
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem Csíkszeredai Kara, Humántu-
dományok Tanszékének Kultúraközi 
Kölcsönhatások Kutatóközpontja és 
a Kolozsvári Akadémiai Bizottság há-
romnyelvű online konferenciát tartott 
Válság, változás, perspektívák cím-
mel, az elmúlt hét végén. A konferen-
ciával kapcsolatosan dr. Pieldner Judit 
egyetemi docenssel beszélgetünk. A 
kétnapos ülésszakon tizenkét ország 
tudományos intézményeinek képvi-
seletében 104 előadó osztotta meg 
egymással kutatási eredményeit.

– Megkérem, ismertesse röviden a 
konferencia jelentőségét.

– Amikor meghirdettük a 
Válság, változás, perspektívák című 
online konferenciát, úgy érez-
tük, hogy ehhez a témakörhöz 
– aktualitásánál fogva – sokan kap-
csolódnak majd. A mindenna-
pokban valamennyien megéljük, 
a médiában követjük a válság kü-
lönböző megnyilvánulási formá-
it, olvasunk könyveket, nézünk 
filmeket járványokról, kataszt-
rófákról. Úgy érezzük, hogy – 
Hamlettel szólva – „kizökkent 
az idő”, és arra próbálunk rájön-
ni, hogyan lehetne „helyre tolni 
azt”. Erre próbál rájönni a tudo-
mány is, minden terület a maga 
fogalmaival, módszereivel és 
eszközeivel. Mi magunk bölcsé-
szek lévén, a konferenciát első-
sorban a bölcsészettudományok 
művelői számára hirdettük meg, 
interdiszciplináris nyitásban a 
média- és társadalomtudomá-
nyok felé. A nemzetközi rangú 
eseményhez összesen 104 részt-
vevő kapcsolódott, 12 országból. 
A jelentkezők mindegyike a sa-
ját tudományterülete és kutatási 
pászmája felől közelített a konfe-
rencia címében foglalt hívó sza-
vakhoz. Kiemelném a plenáris 
előadókat: Menyhért Anna, a bu-
dapesti Országos Rabbiképző-
Zsidó Egyetem tanára arról be-
szélt, hogy miként változott a 
traumák megjelenítése, átadása 
és feldolgozása a digitális korban, 
a közösségi médiákban; Kalmár 
György,  a Debreceni Egyetem 
Brit Irodalom Tanszékének habi-
litált docense pedig arról, hogy a 
21. századra gyökeresen megvál-
tozni látszik a világ, a válságot 
nem kis részben az emberiség  
zőkben tudatosítani kell a válto-
zást ahhoz, hogy megértsük ma-

gát a válságot, azzal együtt az új 
évszázadot, és felismerjük benne 
saját, személyes felelősségünket.

– Miben tért el az online konferen-
cia szervezése és menete a normál 
esetben szervezett konferenciákhoz 
képest? Vannak előnyei, illetve hát-
rányai? 

– Elsőre egyszerűbbnek tűnt 
online konferenciát szervezni, 
de tulajdonképpen bonyolultabb. 
Talán legfőképpen azért, mert elő-
zetes tapasztalatok nélkül kellett 
belevágnunk. Nyilván tapasztala-
tot jelent az egy éve folyó online 
oktatás, de egy konferencia más 
műfaj, mások a „ játékszabályai”. 
Nehézséget jelentett a technikai 
részletek aprólékos átgondolá-
sa, olyan feltételek biztosítása, 
amelyekkel a különféle online 
technikai előtapasztalatokkal 
rendelkező oktatók és kutatók 
egyaránt boldogulnak. A kon-
ferencia a Google Meet alkal-
mazáson keresztül zajlott, amit 
a Sapientia – EMTE jelenleg az 
oktatásban is használ. A hely-
színi konferenciához képest az 
online konferencia előnye, hogy 
azok is be tudnak kapcsolódni, 
akik különben nem tudnák vál-
lalni a helyszínre való utazást. 
Azt tapasztaltuk, hogy a sok jó 

előadásnak köszönhetően így is 
megteremthető az izgalmas lég-
kör, a jó hangulat, de ugyanakkor 
sok minden kimarad, hiszen nincs 
lehetőség a személyes találkozás-
ra, az informális beszélgetésekre, 
a résztvevők nem ismerhetik meg 
a helyszínt. Ez utóbbit próbál-
tuk pótolni egy online koncert-
felvétellel, amelyet Daczó Dénes 
készített a Ványolós családdal a 
csíksomlyói kegytemplomban. 
Ezenkívül egy virtuálisan láto-
gatható könyvstandot is készítet-
tünk, amelyen a Humántudomá-
nyok Tanszék utóbbi két évben 
megjelent kiadványait mutattuk 
be. 

– A Sapientia – EMTE meny-
nyire volt érintett a konferenciá-
ban, a szervezést és résztvevőket 
tekintve? 

– A konferenciát a Sapien-
tia – EMTE Csíkszeredai Kara, 
Humántudományok Tanszéké-
nek Kultúraközi Kölcsönhatá-
sok Kutatóközpontja szervezte, 
a Kolozsvári Akadémiai Bi-
zottság volt a társszervező. Az 
online konferencia egy héttagú 
szervezőcsapat kitartó munká-
jának eredménye, ezúton is kö-
szönetet mondok kollégáimnak, 
Ajtony Zsuzsanna, Lajos Kata-
lin, Pál Enikő, Prohászka Rád 
Boróka, Tapodi Zsuzsa és Tódor 
Erika-Mária tanárnőknek. Ami 
a részvételt illeti, 25 sapientiás 
oktató vett részt az eseményen, a 
Kolozsvári, Marosvásárhelyi és 
Csíkszeredai Karokról együtt-
véve. 

– Beszélne az ön személyes szerep-
vállalásáról a konferencián? 

– A konferenciaszervezés ko-
ordinálása, a plenáris előadókkal 
való kapcsolattartás, a résztve-
vőkkel való levelezés feladatait 
vállaltam, emellett előadóként és 
moderátorként is részt vettem 
a konferencián. Összességében 
elmondhatom, hogy jól sikerült 
az online esemény, érkeznek a 
pozitív visszajelzések. De azért 
várjuk, hogy újra élőben szervez-
hessük meg.

Vlaicu Lajos

A több mint egy éve kirobbant világ-
járvány miatt jelentősen megvál-
tozott a diákok felsőoktatáshoz való 
viszonya. A járvány nemcsak az okta-
tásra hatott, hanem a munkahelyekre, 
a családi életre is. 

Az idei év mérföldkőnek ígér-
kezett az oktatásban. Bár a 
2020-as év a tanácstalanság, 

a gyors változás és az alkalmazkodás 
időszaka volt, idénre valamennyire 
kialakulni látszanak a módszerek, a 
platformok és a szabályok az okta-
tásban. Ugyan a tantermi oktatással 
össze sem hasonlítható a webkamera 
előtt való ülés, mégis valamilyen 
szinten hatékony módszerként köny-
velte el a diákság. 

Hallgatói élmények az online 
rendszerben zajló „létről”

Molnos Nóra, román nyelv és iro-
dalom–angol nyelv és irodalom 
szakos, elsőéves hallgató család-
anyaként ült be a padba, úgy, hogy 
emellett a katedra túlsó oldalá-
ról is dolgozik. A választásának, 
hogy egyetemünkön tanuljon, 
több oka is volt: egyrészt a nega-
tív tapasztalata egy román egye-
temmel, hiszen fontos volt neki 
a magyar ajkú tanárok oktatása, 
másrészt az, hogy sok jót hallott 
ismerőseitől, akik itt végeztek. 
Elmondása szerint azonban nem 
játszott szerepet a döntésében 
az online oktatás, melynek elhú-
zódása kellemetlenül érinti. A 
hétköznapok megszervezése is 
nehézséget okoz neki a családi 
élete miatt, hiszen több mint egy 
éve otthonról tanít. Szerinte az 
online oktatás nem gyümölcsöző 
hosszú távon a gyerekek számá-
ra, akik nem is várják a tantermi 
oktatást – amely meglátása sze-
rint kulcsszerepet játszana a tár-
sadalomba való beilleszkedésük 
szempontjából. 

Csegöldi Júlia, harmadéves 
marketing szakos hallgatónak 
volt alkalma belekóstolni az 
egyetemi élet sokszínűségébe. 
Tapasztalatai szerint az átállás 
nem volt nehéz, ellenben hosz-
szú távon kellemetlennek tartja. 
„Nagyon nehéz volt beletörődni, 
hogy nem találkozhatok a diák-
társaimmal, nem bulizhatunk, 
nem szervezhetünk meglepetés 
szülinapokat, hiszen online, a 
saját otthonunkban bár összehoz-
tunk néhány közös estét, meg sem 
közelítette azt az élményt, amit a 
fi zikai jelenlét nyújtott mindad-
dig. Nagyon nehéz és jelenleg is 
tartó folyamat feldolgozni, hogy 
az, ami eddig normálisnak számí-
tott, most meghatározatlan ideig 
megvalósíthatatlan marad.” – nyi-
latkozta a hallgató. 

A gyorsan múló idő 

Arra vonatkozóan, hogy hogyan 
tudja megszervezni mindennap-
jait, azt felelte, hogy, bár eleinte 

úgy tűnt, időmilliomossá vált 
az utazás okozta időveszteség 
megspórlásával, úgy látja, hogy 
ijesztően gyorsan el tudnak tel-
ni az órák, napok tartalmatlanul. 
Hiányolja az órák közötti kávézá-
sokat, könyvtárba szaladásokat, 
az ügyintézéseket, az ebéd- és ci-
garettaszüneteket (még akkor is, 
ha ő maga nem dohányzik), mivel 
ezek adták meg az oly sokszor 
emlegetett egyetemi élet sava-
borsát. Ezek kiesésével a környe-
zet ingerszegénnyé, az emberek 
elérhetősége kérdésessé, és az 
idő fekete lyukká vált számára. 
Mindezek ellenére azonban úgy 
gondolja, hogy vannak bizonyos 
elemei az online oktatásnak, ame-
lyet érdemes átvenni a „vissza-
zökkenés” után: ilyenek például 
az interaktív felületek használata, 
valamint a távolság, vagy egy 
esetleges inf luenza esetén való 
megoldás. 

Érettségi, majd az egyetemi élet

Pál Boróka, a sepsiszentgyörgyi 
református kollégium végzős 
tanulója az iskolásévek záróak-
kordjaként megjelenő nagy É 
betűs megpróbáltatás előtt áll. 
Szeretne egyetemre menni, vi-
szont nem okoz neki gondot az 
a lehetőség sem, hogy esetleg 
online kell tanuljon, hiszen volt 
alkalma hozzászokni az eddigi-
ek során. Szerinte így könnyebb 
most az érettségire készülnie, 
viszont reméli, hogy a majdani 
laborgyakorlatok az egyetemen 
nem online mederben fognak 
zajlani. Mindenki máshogy és 
máshogy éli meg ezt a periódust: 
van, akinek könnyebbséget oko-
zott a tanulmányai terén, van, 
akinek gyökerestül fordította 
fel az életét a járványhelyzet. Az 
viszont tény, hogy mindenki 
reméli, hogy „visszazökken” 
az élet a megszokott medrébe, 
elfeledve a járvány okozta kelle-
metlenségeket.
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