
Beszélgetés dr. tódor erika Mária egyeteMi docenssel

Ismereteket és készségeket fejlesztenek
a hallgatók szorgalmasan készül-
nek a vizsgákra, ezért januárban 
a sapinépe másik csoportját, a 
tanárokat kérdezzük az oktatás 
mellett folytatott munkájukról. 
Elsőnek a Humántudományok 
Tanszék vezetője, dr. Tódor Erika 
Mária egyetemi docens válaszolt 
kérdéseinkre.

– Milyen kutatások folynak a 
Humántudományi Tanszéken?

– A humán tudományok 
művelése a XXI. században ál-
landó kihívást és újraértelmezést 
jelent, mert bár sokan vélik úgy, 
hogy nem a pénzkeresés legha-
tékonyabb módja e tudományág 
művelése, mégis önmeghatározá-
sunk alapja. Jaan Undusk észt író, 
irodalomkritikus és műfordító 
Breviárium című kötetében meg-
fogalmazott gondolatát idézném: 
„Minden Einstein félig bölcsész… 
mielőtt bármit is szigorú képletbe 
foglalnánk, tudni kell fantáziálni 
a régi képletek által szabott hatá-
rokon túl.” A tanszékünkön folyó 
kutatások a szak profilját követik, 
így irodalmi, irodalomelméleti, 
művelődéstörténeti, nyelvészeti, 
nyelvpedagógiai, fordítás és tol-
mácsolás, valamint filmtudomá-
nyi témakörökhöz kapcsolódó 
kérdések alaposabb megértésével, 
leírásával foglalkoznak a tanszék 
oktatói. Közös elemük ezeknek a 
kutatásoknak, hogy közvetve vagy 
közvetlenül a régió sajátosságaira 
reflektálnak, megragadva az álta-
lánosban a sajátost, a globálisban a 
lokális elemek helyét és viszonyát.

– Hogyan hasznosulnak a ku-
tatás eredményei?

– Az alkalmazott kutatások-
nak csak akkor van értéke, hogyha 
valamilyen fejlesztő üzenetet, vala-
milyen innovációs lehetőséget hor-
doznak. Ebben az összefüggésben 
a tanszékünk számos olyan leíró 
kutatást, elméleti keretet, értelme-
zési fogalomtárat alapozott meg – 
itt például az imagológiai, a két- és 
többnyelvűségi és nyelvpedagógiai 
kutatásokra gondolok –, amelyek 
jó kiindulópontok lehetnek akár 
oktatási, gazdasági, akár turisztikai 
fejlesztések számára.

De inkább néhány konkrét 
példát emelnék ki az elmúlt idő-
szak munkáiból: 

2018 és 2020 között zajlik 
a „Kulturális ismeretek és nyelvi 
kompetenciák mint a 21. századi 
készségek fejlesztésének eszközei” 
(„Culture knowledge and language 
competences as a means to develop 
the 21st century skills”) című Eu-
rópai Unió által finanszírozott 
Erasmus+ projekt, hat partneror-
szág: Csehország, Horvátország, 
Lengyelország, Lettország, Szlo-
vénia és Románia részvételével, ez 
utóbbit a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem Csíksze-
redai Karának Humán Tanszéke 
képviseli.

A projekt célja egy tíznyelvű, 
online és tantermi oktatásra is 
alkalmas tananyag kifejlesztése, 
mellyel Európa gazdag szellemi 
kulturális örökségét szeretnénk 
bemutatni. E tananyag segítségé-
vel olyan, a 21. században elen-
gedhetetlen ismereteket és kész-
ségeket igyekszünk fejleszteni, 
mint például a problémameg-
oldó képesség, együttműködés, 
kreativitás, kritikus gondolko-
dás, nyelvtanulási stratégiák, 
számítógépes ismeretek, kom-
munikációs készség. Külön fi-
gyelmet szentelünk azoknak az 
ismerteknek és készségeknek, 
amelyek rendkívül fontosak a 
munkaerőpiacon való elhelyez-
kedésben, illetve egy összetartó, 
integrált társadalom kialakításá-
ban – a hagyományos felnőttok-
tatás mellett olyan egyénekkel is 
foglalkozunk, akik földrajzilag , 
gazdaságilag, társadalmilag vagy 
kulturális különbségek miatt 

hátrányos helyzetben vannak. A 
munkában részt vevő kollégák 
Erdély szellemi kulturális örök-
ségének bemutatását három 
téma köré csoportosítva mutat-
ták be: a csíksomlyói pünkösdi 
búcsú, a kántálás és újévköszön-
tő szokások, valamint a legényes 
táncok. 

Ugyanakkor a tanszéken folyó 
nyelvészeti kutatások egy nemzet-
közi Kétnyelvűségi kutatócsoport 
munkáihoz csatlakoztak az utób-
bi években, ahol kárpátaljai, szlo-
vákiai és anyaországi szakemberek 
dolgozhattak közösen. Ennek a 
kutatócsoportnak a célja, hogy 
feltérképezze, hogyan is zajlik az 

államnyelv oktatása, pontosab-
ban ennek gyakorlati kivitelezé-
se, különböző országokban. Az 
eddigi terepmunkák szlovéniai, 
szlovákiai és finnországi iskolák-
ban zajlottak.

Az oktatók által végzett ku-
tatások a Sapientia–EMTE más 
helyszíneivel való együttműkö-
désre is kiterjednek. Ilyen együtt-
működési munka zajlott egy 
oktatónk révén a Kolozsvári Kar 
Média Tanszékével egy frissen le-
zárult csoportos kutatási projekt 
keretében, amely a kortárs film 
intermedialitásának vizsgálatát 
tűzte ki célul, ezenbelül azoknak 
a változásoknak a feltérképezését, 
amelyek a film médiumában, a fil-
mes kifejezésmód lehetőségeiben 
következtek be az új médiákkal 
való kölcsönhatás révén. 

A tanszékünk által működte-
tett Kultúraközi Kölcsönhatások 
Kutatóközpont fő célkitűzése a 
tanszék kutatói arculatának meg-
erősítése, ezt az eddigi kutatási 
tevékenységek továbbvitelével, 
valamint új kutatási témák elin-
dításával kívánjuk elérni. Abból 
a felismerésből kiindulva, hogy a 
tudományterületek egymás kuta-
tási területei, módszertana, témái 
és kérdésfelvetései felé való nyitá-
sa újabb kutatási irányok és ered-
mények lehetőségét teremti meg, 
a kutatóközpont tevékenységei 
között kiemelt szerepet kapnak az 
interdiszciplináris kutatások. Ezt 
a szemléletet kívánjuk érvényesí-

teni az évente szervezett nemzet-
közi konferenciáink keretében is, 
eredményeinket országos és nem-
zetközi jelentőségű kiadványok-
ban publikáljuk.

– Hogyan lehet bevonni a ku-
tatásba a hallgatókat?

– A hallgatók elsősorban a tu-
dományos diákkonferenciák ra, a 
TDK-kra jelentkezhetnek, hogy 
kipróbálják magukat a kutatás-
ban, összemérhessék tudásukat 
más egyetemek hallgatóival – ez 
az első lépés, hogy valaki megtud-
ja magáról, hogy mennyire inspi-
rálja a kutatás, az ötletei mennyire 
versenyképesek, és az is kiderül, 
hogy az eredményeket mennyire 
tudja jól „eladni”. A TDK-kra ta-
náraikkal együttműködve újszerű 
kutatásokkal készülhetnek, akár 
elméleti vagy gyakorlati elemzé-
sekkel, akár esettanulmányokkal 
is. Természetesen számos példa 
van arra is, hogy az oktatók cso-
portos kutatásaiba kapcsolódnak 
be hallgatók.

– Milyen évet zártak? Milyen 
volt az elmúlt évük?

– Nagyon mozgalmas évet 
tudunk magunk mögött. Tavasz-
szal szerveztünk meg egy népes 
nemzetközi konferenciát a köztes 
terek témakörében, ezenkívül ti-
zenegyedik alkalommal szervez-
tünk diákoknak országos szintű 
fordítói versenyt, hallgatóinknak 
pedig egy FO-TO megnevezésű, 
fordítással és tolmácsolással kap-
csolatos műhelyhétvégét, majd 
hallgatókat és diákokat egyaránt 
megszólítottunk az idei „Guy 
Fawkes Night” interaktív ren-
dezvényünkkel. November végén 
műhelykonferencián köszöntöt-
tük a tanszéket alapító dr. Ba-
lázs Lajost. Ugyanakkor számos 
meghívottunkat ismerhette meg 
a nagyközönség is a nyílt előadá-
sok révén, ahol legutóbb éppen 
Lackfi János költő társaságában 
ízlelhettük a jó szövegek olvasásá-
nak élményét. Szóval, azt hiszem, 
az elmúlt évben sem éltünk hiába, 
de még tartogatunk ötleteket az 
új évre is!

– Eredményes munkát kívánunk 
a következő félévben is!

Vlaicu Lajos
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