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Karantén, avagy szabadidő 
családi kiszerelésben

Véletlen egybeesés, a számok 
játéka, hogy idén, 2020-ban töl-
tötte huszadik évét a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem. A jelenlegi járványhelyzet 
miatt sajnos sem a hallgatók, 
sem pedig oktatóik nem vehet-
tek részt közös ünnepségen, 
amelyen együtt köszönthették 
volna egyetemünk kerek húsz-
éves fennállását, azonban nem 
lett volna illendő megfeledkezni 
erről a fontos eseményről.

Így hát ebben az internetes világ-
ban online évnyitót szerveztek, 
amelyet a Facebook-on, illetve a 

Sapientia weboldalán lehetett követ-
ni. Előre felvett videókat nézhetett 
meg a közvetítésbe bekapcsolódott 
mintegy 400 résztvevő, otthon, a 
számítógép előtt, de a három kar kö-
zös évnyitója alkalmából.

Az első videóban dr. Dávid Lász-
ló rektor köszöntötte a gólyákat, fel-
sőbb éves tanulókat és tanárokat. Az 
egyetem húszéves fennállása alkal-
mából Stephen Hawking-ot idézte: 
„Ne felejtsetek el felnézni a csillagok-
ra, és ne lefelé a lábatokra”, ezzel emlé-
keztetve a résztvevőket, hogy milyen 
lelkülettel indult az egyetem két évti-
zeddel ezelőtt. Kiemelte azt a keresz-
tyén értékrendet, amely a Sapientia 
intézményén belül jelen van, és amely 
segítségével ezt a vírusos időszak is 
könnyen átvészelhető. Senki nem 
marad magára a Sapientián, egy olyan 
közösségben, ahol mindenki � gyel a 
másikra. Ugyanakkor, a rektor kérte, 
� gyeljenek egymásra az egyetemre 
járók, tartsák be a járványügyi előírá-
sokat, és ígérte, hogy amennyiben a 
körülmények engedik, igyekeznek 
a régi oktatásra visszatérni. Addig is 
Isten áldotta, sikeres évet kíván.

Ezt követően Potápi Árpád Já-
nos, a magyar miniszterelnökség nem-
zetpolitikáért felelős államtitkára 
köszöntőbeszéde következett. Az ál-
lamtitkár Wass Albert szavaival kö-
szöntötte a Sapientiát, az egyetemet, 
ami azért jött létre, mert húsz éve, az 
egyetem alapítói azzal a céllal hozták 
létre, hogy a diákok magyarul tud-
ják végezni tanulmányaikat. Ez máig 
nem változott, a Sapientia önálló 
magyar tudományegyetem Erdély-
ben, valamint kiemelte, hogy a hall-
gatók teszik olyanná az egyetemet, 
amilyen: magyar felsőoktatási intéz-
ménnyé. Hangsúlyozta, hogy Erdély 
különleges ajándék, és a Sapientia 

tanulói tehetik ismertté. Zárásként 
sikeres tanévet és jó egészséget kívánt 
az egyetem minden tagjának.

Kató Béla, a Sapientia Alapítvány 
elnöke is üdvözölte a résztvevőket 
az évfordulón. Egy hálózatos egye-
temén, amelynek karait eddig csak 
kilométerek választottak el egymás-
tól. Senki nem számított arra, hogy 
ennyire, szó szerint hálózatossá válik 
egy olyan egyetem, amelyen a kö-
zösségi nevelés egy meghatározó elv 
volt már annak alapításakor. Hang-
súlyozta, hogy a szabályoknak meg-
felelve ugyan, de nem szabad enged-
ni, hogy e közösség a távolságtartás 
miatt szétessen vagy felbomoljon.

– Hiszen az az egyetem egyik 
alapelvének mondana ellent, ami 
szerint Erdélyben szükség van olyan 
helyre, ami egységben tartja az erdé-
lyi magyar közösséget – emelte ki.

Dr. Lázár Ede, a csíkszeredai kar 
dékánja köszöntötte a tanárokat, az 
itt tanuló diákokat, és üdvözölte 
az újakat. Öröm, hogy ők is itt sze-
retnék megszerezni a diplomájukat. 
Mint mondtam, sokak szerint talán 
felesleges a diploma, de a statisztikai 
elemzések azt mutatják, hogy egy 
diplomával rendelkező személy jobb 
munkahelyhez juthat, mint egy dip-
loma nélküli. Ehhez azonban célkö-
vető magatartásra van szükség, hogy 
a gyorsan változó környezethez al-
kalmazkodva, biztosan lehessen elér-
ni a kitűzött célt.

Dr. Tonk Márton, a kolozsvári 
kar dékánja is köszöntötte a tanáro-
kat és diákokat. Beszédében kifejez-
te, hogy mennyire szokatlan és nem 
várt dolog üres aulában kezdeni a 
tanévet, egy kamerához intézve sza-
vait. Viszont egy dinamikus korban 
rugalmasnak kell lenni, és ez valame-
lyest, ha nem is tökéletesen sikerült 

a Sapientiának a hibrid oktatási for-
ma bevezetésével. A kolozsvári kar 
készen áll egy újabb tanévre, újabb, 
felújított helyszínnel, és egy új, a 
néptánc és néptánc-pedagógia kar-
ral bővülve.

Dr. Kelemen András, a Sapientia 
marosvásárhelyi karának dékánja a 
gólyákhoz szólva kiemelte: a gólya 
tavasszal jön, szimbóluma az új kez-
detnek, és ezt a kezdetet jelentik az 
újonnan érkező gólyák az egyetem 
számára. Böjte Csaba szavaival és jó 
tanácsaival üdvözölte az elsőévese-
ket. Mint mondta, az iskola arra való, 
hogy tudást adjon át, amellyel meg-
mutatja, hogyan érthető meg a világ. 
Ezt cáfolandó, a való élet bizonyítja, 
hogy a tudás és fantázia nem elég 
annak megértéséhez. Ezért a dékán 
két tévhitet oszlatott el, miszerint 
az egyetemen nem diploma, hanem 
tudás szerezhető, és hogy az egyetem 
nem könnyű és nem is lehet könnyű, 
annak érdekében, hogy az ott meg-
szerzett tudás versenyképes marad-
jon. Ezeket észben tartva érhetik el a 
tanulók a céljaikat – jegyezte meg.

Nagyszerű beszédek sokatmon-
dó szavait hallhatták hát a résztve-
vők. Megbizonyosodhattak, hogy a 
közösség és emberség megerősítése 
fontos célja az egyetemnek. Aho-
gyan azt az elöljáróktól hallhattuk, 
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem küldetése, az alapos 
és versenyképes szaktudás átadása 
mellett a keresztény és egyetemes ér-
tékek érvényesítése. Ezek összessége 
teszi a mi egyetemünket egyedivé és 
különlegessé.

Egyed Péter

Biztos mindenki elgondolkozott 
már a karanténon, azon, hogy 
mivel töltötte az időt, mivel nem, 
és mivel kellett volna töltenie. És 
mert nagy valószínűséggel a má-
sodik forduló még hátravan, gon-
doltam, ajánlok egy filmet, aminek 
egyik eleme a bezártsággal foglal-
kozik. Bár nem ez a fő téma, amit 
bemutatok, mégis úgy gondolom, 
érdemes pár szóban elmondani a 
lényeget, és a következtetéseket 
saját helyzetünkre vetíteni.

A szóban forgó � lm nem más, 
mint a dél-koreai Chan-
wook Park rendezésében 

készült Oldboy, amit a nagyközön-
ség 2003-ban tekinthetett meg elő-
ször. A történet egyszerűnek tűnhet, 
viszont a cselekmény folyamán egyre 
bonyolultabbá válik.

A főszereplő, Oh Dae-Su egyik 
nap arra ébred, hogy egy zűrös este 
után elrabolták és egy szobába zár-
ták. A szobában megvan minden, 
ami az alapszükségleteket kielégíti: 
ágy, asztal, szék, toalett és tévé, amin 
több csatorna is fogható. Minden-
nap az ajtó alatti kis résen egy tálcán 
ugyanazt az ételt kapja. Egyetlen 
dolog, ami hiányzik a szobából, az 
ablak. Mind a négy oldalról kemény 
betonfal veszi körül az amúgy ár-
tatlan, családos főhőst, aki próbálja 
kideríteni, hogy miért zárták be, és 
kik. Egy idő után azonban feladja, 
mivel bezártsága 15 hosszú évig tart, 
ami alatt Oh Dae-Su többször is 
öngyilkosságot kísérel meg, azonban 
minden próbálkozását meghiúsítják, 
sebeit bevarrják. 15 év után fogva-
tartói egy nagy bőröndbe zárják, és 
egy tömbház tetején szabadon enge-
dik drága öltönybe öltöztetve, zsebé-
ben egy mobiltelefonnal és pénzzel. 
A történet innen kezd érdekessé és 
bonyolulttá válni, különböző témá-
kat érintve, míg a főszereplő meg-
próbálja kideríteni, ki rabolta el és 
börtönözte be 15 évre ártatlanul. 

Mindezzel nem akarok vészjósló 
lenni, a járványhelyzet tartamát te-
kintve (ezt le is kopogom!), de két-
ségtelen, hogy a vírus egyik napról a 
másikra nem tűnik el, és a karantén 
újbóli bevezetésének esélye sem el-
hanyagolható. Ha belegondolunk, 
Oh Dae-Suhoz képest mi elég jó kö-
rülmények között vagyunk bezárva. 
Lássuk azonban, hogy mivel töltötte 

az idejét egy ártatlan fogoly fogsága 
alatt. 

Mivel egyetlen kapcsolata a kül-
világgal a tévé volt, ezért a kezdeti 
traumát túlélve elkezdte fejleszteni 
magát mind testileg, mind szellemi-
leg. Azonban azt mindannyian tud-
juk, hogy az ilyen döntések nagyon 
nehezek, és egy komoly indok kell a 
megszületéséhez. Oh Dae-Su éppen 
beletörődni látszik sorsába, mikor 
elhatározza, hogy kiszabadul és leva-
dássza azt, aki fogva tartja vagy el-
rendelte a fogvatartását. Ezek mellett 
persze saját gondjaink eltörpülni lát-
szanak, de nem szabad elfelednünk, 
hogy mindez csak nézőpont kérdé-
se, tehát ne féljünk esetleg valami 
olyasminek nekifogni egy hosszabb, 
kényszerű szabadság után, amin már 
régóta rágódunk vagy érdekel. A fő-
szereplő mondhatni rákényszerült 
erre a döntésre, viszont egy rövid 
montázs során láthatjuk, miként 
alakul át, hogyan fejlődik. Mivel ő is 
csak ember, magunkra ismerhetünk. 
Nekifog a falra rajzolt emberalakot 
püfölni a puszta öklével, azonban 
megáll, elfárad, vérző kezét fogva 
sír, de a legfontosabb: nem adja fel, 
folytatja minden nehézség ellené-
re. Ez az, amit meg kell jegyeznünk, 
hogy nem a hirtelen nagy változás a 
lényeg, hanem a kis, azonban kon-
zisztens lépések, bármiről legyen is 
szó. Szerettél volna mindig is festeni, 
programozni? Fogj neki, szakíts rá 
10 percet, negyed órát a napból, és 
láss hozzá! „Baby steps”, ahogy az an-
gol mondja, vagyis szépen lassan, vi-
szont annál kitartóbban. Az internet 
segítségével szinte bármit megtanul-
hat vagy megérthet az ember, csak 
nem szabad elpocsékolt időnek fel-
fogni, különben semmit nem ér az 
egész, és mint egy önbeteljesítő jós-
lat, csakugyan elfecsérelt idő lesz.

Ennek a � lmajánló-köntösbe buj-
tatott eszmefuttatásnak a következ-
tetéseként melegen ajánlom a fen-
tebb említett � lmet azoknak, akik 
nyitottak, és a hollywoodi tömeg� l-
mek mellett egy kis különlegességre 
vágynak. A � lm érdekfeszítő, azon-
ban lehangoló és nyers, nem ideali-
zálja a történetet és a karaktereket, a 
tiszta valóságot mutatja, egy kis kele-
ti miszticizmussal fűszerezve azt.

Egyed Tamás III. éves hallgató,
Világ- és Összehasonlító irodalom 

– Angol nyelv és irodalom
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