
Mi is az a Sapiophile?

Milyen filMet fogyaszt a hallgató?

Elhidegülés 
és megbélyegzés

aki ismeri a filmet (a vadászat 
– thomas Vinterberg, 2012), 
most valószínűleg elgondol-
kozik, hogy miért beszélnék 
egy ilyen szélsőséges témájú 
műről. A filmnek azonban van 
egy másik szempontja, ami 
nem más, mint a kiközösítés, 
amit talán már tudunk egy saját 
életünkben jelen lévő dologhoz 
kötni. Mielőtt azonban lelőném 
a poént, ismertetném a filmet, 
a karaktereket és röviden a tör-
ténetet. 

Egyed Tamás

Afilm egy dániai kisváros-
ban játszódik, pontosab-
ban annak egy óvodájá-

ban, ahol a főhős, Lucas (Mads 
Mikkelsen) dolgozik mint óvó 
bácsi. Lucast szeretik a gyerekek, 
mivel kedves, játékos és megértő, 
látszik rajta, hogy szereti a mun-
káját, bár neki is megvannak a sa-
ját problémái. Felesége elhagyta, 
fiával próbál kibékülni, aki volt 
feleségénél él. Ennek ellenére 
vannak barátai, akikkel közeli 
viszonyt ápol, kebelbarátja Theo, 
akinek kislányát néha napján ha-
zakísérte, hogy ne kelljen egye-
dül hazamennie. Egy nap Theo 
(Thomas Bo Larsen) lánya, a kis 
Klara (Annika Wedderkopp) 
testvérei pornográf tartalmakat 
mutattak neki viccből. Ennek ha-
tására Klara azt mondta az óvoda 
igazgatójának, hogy látta Lucast 
meztelenül. Ez a kis hazugság egy 
lavinát indít el a város kis közös-
ségében. Ennek következménye-
ként Lucast mindenki pedofilnak 
tartja, eltiltják először az óvodá-
ból, majd szépen sorban a társas 
élet minden részéből kizárják. 
Bár Lucast sokszor bántalmaz-
zák mind mentálisan, mind fi-
zikailag, ő nem adja fel, hiszen 
tudja, hogy ártatlan. Legjobb 
barátai ellene fordulnak, szinte 
azonnal elfogadják azt, amit egy 
négy-öt éves kislány állított, ami 
a szülők szempontjából érthető, 
mivel ők bármit megtennének a 
gyerekükért, viszont Lucas né-
zőpontja egy elgondolkodtató 
és jól kivitelezett karakterbemu-
tatás és egyben karakterfejlődés 
is. A dolgok idővel, úgy-ahogy, 
rendeződnek, a kislány bevallja, 
hogy az egészet kitalálta, és lát-
szólag minden visszatér a ren-
des kerékvágásba. Látszólag. Az 
utolsó jelenet alkalmával, mikor 
Lucas barátaival ismét vadászni 
megy, valaki egy figyelmeztető 
lövést ad le irányába, így a film 
mondhatni nyitva hagyja a tör-
ténetet.

Mivel ez eg y dán film, ne 
számítsunk a megszokott holly-
woodi „túltolt” szépségre és le-
tisztultságra, sokkal inkább egy 
komorabb, történet és karakte-
rek szempontjából pedig sokkal 
nyersebb műről van szó, mond-
hatni tipikusan északi film. A fő-
szerepet játszó Mads Mikkelsen 
zseniálisan alakítja a megtört, 
ártatlan kitaszított szerepét, 
minden mozdulata eredetiséget 
sugall és együttérzést kelt a né-
zőben.

A kapcsolat, amit fellelni 
véltem a mai helyzetünk és a 
Lucasé között, az az elidegene-
dés és kiközösítés motívuma. 
A mai világban az emberek, ha 
egy zárt helyiségbe mennek, 
egyfajta elhidegülés ül közéjük, 
mindez abban a pillanatban, 
hogy átlépik a küszöböt. Masz-
kot fel, egymástól távol ülni, 
és ha valaki köhögni mer, arra 
mindenki ijedten vagy rosszal-
lóan néz. Persze a filmben lévő 
helyzet szélsőséges, esetenként 
sarkított, mégis látható a kap-
csolat. A mi esetünkben a prob-
léma legfőbb következménye a 
filmben is felmerülő elidegene-
dés. Az emberek, akik azelőtt 
lehet, hogy jóban voltak, egy 
pillanat alatt idegenként tekin-
tetnek egymásra. Aki ilyen vagy 
hasonló helyzetbe került, az 
nézze meg a filmet, és merítsen 
erőt Lucas emberségéből, illet-
ve gondolkozzon el saját hely-
zetén, talán ihletet meríthet az 
óvó bácsi helyzetéből.  Mivel ő 
még egy konkrét verést követő-
en is egyenes háttal tudott az 
utcán sétálni, annak ellenére, 
hogy gyakorlatilag az egész vá-
ros nyíltan megvetette, mi több, 
utálta egy olyan tett miatt, amit 
el sem követett. Viselkedéséből 
nyilvánvalóvá válik, hogy ő tu-
datában volt ártatlanságának, 
és ebből, illetve tisztességéből és 
emberségéből merítve nem en-
gedett az elnyomásnak, és szám-
űzetését sikeresen kezelte. 

Összességében nézve ez nem 
egy kikapcsolódást nyújtó köny-
nyed, délutáni film, inkább egy 
elgondolkodtató és egyben le-
hangoló mű, amit úgy érdemes 
megnézni, ha nem pihenésre vá-
gyunk, hanem egy komoly és rit-
kán tárgyalt témáról szeretnénk 
elmélkedni, mivel a film valóban 
elgondolkodtató. Nyomott, tipi-
kusan északi stílusa egyesek ked-
vence, akik valószínűleg értékel-
ni fogják a képek színvilágát és a 
belőle áradó, helyenként hűvös 
közérzetet.

A Sapiophile egy aránylag új 
videósorozat, amely a sapientia 
– eMte Csíkszeredai Karával 
kapcsolatos információkat oszt-
ja meg, illetve általánosan fontos 
kérdéseket és témákat tárgyal. 
a videók tematikai szempontból 
szerteágazók, azonban minden 
esetben aktuális témák kerül-
nek bemutatásra. A Sapiophile 
videók a sapientia erdélyi Ma-
gyar tudományegyetem, Csík-
szeredai Karának hivatalos 
facebook-oldalán kerülnek pub-
likálásra. Bár gyakran láthatunk 
a videókban ismerős arcokat, 
diákokat, tanárokat, a kamera 
mögé még nem volt lehetősé-
günk betekinteni. Ki készíti a vi-
deókat? Kinek a fejéből pattant 
ki az ötlet, hogy ilyen kreatív 
módon mutassa be az egyete-
met? a válasz: a sapientia egyik 
alkalmazottja, Köllő Ildikó. Ildikó 
a Sapientia volt diákja, jelenleg 
filmkészítő pozícióban dolgozik 
az egyetemen.

– Mi inspirálta abban, hogy 
hozzáfog jon egy ilyen médiaplat-
form kialakításához?

– Először is mi az a Sapiophile? 
Egy márkázott videósorozat, 
melyben az egyetemi oktatók kü-
lönböző tudományos, közérdekű 
témákat taglalnak közel 7 percben. 
Az egyetem PR-csapatában több 
mint négy éve dolgozom, ahol a 
fő feladatköröm videók, vizuá-
lis anyagok készítése. Szerettem 
volna a direkt kampányszövegen 
túl rendszeres videótartalmakat 
gyártani, amelyet a fiatalok is szí-
vesen megnéznek, de kellőképpen 
illeszkedik az egyetem tudomá-
nyos profiljába is, ezáltal növel-
ve az intézmény népszerűségét. 
Ötvöztem a YouTube-videók 
könnyed stílusát a tudományos 
előadásokkal, és így született a 
Sapiophile. Először kísérleti pro-
jektnek indult dr. Mara Gyöngy-
vér és Tánczos Levente oktatók-
kal. Mivel felkeltette az emberek 
érdeklődését, és eléggé népszerű-
ek lettek a videók, így bővítettük 
a tanári gárdát dr. Prohászka-Rád 
Borókával és dr. Gergely Orsolyával. 
Tavaly elindítottuk a Sapiophile 5 
csillag rovatot is, ami egy ötös listát 
boncolgató sorozat meglévő elő-
adókkal és meghívott vendégekkel. 
Idén is bővül a csapat dr. Tamás Me-
lindával, aki egy nagyon izgalmas 
gasztrovonallal színesíti a palettát.

– Van egy adott időbeosztás, 
mely szerint elkészülnek a videók, 
vagy random időközönként kerül 
sor a forgatásokra?

– Mivel a tanárok ezt a hatal-
mas munkát teljesen önkéntesen 
vállalták, így rugalmas időbeosz-
tással dolgozunk, figyelve a taná-
rok órarendjére. Ami egy fix pont, 
hogy havi egy videó készüljön el.

– Milyen tényezők befolyásol-
ják a témaválasztást, illetve kik 
állnak segítségére az aktuális téma 
kiválasztásában?

– Nagyon sok téma az elő-
adók érdeklődési köréből, kutatá-
saiból származik, van, amikor én 
jövök egy éppen aktuális téma-
javaslattal. Majd közösen adap-
táljuk az információkat ebbe a 
content-videó stílusba. Miután 
megszületik a szöveg, írok hozzá 
green-screen jeleneteket és találó 
reakciókat, a könnyedebb befoga-
dás végett.

– Hol zajlik a forgatás és az 
utómunka?

– Eddig a videók az egyetem 
tévéstúdiójában készültek, ám a 
felújítások miatt át kellett köl-
töztetni a felvételi helyszínt egy 
ideiglenesen kialakított térbe. Ez 
sokszor nehezíti az utómunkát, 
mert az új helyszín kissé vissz-
hangos. A forgatások 4-6 órát 
vesznek igénybe, az utómunka 

sokkal hosszabb folyamat (20-40 
óra), a vágáshoz több programot 
használok: Adobe Premiere Prót, 
After Effectset, Adobe Auditiont 
és Photoshopot is.

– Miképp hatott a meglévő jár-
ványügyi helyzet a forgatások me-
netére?

– Nagyon sok tervünk volt 
március–április–június időszakra, 
amiből sok téma aktualitását vagy 
már leforgatott anyag érvényét 
vesztette. A járványügyi helyzet-
hez igazodva forgattunk egy részt 
a home office-ról, majd két részt 
az online oktatásról. Most szin-
tén egy aktuális témán dolgozunk 
Gergely Orsolyával.

– Milyen a forgatások han-
gulata, illetve mit adott önnek a 
Sapiophile (szakmailag és szubjek-
tív szempontból)?

– A tanárokkal az évek során 
baráti viszony alakult ki, ami sok-
kal könnyebbé és élvezetesebbé te-
szi a közös munkát. Amit imádok, 
hogy minden hónapban tanulok 
valami újat, változok, fejlődök. 
Például Mara Gyöngyvér zöld, 
zero-waste életmódja nagy hatással 
volt rám, és sokban változtattam 
az életstílusomon. A négy év alatt 
sokat fejlődtem a vágásban, írás-
ban és instruálásban, amit tényleg 
a folyamatos érdekes, inspiráló 
munkának köszönhetek.  

 Barbara Világ,
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