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Egy részletes életrajz talán sokkal többet mondhatna el róla, 

emberi, szakmai életéről, egyéniségéről, mint egy rövid laudáció. 

Gondolkodása, egyénisége, megnyilvánulásai, mind-mind azt jelzik, 

hogy egyetemi tanári habitusa mellett tudatosan vállalta és vállalja 

a nemzetpolitikai szerepvállalást is, valamint a határon túli magyar 

nyelvű oktatás fejlesztését. A hallgatói vélemények szerint egy 

végtelenül türelmes tanár, jól adja át az anyagot a diákjainak, 

segítőkész és a legfőbb elve az, hogy bátran kérdezzetek, mert 

„rossz kérdés nincs”.  Látszik rajta és saját maga is vallja, hogy 

sikereinek titka a szakma szeretete és a kitartás. Emellett a 

kényelmes, és fogadjuk el, hogy hálás tanári szerep mellett vállalta, 

hogy az általa vezetett Budapesti Gazdasági Főiskola 2016. január 

elsejétől Egyetem szerepet vállaljon a határon túli magyar egyetemi 

oktatásban. Ennek megítélése pedig – enyhén szólva is – megosztja 

közösségünket.  Mert a kihelyezett tagozatok jó esetben tűzoltásra 

berendezkedő levelező oktatásától, a közösség és értékteremtő 

egyetemközi együttműködésig mindenre van példa rövid, negyed 

évszázados posztkommunista történelmünkben. Ezért is állíthatom, 

hogy a jelenkori nemzetpolitikára, és különösen az oktatásra nem 

az jellemző, hogy személyes áldozatvállalás és sok-sok munka 

nélkül, csak úgy önmagában sikertörténet lenne. Talán ez az a 

terület, amelyre leginkább érvényes az állandó kritika. Ha jó, de 

nem eléggé elkötelezett hallgatókat képezünk, akik 

Magyarországon vagy akár nyugaton próbálnak szerencsét, akkor az 

elvándorlást, ha csak olyanokat, akik itthon maradnak, de akiknek 

még nem sikerült bizonyítani, akkor a középszerűséget, a 

minőséget kifogásolják. Egyszóval, még ma is keressük a legjobb 

megoldást.  Igen tisztelt hölgyeim és uraim, mindez nem kis feladat, 

sőt nem is magától értetődő a siker. 

 Sándorné dr. Kriszt Éva vállalta azt, hogy az általa vezetett 

BGF katalizátora legyen annak a folyamatnak, hogy nemcsak az 

anyaországi magyaroknak, hanem a Kárpát-medencében élő 

elszakadt nemzetrészeknek is lehetőséget kell adni a tanulásra.  

Ennek legjobb példája az, hogy Sapientia EMTE a Budapesti 

Gazdasági Egyetemmel közösen működtet diplomácia és 

nemzetközi tanulmányok mesterképzőt, valamint a Csíkszeredában 

közösen működtet kommunikáció mesterszakot.   

 



Vezetői rátermettségét bizonyítja az is, hogy nagyon jó ráérzéssel a 

kimagasló szakmai teljesítményű, dr. Nyusztay Lászlót bízta meg a 

Budapesti Gazdasági Főiskola székhelyen kívüli mesteri képzésének 

megszervezésével. A Sapientia EMTE nemzetközi kapcsolatok, 

európai tanulmányok alapképzési szakára épülve, 2011-ben indult 

el a szak, mint a  BGF Nemzetközi tanulmányok mesteri programja 

együttműködésben a Kolozsvári Természettudományi és Művészeti 

Karral, ami gyakorlatilag a Kolozsvári Kar első magiszteri képzését 

jelentette, még az intézményi akkreditáció előtt, és amely mára 

átalakult közös képzéssé.  

Valamikor úgy gondoltuk, hogy ahhoz, hogy megvalósítsunk 

egy keveset abból az álomból, amit évtizedekig dédelgettünk – hisz 

nekünk kisebbségben élőknek is jogunk van egy normális életre, 

még akkor is, ha ragaszkodunk kultúránkhoz, anyanyelvünkhöz - 

szűkebb és tágabb környezetünket fáradságos munkával kell 

meggyőznünk. Akkor talán még nem hitte senki sem közülünk, 

hogy ilyen társakra lelünk, mint Sándorné dr. Kriszt Éva. 

Szerénysége, emberi tartása, odaadása mindannyiunk számára 

követendő példa, és talán e jellemzői miatt érezhetjük őt kicsit 

közülünk valónak. Csendes viselkedéséből mindig kitűnt a 

segítőkészség, az, hogy ha szükség van rá, lehet rá számítani. Tette 

a dolgát, és közben nem csak úgy általában támogatott, hanem 

mindenkire odafigyelt, és mindig számíthattunk rá, őszinteségére, 

igazmondására. Az Ő társelnöksége alatt fogadta be a Magyar 

Rektori Konferencia a határon túli egyetemeket, és így jöhetett 

később létre a határon túli egyetemek MRK Bizottsága is.  

Mindezek mellett elismert tudományos kutatási 

tevékenységet is folytatott. Több mint 25 szakfolyóiratban 

megjelent cikk és 87 konferenciakötetben közzétett publikáció, 

valamint 17 könyv és tanulmány fémjelzi a statisztika 

szakterületében való jártasságát. A távoktatás egyik legjobb Kárpát-

medencei szakértője. Mindezt a sikeres, odaadó tevékenységet 

eddig számos díjjal is elismerték, többek között a Magyar 

Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével, valamint a Kijevi 

Egyetem díszdoktori fokozatával.    

Mindezek elismeréseképpen döntött úgy az EMTE Szenátusa, 

hogy Sándorné dr. Kriszt Évát az Egyetem Bocskai István-díjával 

tünteti ki. További kitartó munkát és sok sikert kívánunk. A 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem nevében gratulálok a 
díjhoz.  

Kolozsvár, 2016. október 3. 
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