá ri Ke -
le men, Ko los vá ry Sán dor, Far kas La jos). 

Az or vo si kar 11 tan szé ké re 6 pro -
fesszort a he lyi tan in té zet ből he lyez -
tek át. Ket ten jöt tek Pest ről, a sze mész
Schu lek Vil mos meg egye ne sen Bécs -
ből pá lyá zott. Ők az el ső adan dó al ka -
lom mal a fő vá ros ba tá voz tak. A Schu -
le kén kí vül a kór bonc ta nász Ge ner sich
An tal és a fi zio ló gus Tö rök Au rél ne ve
vált fo ga lom má a ma gyar tu do mány -
tör té net ben. A tan in té zet ből át vett
Brandt Jó zsef se bész- és Ma iz ner Já nos
szü lész pro fesszo rok ko lozs vá ri te vé -
keny sé gük kel sze rez tek elis me rést. Az
aka dé mia öt ta nárt mél ta tott tag ság ra.
A kar el ső tan sze mély ze té hez hat ta -
nár se géd is tar to zott, kö zü lük Gyer -
gyai Ár pád mint a vér átöm lesz tés ma -
gyar út tö rő je vált is mert té. 

A böl csé szet-, nyelv- és tör té net tu do -
má nyi kar 10 pro fesszo rá ból mind -
össze há rom volt ko lozs vá ri: az Er dé lyi
Mú zeum-Egye sü let ből át vett Fi nály
Hen rik és Sza bó Ká roly tör té né sze ken
kí vül a Re for má tus Kol lé gium ból jö vő
böl csész, Szász Bé la. Sza bó aka dé miai
ren des, Fi nály, va la mint Im re Sán dor
iro da lom tör té nész és La dá nyi Ge deon
tör té nész le ve le ző ta gok vol tak. E kar -
hoz egy fran cia és egy an gol „nyelv ta -
ní tót” is al kal maz tak. 

A leg ne he zebb le he tett a mennyi ség -
tan-ter mé szet tu do má nyi kar tan sze -
mély ze té nek össze vá lo ga tá sa. A ko lozs -
vá ri előtt ta lán csak a tü bin ge ni egye -
tem nek volt kü lön ilyen ka ra Eu ró pá -
ban. Az Erdélyi Mú zeum-Egye sü let től
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je lent ke ző Bras sai ne ve fo ga lom volt,
tu dá sát az aka dé mia is elis mer te, bár
a ne ki kiosz tott ele mi ma te ma ti ka tan -
szé ken nem tu dott elég gé ér vé nye sül -
ni. (Fel té te lez he tően több tan szék re is
pá lyá zott!) Raj ta kí vül még a re pü lés -
tech ni ká val kí sér le te ző, fel sőbb ma te -
ma ti kát ok ta tó Mar tin La jos volt aka -
dé miai le ve le ző tag. Utóbb aka dé miai
elis me rést ka pott a zoo ló gus Entz Gé -
za és a geo ló gus Koch An tal is, mind -
ket ten a fő vá ros ba tá voz tak. E ka ron
öt ta nár se géd mű kö dött.

Azok nak az idős ta ná rok nak, akik ki -
ne ve zé sük kor nem vol tak tu do mány -
águk dok to rai, az egye tem rö vi de sen
tisz te let be li dok to ri cí met ado má nyo -
zott. Az el ső 40 ta nár ból össze sen 11-
en tá voz tak Bu da pest re. 

Az ala pí tó kat kö ve tően még két nem -
ze dé ket szok tak meg kü lön böz tet ni a
ko lozs vá ri egye tem 1919 előt ti ta ná ri
ka rá ban. Az 1890-es évek ben nyug dí ja -
zá sok, ha lá lo zá sok, va la mint Pest re tá -
vo zá sok foly tán megürült több tan -
szék, más részt az egye tem fej lő dött,
egyes tan szé kek osz tód tak, újak lé te -
sül tek. Az ezek re ki ne ve zet te ket már
az egye tem ja va sol ta, ala po san mér le -
gel ve mun kás sá gu kat. A har ma dik
nem ze dék az 1910-es évek ben je lent -
ke zett: gyak ran az egye tem vég zett jei,
leg jobb ma gán ta ná rai nyer tek ka ted -
rát. Ez a nem ze dék vál tás jól nyo mon
kö vet he tő a böl csé sze ti kar fi lo zó fiai
tan szé kén: Szász Bé la még in kább iro -
dal már, mint fi lo zó fus, de 1872-ben
nem akadt ná la jobb szak em ber. Az
1896-ban ki ne ve zett Böhm Ká roly már
is ko la a la pí tó, nagy ha tá sú ta nár és gon -
dol ko dó, az 1912–1916 kö zött át me ne -
ti leg itt ta ní tó Pau ler Ákos is je les fi lo -
zó fus, akár csak a szin tén har ma dik ge -
ne rá ciót kép vi se lő, 1917-ben ki ne ve -
zett Böhm- ta nít vány, Bar tók György.
A ma gyar iro da lom ok ta tói so rá ban Im -
re Sán dor–Szé chy Ká roly–Dé zsi La jos
a há rom ge ne rá ció kép vi se lői. Az or vo -
si kar kór bonc tanka ted rá ján Ge ner sich
An tal, Bu day Kál mán és Veszp ré mi De -
zső, a bel gyó gyá sza tin pe dig Ma chik
Bé la, Pur jesz Zsig mond és Jan csó Mik -
lós vált ja egy mást. 

A tan szé kek szá ma a ka ro kon las san
sza po ro dott. A jo gin néggyel, az or vo -
sin öt tel, a böl csé sze tin hat tal, a ter mé -
szet tu do má nyin néggyel több pro -
fesszor ké pez te a ta ná ri kart az 1910-
es évek ben, mint az ala pí tás kor. Messze
ve zet ne, ha kör vo na laz ni pró bál nánk
tu do má nyos mun kás sá guk ered mé -
nyeit. Itt a már em lí tet te ken kí vül
Meltzl Hu gó ra hív juk fel a fi gyel met, ar -

ra a né met sza kos pro fesszor ra, aki
Bras sai val szö vet kez ve 1877-ben megin -
dí tot ta Ko lozs várt a vi lág el ső össze ha -
son lí tó iro da lom tör té ne ti fo lyó ira tát
(Ac ta Com pa ra ti o nis Lit te ra rum Uni ver -
sa rum), Riesz Fri gyes re, a pá ri zsi egye -
tem dísz dok to rá ra, a vi lág hí rű ma gyar
ma te ma ti kai is ko la egyik ala pí tó já ra, va -
la mint Apá thy Ist ván ra, aki nek ideg szö -
vet ta ni ku ta tá sait csak nap jaink ban
tud ják iga zán ér té kel ni. A ta ná ri kart
nagy mér ték ben pró bá ra tet te Bu da -
pest, a fő vá ros el szí vóere je. A leg te het -
sé ge sebb fia ta lok pá lyáz tak át va la me -
lyik fő vá ro si tan szék re, s ott vál tak or -
szá gos hí rű vé. 1919-ig 26 ta nár kö szönt
így le a ko lozs vá ri tan szé ké ről. 

A HALL GA TÓK

A diá kok szá ma négy év ti zed alatt meg -
nyolc szo ro zó dott. A kez de ti 258-ról
1898-ra elér te az 1000-et, 1901-ben
már 1500-an vol tak, 1911-ben pe dig
2405 hall ga tó ta nult Ko lozs várt. Ezek -
nek nagy já ból fe le a jo gi kar ra, ne gye -
de pe dig az or vo si ra jár. A jo gi kar ra so -
kan jöt tek át a vi dé ki jog aka dé miák
diák jai kö zül. A köz fel fo gás sze rint itt
könnyebb volt dok to ri dip lo mát sze -
rez ni, mint a fő vá ros ban. 

A diák tár sa da lom össze té te lé ben
1895 kö rül állt be lé nye ge sebb vál to -
zás. Egy részt megen ged ték a nők ren -
des hall ga tó kén ti fel vé te lét, más részt
a Ko lozs várt mű kö dő há rom teo ló gia
(re for má tus, uni tá rius, pia ris ta ka to li -
kus) diák jai nak le he tő vé tet ték, hogy
ren des hall ga tó ként az egye tem re is
jár ja nak, sőt bi zo nyos kur zu so kat ott
hall gas sa nak, majd né hány hu mán jel -
le gű szak ból dok to rá tus ra je lent kez ze -
nek. Az 1919-ig ter je dő idő szak ban 149
ma gán ta nárt ké pe sí tett a ko lozs vá ri
egye tem, s mintegy 10 000 dok to ri dip -
lo mát osz tot tak ki. 1895-ben az ural -
ko dó fel jo go sí tot ta az egye te met leg -
jobb diák jai ki rály gyű rűs ki bo csá tá sá -
ra: 28-an ré sze sül tek eb ben a ki tün te -
tés ben. 

ALA PÍ TÓ LE VÉL
ÉS ÉPÍT KE ZÉ SEK

Az egye tem kö zel egy év ti ze dig kí sér le -
ti jel leg gel mű kö dött, a fő vá ros ban so -
kan ké tel ked tek élet ké pes sé gé ben. Is -
mé telt sür ge tés után Tre fort mi nisz ter
elő ter jesz té sé re az ural ko dó 1881. ja -
nuár 4-én en ge dé lyez te ala pí tó le vél kiál -
lí tá sát s azt, hogy az egye tem az ő ne -

vét vi sel je: Ma gyar Ki rá lyi Fe renc Jó zsef
Tu do mány egye tem. Az ala pí tó le vél kiál -
lí tá sa igen las san ha ladt: csak az egye -
tema la pí tás ne gyed szá za dos év for du ló -
já ra ké szült el, s 1895. ok tó ber 12-én
hir det ték ki. Köz ben 1895. szep tem ber
22-én a ki rály meg lá to gat ta az egye te -
met, s uta sí tást adott a dísz jel vé nyek
el ké szít te té sé re. Bu da pes ten ter vez ték
és ki vi te lez ték a rek to ri és dé ká ni nyak -
lán co kat, az ural ko dót áb rá zo ló, Kör -
mö cön ve re tett arany ér mék kel, va la -
mint az öt pe del lu si scept ru mot. 

Az egye tem megerő sö dé sét leg job -
ban a szá zad for du lón zaj ló ha tal mas
ará nyú épít ke zé sek je lez ték. A mú zeu -
mi kert ben 1882–83-ban felépült Vegy -
ta ni In té zet volt az el ső ki fe je zet ten
egye te mi épü let. Az or vo si kar hely ze -
te szá mí tott a leg kri ti ku sabb nak. Az
óvá ri Ka ro li na Kór ház ro zo ga épü le tei
és a lí ceum föld szint je (el mé le ti tár -
gyak) nem tud ták be fo gad ni a diák sá -
got, így le he tet len né vált a szín vo na las
ok ta tás. Ezért 1884-től felépí tet ték a
Mi kó- kert ke le ti szé lé re az ana tó mia,
majd 1886-tól a Szén (utóbb Mi kó) ut -
ca szeg le té re az élet- és köz egész ség -
tan tan szé kek épü le teit. Ezután ke rült
sor a köz pon ti épít ke zé sek re. Miu tán
a bel vá ros ban nem si ke rült meg fe le lő
nagy sá gú üres tel ket kap ni, el ha tá roz -
ták, hogy a ré gi je zsui ta kol lé gium,
majd fő kor mány szék ba rokk tömb jeit
le bont va e te lek re épí tik fel az új egye -
temet. A mi nisz té rium meg bí zá sá ból
Meix ner Ká roly épí tész ké szí tet te el a
ter ve ket, s 1893-tól 1902-ig Re mé nyik
Ká roly cé ge húz ta fel há rom rész let ben
a ha tal mas neo re ne szánsz épü le tet.
Tim pa non já ba Ma y er Ede ké szí tet te
szo bor cso port ke rült: az ural ko dót áb -
rá zol ja, amint a négy kart kép vi se lő al -
le go ri kus ala kok nak átad ja az ala pí tó le -
ve let. Az elő csar nok bal ol da lán em lék -
táb la örö kí ti meg az épít ke zés ada tait.
1897 és 1903 kö zött folyt az egye te mi
kli ni kák kiépí té se a há zson gár di ol dal -
ban. Nagy je len tő sé gű még az egye te -
mi könyv tár fel hú zá sa 1906–1907-ben
a Szent György té ren. Az épü le tet Korb
Fló ris és Giergl Kál mán ter vez te, Re mé -
nyik Ká roly ki vi te lez te. 

A könyv tár kap csán el kell mon da -
nunk, hogy az Er dé lyi Mú zeum-Egye -
sü let 1872-ben 50 év re szer ző dést kö -
tött az ál lam mal, mely sze rint – a tu -
laj don jog fenn tar tá sá val – gyűj te mé -
nyeit hasz ná lat ra, ke ze lés re áten ge di
az egye tem nek, s eze kért az ál lam bért
fi zet. Ezt a szer ző dést 1895-ben az ál -
lam szá má ra ked ve zően mó do sí tot ták.
Az Erdé lyi Mú zeum-Egye sü let könyv tá -
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rát 1874-ben vit ték át az egye te mi épü -
let be, ak kor a mú zeu mi anyag 34 000,
az egye te mi 11 000 kö tet volt. Az egye -
te mi ál lag szám ban rend re túl ha lad ta
a mú zeu mit, de még a mú zeum könyv -
tá ro sa ke zel te. 1896-tól már az ál lam
ne vez te ki az igaz ga tót. 1919-re az új
épü let ben a két könyv tár együt te sen
400 000 kö te tet ölelt fel. Szá mos – fő -
leg mú zeu mi tu laj don ba tar to zó – ős -
nyom tat vánnyal, ré gi ma gyar kiad -
vánnyal büsz kél ked he tett. 

TÚLÉLÉ SI PRÓ BÁL KO ZÁ SOK
A HA TA LOM VÁL TO ZÁS KOR

Az el ső vi lág há bo rú vé gén, 1918 ka rá -
cso nyán Ko lozs vár ro mán ura lom alá
ke rült. Az egye tem foly tat ta mun ká ját,
mi köz ben ro mán rész ről több nyi lat ko -
zat hang zott el ar ról, hogy az egye te -
met ro mán ná kell ten ni. En nek fő har -
co sa Oni si for Ghi bu, a Nagy sze ben ben
szé ke lő ro mán Kor mány zó ta nács köz -
ok ta tás ügyi tit ká ra volt. Ő szer vez te
meg az „át vé telt”. 1919. má jus 9-én fel -
szó lít tat ta az egye tem ta ná ri ka rát a ro -
mán ki rály irán ti hű ség es kü le té te lé re.
Ez nem volt jo gos, hi szen csak az 1920-
as tria no ni bé ké vel vált Er dély s így Ko -
lozs vár is Ro má nia ré szé vé. Mint vár ha -

tó volt, a ma gyar ta ná rok meg ta gad ták
az es küt, mi re az egye tem elé fel vo nul -
ta tott szá zad pa rancs no ka, to váb bá
Ghi bu és Ni co lae Drâ ga nu, az egye tem
ro mán sza kos ma gán ta ná ra meg je len t
Schnel ler Ist ván rek tor iro dá já ban, s jel -
ké pes erő szak al kal ma zá sá val ki kény -
sze rí tet te az egye tem átadá sát. Az
egyes tan szé kek és in té ze tek át vé te lé -
re már elő re ki vá lasz tott szak em be re -
ket küld tek ki, a se géd sze mély ze tet át -
me ne ti leg meg tar tot ták. Az így tel jes
fel sze re lés sel le fog lalt tan in té zet ben
1919. no vem ber 3-án Fer di nánd ro mán
ki rály je len lé té ben meg nyílt az utóbb
ró la el ne ve zett ro mán tan nyel vű egye -
tem. A meg nyi tás elő es té jén egy bátor
le gény, kö té len aláeresz ked ve, le fű ré -
szel te a tim pa non szo bor cso port já ból
Fe renc Jó zsef ki rály fe jét. 

Az ál lás nél kül ma radt egye te mi ta -
ná rok egy ré sze nem bí zott a bé ke kö -
tés eset le ges ked ve ző for du la tá ban, s
igye ke zett mi nél ha ma rabb a fő vá ros -
ba me ne kül ni. Töb be ket ki is uta sí tot -
tak. A diá kok je len tős há nya da szin tén
tá vo zott Er dély ből. Így a bu dai ta nár -
kép ző ben, a Pe da gó gi um ban a ha son -
ló kép pen el me ne kült po zso nyi Er zsé -
bet Tu do mány egye tem ta ná rai val kö -
zö sen pró bál ták foly tat ni a mun kát.
Előadá so kat tar tot tak, vizs gáz tat tak.

A ko lozs vá ria kat meg hív ták Sze ged re,
a po zso nyia kat Pécs re. A ma gyar par -
la ment 1921. jú nius 17-én ho zott ha tá -
ro za tot a két egye tem nek az em lí tett
vá ro sok ban va ló ideig le nes el he lye zé -
sé ről. Az er re vo nat ko zó XXV. tör vény -
cik kelyt a kor mány zó jú nius 26-án hir -
det te ki. 

Az egye te mi ta ná rok má sik cso port -
ja még bí zott egy ked ve zőbb ki fej let -
ben, s a diá kok több sé gé vel együtt
hely ben ma radt. Jó ré szü ket ide kö töt -
te csa lád ja, bir to ka is. Ezek a tra gi kus
tria no ni dön tés után meg pró bál tak Er -
dély ben fő is ko lát ala pí ta ni az it te ni ma -
gyar egy há zak se gít sé gé vel. Elő ször
egy „fe le ke zet kö zi ma gyar egye tem”
ter veit dol goz ták ki. A négy ha gyo má -
nyos egye te mi kar mel lett ide csa tol -
ták vol na egy-egy kar ként a ka to li kus
és a pro tes táns teo ló giát. A Ma i láth
Gusz táv Ká roly ró mai ka to li kus, Nagy
Ká roly re for má tus és Fe rencz Jó zsef
uni tá rius püs pök kéz je gyé vel el lá tott
kér vény be je len tést 1920. jú nius 26-án
küld ték fel a ro mán ok ta tás ügyi mi -
nisz té rium nak, s meg je len tet ték a saj -
tó ban is. A mi nisz té rium vá lasz ra sem
mél tat ta, a saj tó vi szont fel fi gyelt rá, s
Bu ka rest től Ko lozs vá rig vi tat ta. A ro -
mán la pok több sé ge fel há bo ro dás sal
kom men tál ta, s több nyi re az volt a vé -
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le mény, hogy ma gyar egye te met leg fel -
jebb va la mely székely vá ros ban tud ná -
nak el fo gad ni. Mi re ma gyar rész ről jú -
lius 4-én nyi lat ko zat je lent meg, mely
le szö gez te, hogy Er dély ma gyar kul -
túrin téz mé nyei egye tem nél kül cson -
kák, s ki je len tette: „A leg tel je sebb elis -
me rés sel va gyunk az összes töb bi er dé -
lyi vá ros ma gas szel le mi fo ka iránt.
Azon ban egye dül Ko lozs vár az egye te -
mi vá ros kö zöt tük, mert itt ta lál ha tó fel
min den esz köz, mely egy fő is ko la fennál -
lá sá hoz szük sé ges.” 

1920 őszé re nyil ván va ló vá vált, hogy
nem lé te sül het fe le ke zet kö zi ma gyar
egye tem, de legalább a ta nár után pót -
lást biz to sí ta ni kell. Úgy hogy Nagy Ká -
roly püs pök ma gá ra és egy há zá ra vál -
lal ta a ko lozs vá ri Re for má tus Teo ló gia
mel lett egy „ta nár ké pez de” felál lí tá sát.
1920. szep tem ber 16-i lei ra tá val, hi vat -
koz va egy há za aka dé miafenn tar tá si jo -
gá ra, fe le ke zet kö zi jel leg gel bein dí tot -
ta az in té ze tet. Egy elő ző megál la po -
dás ér tel mé ben fe le ke zet kö zi lesz a ta -
ná ri kar, és va la mennyi ma gyar
fe le ke zet elöl já ró sá ga elis me ri majd a
dip lo má kat. Az el ső tan év re 30 kol lé -
giu mot hir det tek meg, össze sen 205
órá ban. Az előadók közt az egye tem öt
ren des ta ná ra, szá mos ma gán ta ná ra,
va la mint teo ló giai és kö zép is ko lai ta ná -

rok sze re pel nek, össze sen 39-en. A tan -
tes tü let el nö kéül Már ki Sán dor tör té -
nész pro fesszort, en nek he lyet te séül
Bar tók György fi lo zó fia ta nárt vá lasz tot -
ták. Az el ső fé lév re 196-an, a má so dik -
ra 190-en irat koz nak be. A ro mán saj -
tó csak 1921 hús vét ján fi gyelt fel er re
a csen de sen mű kö dő fő is ko lá ra, s egy -
szer re megin dult a tá ma dá sok ára da -
ta. Jú nius ban ma ga Nagy Ká roly püs -
pök uta zott Bu ka rest be az uni tá rius
Ko vács Kál mán és a ka to li kus Gyár fás
Ele mér kí sé re té ben, hogy a szak mi nisz -
ter rel tisz táz za a fő is ko la és 60 fe le ke -
ze ti kö zép is ko la hely ze tét. Nem sok
ered ménnyel. Szep tem ber 22-én Oc ta -
vi an Prie ál lam tit kár ér te sí tet te az egy -
ház ke rü le tet a fő is ko la be til tá sá ról, ok -
tó ber 8-án pe dig egy mi nisz te ri ta ná -
csos ve zet te bi zott ság az in té zet irat -
tá rát is le fog lal ta, s kö zöl te a teo ló gia
igaz ga tó já val, Mak kai Sán dor ral a ti lal -
mat. A fel leb be zés re 1922 feb ruár já ban
jött meg az eluta sí tás. Az ügyet a Nem -
ze tek Szö vet sé ge elé vit ték, min den
ered mény nél kül. Il let ve egy sze rény
ered mény mégis mu tat ko zott: be töl -
töt ték a ko lozs vá ri ro mán egye tem ma -
gyar tan szé két, Kris tóf György lett en -
nek pro fesszo ra. A hi va ta los fel fo gás az
volt, hogy a töb bi sza kot ro mán nyel -
ven is el sa já tít hat ják a hall ga tók. 

SZE GE DI ÚJ RA KEZ DÉS

A szer ve ző dő – de kon ti nui tást hir de -
tő – sze ge di egye tem fel szó lí tot ta a
még Ko lozs várt tar tóz ko dó pro fesszo -
ro kat, hogy fog lal ják el a szá muk ra
fenn tar tott ál lá so kat. Ke vés ki vé tel lel
ele get is tet tek a hí vás nak. 1921. ok tó -
ber 9–10-én a kor mány zó je len lé té ben
Meny hárt Gás pár jo gász pro fesszor rek -
to ri beik ta tá sá val meg nyílt az ideig le -
ne sen Sze ge den mű kö dő Ko lozs vá ri Fe -
renc Jó zsef Tu do mány egye tem 49., ot -
ta ni el ső tan éve. Még e tan év vé gén,
1922. jú nius 29-én megün ne pel ték az
egye tem ala pí tás fél szá za dos év for du ló -
ját, s er re az al ka lom ra Már ki Sán dor
összeál lí tot ta az egye tem tör té ne tét. 

A sze ge di be ren dez ke dés nem volt
könnyű, épü le te ket kel lett átala kí ta ni,
mű sze re ket be sze rez ni, meg fe le lő
könyv tá rat lé te sí te ni. Sze ged vá ro sa és
a kul tusz tár ca ere jé hez mér ten se gí -
tett. 1929–30-ban felépül tek a fo ga dal -
mi temp lom te rét öve ző, Rer rich Bé la
ter vez te, olasz re ne szánsz stí lu sú épü -
le tek, fel húz ták az egye te mi kli ni ká kat.
1930. ok tó ber 25-én a zá ró kőle té te li
ün nep sé gen meg je lent a sze ge diek
nagy tá mo ga tó ja, gróf Kle bels berg Ku -
no köz ok ta tás ügyi mi nisz ter is. Elein -
te a ko lozs vá ri nak meg fe le lő szá mú
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tan szé ket mű köd tet tek Sze ge den, de
ez túl mé re te zett nek bi zo nyult, úgy -
hogy a kez de ti 62-ről 47-re csök ken tet -
ték a ka ted rák szá mát. A pro fesszo rok
mun ká ját 100 se géd tan e rő tet te ha tá -
so sab bá. A ta ná ri kar büsz ke sé ge az
1928-tól or vo si vegy tant előadó Szent-
Györ gyi Al bert, aki nek ku ta tá sait 1937-
ben No bel-díj jal ju tal maz zák. A Ko lozs -
vár ról át köl tö zött ta ná rok biz to sí tot -
ták a ha gyo má nyok foly to nos sá gát, né -
há nyuk pá lyá ja itt tel je se dik ki.
A diák lét szám az el ső tan év ben 1977
fő volt, 1928-ra elér te a 3000-et, 1939-
ben pe dig 3252. 

VISSZA TÉ RÉS KO LOZS VÁR RA

A vi lág há bo rú for ga ta ga meg hoz ta az
1940. au gusz tus 30-i má so dik bé csi
dön tést, Észak- Er dély vissza tér té vel
Ko lozs vár új ra Ma gyaror szág ré sze lett.
Ter mé szet sze rű nek szá mí tott, hogy a
Fe renc Jó zsef Tu do mány egye tem is
vissza te le ped jék er dé lyi szék he lyé re,
Ko lozs vár ra. Sze ge den már csak két
pro fesszor mű kö dött az egy ko ri es küt

meg ta ga dók kö zül: a fi lo zó fus Bar tók
György és a bo ta ni kus Györ ffy Ist ván.
A sors igen sze ren csé sen úgy hoz ta,
hogy Bar tó kot még az elő ző tan év ben
meg vá lasz tot ták 1940/41-re rek tor nak.
Az egye tem vissza te le pe dé sé ről in téz -
ke dő XXVIII. tör vény cik kelyt ok tó ber
19-én hir det ték ki. A Sze ben be tá vo -
zó ro mán egye tem ve ze tő sé ge Kris tóf
György re bíz ta a kiürí tett épü le te ket,
ame lyek ből min den moz dít ha tó tár -
gyat ma guk kal vit tek. Kris tóf pro -
fesszor ok tó ber 23-án ad ta át ün ne pé -
lye sen az egye te met Bar tók György nek.
A Ko lozs vár ra ki ne ve zett ta ná rok még
az nap le tet ték Hó man Bá lint val lás- és
köz ok ta tás ügyi mi nisz ter ke zé be az es -
küt. Az or szá gos ün ne péllyé emel ke dő
tan év nyi tó ra más nap, 24-én Hor thy
kor mány zó je len lé té ben ke rült sor. 

Az egye tem felépí té sé ben új don ság,
hogy egy ötö dik, köz gaz da sá gi kar ral
bő vült, tan szé kei nek szá ma 85-re nőtt.
A ta ná ri kar na gyob bik ré szét a „ha za -
té rők” tet ték ki, akik Sze ged ről jöt tek,
s egy ré szük pá lyá ja még Ko lozs várt
kez dő dött. A ta ná rok má sik cso port ja
az itt ma ra dot tak ból to bor zó dott: akik

már a vi lág há bo rú előtt egye te mi fo ko -
za tot sze rez tek, s a ki sebb sé gi lét ben
is megáll ták he lyü ket mű vel ték tu do -
mány águ kat. A har ma dik ré teg hez az
in du ló fia tal te het sé gek tar toz tak, kö -
zü lük is több er dé lyi szár ma zá sú volt.
Az egye tem szer ve zés mun ká la tait a
rek tor mel lett Szily Kál mán mi nisz te -
ri biz tos irá nyí tot ta. A mi nisz ter el nök,
gróf Te le ki Pál böl cses sé gét di csé ri,
hogy az egye tem mel lé a jel leg ze tes er -
dé lyi prob lé mák ku ta tá sá ra kü lön in -
téz ményt hoz tak lét re, az Er dé lyi Tu -
do má nyos In té ze tet.

Az egye tem há bo rús vi szo nyok közt
2500 fő kö rü li diák lét szám mal öt éven
át mű kö dött új ra ere de ti szék he lyén,
Ko lozs várt. Az utol só, 1944/45-ös tan -
év az át me net, a hő sies helyt ál lás esz -
ten de je. A ma gyar kor mány már 1944.
au gusz tus 29-én el ren del te Ko lozs vár
kiürí té sét. A vá ros ma gyar sá ga azon ban
ké rés sel for dult az új tan év re vá lasz tott
rek tor hoz, Mis kol czy De zső höz, hogy
az egye tem ma rad jon hely ben. Az egye -
te mi ta nács szep tem ber 15-én ha tá ro -
za tot is ho zott, ilyen ér te lem ben: az
egye tem „he lyén ma rad és osz to zik az
er dé lyi ma gyar ság sor sá ban”. Er ről a
Val lás- és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té riu -
mot is ér te sí tet ték, mely azt jó vá ha gyó -
lag tu do má sul vet te. Szep tem ber 17-én
óvó he lyen tar tot ták a tan év nyi tót, de a
ta ní tást csak de cem ber ben tud ták el -
kez de ni. Ami kor ok tó ber 11-én az
orosz had se reg be vo nult Ko lozs vár ra,
mindössze 15 pro fesszor tar tóz ko dott
a vá ros ban. Az egye te mi épü le tek
„vissza fog la lá sá ra” meg je le nő ro mán
tan sze mély ze tet Mis kol czy átira tá ra
kiuta sí tot ta az orosz pa rancs nok ság, s
a ma gyar egye te met mun ká ja foly ta tá -
sá ra szó lí tot ta fel. A ke vés ta nár de cem -
ber vé gén már több mint 600 hall ga tót
ok ta tott. A ko lozs vá ri egye tem sor sá ról
éles saj tó vi ta folyt, sok ro mán cikk író
csak a ro mán egye tem mű kö dé sét en -
ge dé lyez te vol na, má sok ve gyes tan -
nyel vű egye te met em le get tek. Már a
má so dik sze mesz ter is ja vá ban folyt,
mi kor az 1945. már cius 6-án megala kí -
tott Gro za-kor mány ok ta tás ügyi mi -
nisz té riu má ban áp ri lis kö ze pén ta nács -
ko zást hív tak össze. Ezen részt vet tek
ko lozs vá ri ro mán és ma gyar egye te mi
ta ná rok, s itt szü le tett az a sa la mo ni
dön tés, mely a má jus 29-én meg je lent
406-os és 407-es tör vény ren de let ben
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konk re ti zá ló dott, s ame lyet a mi nisz te -
rek mel lett I. Mi hály ki rály is alá írt. En -
nek lé nye ge négy pont ban fog lal ha tó
össze: 1. az el me ne kült I. Fer di nánd ro -
mán egye tem Nagy sze ben ből Ko lozs -
vár ra köl tö zik; 2. Ko lozs várt ma gyar
előadá si nyel vű egye tem lé te sül; 3. a
ma gyar egye tem a Re gi na Ma ria (volt
Ál la mi Fel sőbb Leány is ko la – „De Ge ran -
do”) lí ceum sé ta té ri épü le tét kap ja; 4.
az egye te mi könyv tá rat kö zö sen hasz -
nál ják. Ez zel jo gi lag a Fe renc Jó zsef Tu -
do mány egye tem – mely ala pí tó já nak
ne vét ok tó ber óta már nem vi sel te – jú -
nius 1-jé vel meg szűnt.

Az új egye tem azon ban át vet te a
meg szün te tett egye tem ta ná ri ka rá nak
egy ré szét s hely ben ma radt diák jait is.
Ez zel örö kö sé vé vált több mint 70 éves
előd jé nek. Két ség te len, ha 1944/45 tör -
té nel mi for du ló ján az egye tem nem
tar tott vol na ki, alig ha ke rült vol na
sor ro má niai vi szo nyok közt ma gyar
egye tem felál lí tá sá ra. Pe dig ak ko ri ban
még Ko lozs vár la kos sá gá nak 80%-a
ma gyar volt. Az új egye tem az tán 1945
de cem be ré ben fel vet te a nagy ma te -
ma ti kus, a Ko lozs várt szü le tett Bo lyai
Já nos ne vét.

A BO LYAI TÓL
A SA PIEN TI Á IG

A ma gyar egye tem új jáala pí tá sá ra jó -
részt azért ke rült sor, hogy a ma gya rok
ne tá maszt has sa nak igényt az épü le -
tek re, a fel sze re lés re. A „foly to nos ság”
el ve alap ján min den az I. Fer di nánd Tu -
do mány egye te met il let te meg. En nek
azon ban – legalább el vi leg – az új egye -
tem be ren dez ke dé séig tá mo gat nia kel -
lett a ter mé szet tu do má nyi és or vos ka -
ri hall ga tók kép zé sét, la bo ra tó riu mai -
ban és kli ni káin le he tő vé kel lett ten nie
a gya kor la to kat. A felál lí tott ma gyar
egye tem négy tu do mány kar ral in dult:
1. iro da lom-böl csé szet; 2. jog- és köz -
gaz da ság-tu do mány; 3. ter mé szet tu do -
mány; 4. or vos tu do mány. S mindezek
el he lye zé sé hez egyet len épü let tel ren -
del ke zett. A leg na gyobb gon dot az or -
vo si kar mű köd te té se je len tet te. Ugyan -
is a ro má nok egyet len kli ni kai épü le tet
sem vol tak haj lan dók a ma gyar ok ta -
tás ren del ke zé sé re bo csá ta ni, még a kö -
zös hasz ná lat ba sem men tek be le. Né -
hány, egy más tól tá vol fek vő ki sebb
épü let átala kí tá sa jö he tett vol na szó ba.
Így a ma gyar or vo si kar 1945 őszén
kény te len volt át köl töz ni Ma ros vá sár -
hely re, ahol meg kap ta a Had ap ród is ko -
la im po záns épü le tét s a vá ros kór há -

zait. 1946. feb ruár 9-én 300 hall ga tó val
kezd ték meg a mun kát. 1948-ban e kar
ön ál ló, ma gyar ok ta tá si nyel vű Or vo si
és Gyógy sze ré sze ti In té zet té vált. 

A ko lozs vá ri ka ro kat több ször is át -
cso por to sí tot ták, át ke resz tel ték. 1949-
ben meg kap ták a fel szá molt Ma ri a num
ka to li kus leány ne ve lő in té zet te kin té -
lyes épü le tét. A hu mán jel le gű sza ko kat
ide he lyez ték át. Itt leány kol lé gium is
mű kö dött. A fiú kollégiumot a volt pia -
ris ta épü le tek ben lé te sí tet ték. Az előb -
bit Ocs kó Te réz ről, az utób bit Jó zsa Bé -
lá ról nevezték el. Az 1950-es évek kö ze -
pén még megem lé kez tek az egye tem
felál lí tá sá nak ti ze dik év for du ló já ról, em -
lék köny vet ad tak ki. De utá na, fő leg az
1956-os ma gyaror szá gi for ra dal mat kö -
ve tően haj sza in dult a diá kok, ta ná rok
el len. Sok hall ga tót ki csap tak, be bör tö -
nöz tek, s rend re elő ké szí tet ték az egye -
tem fel szá mo lá sát. Az utol só tan évek -
ben a diák lét szám 2500, a ta ná rok szá -
ma 300 kö rül moz gott. 

1959 feb ruár já tól párt uta sí tás ra
meg kez dő dött az egye tem egye sí tést
elő ké szí tő gyű lé sek so ra, me lyek ered -
mé nye ként – min den til ta ko zás, ön gyil -
kos sá gok el le né re – 1959 jú liu sá ban a
Bo lyai Tu do mány egye te met egye sí tet -
ték a vá ros ro mán tan nyel vű, Vic tor
Babeșről el ne ve zett egye te mé vel: lét re -
jött a Babeș–Bo lyai Tu do mány egye tem.
Elein te még a leg több sza kon a ma gyar
nyel vű ok ta tást is biz to sí tot ták. Ahogy
azon ban át szer ve zé sek tör tén tek, az
ok ta tók nyu ga lom ba vo nul tak, egy re
több tárgy ma gyar nyel vű előadá sát be -
szün tet ték. Az 1980-as évek re – a
nyelv tu do má nyi sza kon kí vül – alig
folyt ma gyar nyel vű ok ta tás. 

Meg jegy zen dő, hogy az 1940-es évek
má so dik fe lé ben a tu do mány egye te -
men kí vül ma gyar nyel vű Ze ne- és Szín -
mű vé sze ti Fő is ko la lé te sült, 1948-ban
a Me ző gaz da sá gi Fő is ko lán is ma gyar
kart in dí tot tak, s a mű egye tem csí rá -
ját ké pe ző Me cha ni kai Fő is ko lán szin -
tén mű kö dött ma gyar ta go zat. Eze ket
azon ban idő vel el sor vasz tot ták. Még a
mű vé sze ti sza ko kon ma radt meg leg -
to vább né hány ma gyar nyel vű kol lé -
gium. A szín mű vé sze ti kart 1951-ben
Szent györ gyi Ist ván szín mű vész ről ne -
vez ték el, s 1954-ben ön álló fő is ko la -
ként át he lyez ték Ma ros vá sár hely re. 

Az 1989. de cem be ri po li ti kai for du -
lat után az er dé lyi ma gyar ság egyik fő
kö ve te lé se az ön ál ló Bo lyai Tu do mány -
egye tem visszaál lí tá sa volt. Ak kor, a
„for ra da lom” he tei ben er re nem ke rült
sor, s ezt ma so kan hi bá nak, a „tör té -
nel mi pil la nat” el sza lasz tá sá nak tart -

ják. A Babeș–Bo lyai Tu do mány egye tem
az el kö vet ke ző évek ben két ség te le nül
le he tő sé get adott a ma gyar nyel vű sza -
kok, ok tatás ki ter jesz té sé re. Meg hir -
det te a „mul ti kul tu rá lis” jel le get. Az
egye te mi ve ze tő szer vek ben azon ban
a ma gyar ság csak kép vi sel ve van, nem
jut hat dön té si hely zet be. Az 1990-ben
4000 diá kot beis ko lá zó tan in té zet
2003-ra meg tíz sze rez te hall ga tói lét -
szá mát. Az ok ta tók szá ma is 600-ról
2600-ra nőtt. Az utób bi év ben mintegy
9500 ma gyar hall ga tó ja volt az egye -
tem nek, kö zü lük 5500 – öt ven sza kon
– ma gyar nyel ven vé gez te ta nul má -
nyait. A nagy lét szám hoz szük sé ges
270 fő kö rü li ran gos ma gyar ta ná ri
kart is si ke rült ki ké pez ni, meg nyer ni. 

Mint hogy sem po li ti kai szin ten nem
le he tett ki vív ni, sem az egye te men be -
lül elér ni a ma gyar rész leg kü lön vá lasz -
tá sát, ön ál ló sí tá sát, még csak a Babeș–
Bo lyai Tu do mány egye tem ke re tén be -
lü li önigaz ga tó ma gyar ka rok felál lí tá -
sát sem, 2000-ben kez de mé nyez ték
egy, a ro má niai tör vé nyek sze rin ti ma -
gyar tan nyel vű ma gánegye tem felál lí tá -
sát. En nek meg va ló sí tá sá ra 2000. áp ri -
lis 14-én az er dé lyi ma gyar tör té nel mi
egy há zak kép vi se lői ből megala kult a Sa -
pien tia Ala pít vány ku ra tó riu ma. Ez
2001 nya rá ra meg sze rez te a ki lenc szak
bein dí tá sá hoz szük sé ges jó vá ha gyást
és ideig le nes mű kö dé si en ge délyt. 2001.
ok tó ber 3-án a ko lozs vá ri Bras sai Sá -
muel Lí ceum dísz ter mé ben tar tott ün -
ne pi tan év nyi tó ku ra tó riu mi ülés sel
bein dult a Sa pien tia – Er dé lyi Ma gyar
Tu do mány egye tem ok ta tó mun ká ja. Az
el ső tan év ben 9 sza kon 72 ta nár 374
hall ga tót kép zett. Az in té zet nek Ko lozs -
vá ron kí vül Ma ros vá sár he lyen és Csík -
sze re dán lé te sül tek ka rai. A ku ra tó -
riumi el nök, Tonk Sán dor pro fesszor
ideigle nes rek to ri meg bí za tást ka pott.
A ma gánegye tem mű köd te té sét ma -
gyaror szá gi költ ség ve té si tá mo ga tás
biz to sít ja. 2003. június 6-án ke rült sor
a ko lozs vá ri Óvár ban fek vő, tör té nel mi
pa ti ná jú Bocs kai-szü lő ház ból kiala kí -
tott új egye te mi szék ház ün ne pé lyes
felava tá sá ra: ek kor már 1600 hall ga tó -
ja volt az in té zet nek. 2004 őszén az
1900 diák kal, 230 ok ta tó val mű kö dő
tan in té zet 18 szak ban nyújtott kép zést. 

Az er dé lyi ma gyar ság a Sa pien tia –
Er dé lyi Ma gyar Tu do mány egye tem si -
ke res mű köd te té se mel lett sem mond -
hat le a ro mán ál lam ál tal tá mo ga tott
ön ál ló ma gyar tu do mány egye tem felál -
lí tá sá ról, il let ve a Babeș–Bo lyai Tu do -
mány egye tem ma gyar ok ta tá si „vo na -
lá nak” fo ko za tos kü lön vá lasz tá sá ról.
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