
A Sapientia – EMTE Csíkszeredai Karán 
zajló bentlakásos életbe nyerhettem 
betekintést néhány első éves hallgató 
révén. Őket faggattam arról, hogy mi-
lyen bentlakónak lenni.

– Laktál már bentlakásban középis-
kolás korodban, vagy ez az első ilyen 
tapasztalatod?

Miklós Tímea: Nem voltam bent-
lakásban a középsuliban, mivel kö-
zel laktam, ugyanabban a városban. 

Buna Magdolna: Ez az első al-
kalom, hogy bentlakásos vagyok, 
igazából picit féltem is tőle, mert 
nekem, mint ahogyan szinte min-
denkinek, szükségem van egy kis 
énidőre, egyedüllétre, itt meg egy 
szobában hárman vagyunk. Szóval 
igazából sosem vagyok egyedül, de 
már hozzászoktam.

Balázs Blanka: Középiskolában 
három évig laktam bentlakásban, 
szintén Csíkszeredában.

Németh Hunor: Nem laktam 
bentlakásban soha, tehát ez az első 
bentlakásom, úgymond.

Akácsos Zsófia: Egyetem előtt 
még soha nem laktam bentla-
kásban.

– Szerinted miben más az egyetemi 
bentlakás, mint a középiskolai?

B. M.: Mivel nem laktam még 
bentlakásban, ezért csak azt tudom 
mondani, amit másoktól hallottam, 
hogy a fi úk meg a lányok külön vol-
tak elszállásolva sok bentlakásban, 
vagy külön épületekben laktak, vagy 
külön emeleteken. Ezenkívül ugye 
a középiskolában még nem nagy-
korú a többség, ezért időhöz van 
kötve a kint létük, itt meg, mivel 
már mindenki magáért felel, így 
nincs időkorlát. És hát a középis-
kolás bentlakásokban, ugye, vannak 
nevelő nénik, akik felelnek értük, és 
szabályok vannak, mint tisztaság, 
tanulási idő, lefekvés, ilyesmi az 
egyetemi bentlakásban nincs, mert 
már mind felnőttek vagyunk, szó-
val nincs rá szükség.

B. B.: Szerintem elég sok min-
denben más az egyetemi bentla-
kás, mint a középiskolai. Elsősor-
ban nem annyira szigorú, nincs 
annyi előírt szabály, az emberek 
is sokkal alkalmazkodóbbak. A 
középiskolai bentlakásban vol-
tak nevelők, akik minden reggel 
felköltötték a diákokat, mindent 
ellenőrzés alatt tartottak, sok sza-
bályt kellett betartani. Ezzel el-

lentétben az egyetemi bentlakás-
ban mindenki akkor kel, amikor 
szeretne, nem kell annyi szabály-
nak eleget tenni, például a tanulás 
terén sem. Az egyetemi bentla-
kásban nincs megszabva, hogy ki 
mikor tanuljon, vagy meddig lehet 
felkapcsolva hagyni a villanyt. A 
középiskolás bentlakásban mindig 
volt két óra kötelező tanulási idő, 
és este tíz órakor mindig le kellett 
kapcsolni a villanyt. Sokban kü-
lönbözik a két bentlakás egymás-
tól, már az emberek hozzáállása is 
teljesen más.

N. H.: Mivel az első kérdésre a 
válasz nem volt, így erre a kérdésre 
nem tudok válaszolni.

– Melyiket szereted jobban?

B. B.: Én mindkét bentlakást 
szerettem, illetve szeretem a maga 
módján, viszont ha választani kell, 
akkor a jelenlegi, azaz az egyetemi 
bentlakás sokkal jobb. Az egyete-
mi bentlakásban könnyebb barát-
ságokat kötni, új embereket megis-
merni, szabadabb életet élni.

– Vannak rendezvények bentlakáson 
belül?

M. T.: Bentlakáson belüli ren-
dezvények viszont vannak, ilyen 
például az aktuálisan zajló Szoba-
szépségverseny, amelynek kere-
tén belül a versenyre benevezett 
szobákat a bentlakásbizottság 
ellenőrzi, és a megadott kritériu-
mok szerint legtöbb pontszámot 
összegyűjtő szoba tulajdonosai egy 
hónapig ingyen élvezhetik a bent-
lakás lehetőségét. Hozzátenném, 
hogy vannak nem publikus, néhol 
nem legális, éjszakába nyúló be-
szélgetések, kisebb-nagyobb ösz-
szeülések, bulik, szülinapok.

B. M.: Igen, ez most pont egy 
aktuális kérdés, mivel most zajlik 

egy a szobaszépségverseny. Ezen-
kívül még más nem volt.

B. B.: A bentlakáson belül 
konkrétan a bentlakásnak szer-
vezett rendezvényekről nem tu-
dok. Viszont a diákok szoktak 
szervezni kisebb összeüléseket, 
bulikat egymás közt, amelyek 
jobban összerázzák a társaságo-
kat. A bentlakásban zajlik a szo-
baszépségverseny, amelyben, 
díjazzák a legtisztább, legszebb 
szobát.

N. H.: Igen, rengeteg külön-
leges és izgalmas program van, 
ha nincs sapis buli vagy akár 
egy játékest, akkor is lehet ren-
dezvényt szervezni, tehát ösz-
szeülni, beszélgetni, játszani, 
zenét hallgatni, filmezni és ez-
zel együtt még jobban összerá-
zódni az évfolyamról a bentlakó 
társakkal.

– Mondj három szót, amivel a leg-
jobban jellemezni tudnád a bentlaká-
sos életet!

M. T.: Barátságok szövődése, 
kényelem, társasági lét, kellemes 
környezet, szociális kapcsolatok, 
pörgés, ja és persze a lazaság, 
mert nem mindegy ám, hogy 7.50-
kor is elérek az órára, vagy be kell 
járnom a várost reggel, hogy eljus-
sak időben.

B. M.: Nem tudom három szó-
ban lehet-e ezt jellemezni, de ak-
kor megpróbálom három szókap-
csolatban: összetartó közösség, jó 
hangulat, boldog emberek.

B. B.: Ha három szóval jelle-
mezni kellene a bentlakásos életet, 
akkor az a három szó a szabadság, 
nyitottság és összetartás lenne. 

N. H.: Barátok, bulik, ké-
nyelem.

A. Zs.: Barátiasság, buli és elfo-
gadás.

Baló Noémi-Kinga
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Nők a tudományban
Dr. Gergely Orsolya egyetemi adjunk-
tus, szociológus igencsak érdekes 
beszélgetésre hívott meg két, az 
akadémiai szférában dolgozót, dr. 
Lendák-Kabók Karolina docenst és 
dr. Tóth Erzsébet Fanni adjunktust, 
akik betekintést nyújtanak az akadé-
miai élet nem egészen napos részébe.

Baláz Erika

Kiderül, ugyanis, mi az, ami 
háttérbe szorítja őket a 
férfi  kollégáikkal szem-

ben, milyen nehézségekbe ütköznek 
anyaként és egyetemi tanárként a 
publikációk megírásakor és a munka 
megoszlásakor. Azt is elmondják, 
hogy mikor jut idő mindenben helyt-
állni, még akkor is, ha ez már fi zikai 
megpróbáltatásokat is követel.

Minderről a Podcast legújabb 
részében tudhatunk meg többet. 
Dr. Gergely Orsolya már az elején 
kifejti, hogy egyre több nő indul a 
tudományos pályán, tehát a beszélge-
tés témája az akadémiai pályán való 
érvényesülés.

A beszélgetőtársak bemutatása 
után elkezdődik a kérdésfelvetés. 
A beszélgetést vezető Gergely Or-
solya elmondja, hogy különböző 
konferenciákon ismerkedett meg 
a meghívottjaival, akik hasonló ér-
deklődési körrel rendelkeznek, és 
lenyűgözi a pályán való sikeressé-
gük. Hadd említsek néhány kérdést, 
amelyek elhangzottak az epizódban. 
Elsősorban arra a kérdésre keresik 
a választ, hogy az akadémiai szek-
tor, a tudományos pálya mennyire 
gendersemleges.

A következő kérdés, amely köré 
épül a beszélgetés fontos része: léte-
zik-e nemi egyenlőtlenség az akadé-
miai pályán? Dr. Lendák-Kabók Ka-
rolina azt állítja, mítoszként kezelik a 
tényt, hogy a nőket megkülönbözte-
tik a férfi aktól a szakmákat tekintve, 
sokan azt állítják, hogy mindenki 
egyenlő, de szerinte ez nem így van. 
Első látásra nem lehet felismerni a 
különböző megkülönböztetéseket, 

ezért példázza is azokat. Ugyanez 
a helyzet Bécsben is, például a női 
szerzőkre való hivatkozások száma 
a könyvészeti jegyzékben elég kevés 
egy tudományos dolgozat elkészí-
tésekor.

A továbbiakban dr. Gergely Or-
solya arra volt kíváncsi, hogy a lehe-
tőségek tekintetében megoszlanak-e 
a férfi -női tudományos munkalehe-
tőségek? Hiszen a statisztikák kimu-
tatták, hogy a magas rangú kutatói in-
tézményekbe nagyon kevés nő kerül 
be kutatóként. A beszédpartnerek 
állításai szerint napi szinten, saját 
bőrükön tapasztalják meg az apró 
megkülönböztetésre irányuló meg-
nyilvánulásokat.

Kulcskérdésként hangzik el az, 
hogy hátránynak számít-e a gyer-
mekvállalás az akadémiai szférá-
ban és összeegyeztethető-e a sike-
res szakmai karrierrel. Elsősorban 
a kutatói pályázatok tekintetében 
ütköznek nehézségekbe a kivitele-
zés szempontjából, hiszen komplex 
stratégiát igénylő feladatmegoldásra 
van hozzá szükség. Talán közhely, 
de igaz a kijelentés, hogy minden si-
keres kutató háta mögött ott kell álta-
lában állnia egy támogató félnek, aki 
nagyobb részt vállal a gyereknevelés-
sel járó feladatokból a párja kutatói 
pályán való továbbjutásának érdeké-
ben, mert kulcsfogalom a haladás az 
akadémiai közegben.

A beszélgetés végén dr. Tóth 
Erzsébet Fanni leszögezi: az akadé-
miai szférában, a hátrányok legyő-
zéséhez megoldásként a kvótarend-
szer bevezetését, a mentoringot, a 
konferenciák megfelelő időpont-
ban való megszervezését és női 
akadémiai szervezetek létrejöttét 
javasolja. Az esélyegyenlőségi terv 
megvalósulása és annak alkalmazá-
sa kapcsán is merülnek fel meghall-
gatásra váró érdekességek. A be-
szélgetés lezárásaként megemlítik, 
hogy ezen ötletek megvalósítása 
sokat segítene a szakmai önbizalom 
fejlesztésében.
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A hallgatóknak pozitív élményeik vannak az egyetemi bentlakással kapcsolatban  
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