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H I R D E T É S

CSÍKSZENTMIHÁLYI MIHÁLY VILÁGHÍRŰ MAGYAR–AMERIKAI PSZICHOLÓGUS IGAZI OTTHONÁNAK ERDÉLYT TEKINTETTE

Elhunyt a boldogságkeresés elméletének atyja
Életének 88. évében elhunyt 
Csíkszentmihályi Mihály vi-
lághírű, erdélyi gyökerekkel 
rendelkező, magyar–ameri-
kai pszichológus. Nevéhez 
fűződik az úgynevezett 
fl ow-elmélet, azaz áram-
lat-elképzelés, amely meg-
próbálja felfedezni a boldog-
ság titkát.
» KRÓNIKA

N yolcvanhét éves korában, 
szerdán elhunyt Csík-
szentmihályi Mihály ma-

gyar–amerikai Széchenyi-díjas és 
Prima Primissima díjas pszicholó-
gus, az MTA külső tagja, a fl ow-el-
mélet atyja – tudatta a pszicho-
lógus családja csütörtökön a 
Facebookon. Csíkszentmihályi 
Mihály 1934. szeptember 29-én 
született Fiumében. 1956-ban em-
igrált az Egyesült Államokba. Az 
illionis-i és a chicagói egyetemen 
tanult. 1965-től a Lake Forest Col-
lege szociológiai és antropológiai 

tanszékvezető docense, 1971–87-
ben a Chicagói Egyetem humán 
fejlődéstani professzora, 1985–87-
ben magatartáskutató tanszék-
vezetője, 1985-től lett az Encyc-
lopaedia Britannica tanácsadó 
testületének tagja, továbbá a J. P. 
Getty Múzeum tanácsadója. 1999-
től haláláig a kaliforniai Clare-
mont Graduate University pro-
fesszora. 1998-ban az MTA külső 
tagjává választották.

Felfedezni a boldogság titkát
Szakterülete a fejlődés- és nevelés-
lélektan, valamint a kreativitás- és 
tehetségkutatás volt. Tőle szárma-
zik a „fl ow”, azaz áramlat-elkép-
zelés, amely megpróbálja felfedez-
ni a boldogság titkát. (A fl ow olyan 
állapotot jelent, amikor az ember 
teljesen elmélyül abban a tevé-
kenységben, amit csinál.)

1990-ben jelent meg a fl ow-ról 
írott könyve. A könyv és maga az 

elmélet is nagy népszerűségre tett 
szert. 2011-ben Széchenyi-díjjal 
tüntették ki világszerte nagyra 
becsült, a fejlődés- és neveléslé-
lektan, valamint a kreativitás- és 
tehetségkutatás, továbbá az élet-
mód-életminőség terén végzett 
tudományos munkásságáért, a 
pszichológiai fogalommá vált 
„fl ow-állapot” leírásáért, tovább-
fejlesztéséért.

„Amit Erdélyben találtam, 
szebb, mint elképzeltem”
2012-ben díszdoktorrá avatta szü-
lővárosának, Fiumének (Rijeka) 
az egyeteme (UNIRI). 2014-ben 
Los Angelesben átvette a Magyar 
Érdemrend nagykeresztje polgári 
tagozata kitüntetést, a magyar 
tudomány nemzetközi tekintélyét 
növelő, sok évtizeden át végzett 
kimagasló tudományos tevékeny-
ségéért, valamint a világszerte 
milliókat inspiráló és a társada-
lom legkülönfélébb rétegeiben 
sikerrel alkalmazott fl ow-elmé-
let megalkotásáért, valamint a 
pozitív pszichológia területén 
elért meghatározó eredményei-

ért. 2015-ben megkapta a Prima 
Primissima díjat magyar tudo-
mány kategóriában. 2018-ban a 
Hargita megyei Csíkszentmihály 
önkormányzata díszpolgárává 
avatta az apai ágon szentmihályi 
gyökerekkel rendelkező világhí-
rű tudóst. Az átadóünnepségen 
a professzor elmondta, mindig 
érezte, akárhol élt, hogy az igazi 
otthona a Hargita alatt van. „Amit 
Erdélyben találtam, szebb, mint 
ahogy elképzeltem. Nemcsak a 
természeti adottságok, hanem az 
emberi kapcsolatok is” – nyilat-
kozta akkor lapcsaládunknak a 
pszichológus.

Főbb művei: Beyond Boredom 
and Anxiety (1975), The Evolving 
Self: The Psychology of the Third 
Millennium (1993, magyarul: A 
fejlődés útjai. A harmadik évezred 
pszichológiája, 2007),  Flinding 
Flow in Everyday Life (1997, ma-
gyarul: És addig éltek, amíg meg 
nem haltak, 1998), Good Work 
(2001), Good Business (2003, ma-
gyarul Jó üzlet, 2009), magyarul 
még: Az öröm művészete (2009), 
Tehetséges gyerekek (2010).

Csíkszentmihály önkormányzata 2018-ban díszpolgárává avatta az 
apai ágon székelyföldi gyökerekkel rendelkező világhírű tudóst

A magyar rajzfi lmgyártás szí-
ne-java várja Jankovics Marcell 

születésének 80. évfordulója és az 
animáció világnapja alkalmából 
a közmédia nézőit két héten át. 
A Válogatás a magyar animáció 
mestereitől című műsorfolyamban 
kortárs alkotások és töretlen nép-
szerűségnek örvendő klasszikusok 
is szerepelnek. A november 4-ig 
tartó sorozatban a közszolgálati 
csatornák megemlékeznek a műfaj 
emblematikus alakjáról, Jankovics 

Marcell Kossuth- és Balázs Béla-dí-
jas rajzfi lmrendezőről is, aki októ-
ber 21-én lenne 80 éves. Időtálló 
művei közül a Duna Televízió a 
János vitézt és a Sisyphust mutatja 
be. Az M5 kulturális csatornán az 
Ének a csodaszarvasról, valamint 
Az ember tragédiája lesz műso-
ron. Az animációs örökségünket 
bemutató válogatásban Dargay 
Attila máig kiemelkedő rendezései 
is megtalálhatók lesznek: a Dunán 
a Szaffi  , a Variációk egy sárkányra, 

míg az M5 kulturális csatornán a 
Lúdas Matyi. Ternovszky Béla le-
gendás Macskafogó című műve 
is helyet kapott a programban, az 
idén 35 éves bűnügyi fi lmvígjáté-
kot a Duna Televízió vetíti. A csa-
torna a kultikus rajzfi lmeken kívül 
a kortárs alkotók munkáit is be-
mutatja, így a Maestrót, valamint 
a Szerelem-Love című alkotást. Az 
M2 Gyerekcsatorna a Vízipók-cso-
dapókkal és Misi Mókus kalandjai-
val várja a legkisebbeket. (Krónika)

Márton Árpád generációkat ta-
nított és nevelt esztétikumra, 

vizuális kultúrára, művészi ízlésre 
és tisztességre. Ő az utóbbi fél év-
század erdélyi képzőművészetének 
egyik megkerülhetetlen, meghatá-
rozó személyisége. A festőművész 
több mint kétszáz műből álló, a 
csíkszeredai Mikó-várban 80 + 1 
címmel nyitott kiállításán járt a 
Nézőpont stábja. A Márton Árpád-

dal készített beszélgetésen nem 
csak a több mint 60 éves pályáról 
esett szó.  A kiváló festő a kom-
munizmus éveiben sem engedett 
a cenzúrának, képzőművész-ge-
nerációkat nevelt és juttatott el az 
egyetemig. „A katedrám megvolt, 
tehát a családomnak a kenyeret 
meg tudtam teremteni. Azt mond-
tam: tovább nem érdekeltek, azt 
festek, amit akarok. Ha tetszik, jó, 

ha nem, oda be van fordítva a fal-
nak, el van intézve, nem érdekel” 
– mesélte Márton Árpád. Elmond-
ta azt is, hogy akiket kineveltek, 
azoknak majdnem 90%-a bejutott 
a főiskolákra, és visszatérve a tér-
ségbe, most ők nevelik tovább a 
fi atal alkotókat. A Nézőpont kö-
vetkező adását pénteken 12 órától 
láthatják a Médiatér YouTube-csa-
tornáján. (Hírösszefoglaló)

Válogatás a magyar animáció mestereitől

Márton Árpád festőművész a Nézőpontban
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