
A Sapientia – EMTE hokicsapata szá-
mára megpróbáltatásokkal teli idő-
szak volt a tavalyi év. A múlt szezon-
hoz hasonlóan, idén is számos aka-
dállyal találták szembe magukat a 
játékosok, ennek ellenére dicséretes 
eredményekről számolt be a Sapien-
tia U23 csapatkapitánya. A fi úk kitar-
tó csapatmunkájának számszerűsí-
tett értékelésén kívül a játékosok 
teljesítményéről, a csapatjátékról, a 
mérkőzések minőségéről és a jövő-
beli várható összecsapásokról szá-
molt be Márk Róbert, a csíkszeredai 
kar harmadéves hallgatója.
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A tavalyi szezon nagyon hir-
telen ért véget a járvány 
következtében. Elővigyá-

zatosságból letiltották a jégko-
rongbajnokságokat is – kezdte be-
számolóját a csapatkapitány, aki ar-
ról is beszélt, hogy habár az edzők 
online módon igyekeztek pótolni 
az edzések hiányát, ez a törekvés 
természetesen nem helyettesítet-
te a fi zikai találkozókat, a közös 
edzéseket. A nyári felkészülés 
gyökeres változásokat hozott, 
ugyanis új vezetőedzőt kapott a 
csapat Jens Brändström személyé-
ben, akinek a munkáját három se-
gédedző segíti. A 2020/2021-es 
szezon október 16-án kezdődött 
a fi úk számára két, a Csíkszere-
dai Sportklub elleni mérkőzéssel. 
Habár az egymást követő napok 
játékait elveszítették a Sapientia 
játékosai, az ezt követő Gyergyói 
HK elleni mérkőzéseken sikerült 
sokkal összeszedettebb játéktel-

jesítményt nyújtaniuk. Október 
és november végén a bukaresti 
Sportul Studențesc játékosaival 
következett négy megmérettetés, 
ezekből mind győztesen kerültek 
ki az egyetem játékosai. A 2020-
as év őszi időszakának utolsó 
meccsét a fi úk szintén idegenben, 
a Gyergyói HK ellen játszották, 
itt 5 gólt kaptak az ellenféltől. 
Decemberben hasonlóan feszített 
tempóban teltek a játékosok nap-
jai, akik Csíkkarcfalván fogadták 
az orosz játékosokra épülő galaci 
csapatot. A velük vívott mérkőzé-
seket ugyan vereséggel zárták a 
fiúk, de játékuk követte az edző 
utasításait, teljesítményükkel 
elégedettek voltak. Hazai pályán 
fogadták a fővárosi Steaua Buka-
rest csapatát, akiket összeszedett 
csapatjátékkal sikerült első alka-
lommal legyőzniük. A második 
mérkőzésen a katonacsapat győze-
delmeskedett. A Románia Kupa 
mérkőzéseit a Sapientia csapata 
Galacon játszotta, ahol szintén a 
Galac, a Steaua Bukarest és Csík-
szereda játékosai ellen álltak ki. 
Ez újfajta tapasztalást jelentett a 
fi úk számára, akik előző években 
nem vettek részt a bajnokságon. 
Az év vége sem pihenéssel telt, 
ugyanis december 28-án és 29-én 
a Brassói Corona csapatával vív-
tak meg a fi úk idegenben. A 2021-
es év első hónapjában a hokisták 
ismételten Galacra utaztak, ahol 
az oroszokból álló gárda mindkét 
alkalommal legyőzte őket. A hó-
nap végén a fővárosi Steaua csapat 
jelenlegi otthonában, Brassóban 

fogadta a Sapientia csapatát. A 
mérkőzéseket a bukaresti csapat-
nak sikerült megnyernie, de a csa-
patkapitány pozitívan értékelte a 
Sapientia játékát. Ez év február-
jában, az Erste Ligában is szerep-
lő Gyergyói HK-tól egy nagyon 
szoros küzdelem után kaptak ki az 
egyetemista játékosok. A hónap 
végén a Csíkszeredai Sportklub-
bal játszott mérkőzés 5–0-s ered-
ményét szintén szoros mérkőzés 
előzte meg.

2020-ban sikerült a Sapientia 
csapatának két alkalommal is le-
győznie fővárosi riválisát, a Steaua 
Bukarestet, illetve a svéd szakem-
ber szemlélete közelebb hozta az 
egyetemi jégkorongcsapatot az Ers-
te Ligában is szereplő kiemelkedő 
teljesítményű csapatokhoz. Az idei, 
2021-es év célkitűzései továbbra is 
hasonlóak maradtak, kiegészülve 
egy taktikai kérdéssel. Szeretnék 
a fi úk minél fegyelmezettebben és 
pontosabban betartani a svéd edző 
utasításait, amelyek lehetővé tehetik 
számukra nem csupán szoros mér-
kőzések, de akár eredményes, győz-
tes meccsek lejátszását is. 

A világjárvány megakadályoz-
ta az EUHL (Európai Egyetemi 
Jégkorong Liga) startolását, és 
még mindig bizonytalan a meg-
szervezése, a fi úk azonban kitar-
tóan készülnek, a jeges edzések 
mellett rendszeres szárazedzése-
ken vesznek részt. A felkészülést 
mentáltréningek is kiegészítik, 
amelyeken mérkőzések alatt felme-
rülő váratlan helyzetek megoldásá-
ra készítik fel a játékosokat.

A SAPIENTIA U23-AS CSAPATÁNAK BESZÁMOLÓJA

Eredmények, célok, motivációk
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; Mondjuk a magunkét

A bölcsészet kihívásai: kötelező (és) kánon
„Kötelező (és) kánon,” mondhatnám, hogy gyermekkorom, vagyis is-
kolás- és egyetemi éveim két legkiállhatatlanabb fogalma, mintha azt 
hallanám: „Bezzeg az én időmben”… No, de maradjunk az iménti két fo-
galomnál, az és-t csupán abból az egyszerű okból tettem zárójelbe, mert 
bátorkodom sejtetni, hogy minden kötelező a kánonból ered, és minden, 
ami a kánonban fellelhető, az kötelező (lenne). Értik, kedves olvasók?!… 
Elnézést kérek a hatásszünet miatt – azonban hirtelen nevethetnékem tá-
madt –, csekély számban, de talán vannak és vagyunk, akik éppen dacból, 
unaloműzés céljából, kedvtelésből, majd később kikapcsolódásból, vagy 
netán lázadásból kezdtek, kezdtünk el olvasni. Javítsanak ki, ha tévedek. 
S akkor „rabigába” köteleznek, és „béklyóba” hajszolnak a „kötelező 
olvasmányokkal”. Elvesz az olvasás öröme, a szabad szellem szárnya-
lásának lehetősége. Jönnek a kötelező irodalmi olvasmányokkal, vagyis 
a kánonnal: „Hát azt, hogy… Hát, ezt nem lehet… Hát, anélkül ciki!… 
Nem lesz érettségi” stb. Ismét nevetnem kell, ezúttal, sajnos kínomban: 
hogyan és milyen alapon teszik mindezt, és tényleg nem veszik észre?! 
Ezzel a magatartással elveszik a fi atalok kedvét az olvasástól. Az egye-
temről jobb nem is beszélni, bölcsészhallgatók vajon hányan olvasták el 
X. Y. összes művét és még a kanonizált szerzők névsorában csak őt, meg 
őt, azt is, ezt is, és persze mindeközben meg is értették Mz per X tanul-
mányának a mély mondanivalóját, és persze a kritikus szűrőjén át meg is 
vizsgálták a témát? A kulcs talán az egyszerűségben rejlik ez esetben is, 
mint általában jó néhány dologban. Mert érdemes a kánont olvasni, de 
ehhez használjunk retorikát – meggyőzést –, ne pedig kötelezzünk! Ta-
lán nyitottabban kellene ehhez a kérdéshez hozzáállni. Azt ne feledjük, 
végső soron úgyis a diák dönt, hogy mit olvas, lehet a kánonhoz ragasz-
kodni, és arra kötelezni az ifj úságot, hogy abból olvasson. De ezzel eléggé 
visszás olvasási élményt csikarunk ki azokból, akik esetleg életük egyik 
mozgatórugójaként tekintenek az olvasásra. A legszörnyűbb az, hogy 
akkora az iram, hogy egyetlenegyszer ne sikerüljön valamit elolvasni, és 
kész, onnantól az irodalomóra felér egy kínainyelv-órával. Persze lehet 
gyorstalpaló megoldást szerezni az internetről, de ne képzeljük azt, hogy 
azzal elolvastuk az adott művet. Igen, elismerem, az internetről szerzett 
tudás elég lehet arra, hogy átverekedjük magunkat az általam csupán „ha-
zugságvizsgálónak” nevezett, a hivatalos nevén: olvasmány-ellenőrzőn. 
Ilyenkor hazugság árán becsapjuk a tőlünk ezt számon kérő oktatókat, 
és… magunkat is. Tisztában vagyok vele, az oktatókat is kötelezik, és van 
egy követendő tanterv, kicsit olyan, mint a múlt századbéli tervgazdaság, 
mintha minden kilóra menne.

Valószínű, hogy akinek lételeme az olvasás, előbb emel kalapot, mint-
sem, hogy a kötelező olvasmányokkal kedvét szegjék. Nyilvánvalóan lát-
szik, hogy az sem jó, ha kedvét szegik, és az sem megoldás, ha dobbant az 
egyetemről. Alapjában véve, meglátásom szerint nem a kánonban kere-
sendő a hiba, a kánon után eljöhet a „Kánaán,” de semmi esetre sem úgy, 
hogy hetente öt szerző művét kell elolvasni. Tényleg, ez már nem az én 
gondom, de mégis egykori irodalom szakos hallgatóként, úgy érzem, eny-
nyivel adós vagyok a jelenlegi irodalomhallgatóknak egy korábban engem 
is mélyen érintő kérdésben. Fontos az olvasás, és már a művek olvasása 
közben kitárul egy másik világ, amelynek a mélyebb összefüggéseit kive-
sézhetjük az irodalomóra keretein belül. Talán be lehetne vonni a hallga-
tókat is, vagy közösen megtalálni a tanterv kínálta kiskapukat. Közösen, 
de nem kötelezve! Így az olvasás minden érintett számára élmény marad.
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