
 
 
 
 
 
 
 
Tisztelt akadémiai közösség! Tisztelt meghívottak! 
Tisztelt Professzor Úr! 
 
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon én méltathatom Dávid László 
professzor urat, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem volt rektorát és 
szenátusának jelenlegi elnökét, aki nemcsak az egyetem alapításában és gyarapításában 
vállalt fontos szerepet, hanem az erdélyi magyar műszaki felsőoktatás fejlesztésében is. 
 
Dávid László 1956-ban született Csíkszeredában, itt is nevelkedett. Középiskolai 
tanulmányait követően a Temesvári Műszaki Egyetemen szerzett villamosmérnöki 
diplomát. Egyetemi tanulmányainak sikerességét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
eredményei alapján 1979-ben, negyedéves egyetemi hallgatóként kinevezték egyetemi 
gyakornoknak a Műegyetem Fizika Tanszékére, ahol tanulmányai végéig (1981) 
oktatóként is dolgozott. Az egyetemen eltöltött évek után nagyon hamar világossá vált 
számára, hogy tudományos pályán képzeli el életét, ahol kamatoztatni tudja fejlesztő 
mérnöki tapasztalatait. Ha 1993-ban nem a belső hangra, az intuíciójára hallgatott volna, 
és nem az egyetemi pályát választja, akkor merőben másként alakult volna az élete – 
ahogy egy nemrégiben adott interjúban fogalmazott–, viszont valószínű a legfontosabb 
hivatását adta volna fel.  Az egykori adjunktusból pedig idővel docens, majd professzor 
lett, illetve egyetemi vezetőként is dékánhelyettes, rektorhelyettes, megbízott rektor, 
majd pedig többszöri mandátumot betöltő rektor. 
 
Az ember életében a véletlen is törvényszerű. Visszanézve mindenképpen annak tűnik, 
hiszen a konzekvenciái megmásíthatatlanok. A karrierje, talán mondhatjuk így, egy 
szerencsétlennek tűnő, de mégis szerencsés véletlennel kezdődött. Vajon mi lett volna, ha 
akkor, a gyakorlati mérnöki kísérleténél nem törik el az a lézercső, és a kísérlet, a hibás 
eszközökkel, sikerül? Talán nem túlzás elmondani, hogy akár a villamosmérnöki képzés, 
és akár maga a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem sem lenne ugyanolyan. 
 
Nehéz döntés elé állította az élet: a pitesti nukleáris központ, avagy a temesvári egyetem? 
Végül mégis a sors köztes útra terelte, mindenféle értelemben: Marosvásárhelyen ért 
révbe. A kihívást választotta a biztonságos út helyett, de – ahogy Kocsis István is mondja 
Bolyai János estéje című írásában – „Az ember csak akkor ember, ha az összes választási 
lehetőségei közül mindig a legnehezebbet választja”. Kihívásnak számított az egyetem, 
amelyre egy olyan eszközt (vékonyréteg porlasztó) vitt magával, ami köré egy egész 
laboratóriumot rendeztek be, ahol diákok százai bontakoztathatták ki tudásukat, 
mutathatták meg általa tehetségüket, és válhattak így a szakma nagyjaivá. 
Villamosmérnöki tájakon mondják, a vékonyréteg technológiához hasonlóan, a Sapientia 
EMTE is kibontakozóban van. Ahogyan a Villamosmérnöki Tanszék egyik 
berendezésének létrehozásában, úgy az intézmény építésében is szerepet vállalt – 
mondhatni sokszor saját kézzel. Gondoljunk csak a marosvásárhelyi bentlakás 
alapkövének letételére, amikor csepergő esőben, de büszke mosollyal helyezte el a jövő 
egyik alappillérét – ami azóta több száz diáknak nyújt otthont tanulmányai során, sőt, egy 
újabb szárnnyal és egy kápolnával is kiegészült. Az elmúlt évek során, ha nem is 



 
 
 
 
 
 
 
birodalmat, de annál sokkal fontosabb dolgot épített fel: biztonságot az anyanyelven 
tanulni vágyók számára. Egy intézményt, amely immár négy biztos pilléren áll, négy olyan 
helyszínen, amely meghatározó az erdélyi magyarság számára, és egész Erdély, sőt, az 
egész ország területéről vonzza a magyarul tanulni vágyókat. 
 
A tudomány ízét megízlelve, még inkább belénk hasít a vágy, hogy nyomot hagyjunk 
magunk mögött, magunk után, Kölcsey soraival élve, „hassunk, alkossunk, gyarapítsunk”. 
Van, akinek egy egész élet kell ahhoz, hogy nevet hagyjon maga után, van, aki szerényen 
és visszafogottan, csupán egy-két tettével, gondolatával eléri azt, amiért más egy életen 
át küzd. Ehhez viszont célokat kell kitűzni és ezekért nap, mint nap tenni kell.  
Dávid László nagyszerűen megállta a helyét a kutatás, az oktatás (8 év a Petru Maior 
Egyetemen, 15 éve a Sapientián) és az oktatásszervezés területén is, mindezt pedig úgy, 
hogy közben férj, családapa, nagyapa és ember maradt végig. Fontosnak tartotta és tartja, 
hogy az értékek ne híguljanak, és mindezért tesz is – ami a mai világban szintén 
felbecsülhetetlen érték. Dávid László kutatási területei közé tartoznak az optimális 
irányítás, mesterséges intelligencia, elektronsugaras technológia témakörök, ám 
nemrégiben úgy fogalmazott, hogy tulajdonképpen variációszámítással foglalkozik, az 
alkalmazások szemszögéből. Ezen kutatási irányok révén két szakkönyv, hét egyetemi 
jegyzet, valamint több mint 70 tudományos dolgozat szerzője, egy szabadalma is van. 
Szakmai pályafutásának fontos állomásai voltak a Németországban folytatott 
tanulmányai, illetve a Tokyo Institute of Technology-ban töltött vendégkutatói időszak. 
 
Ezen kutatások és oktatási tevékenységek eredményeképpen a jövőt látta el olyan 
minőségi oktatásban részesülő mérnökök, szakemberek és szakértők képzéséhez járult 
jelentősen hozzá, akikre a következő generációknak szükségük van. Olyan személyek 
útját egyengette, akik most kollégaként üdvözlik, olyan diákoknak nyújtott segítő kezet, 
akik a jövő reménységei, olyan példaértékű munkásságot teremtve, amelyet büszkeség 
tovább vinni, amelyből építkezni, melyet gyarapítani lehet és kell is, a kitaposott, és az 
elkövetkezendőkben kitaposandó ösvények nyomán. 
 
A család, a karrier – mindkettő nagyon fontos, és egyensúlyozni a kettő között nem 
egyszerű, még az optimális irányítás szakemberének sem. Ahogyan a szív és az ész között 
sem, hisz szívvel, lélekkel és ésszel sikerült az évek során megvalósítani azt, amiről sokan 
csak álmodnak, amiről sokan azt gondolták, lehetetlen, és ami miatt sokan félreálltak, 
lemorzsolódtak. De a munka gyümölcse itt van, és nem egy emlékplakett/oklevél 
formájában, hanem annak eszmei értékében. Nem egy-két erélyes kézfogásban, üres 
gratulációban kell keresni és mérni a hálát, hanem a büszkén csillogó szemekben, az 
őszinte mosolyokban, és a súlyos csendben. Ez utóbbi volt akkor, ott, a csíkszeredai 
aulában is, miután az Ön nevét mondta ki Tonk Márton rektor úr. A sajnálatos hiányzása 
ellenére az egész termet átlengte Professzor Úr szellemisége, és éreztük, hogy ott van 
velünk, még akkor is, ha fizikai távolság választott el. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Az élet során talán az a legfontosabb, hogy megőrizzük magunkban az embert, hogy 
mindig legyen egy kedves szavunk, egy építő jellegű gondolatunk, hogy mindig tiszta 
szívvel tudjunk gondolni arra, ami előttünk áll, és ami már mögöttünk nyugszik.  
 
Méltó helyre kerül a Bocskai-díj, hiszen a Professzor Úr meghatározó szerepet játszott a 
Sapientia eddigi 20 évében oktatóként, vezetőként – és a titulusok mellett emberként is. 
A Sapientia EMTE fenntartása és megmaradása, gyarapítása egy nemes cél és feladat, és 
köszönettel tartozunk Önnek az eddigi munkájáért, amelyet az intézmény élén végzett, és 
amelyet az elkövetkezendőkben a Szenátus elnökeként és egyetemi oktatóként fog 
véghezvinni.  
 
Visszacsatolva Kölcsey gondolataira, a hatás, alkotás, gyarapítás további reményében 
kívánom, hogy a tenni akaráshoz és a kitartáshoz legyen ereje, egészsége, és válassza 
továbbra is a kihívásokat, a nehezebb utakat! Kérem fogadja ünnepélyesen is a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem Szenátusa által a Professzor Úrnak megítélt Bocskai-
díjat! 
 
 

      Dr. Farkas Csaba  
egyetemi tanár, rektorhelyettes 

 
 


