
Múlt hét péntekén újra útnak 
indult a Csíkszeredai Kar 
szervezésében a Légy egy 

napra sapientiás! elnevezésű nyílt na-
pok rendezvénysorozata, amely két 
év kényszerpihenő után újult erővel 
fogadja a látogatókat. Ebből vettem 
ki én is a részem, ahol az érdeklő-
dőknek segítettem és különböző, 
egyetemmel kapcsolatos kérdéseikre 
válaszoltam. Ahogy láttam, eléggé él-
vezték a fi atalok a foglalkozásokat, és 
lekötötte a fi gyelmüket. Értesülése-
im szerint ezen a pénteki eseményen 
körülbelül negyven diák vett részt, 
ami jól mutatja, hogy van érdeklődés 
és hajlam is az itthoni felsőoktatás ki-
próbálására. A résztvevők kérdései 
között szerepeltek olyanok is, hogy 
milyen a szakunk, hányadévesek va-
gyunk, mennyire nehéz, melyek a kö-
telező olvasmányok, milyen az egye-
temi élet. Szóval, elég sok fi atal volt 
kíváncsi arra, mivel is foglalkoznak a 
bölcsészhallgatók. Beszéltünk nekik 
az eddig megélt féléves élménye-
inkről és tapasztalatainkról, miként 
győztük le a különböző akadályokat. 
A diákok nyitottak voltak a kommu-
nikációra és a játékokra, amelyek szó-

kirakóból, táblajátékokból, logikai 
feladatokból álltak. Felemelő érzés 
volt segíteni, mivel az elmúlt évben 
nem volt alkalmam részt venni ilyen 
nyílt napon. Közvetlennek és vidám-
nak éreztem a csoportot, aminek ki-
mondottan örülök, mert így barátibb 
volt a hangulat. Számomra is jól telt 
ez a múlt heti foglalkozás, várom 
már nagyon a következő alkalmat is. 
Egész hónapon át van lehetőségük 
a fi ataloknak meglátni, milyen az egye-
tem vagy éppen az egyetemi élet. To-
vábbá a szervezők körbevezetik őket 

egyetemünk különböző pontjain, 
mint például a mérnöki laborok, 
a bentlakás, a könyvtár stb. Lehető-
ségük lesz majd nyílt órákon is részt 
venni, ahol leginkább az elsőéves 
hallgatók munkájába pillanthatnak 
be. Ezzel is kialakulhat egy jövőkép 
bennük, hogy milyen szakot válasz-
szanak, és mivel foglalkozzanak a ké-
sőbbiekben. Továbbá azt sem szabad 
elfelejteni, hogy a Sapientia országos 
viszonylatban nagyon jól teljesít 
a felsőoktatásban. Sok jövőbeli hall-
gatónak ez is fontos lehet, hiszen 
remek egyetemről beszélünk, amely 
a legtöbb fi atal számára elérhető kö-
zelségben van. Lelkesedéssel várom 
az elkövetkező heteket, hiszen min-
den óra és tanár teljesen más élményt 
nyújt. Ahogy láttam, a mostani cso-
port elégedetten távozott, és remé-
lem, új élményekkel gazdagodtak. 
A továbbiakban is nagy örömmel 
várjuk a résztvevőket, szóval minden 
megy tovább a régi kerékvágásban. 
Reméljük, egyetemi társként látha-
tunk viszont pár arcot a következő 
évben, akár a mostani résztvevők 
közül is.

Tókos Tamás

Újabb része jelent meg a Sa-
pientia Csíkszeredai Kara 
podcastsorozatának, amely 

immár egy éve szolgálja a kötetlen 
formájú ismeretterjesztést. A legfris-
sebb beszélgetés témája a mítoszok. 
A podcastben dr. Mihály Vilma-
Irén adjunktus és dr. Hubbes László-
Attila docens a mítoszok lehetséges 
meghatározásairól, eredetükről és 
szerepköreikről, illetve a mai világ-
ban, hétköznapjainkban elfoglalt he-
lyükről értekeznek.

Ha azt gondolnánk, hogy csak 
az egyszemű küklopszokról fogunk 
hallani, nagyon meglepődhetünk, 
ugyanis a beszélgetésből kiderül: 
mai világunkat is átszövik a külön-
böző mítoszok. Az irodalomban és 
fi lmvásznon, sőt a videójátékokban 
is újjászületnek az antikvitásból örö-
költ történetek, de a periodikusan is-
métlődő világvége-várások, a politi-
kai választások, a háborús helyzetek, 
a reklámok mögött is mitikus világ-
képek húzódnak meg.

A beszélgetés elején a mítoszok 
történelmi hátteréről esik szó, meg-
tudhatjuk, mik azok a mítoszok, illet-
ve hogy az idők során milyen hatással 
volt rájuk a különböző tudományok 
fejlődése, és milyen hatással voltak a 
mítoszok az egyes tudományágakra. 
Dr. Mihály Vilma tanárnő taglalja, 
hogy az új tudományterületek megje-
lenésével a mítoszok átértékelődtek, 
hiszen ugyanazon kérdésekre adtak 
választ, melyekre a tudományok.

– Ahol a tudományos tények, 
érvek megjelentek, ott már a mítosz 
funkcióját vesztette, mert úgy vélték, 
mindkettő ugyanazokat a természeti 
jelenségeket magyarázza – hangzott 
el a beszélgetésben.

A 19. század végén és a 20. szá-
zadban a kérdéskör kutatói azonban 
egyre inkább arra törekedtek, hogy 
kibékítsék a mítoszokat és a tudomá-
nyokat, illetve ne fel- és leértékelően 
kezeljék egyiket vagy másikat. 

A beszélgetés másik résztve-
vője, dr. Hubbes László-Attila is 

a mítoszok relevanciája mellett 
érvelt. Hallhatjuk, milyen módon 
épültek be a köztudatba ezek az 
antik történetek, és milyen formá-
ban vannak jelen a mi korunkban, 
mindennapjainkban is. Dr. Hubbes 
László-Attila a mítoszok öt típu-
sáról beszél, és ezen belül a hallga-
tókkal jelenkori példákat ismertet: 
teremtésmítoszok, küzdelemmíto-
szok, a kultúrhős mítosza (kortárs 
kultúrhősökként említi Bill Gates 
vagy Elon Musk személyét), uta-
zásmítoszok (melyek az általunk 
ismert fantasyk alapját képezik), 
illetve végmítoszok. 

Ha kíváncsi vagy arra, miképp 
lehet a mítoszt nyelvnek tekinteni, 
miképp függ össze Harry Potter 
és Odüsszeusz, vagy hogyan ha-
tározzák meg a mindennapjainkat 
ezek a történetek, elbeszélések, 
hallgasd meg a teljes podcastet, 
amely elérhető a Sapientia hivata-
los oldalán.

Biró Vivien

NYÍLT NAPOK A SAPIENTIÁN

Élmény a köbön

NFI EGYETEMI FILMKLUB

Ide süss!
Újraindult egyetemünk filmklubja 
dr. Pieldner Judit docens szervezé-
sében. A múlt félévitől annyiban külön-
bözik, hogy idén már  NFI (azaz Nemzeti 
Filmintézet) Egyetemi Filmklub név alatt 
működik, minden más tekintetben a régi 
maradt. A fi lmklubbal kapcsolatos kér-
déseinkre a szervező válaszolt.

– Honnan jött az ötlet, hogy egyetemi 
fi lmklubot indítson?

– A fi lmklub a magyar Nem-
zeti Filmintézet kezdeményezése. 
E tanév őszén több mint húsz ma-
gyarországi és határon túli egyetem-
mel kötött megállapodást fi lmklubok 
elindításáról, azzal a céllal, hogy az 
egyetem polgárai számára jó minő-
ségben, digitálisan restaurált formá-
ban hozzáférhetővé tegye a magyar 
fi lmtörténet jeles alkotásait, a 20. 
század közepétől napjainkig, és hogy 
lehetőséget teremtsen a közösségi 
fi lmélményre. Örömmel és persze 
nem kevés izgalommal vállaltam 
a fi lmklub vezetését a Csíkszeredai 
Karon, kíváncsian vártam, milyen 
lesz az érdeklődés, és egyáltalán, a 
járványügyi helyzet lehetővé teszi-e, 
hogy megtartsuk a vetítéseket.

– Ez már a második féléve a klubnak. 
Az előző félévhez képest észlelhető-e 
valamilyen változás a résztvevők szá-
mát illetően?

– Eddig egy alkalommal volt ve-
títés a második félévben. A Macskafo-
gót néztük meg, mintegy harmincfős 
nézőközönséggel, az első félévben is 
körülbelül ennyi főt vonzottak a leg-
népszerűbb fi lmek. Ebből az egy al-
kalomból még nem vonhatok le mesz-
szemenő következtetéseket, csak azt 
tudom mondani, hogy ebben a félév-
ben is a legjobbakból választhattam, 
és talán sikerült az érdeklődők ked-
vére való alkotásokat válogatnom. 
Bízom benne, hogy a sűrű teendők 
és párhuzamos programok mellett 
a fi lmklubnak is kialakul a konstans 
vonzereje.

– Milyen rendszer alapján szokta ki-
választani az éppen aktuális fi lmeket?

– Akárcsak az előző félévben, 
most is egy húszas listából válo-
gathattam. Hét fi lmet kiválasztani 
annyit jelent, mint tizenháromról 
lemondani, és ez a legnehezebb. 
Egyfelől a fi lmtörténeti szempontot 
tartom szem előtt, hogy a magyar 
fi lm különböző korszakaiba nyer-
jünk bepillantást, másfelől a válto-
zatosságot, műfaj, stílus és alkotói 
látásmód tekintetében egyaránt. 
Ami a régebbi korszakok fi lmjeit 
illeti, az az izgalmas számomra, 
hogy meg tudják-e szólítani a már 
merőben más fi lmvilághoz szokott 
mai nézőket. Nehéz időkről tanús-
kodik sok magyar klasszikus fi lm, és 
ma ugyancsak nehéz időket élünk, 
a régi idők mozija segít megérteni 
nemcsak a múltat, hanem a jelent 
is. Egy másik szempont pedig nem 
más, mint a humor, a nehézségeken 
való felülkerekedés egyik leghaté-
konyabb eszköze.

– Szervezés tekintetében mennyi időt 
vesz fel a program?

– Időt igényel a félév program-
jának megtervezése, egyes alkal-
mak meghirdetése, a felkészülés, 
a beszámolók elkészítése és maguk 
a beszélgetéssel egybekötött vetíté-
si alkalmak. De ha van érdeklődés, 
akkor megtérül a befektetett idő. 
Ebben a félévben meghívott ven-
dégeink is lesznek, fi lmes szakem-
berek, akiktől kérdezhetünk majd. 
Nagyon elkelne a hallgatók segítsé-
ge a szervezésben, népszerűsítés-
ben – önkéntes jelentkezőket várok, 
és persze minél több érdeklődőt!

– Miért ajánlaná a hallgatóknak, 
hogy minél több vetítésen részt 
vegyenek?

– Ha én hallgató volnék, nem 
hagynám ki, mert: ingyenes, mi-
nőségi kikapcsolódás a nap végén, 
közösen lehet megbeszélni a fi lm-
élményt. Összességében: mert ér-
demes megismerkedni minél több 
magyar klasszikussal és kortárs al-
kotással. Mert jó fi lmet nézni jó!

Biró Vivien
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Mik azok a mítoszok?
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