
Ezt láttad már? – ajánló

A visszatérők

szünEtEl a sapiEntia U23 hokicsapat tEvékEnységE is

„Sportolóként valamivel 
nehezebb”

A sorozat eredetileg Kass 
Morgan azonos című re-
génye alapján íródott. 

A negatív utópia alkotója Jason 
Rothenberg. A történet a nem is 
olyan távoli jövőben játszódik. A 
Föld egy atomháború miatt lakha-
tatlan lett az emberiség számára. A 
legtöbb ember elpusztult, de akik 
túlélték, az űrben, egy hatalmas, 
önfenntartó űrhajón, úgynevezett 
Bárkában laknak. Ők az emberiség 
utolsó reménye. A helyzet abszur-
ditását a szabályok szigorúságában 
is láthatjuk. Felnőtteknél a bünte-
tés az űrbe kirepítés. A 18. életévü-
ket még be nem töltött gyerekek 
börtönbe kerülnek, aztán felnőtté 
válásuk alkalmából őket is kirepí-
tik. Bármilyen kis hiba végzetes 
lehet.

Már a sorozat elején megtud-
hatjuk, hogy a Bárka „haldoklik”. 
Készleteik fogynak. Élelmük és le-
vegőjük is napról napra kevesebb. 
Előreláthatóan fél éve van hátra az 
emberiség maradékának. Ennek 
hatására leküldenek 100 fiatalko-
rú bűnözőt a Földre felderítőként. 
Ez 97 évvel az atomháború után 
történik. Vajon élhető már a Föld? 
Mivel senki nem tud semmit a 
megváltozott bolygónkról, ezért 
ez az akció majdnem felér a fiatalok 
megölésével. A Bárkán továbbra is 
komoly kérdések merülnek fel az 
emberiség jövőjével kapcsolatban. 
Megéri feláldozni 300 embert? Ha 
csak egy kis esély is van a túlélésre, 
megéri ártatlanokat ölni, hogy le-
vegőt, illetve élelmet spóroljanak? 
Emberi sorsok és jövők vannak az 

öttagú vezetőtanács kezében. El-
képesztő belegondolni, milyen is 
lehetne a mi életünk, ha a vezetés 
öt ember kezében lenne? Termé-
szetesen mi választanánk a vezető-
inket, de vajon jól döntünk? Vajon 
senki sem élne vissza a hatalmával 
a való életben? Vajon az általam 
választott vezető valóban az embe-
riség javát szolgálná, vagy csak kis 
önös céljait?

Ezalatt a fiatalok rájöttek, hogy 
a Föld nem lakatlan. Több állat is 
túlélte, kisebb-nagyobb mutációk-
kal, a növények is teljesen átalakul-
tak, de ami még megdöbbentőbb, 
élnek a földön emberek. Hogyan 
élhették túl a halálos radioaktivi-
tást? A földiek vadak és ellensé-
gesek az „égi emberekkel”. Ekkor 
elkezdődik a harc életre-halálra a 
két csoport között. A legnagyobb, 
legnehezebb harcot mégsem a 
földiekkel folytatják, hanem egy-
mással. A fiatalok is vezetőt vá-
lasztanak, hozzászoknak a földi 
élethez, és ezalatt itt is nagyon 
sok kérdés merül fel az értékekkel 
kapcsolatban. Kit választanak a 
fiatalok? Bellamyt, aki harcra és 
önmaguk megvédésére biztatja a 
társait, és kezdetben hihetetlenül 
felelőtlennek tűnik? Vagy Clarke 
Griffint, aki a Bárkán a főorvos lá-
nya volt, komoly és inkább a békét 
támogatja? 

Az elkövetkezőkben a földiek-
kel sokkal közelebbi kapcsolatba 
kerülnek, szövetségeket kötnek, 
csaták zajlanak, értékek és eszmék 
változnak, bomlanak fel. Tovább-
ra is jelen van az a kérdés, hogy 

mit lehet feláldozni az emberiség 
fennmaradása érdekében? Hány 
emberi életet lehet kioltani bün-
tetlenül, lelkiismeret-furdalás nél-
kül? Mennyi embertelenséget lehet 
elkövetni egy nagy és magasztos 
cél érdekében? Minden csoport a 
saját népét részesíti előnyben és sa-
ját szabályai szerint él. Megvalósít-
ható ebben a környezetben a békés 
együttélés? Némi túlzással azt is 
mondhatjuk, hogy a történet ezen 
a ponton a jelenkor multikulturális, 
multinacionális országainak prob-
lémáiba is betekintést nyújt. Csak 
a The 100 világában ez sokkal 
sarkítottabb és nem szimplán az 
egyenlőségről szól, hanem a puszta 
életben maradásról.

A sorozatot komplex történet-
vezetés, kiváló problémafelvetés és 
meglepő fordulatok jellemzik. Nin-
csenek tipikus jó-, illetve rosszfiúk. 
Minden fontosabb szereplő erős 
jellemfejlődésen esik át. Első a túl-
élés. A többi folyamatosan változik. 
Próbálnak a szereplők emberséges-
nek maradni, de néha kénytelenek 
embertelen döntéseket hozni a „na-
gyobb jó” érdekében.

A visszatérők egy elképesztő 
sorozat, amit bárkinek ajánlok, hi-
szen a véres csatajeleneteken, ero-
tikus képeken és szerelmi szálakon 
kívül sokkal több van benne, mint 
gondolnánk: önfeláldozás, erények 
és értékek. Komoly kérdéseket vet 
fel, de mindez szórakoztató és izgal-
mas. A szereplők szerethetők, és 
sorsuk sok esetben vonatkoztatható 
sajátunkra.

Molnár Mónika

Egyetemünk hokicsapatának tag-
jait kérdeztük a vesztegzár miatt 
kialakult helyzetről, a megszorítá-
sok és óvintézkedések kapcsán 
bekövetkezett változásokról. a 
csapat egyik játékosa számolt 
be tapasztalatairól, megváltozott 
napirendjéről és a szükségállapot 
előidézte értékrendváltozásról.

Bagoly Anabella

Todor Csaba Rajmond, má-
sodéves kommunikáció 
és PR szakos hallgató, a 

Sapientia U23 hokicsapatának 
csatára meglehetősen nehezen vi-
seli a koronavírus megjelenésének 
következtében beállt változásokat, 
amit nemcsak a maga nevében je-
lentett ki, hanem játékostársai el-
mondása alapján is. A nehézséget 
elsősorban az aktív életmódhoz 
szokott sportolóknak az edzések 
hiánya okozza. Nemcsak fizika-
ilag megterhelő számukra ez a 
kényszerpihenő, hanem hiányzik 
a csapatot jellemző jókedv, kaca-
gás és a hokihoz elengedhetetlen 
kellékek: jég, korong és felszerelés 
– sorolta a játékos. A Covid–19 
vírus nehezen fékezhető terjedése 
szükségessé tette a gyors óvintéz-
kedéseket, amelyek következtében 
egymás után kellett a játékosoknak 
lemondaniuk az addig szokássá 
vált tevékenységekről. Az idei sze-
zon áprilisban tervezett vége he-
lyett a fiúk márciusi, Szlovákiába 
való kiutazását is megnehezítette 
a szükségállapot. Nemcsak a min-
dennapos jeges- vagy szárazedzé-
sek maradtak el, hanem számos 
mérkőzést is el kellett halasztani. 
Arra kértem Csabát, hogy mesél-
jen erről a váltásról, amikor a napi 
szintű csoportos edzések és egye-
temi tanórák összeegyeztetését a 
kényszeres otthonmaradás váltja 
fel. Elmondása szerint nem fizi-
kailag kimerítő a két terület (edzés 

és egyetem) összehangolása, ha-
nem mentálisan is fárasztó. Ennek 
menedzseléséhez idő és tapasztalat 
szükséges. A napi edzéseket sem ő, 
sem a csapattársai nem mulasztják 
el, akkor sem, ha nincs lehetőségük 
a találkozásra.

– Naponta ötven-hatvan per-
ces edzéseket végzek, ezek célja 
leginkább, hogy formában tart-
sam magam. Amíg nem volt tel-
jes kijárási tilalom, addig minden 
délután szaladni is jártam – me-
sélte otthoni edzéstervét Csaba.

A csapat többi tagja is mindig 
időt fordít a testmozgásra, a ker-
tes házban vagy vidéken élők kerti 
munkát végeznek, állattartásban 
segédkeznek, míg mások átmoz-
gató jellegű gyakorlatokkal tart-
ják formában magukat. A mozgás 
mellett azonban idejükből pihe-
nésre is fordítanak, ezzel gyűjtve 
erőt a szeptemberben kezdődő 
következő szezonra. Csaba napi-
rendjébe olyan elemek is bekerül-
tek, amelyek eddig időhiány miatt 
háttérbe szorultak.

– Több idő jut tanulásra, so-
rozat nézésre, filmnézésre. Most 
még játszani is van egy kis időm – 
mondta a Sapientia U23 játékosa.

Beszélgetésünkből kiderült, 
hogy Csaba – habár hiányolja a 
csapatjátékot, a pörgést és moz-
galmas időbeosztást – jelen hely-
zetben azt értékeli, amiből most 
több jut neki. Nem csügged az 
ismeretlen helyzet okozta nehéz-
ségek miatt sem, sokkal inkább 
kihasználja az időt, amit család-
jával tölthet. Ez a kényszerszünet 
csak még motiváltabbá teszi őt, 
és elmondása alapján rávilágít a 
hoki, jég és testmozgás életében 
betöltött fontosságára. Most érté-
keli igazán az egészségét is, amiről 
a mozgalmas mindennapokban 
olyan könnyen megfeledkezik az 
ember.
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Hiányoznak a közös edzések. Várják az őszi szezonkezdést, hogy újra együtt játszhassanak


