
Az év ezen időszakára jel-
lemző „karácsonyi öröm” 
érzésének, a karácsony 

szellemének idegtudományi bizo-
nyítéka is létezik. A Koppenhágai 
Egyetem neurobiológiai kutatócso-
portja által 2015-ben végzett kuta-
tás (Hougaard An ders, Lind berg 
Ulrich, Arngrim Nanna, Larsson 
Henrik B. W., Olesen Jes, Amin 
Faisal Mohammad et al. Evidence 
of a Christmas spirit network in the 
brain: functional MRI study BMJ 
2015; 351 :h6266 doi: https://doi.
org/10.1136/bmj.h6266.) során 
10, karácsonyi hagyományokat 
ünneplő és 10, ilyen hagyománnyal 

nem rendelkező személynek mutat-
tak karácsonyi vagy nem karácsonyi 
témájú képeket, miközben agyukat 
funkcionális mágneses rezonancia 
(fMRI) módszerrel vizsgálták. A 
karácsonyi hagyományokkal ren-
delkező csoportnál jellegzetes ak-
tiválást találtak karácsonyi témájú 
képekkel történő vizuális stimulá-
lás során a spiritualitásért és érzel-
mek felismeréséért is felelős agyi 
területeken (a szenzoros motoros 
kéregben, a premotoros és primer 
motoros kéregben, valamint az 
alsó és felső parietális lebenyben). 
A kísérletek során ez a régió úgy 
világított, mint... nos, szinte, mint 

egy karácsonyfa. (1. ábra) A kuta-
tók eredményeikből arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy létezik a 
több agykérgi területet is magába 
foglaló „karácsonyi öröm idegi 
hálózata”.

A Biomérnöki Tanszék közös-
ségének nevében remélem, hogy 
mindannyiunknál aktiválódott a 
„karácsonyi öröm idegi hálózata” és 
békés, boldog ünnepeket kívánok!

Dr. Miklóssy Ildikó,
biomérnöki tanszékvezető

A karácsonyi öröm idegi hálózata
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Kihívásokkal, furcsa 
tapasztalatokkal teli esztendő

K arácsonykor, majd pedig 
egy új esztendőhöz köze-
ledve óhatatlanul összeg-

zünk, egyenleget vonunk, s visz-
szagondolunk arra, mit is éltünk 
meg az adott évben. Azt hiszem, 
hogy senkinek nem mondok kü-
lönösebb újdonságot azzal, hogy 
a 2020-as év fokozottan volt ki-
hívásokkal, furcsa, rendhagyó ta-
pasztalatokkal teli. A márciusban 
Erdélybe is megérkező pandémia, 
s az ebből következő online okta-
tási „alaphelyzet” mindannyiunkat 
azzal szembesített, hogy sajnos 
nincsen ott a könyvespolcain-
kon az a kézikönyv, melynek az a 
címe, hogy „Miként folytassunk 
felsőoktatást koronavírus-járvány 
idején”, s melyet fellapozva egzakt 
előírásokat olvashattunk volna 
például azzal kapcsolatban, hogy 
mely online platformon, milyen 
tartalmi, kommunikációs, adatvé-
delmi körülmények között javal-
lott egyetemi oktatást folytatni. 
Oktatók-hallgatók közösen, menet 
közben igyekeztünk mindent kita-
lálni, ezért ezúton is köszönöm a 
„sapis” hallgatók türelmét, segítő-
készségét, kooperatív hozzáállását. 
De tudjuk, az éremnek rendszerint 
két oldala van: a nehézségek mel-
lett egy sor pozitívum is történt 
egyetemi közösségünk életében. 
Mindent összevetve ugyanis talán 

sikerült kiépíteni egy többé-kevés-
bé gördülékenyen működő online 
oktatási rendszert, a különböző 
képzések sajátos igényeihez mérten 
változatos megoldásokat találni a 
fizikai jelenlét mellett zajló kiscso-
portos gyakorlati tevékenységekre 
is. Hálás vagyok azért, hogy a hall-
gatók partnereink voltak ebben, 
hogy segítették az oktatók és az 
egyetem munkáját visszajelzéseik-
kel, rugalmasságukkal, türelmük-
kel, és ha olykor vonakodva is, de 
a kamerát bekapcsolták az előadá-
sok ideje alatt. Az online oktatás 
mellett egyéb újdonságokat is ho-
zott az elmúlt esztendő, hiszen új, 
néptánc-néptáncpedagógia és er-
dőmérnöki szakokat indítottunk, 
melyeket további új „sapis” hallga-
tók népesítettek be.

Ugyanakkor, a távolléti, online 
oktatás leple alatt új, lendületes, 
dinamikus arcot kapott a Csíksze-
redai Kar épülete is, vonzóbbá, szí-
nesebbé, fiatalosabbá vált az épü-
let, melynek belső tereit, termeit, 
folyosóit, nagyon bízom benne, 
hogy a közeljövőben már újra a 
hallgatók jelenléte teszi igazán 
színnel, mozgalmassággal, élettel 
telivé. És ha már itt tartunk, ked-
ves csíkszeredai „sapisok”, álljon 
itt egy igen személyes gondolat is. 
Jómagam kolozsvári család sarja-
ként Marosvásárhelyen nőttem fel, 

18 évet éltem ott, mire visszake-
rültem szüleim szülővárosába. Így 
hosszú időn keresztül nem tudtam 
igazán választ adni arra a kérdés-
re, hogy hová való vagyok? Mára 
még bonyolultabb ez a helyzet, 
ugyanis az elmúlt 20 esztendőben 
bekövetkezett az, amire azelőtt 
álmomban sem gondoltam vol-
tam: megszerettem Csíkszeredát, 
otthon érzem magam Csíkban. 
(Ehhez nyilván kellett elsősorban 
egy csíksomlyói kedves hölgy, ma 
a feleségem és fiaim édesanyja, no 
meg persze rengeteg nagyon ked-
ves rokon, barát, ismerős…) Így én 
azt kívánom minden Csíkszeredá-
ban tanuló „sapisnak”, hogy most 
is, és majd az egyetemi évek lezárá-
sa után is tudják magukat otthon 
érezni a városban, a medencében, 
a szélesebb régióban, érezzék azt 
a magukénak, érezzék fontosnak, 
érezzék a szívükhöz közel állónak.

Végül pedig kívánom minden-
kinek, hogy az elmúlt esztendőt 
összegezve találja meg benne a jót, 
az ünnepek után pedig kipihenten 
és a vizsgákra felkészülten térjen 
vissza az egyetemre! Áldott, békés, 
kegyelemteljes karácsonyi ünnepet 
és egyéni, valamint „sapis” sikerek-
ben gazdag, eredményes új évet 
kívánok!

Dr. Tonk Márton egyetemi tanár,
a szenátus elnöke
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2020 a megpróbáltatások évének bizonyult, így most, a végéhez köze-
ledve bizonyára mindannyiunkban mézeskalács- és karácsonyfaillattal 
keveredő, vegyes érzelmek tombolnak. Idén több esztendőre visszatekintő 
hagyományok szakadtak meg, családi szokások kényszerültek átalaku-
lásra, megszorítások és óvintézkedések kereszttüzében próbálta meg min-
denki megőrizni a korábbi évekből számára biztonságot nyújtó dolgo-
kat. Nem csupán szokásaink, hagyományaink kellett hirtelen átalakul-
janak, hanem az alapvető értékrendszerünket is gyökeresen felforgatta a 
járványhelyzet. A fontossági sorrendben bizonyos értékeink helyet cserél-
tek, némelyek megerősítették pozícióikat, de bizonyára akadtak olyanok 
is, amelyeket újraértékeltünk és levettünk az addig nélkülözhetetlennek 
tűnő feltételek listájáról. Minden körülményben találnunk kell valami 
biztonságra, szeretetre emlékeztetőt, és ebbe kapaszkodva erőt kell merí-
tenünk, és optimista jövőképpel felvértezve szembe kell nézzünk a ránk 
váró időszakkal. Mi lehetne biztatóbb, mint karácsonyi jókívánságok és 
pozitív töltetű újévi köszöntők sora? A Sapientia – EMTE Csíkszeredai 
Karának munkatársai köszöntik az egyetemi hallgatókat és a SapiNépe 
rovat minden kedves olvasóját, ugyanakkor üzeneteik reflektálnak a je-
lenlegi egyedülálló karácsonyi időszakra is. 

Dr. Tonk Márton egyetemi tanár, a Sapientia – EMTE Szená-
tusának elnöke külön köszönti a Csíkszeredai Kar diákjait, kiemelve 
az egyetem épületének felújított, fiatalos, dinamikus arcát és megle-
petésként megosztja személyes kapcsolódását Csíkszereda városával. 
Dr. Lázár Ede, a Csíkszeredai Kar dékánja a digitális oktatás sa-
játos nyelvezetének használatával humoros üzenetben kíván békés 
karácsonyt. A Csíkszeredai Hallgatói Önkormányzat egy Aranyosi 
Ervin-idézettel teszi szemléletesebbé és tolmácsolja újévi jókívánsága-
it. A Biomérnöki Tanszék nevében dr. Miklóssy Ildikó tanszékvezető 
különleges üdvözletének kulcseleme a „karácsonyi öröm idegi háló-
zatának” aktiválódása, ezzel is hangsúlyozva, milyen kiemelt helyet 
foglal el a karácsony nemcsak a szívünkben, de az agyunkban is. Dr. 
György Éva az Élelmiszertudományi Tanszék jókívánságait tolmá-
csolja, emlékeztetve minket arra, hogy a békesség az öröm forrása. A 
Gazdaságtudományok Tanszék részéről dr. Illyés László tanszékveze-
tő egy Ady-verset gondol tovább és elmélkedik a karácsonyi időszakról. 
Dr. Ajtony Zsuzsanna-Ildikó, a Humántudományok Tanszék veze-
tője az idei év iránt támasztott elvárásainkat állítja szembe az elmúlt 
esztendő tanulságaival, így kívánva áldott, békés karácsonyt. A Társa-
dalomtudományi Tanszék dr. Bakó Rozália tolmácsolásában egyedi, 
kézzel rajzolt, verssel díszített sapientiás karácsonyfával kíván minden 
jót. Az Üzleti Tudományok Tanszék részéről pedig dr. Nagy Benedek 
osztja meg velünk ünnepi gondolatait, és üzenetének végén felvet egy 
mindannyiunkat foglalkoztató lényegi kérdést: Visszatérünk-e koráb-
bi életmódunkhoz 2021-ben?

Az év végén számot vetünk az elmúlt időszak tanulságairól, nehéz-
ségeiről, örömforrásairól, idén pedig, átértékelve mindent, reménnyel 
telve, bizakodva állunk a 2021-es év kapujában egy boldogabb új év 
reményében. 
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Boldogabb új évet!
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1. ábra. A tanulmány során ké-
szített f MRI-vizsgálat eredmé-
nye: a felső sorban a „karácso-
nyi csoport”, a középső sorban 
a „nem karácsonyi csoport”, az 
alsó sorban a két csoport agyi 
területeinek, a karácsonyi té-
májú fotók által kiváltott akti-
válás közötti különbség kieme-
lésével.


