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Vajon az áprilisi eső tényleg májusi virágot hoz? Nálunk miért csak a májusi 

eső ér aranyat? Sajnos ezeket nem tudom megválaszolni, de az biztos, hogy az 

április egy különleges hónap. Ilyenkor tényleg minden virágzik, a természet kezd 

újraéledni és soha nem lehet kiszámítani, hogy milyen időjárás lesz, hiszen eső, 

szélvihar és napos tavaszi idő ugyanolyan eséllyel fordulhat elő. 

Bár az időjárás kiszámíthatatlan, azért van valami békés ebben a hónapban. 

Már nem a félév eleji hajtás, de még nem a félév vége vagy a vizsgaidőszak. 

Ilyenkor még van idő a tanulás melletti tevékenységekre, kipróbálni új dolgokat 

vagy egyszerűen a megszokott helyett valami mást csinálni. Áprilisi számunkban 

több olyan hallgatótársatokról és hallgatótársatoktól olvashattok cikkeket, akik 

nem csak suliba járnak, de mellette versenyszerűen sportolnak, konferenciákon 

vagy különböző előadásokon vesznek részt, vagy akár kedves kis pihenő sarkokat 

rendeznek be, hogy mindenki jobban érezze magát az IZU-ban. Olvashattok olyan 

hallgatótársatokról is, aki miközben a második évét tölti a pszichológia szakon, 

filmes körökben is otthonosan mozog, megtudhatjátok, hogy hogyan készítette 

#HELP című filmjét, ami számos díjat elnyert, valamint, hogy honnan merített 

ihletet. Ha már kaland és új dolgok kipróbálása, mindenképpen meg kell említeni 

a legutóbbi PPK-s csereprogramot, ami Hollandia mesés földjére kalauzolta el a 

hallgatókat, egyikük pedig élménybeszámolót is írt róla, így meg tudhatjuk, hogy 

mit rejt ez a kis ország a tulipánokon és szélmalmokon kívül. Miután megtudtátok, 

hogy hogyan látnak hallgatótársaitok egy másik országot, olvassátok el, hogy 

a külföldiek hogyan látnak minket. Egy ELUP-os hallgató interjút készített két 

évfolyamtársával, akik a világ másik végéről jöttek Magyarországra tanulni és 

nagyon érdekes dolgokat mondtak kulturális különbségekről, arról, hogy miért 

pont ide jöttek, és hogy mit szeretnek legjobban Budapesten. Számomra valamiért 

ez most egy különleges szám, talán azért mert megmutatja, hogy milyen sokszínűek 

vagyunk, és hogy mennyi mindent lehet még csinálni a tanulás és egyetemre 

járás mellett, amivel akár közvetve, akár közvetlenül - saját fejlődésünk mellett 

- hallgatótársainkat is segíthetjük. Ezért én arra bíztatnék most mindenkit, hogy 

nézzetek szét, keressetek lehetőségeket, próbáljatok ki új dolgokat áprilisban, és 

lehet, hogy a májusi számba már Ti írtok nekünk az élményeitekről! 

Elődi Fruzsi

APRIL SHOWERS BRING MAY FLOWERS
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Több oka van annak, hogy csökkent a rendszeres szociális ösztöndíjak 

összege a tavaszi félévben a korábbi félév kiugróan magas támogatásaihoz képest. 

Először megnézzük, hogyan is állnak össze a szociális jellegű ösztöndíjak, majd 

elmondjuk, milyen okokra vezethető vissza a csökkenés, illetve milyen lehetőségek 

nyíltak meg a források más irányú elosztásával.

Az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság 2016. március 

2-án határozatot hozott a 2015/16-os tanév tavaszi félév rendszeres szociális 

támogatásának tekintetében. Ennek értelmében a ponthatárt 30 pontban 

állapította meg, a legkevesebb kiutalható összeget 13.000 forintban, az egy 

pontért járó összeget pedig 400 forintban. Összesen 4033-an pályázták meg a 

támogatást. Az őszi félévben ehhez képest 25 pont volt a ponthatár, 17.500 forint 

az alapösszeg, és 700 forint a pontpénz, a pályázók száma pedig 4329.

Ezen adatok alapján kitűnik, hogy a 2016-os évi szociális támogatásra 

fordítható keretösszeg jelentősen csökkent, mely több okra vezethető vissza.

Előbb kezdjünk egy gyorstalpalóval a keretösszegekről és arról, hogy 

azok honnan érkeznek. Az Nftv, az 51/2007-es kormányrendelet és a Hallgatói 

Követelményrendszerben foglaltak alapján a szociális támogatásokra fordítható, 

államtól kapott keretösszeg több normatívából adódik össze:

1. Hallgatói normatíva 30%-a

2. Lakhatási támogatás minimum 30%-a

3. Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport- és kulturális tevékenység 

normatívájának 56%-a.

 Az így kapott összeget kell felhasználni alaptámogatásra, rendkívüli szociális 

támogatásra és rendszeres szociális támogatásra.

A 2015/16-os tanév őszi félévétől egyetemünkön egységes szociális 

támogatási rendszerben tudtok pályázni rendszeres szociális támogatásra. 

Ezt megelőzően a karok saját igazolás- és pontrendszer alapján pályáztattak és 

saját kerettel rendelkeztek, ami azt jelenti, hogy az őszi félév előtti időszakokban 

létszámarányosan osztották le a karok számára a felhasználható szociális 

támogatási keretet. Az egységesítést követően az őszi félévtől központilag kezeli 

az egyetem a szociális támogatásra fordítható keretet, tehát a karok esetleges 

maradványai, nem kiköltött összegei is hozzáadódtak ehhez a központi kerethez, 

így növelve azt.

Itt fontos megjegyezni, hogy az állami támogatást nem egy tanévre 

(szeptembertől júniusig) kapja az intézmény, hanem úgynevezett gazdasági 

évre (januártól decemberig). Amennyiben az intézmény a kapott támogatási 

keretet az adott évben nem használja fel vagy nem vesz fel annyi hallgatót, mint 

az előző évben, visszafizetési kötelezettsége keletkezhet, mely azt jelenti, hogy 

MIÉRT EMELKEDETT A SZOCIÁLIS 
TÁMOGATÁS PONTHATÁRA?
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nincs arra garancia, hogy az esetleg megmaradó 

összeget felhasználhatja a következő évben. Ebből 

következik, hogy a magasabb keretet osztotta fel a 

Bizottság az őszi félévre, melyet 4 hónapra kellett 

számolni, így magasabbak voltak az ösztöndíjak. 

Emellett a már fentebb említett normatíva 

arányokat tekintve is változások várhatóak.

A jogszabály szerint a lakhatási támogatás 

egyik részét szociális támogatásra kell fordítani 

(minimum 30%-ot), másik részét pedig kollégiumi 

férőhely bérlésére, illetve kollégiumi felújításra. 

Az elmúlt években a normatíva összegét egyenlő 

arányban (50-50%) osztották fel.

2016-ban azonban lehetőség nyílik arra – 

részben egy kormányzati, KEHOP pályázatnak 

köszönhetően –, hogy a Nagytétényi úti Kollégiumot 

felújíthassa az egyetem. A felújítás már esedékessé 

vált, ugyanakkor ezzel egy nagy projekt elé néz az 

intézményünk, ami nagy költségekkel jár. Jelenleg 

a várható felújítás építészeti tervezése zajlik. A 

projekt megvalósítása több tényezőtől, elsősorban 

a kollégiumi források, illetve a kormányzati 

támogatás rendelkezésre állásától is függ. 

Amennyiben elkezdődik a felújítás, a munkálatok 

ideje alatt további férőhelyeket kell bérelnie 

a Kollégiumi Szolgáltató Központnak, hogy a 

kollégista hallgatók lakhatása megoldható legyen. 

Emellett a kormányzati támogatás elnyerésének, 

és az összeg felhasználásának feltétele, hogy a 

támogatási időn belül befejeződjön a felújítás. 

Ezen okokból kifolyólag szükségessé vált, hogy a 

lakhatási normatíva felosztásán változtassanak 

a kollégiumi felújítás és férőhelybérlés javára, 

hogy a jövőben is megfelelő körülmények között 

élhessenek az egyetem hallgatói, és lehetőség 

legyen további férőhelyek biztosítására a 

kollégiumi férőhelyre jogosult egyetemi polgárok 

számára anélkül, hogy drasztikusan növekednének 

a kollégiumi díjak.

A felosztási arány megváltoztatásával tehát 

csökkent a szociális támogatásra fordítható 

keretösszeg. Az egységes pályáztatással 

hatékonyabbá vált az állami támogatás elosztása, 

így a források más irányú elosztására is lehetőség 

nyílt úgy, hogy a hallgatói érdekek nem sérülnek, 

így célunk, hogy továbbra is támogatni tudjuk 

a rászoruló hallgatókat: a tavaszi félévben a 

rendszeres szociális támogatásra pályázók 75%-a 

részesül támogatásban.

Lőrinczi réka GyönGyi 
Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj 

Bizottság elnöke

(forrás: elteonline.hu)

MIRE JÓ A KARI 
PÁLYÁZAT?

Kedves Hallgatók!

Minden évben legalább kétszer, félévente, 

általában októberben és márciusban kerülnek 

kiírásra a kari tudományos, sport és kulturális 

pályázatok. Ezeken a pályázatokon az adott 

kategóriában tudtok megpályázni programokat, 

szakmai részvételeket vagy akár támogatást 

különféle sporttevékenységeitekhez. A 

következőekben szeretnénk nektek egy kis ízelítőt 

adni, hogy lássátok, mennyi különböző dolgokhoz 

nyernek hallgatótársaitok támogatást félévente 

ezekkel a pályázatokkal. Reméljük ti is kedvet 

kaptok a pályázáshoz, és várjuk a pályázataitokat 

a következő időszakban!

KULTURÁLIS PÁLYÁZAT - 
NYUGIZUG(OK) 

Sokan tudjátok, hogy immár harmadik 

alkalommal pályáztam egyetemi közösségi tér 

kialakítására. A PPK HÖK-nél, mint kulturális 

pályázat nyújtottam be kérelememet. A három 

lehetőségből négy pihenő jött létre. Egy a Kazy-

ban és három az IZU-ban. Eddig csak pozitív 
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visszajelzéseket kaptam. A „pihenőket” nem csak 

pihenésre lehet használni, hanem mint tanuló, 

rekreációs terek is funkcionálhatnak, illetve remek 

találkozási pontot is jelentenek az épületen belül. 

Mindegyik pihenő más egy kicsit, más a hangulatuk. 

Remélem, hogy most már mindenki megtalálja 

a kedvére valót. Én sajnos már nem csinálhatok 

többet, mert ha minden jól megy, akkor júniusban 

végzek a tanulmányaimmal a PPK-n, viszont arra 

szeretnék mindenkit buzdítani, hogy pályázzatok. 

Maga a pályázat megírása és a szükséges 

anyagok összegyűjtése sokkal kevesebb energia 

befektetést igényel, mint amekkora hasznot 

hozhat. Az első pihenő nem is az én ötletem volt, 

csak felmerült, hogy csinálhatnék egyet. Aztán ez 

lett az egyik hobbim, akár így is mondhatom, mert 

nagy élmény látni, hogy hagyhatok magam után 

valamit az egyetemen, amit mindenki élvezhet 

a későbbiekben. Van egy kreatív ötleted? Akkor 

keress egy tanárt, aki támogat, mint engem Dr. Dúll 

Andrea habilitált egyetemi docens, a Gazdaság- 

és Környezetpszichológia Tanszék vezetője, és 

írj egy pályázatot a következő időszakban! Nem 

csak tanulás és bulizás miatt járunk az egyetemre. 

Alkossatok valami újat, valami motiválót, ami miatt 

még jobb lesz PPK-snak lenni!

LászLó andrea

SPORT PÁLYÁZAT – TAGDÍJ 
TÁMOGATÁS

Mióta az eszemet tudom, úszom. 

Először a szüleim vittek el még pár hónaposan 

csecsemőúszásra. Ahogy cseperedtem egyre 

jobban megszerettem a vizet és a közeget. A 

hobbiúszásból versenyszerű sportolás lett, heti 

10 edzéssel. Persze ez az érem egyik oldala. A 

másik az, hogy 20 évesen bejártam fél Európát 

és Magyarország nagy részét. Persze ezeknek 

költségei vannak, amihez a pályázat nagyban 

hozzájárult. Olyan terheket vettek le a vállamról, 

mint például a tagdíj fizetése, így az erőforrásokat 

át tudtam csoportosítani utazásra, szállásra. 

A több napos versenyeken fontos a nasi és a 

megfelelő folyadék bevitele, ha épp ki akartam 

ugrani a boltba egy kis csokiért, akkor simán 

megtehettem. Új felszereléseket is tudtam venni 

a pénzből egy úszószemüveget és két nadrágot, 

ami egy úszónak elég fontos. Nem nagy dolgok, 

de elengedhetetlenek a jó felkészüléshez, ennek 

eredményei a sikerek és érmek a versenyeken. 

Éppen ezért szeretném megköszönni az 

egyetemnek és a karnak a támogatást és arra 

bíztatok mindenkit, aki sportol, hogy pályázzon, 

érje el a céljait, mert a lehetőségek biztosítva 

vannak.

Mezei sándor

TUDOMÁNYOS PÁLYÁZAT 
– KONFERENCIÁN VALÓ 
RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA

A Kari Ösztöndíj Bizottság tudományos 

pályázatán elnyert összeget a 2015. 10. 15-17-

ig megrendezésre kerülő XIV. Forum Humanum 

– Szegedi Pszichológiai Napok rendezvényen 

történő részvételemre, az ezzel járó költségek 

finanszírozására használtam fel.  

A kétnapos konferencia magas színvonalú 

előadásokból, érdekfeszítő műhelyekből, 

játékokból állt. Mivel a helyszín Szeged volt, így az ide 

való eljutást kellett fedeznem a pályázatból, illetve 

az innen való Budapestre történő visszautazást. 

Ezen felül a Szegeden belüli közlekedés, továbbá 

a konferencia kedvezményes díja is a költségeim 

közé tartozott. 

A rendezvény mindkét napján jelen voltam, a 

programokon részt vettem, az előadók közül olyan 

személyek előadását hallgathattam meg, mint 

például Kozma-Vízkeleti Dániel, Hevesi Krisztina, 

Dr. Almási Kitti, Sas István, Dr. Csifcsák Gábor, vagy 
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Hegyi-Tóth Erika. A pszichológia tudományának 

mind szűkebb és tágabb értelmében hallgathattam 

előadásokat, melyek a „Társas játékok” cím köré 

csoportosultak és többek közt a párkapcsolati, 

munkahelyi, családi játszmák témakörét érintették 

az előadások és műhelyek keretein belül. Olyan 

címek szerepeltek a programban, mint például 

Játszmamentes szerelem, Kegyetlen játékok – 

Gyermeki terror és megfélemlítés az iskolákban, 

A hazugságdetekció tudománya, Bizalomjáték - 

A bizalom alapkövei és dinamikája a családban. 

Mindemellett részt lehetett venni többek 

közt színházterápiás műhelyen, vagy például 

szexuálpszichológiai workskopon. A konferencián 

való részvétel érdemes és tanulságos volt, sokban 

hozzájárult szakmai fejlődésemhez. 

Peszeki nikoLett

NIJMEGENI 
CSEREPROGRAM

Szeptemberben került kiírásra a Radboud 

University és az ELTE PPK közös csereprogramja, 

melynek keretében a két egyetem pszichológia 

szakos hallgatói egy-egy hetet tölthettek 

Budapesten, illetve Nijmegenben.

Mindkét program igen gazdag volt, 

megismerkedhettünk egymás városaival, egymás 

kulturális-történelmi hagyatékával és nem 

utolsósorban egymással. A holland hallgatók 

decemberben látogattak hozzánk, s februárban 

fogadtak bennünket. 

A budapesti kezdés igen jó alapot adott 

a közös élményekhez. A kezdeti ismeretlenség 

zavarát a szervezők egy speed dating esttel 

küszöbölték ki, így nem csak már első este tudtunk 

az arcokhoz nevet kapcsolni, de már mindenkivel 

volt egy nagy nevetésünk is. Ezután már szinte 

régi ismerősökként tudtuk üdvözölni egymást 

másnap és vághattunk bele az izgalmas hétbe. 

Városismereti séták, hajókázás, múzeumlátogatás 

és egy kis szakmázás napközben, kocsmatúra, 

karaoke, pubquiz és közös főzés estére, ez a 

tökéletes receptje, hogy elbűvöljük PPK-s bájunkkal 

a hozzánk érkező vendégeket.

S hogy ezek után egy PPK-s mitől repked 

a föld felett Nijmegenben? Hát természetesen a 

biciklitől! Elmondhatjuk, hogy igencsak formába 

hoztuk magunkat tavaszra. Élvezhettük a holland 

kisvárosi hangulatot, de bekukkanthattunk a 

fővárosukba is, egyik nap ugyanis Amszterdamba 

kirándultunk. Hajókázva nézhettük végig a 

nevezetességeket, majd egy esti séta alkalmából a 

vörös lámpás negyed izgalmaiba csöppentünk. S 

ha már egy hétig a saját kurzusainkról hiányoztunk, 

a szakmai fejlődésünket azért nem hanyagoltuk el. 

A délelőtti lecture-ök, illetve az anatómia múzeum 

gondoskodtak arról, hogy új ismeretekkel térjünk 

haza.

Visszagondolva azt kell mondanom, nem 

csak erről a két hétről szólt a csereprogram. Már 

az első vizit közben olyan ismeretségek születtek, 

amik nem zárultak le az elköszönésnél. Valóban 

egy csereprogram jött létre, ahol mindenki sokat 

gazdagodott, akár világszemléletben, vagy az új 

barátságok által.

MiLbik zsuzsa
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A Pszinapszis Ízelítő előadássorozat március 10-én ismét a közönség soraiba 

csalta a pszichológiai ismeretterjesztő estek rajongóit. Ezúttal Hevesi Kriszta mesélt a 

szerelem művészetének modernkori fortélyairól, tabuk nélkül. 

A virtuális létformát oly könnyedén megszokó fiatalok nem meglepő 

módon nehézségekbe ütköznek, ha a valós intimitás kifejezéséről van szó. A mai 

kapcsolatokban nehezebb megélni a szerelem művészi oldalát, mely részben a 

hálószobába betolakodó extrém segédeszközöknek, részben a szexuális edukáció 

hiányosságainak, illetve a generációk közötti kommunikáció szemérmességének 

tudható be.  Érdekes, hogy a régebbi korokban a szexualitást, ma pedig az ehhez 

kapcsolódó érzelmeinket fojtjuk el.

Főleg a nők esetében kritikus a társadalom szexualitáshoz való hozzáállása 

- már egészen fiatal korban is. Az óvodai miliőbe nem illeszkedik, ha egy kisgyerek 

szexuális kíváncsiságának eleget téve a nadrágjában matat. Jellemzően azonban 

a kétségbeesett anyuka előbb ragad telefont pszichológust tárcsázva abban az 

esetben, ha egy kislányról van szó, mint akkor, ha ugyanezt egy kisfiú teszi meg 

– habár emberi szükségleteinket tekintve aligha van különbség a két nem között. 

A kislányok szemérmességét célzó normák és tilalmak vezethetnek ahhoz a 

problémához, hogy felnőtt korukban a nők nem ismerik testüket, vágyaikat és 

nem képesek élvezni a szexualitást.

Az érzelem egyik tudományos elmélete szerint saját örömünket, bánatunkat 

a testi reakcióink megfigyelése után tudjuk értelmezni. A vágyaikat bűntudattal 

megélő nők számára léteznek olyan visszajelzésen alapuló (feedback) módszerek, 

melyek segítik az örömélmény felismerését. (Az efféle hangterápiában résztvevő 

hölgyeknek nem kell visszafogniuk magukat, sőt az a cél, hogy minél hangosabbak 

legyenek az intim pillanatokban!)

A szexualitás élvezetének kulcsa az oly sokszor emlegetett, de jelentőségéből 

mit sem veszítő önszeretet. A gésák igazi szerelem-művészek, mert elsődlegesen 

saját nőiségükkel vannak kiváló viszonyban és elfogadják, ápolják testüket. Azok 

a nők, akik nem képesek jól érezni magukat a bőrükben, könnyedén beleesnek 

a szorongás, kihasználtság érzéseinek hullámvölgyébe és megfeledkeznek az 

együttlét pozitív oldaláról.

Habár minden ember vágyik egy megértéssel teli, szeretetteljes 

párkapcsolatra, a nemek között mégis különbség van az ideális partner 

jellemzőiben. Egy nő inkább a figyelmes, segítőkész, támaszt nyújtó társat keresi, 

egy férfi pedig jobban örül annak, ha párja nélküle is önálló életet él és választottja 

XX. PSZINAPSZIS – ÍZELÍTŐ ELŐADÁS
HEVESI  KRISZTA  - ARS EROTICA,  A SZERELEM 
MŰVÉSZETE NAPJAINKBAN

Szak-Mai
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a házasságban sem hanyagolja el külsejét. A 

férfiak vizuális beállítódását nem feltétlenül kell 

felszínességről szóló sztereotípiának tekinteni, 

hiszen ahogy a mondás is tartja: „vigyázz a 

testedre, mert, ez az egyetlen hely, ahol élhetsz”. 

Mindkét nemnek fontos, hogy kellemesen 

érezze magát társa mellett és erre az egymásnak 

adott pozitív visszajelzések adnak lehetőséget. 

Hevesi Kriszta szerint a párkapcsolati problémák 

igen gyakori katalizátora, hogy egy idő után 

minden erőfeszítést természetesnek tekintünk és 

elfelejtjük jutalmazni párunk igyekezetét. Fontosak 

az évfordulók, hiszen még a nagymamánk szeme 

is felcsillan, amikor arról kérdezzük hogyan 

ismerkedett meg a nagypapánkkal. Ilyenkor 

élénkebb lesz a mozgása, csillogó a szeme, 

átmossa őt a régi izgalom érzete - élet költözik az 

egész lényébe.

Az előadás egyik központi üzenete, hogy 

minden ember tapasztalata más és más, jelenünk 

különböző emlékfoszlányok darabjaiból épül fel. 

Amikor el kell képzelni egy almát, mindenkinek 

másféle méretű és színű gyümölcs jelenik meg a 

fejében. A közös megértés nem jön létre magától, 

ehhez helyes kommunikáció szükséges, amit 

az együtt töltött idő során sajátítunk el – még 

veszekedni is csak módszeresen lehet. 

A szerelem tehát művészet, amit tanulni kell 

ésszel és szívvel egyaránt - önmagunk és társunk 

szeretetén, elfogadásán keresztül.

sziaivett

PSZICHO-ART: 
EGÉSZSÉG ÉS 
MŰVÉSZET A 
PSZICHOLÓGIÁBAN

Február 27-én került megrendezésre a 

Magyar Pszichológiai Társaság szervezésében a 

PSZICHO-ART: Egészség és művészet a pszichológiában 

című esemény, melynek karunk Kazinczy utcai 

főépülete adott otthont. 

Az MPT 2009-ben indította el 

hagyományteremtő szándékkal A pszichológia 

napja elnevezésű programját, innen a februári 

dátum, hiszen a társaság 1928. február 24-

ei megalakulására emlékezünk vissza a jeles 

nap során. Ezt követte 2013-ban a Nyílt nap 

a pszichológiáról mindenkinek. Idén e két 

ismeretterjesztő szándékú, nívós rendezvény 

fonódott össze ebben a sokszínű és tartalmas 

egyvelegben. Együtt ünnepelhettük a Magyar 

Pszichológiai Társaság megalakulásának 88. 

évfordulóját, és egyúttal elmélyedhettünk az 

esemény tematikus programjában, amely számos 

érdekességet kínált a kíváncsi látogatók számára.

Az alkalom témája jó lehetőségként szolgált 

arra, hogy felderítsük, milyen kapcsolat áll fent 

pszichológia, művészet és egészség között. 

Érdemes rámutatni, hogy e három összetevő 

valóban mennyire erősen összefonódik. 

Mindennek fontosságát a nap folyamán 

különböző előadások, műhelyek és játékos 

interaktív foglalkozások segítségével testközelből 

is átélhettük.

Az eseményt Oláh Attila, az MPT elnöke 

nyitotta meg, ezután pedig olyan előadások 

következtek, amelyek egyaránt rámutattak 

az egészséges életmód, a boldogsággal teljes 

pillanatok és a munkahelyi egészség fontosságára. 

A délelőtti beszédek végeztével helye volt a játékos 
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önismeretnek, melyben az ELTE Kortárs Segítők is 

szerepet vállaltak. Ezzel párhuzamosan be lehetett 

kapcsolódni az MPT Filmklub programjába, ahol 

sor került a Drifter című film levetítésére, és 

lehetőség nyílt az alkotókkal való beszélgetésre is.

A műhelyek szintúgy rendkívül sokszínű 

kínálattal bírtak, többek között alkalom adódott 

testtudati-önismereti tréningen, rajzelemzésen 

és táncos relaxáción is részt venni. Én a Tardy 

József által tartott receptív zeneterápia műhelyhez 

csatlakoztam, ahol az érdekes elmélet mellett 

gyakorlatban is megtapasztalhattuk, hogy milyen 

a zenével való átlényegülés során a fájdalom 

enyhítésére fókuszálni. A terápia e különleges 

formája rámutat arra, hogy testi betegségeink 

egyaránt rendelkeznek biológiai, pszichológiai és 

szociális háttérrel, éppen ezért gyógyításuk során 

nem szabad csupán a hagyományos orvoslásra 

támaszkodni, hanem jogosan helye van a társas 

támogatásnak és a művészet képezte pozitív 

ráhatásoknak is.

A délutáni szekció Gábor Edina 

köszöntőjével indult, majd három lebilincselő és 

tartalmas program következett. Kiss György Ádám 

előadásában a Playback-színház nyújtotta fejődési 

lehetőségekről beszélt, valamint felhívta a figyelmet 

arra, hogy a kreativitásnak és a spontaneitásnak 

milyen fontos szerepe van önmagunk, valamint 

lelki egészségünk formálásában. A Playback-

színház maga egy egyre népszerűbb színpadi 

performansz, amikor a színészek maguk játsszák 

el a néző egy előzetesen elmondott történetét 

vagy gondolatát. Az események viszontlátása sok 

esetben megkönnyebbülést okoz és építő erővel 

bír.

A nap egyik fénypontját Bányai Éva 

professzor asszony és Mácsai Pál színművész 

beszélgetése képezte. Szó esett hosszú évekre 

visszatekintő szakmai múltjukról, a hipnotikus 

állapot és a színészet számos közös aspektusáról, 

valamint magáról a színházi életről és annak 

atmoszférájáról. Említésére került a sokak által 

nézett és szeretett Terápia című sorozat is, amely 

harmadik évadának forgatása már megfeszített 

erővel zajlik.

Az est Hevesi Kriszta szemléletes és tartalmas 

előadásával zárult, a pszichológusnő részletekbe 

menően beszélt nekünk az erotika művészetéről. 

Hangsúlyozta a szexualitás művészetben való 

igényes megjelenítésének fontosságát, rávilágított 

annak felvilágosító, lélekápoló szerepére, 

valamint kitért arra is, hogy mennyire szükség 

van azon tabuk ledöntésére, amelyek gátolják az 

önmagunkhoz és vágyainkhoz való egészséges 

viszonyulást.

Az eseménydús nap valódi sikerrel zárult. 

Megerősítést kapott a tény, hogy legbelül 

mindnyájunknak lételeme az önkifejezés, mely 

kapcsot képez a lelkünk és a művészet között. Az 

érdeklődők nagy száma reményt ad arra nézve, 

hogy az elkövetkezendő években még több ilyen, 

a pszichológia tudományát népszerűsítő alkalom 

kerüljön megrendezésre. A szándék pedig nem 

hiábavaló, hiszen ezek az események rólunk 

szólnak: magunkról, magunknak.

toMku GyörGy
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FILMVÁSZON
Engelmann Péter, baráti körökben csak Pedro az ELTE PPK másodéves 

pszichológia szakos hallgatója. Pedrot legtöbbünknek már nem kell bemutatni, 

egy barátságos, közvetlen és nyílt személyiség, aktív tagja az Animátori Körnek. 

Azonban ennél kevesebben tudjuk, hogy Pedro a Budapest Film Academy 

hallgatója is egyben, és a filmiparban is igyekszik komoly eredményeket elérni. 

Amíg mindenki a Saul fia Oscar-díját figyelte és ünnepelte, Pedro első rövid filmje, a 

#HELP számos hazai és külföldi filmfesztiválon is több jelölést és díjat is bezsebelt.

HOGY SZÜLETETT A FILM ÖTLETE, AZ ALAPGONDOLAT?
A filmötlet megszületését több fázisra lehet bontani, a legelső löket U.G 

Irajpanah barátomtól jött egy Budapest Film Academy-s óra után, amikor is jó 

leendő producer módjára azt mondta nekem, hogy te Pedro, kéne csinálni egy 

filmet, amiben a Skype egy központi dolog lenne, lehetnél te a forgatókönyvíró, 

rendező, én meg producer és operatőr. Mondom tök jó, ez a modernizációs 

téma engem is érdekel, lássuk, mit tudok kihozni belőle. Később küldött egy 

angol sorozatot is, ami egyrészt az egyik kedvencem lett, másrészt mondhatni ez 

inspirálta a filmemet. Ez a Black Mirror, melyben 3 rész alkot egy évadot, és a részek 

függetlenek egymástól, csak abban hasonlítanak, hogy mindegyik szatirikusan 

ábrázol egy lehetséges jövőt, mindegyik felütés egy adott modernizációs hatást, 

jelenséget, technikai vívmányt jár körül, vagy vesz alapul, beleszőve sokszor ennek 

a társadalmi hatását is. Az eddigi pszichológiai tanulmányaim pedig segítettek 

abban, hogy sokkal mélyebb és összetettebb karaktereket alkothassak. Ez volt a film 

születésének második fázisa. Ezek után szerencsére lehetőségem nyílt letesztelni 

a filmet, melyre Dr. Fráter György dramaturgia és forgatókönyvírás (ELTE BTK – a 

szerk.) óráján került sor. Ez volt az a plusz inspiráció, mely a későbbiekben hitet 

adott, hogy különböző versenyekre is nevezzem a filmet.

MILYEN KATEGÓRIÁBA TUDNÁD BESOROLNI A FILMEDET? LÁSSUK 
BE,	NEM	FELTÉTLEN	EGYÉRTELMŰ	EGY	LAIKUS	SZÁMÁRA.

Jómagam többek között thriller fan vagyok, így nem lepődtem meg, hogy 

thriller sztori kerekedett ki az egészből, a szatíra mellett, megfűszerezve egy kis 

klasszikus horrorral, vagy horror elemekkel. A magam sajátos megfogalmazásában 

úgy határoztam meg, hogy thriller-szatíra, ami a végére kicsit átmegy klasszikus 

horrorba. Az, hogy ez mennyire áll helyt, az csak később a nézői visszajelzésekből 

derült ki, illetve a premier egy horror kategóriára fókuszáló amerikai filmfesztiválon 

volt, ahol a horror kategóriába válogatták a #HELP-et.

HOGY	FOGALMAZNÁD	MEG	A	FILM	FŐ	GONDOLATISÁGÁT?	AHOGY	
FOGALMAZTÁL	 AZ	 ALAP	 TÉMA	 MELLETT	 MÉLYEBB	 MONDANIVALÓT	 IS	
PRÓBÁLTÁL BELECSEMPÉSZNI A TÖRTÉNETBE.KU

LT
-Ó

RA
kult-óra
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Tömören fogalmazva a mai generációt 

foglalkoztató és a minden napjait irányító 

közösségi háló világa és annak veszélyei adják a 

fő mondanivalóját. Ezek a film alapjául szolgáló 

témák és a benne megjelenő szatirikus dolgok 

engem különösen foglalkoztatnak, számtalan 

hasonló dologgal egyetemben, amik sajnos 

nem tudtak megjelenni ebben a filmben, mert 

túlságosan sok lett volna, vagy széttagolták volna 

azt. Ezek azok a jelenségek, amikkel nap mint 

nap szembesülünk, legyenek azok a „best friends 

forever” ivócimborák esetei, amikor fel sem 

tűnik, ha valaki lemarad, eltűnik, vagy a minden 

helyzetben, még vészhelyzetben is megjelenő, 

„örökítsük és osszuk meg” kényszer (avagy selfie-

mánia - a szerk.), vagy akár a teljes közömbösség 

a közelünkben bajba jutott embertársunkkal 

szemben. És akkor még meg sem említettem a sok 

Facebook ismerőst, akik közül sokan gyakran meg 

se ismerik egymást élőben. De nem baj, mindenre 

ott a „mosolygós szmájli”.

MENNYI	 IDŐBE	 TELT,	 MÍG	 A	 FILM	
EGÉSZE	 ÖSSZEÁLLT?	 VOLTAK	 KÉSŐBBI	
VÁLTOZTATÁSOK?

2014. szeptember 14-èn kezdődött a 

forgatókönyv írása, és a nagy része decemberre 

megvolt.  Ekkor ugyebár jött a vizsgaidőszak és 

február elején véglegesítettem, majd jöhetett a 

forgatás előkészítése, a konkrét stáb összeszedése 

a magunk 2 fője mellé. Változtatás természetesen 

volt, ez szinte amolyan kötelező jellegű. Például 

van egy jelenet, ami még júniusban is változott, 

mikor új szereplőt vettem be a csapatba, akivel 

úgy életre kelt a karakter, hogy idomulni kezdett 

hozzá a jelenet, és kiderült, hogy sokkal több van 

abban a jelenetben, mint azt korábban a színész 

és a karakter egymásra találása előtt gondoltam. 

Ettől szép ez az egész. Összességében az ötlettől a 

filmig 1 év telt el, pontosabban 13 hónap, és tegyük 

hozzá, hogy mindezt mindenféle külsős támogatás 

nélkül, teljesen önállóan, önerőből.

HOGYAN	TALÁLTAD	MEG	A	MEGFELELŐ	
KARAKTEREKET A FILMHEZ?

A film főszereplőjét, Koncz Julit például egy 

házibuliban, ahova, megmondom őszintén, nem 

volt túl sok kedvem elmenni, de milyen jó, hogy 

megtettem! Ez úgy történt, hogy természetesen 

első látásra is szimpatikus volt, de nem tudtam 

még róla semmit, ám később arra lettem figyelmes, 

hogy valaki mással színészetről beszélgetnek, és 

erre úgy felkaptam a fejemet, elkezdtem figyelni 

Julit. Látszott rajta, es persze mondta is, hogy 

mennyit jelent neki a színészet, színpadon állni, 

és ez a hozzáállás nekem nagyon megtetszett, 

biztossá vált számomra, hogy az elhivatottság 

megvan. Közben arra lettem figyelmes, hogy 

elkezdtem fejben belepróbálni a főszerepbe, és 

jónak tűnt. Így hát továbbra is megfigyeltem a 

beszélgetés és az este folyamán, de én magam 

nem beszéltem vele, vagy csak keveset, és nem is 

erről. Aludtam azért rá egyet, biztos, ami biztos, 

de másnap is úgy voltam vele, hogy nekem ez 

a csaj kell. Beszéltem U.G. barátommal, és úgy 

döntöttünk elhívjuk egy castingra, amin csak ő 

vett részt, és amiről ő természetesen nem tudott. 

Elhívtam az újdonsült rendezőasszisztensemet, 

hogy Juli még frusztráltabban érezze magát, 

hogy három férfi várja egy lakásban castingra. 

Látni akartam, hogy milyen, amikor a főszereplő 

rajta keresztül kel életre. Egy órával később már 

írtam is neki, hogy övé a főszerep. Ekkor hoztam 

meg életem egyik legjobb döntését. Majd rögtön 

a másodikat is, mikor édesanyámat és PPK-s 

ismerőseimet, és tőlük is azt láttam vissza, amit 

szerettem volna. 

„ÉN	 HISZEK	 AZ	 AMATŐRÖKBEN	 IS,	
MERT AMENNYIRE RIZIKÓS IS, ANNYIRA 
JÓL EL IS LEHET TALÁLNI, HOGY AZ ADOTT 
SZEMÉLY HIÁBA NEM JÁTSZOTT MÉG SOHA, 
(AMITŐL	 PERSZE	 LEHET	 MÉG	 SZÜLETETT	
TEHETSÉG	 IS),	 DE	 MIVEL	 A	 KARAKTER	 Ő	
MAGA, EZÉRT NEM IS KELL JÁTSZANIA, CSAK 
MAGÁT ADNI, AMIBEN PEDIG OTT REJLIK AZ 
UTÁNOZHATATLAN TERMÉSZETESSÉG.”
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Emellett sokat segített az elsők között 

a stábhoz csatlakozó Balázs Andris, aki 

gyártásvezetőként, majd producerként is beszállt, 

és színészi múltja (es jelene) révén segített a már 

színészként tapasztalt ismerősei között is keresgélni 

megfelelő embereket, így segített rálelni egy másik 

kincsre is, Roszik Fruzsinára, aki a legfontosabb 

mellékszereplőt alakította, a főszereplő végig 

csak Skypeon kommunikáló barátnőjét. A nagy 

meglepetés beugró pedig a már korábban említett 

júniusi forgatás előtt került a csapatba, ő Kovács 

Molnár József, aki már tapasztalt színészi múlttal 

rendelkező egyén. Rá egy másik forgatáson - 

ahova, mint a film vágója látogattam ki - figyeltem 

fel, és tudtam, hogy ezt itt most vagy soha meg 

kell kérdezni (ez persze elmaradt és csak később 

Facebookon tudtam megkeresni), mert éreztem, 

hogy mennyire megelevenedik a karakter és a 

jelenet már csak az által, hogy beleképzeltem őt. 

És hát muszáj megemlítenem a film végen Oscar-

díjas alakítást nyújtó 3 testvért, akiket igen nehéz 

volt leszerződtetni, bár az egyik roppantul hasonlít 

rám (Pedro és a testvérei-a szerk.).

A statiszták is hármunk-négyünk lelkes 

ismerősei közül kerültek ki, előzetes felmérés 

alapján százan, a forgatás napjára mar csak 

tizennyolcan, de nekik rendkívül hálásak vagyunk! 

Egyébként, mint tudjuk a PPK erősen képviselteti 

magát a szereplők közt.

MILYEN DÍJAKAT, JELÖLÉSEKET 
SIKERÜLT EDDIG BEZSEBELNI?

Három magyar, három amerikai díjjal és 

kettő amerikai jelöléssel büszkélkedhetünk eddig.

Emellett folyamatosan küldöm a filmet 

különböző fesztiválokra, eddig 70 helyre küldtem 

be mind hazai mind pedig külföldi versenyekre.

MEG KELL HAGYNI EZ MÁR MOST IS 
ELÉG NAGY SIKER, HÁT MÉG, HOGY EZ AZ 
ELSŐ	 SAJÁT	 FILMED?	 DOLGOZOL	 MÁR	 A	
KÖVETKEZŐ	TÖRTÉNETEDEN	IS?

Igen, már július óta dolgozom az új történeten, 

ősszel kicsit háttérbe szorult, mert először a filmes 

suliban kellett vágnom egy filmalapos filmet, aztán 

pedig a pszichológia szakra koncentráltam, de 

alakul. Annyit mondhatok, hogy szintén kisfilm, 

szintén szatirikus, és most nem csak thriller, 

hanem sci-fi thriller, de a horror elemeket sem 

fogom megvetni újfent, amennyiben odaillőnek 

érzem majd. Amit erről még tudni lehet, az az, hogy 

a Black Mirror részeihez hasonlóan a #HELP mellé 

rakható lesz majd, sőt, talán egy időbeli folyamat 

is megfigyelhető lesz majd, de semmiképpen nem 

klasszikus folytatás.

Nagyon kíváncsian várjuk már a következő 

filmet, de addig is, akik még nem látták a 

#HELP című filmet, azok március 19-én a X. Big 

Filmfesztivál keretein belül megtekinthetik az 

Uránia Moziban 13:00-tól. 

benkovits Márk

1. Pannonfiling – 3. hely (kisjátékfilm kategória)

2. VAS Film – Zsűri Díj a feszültségteremtésért és történetvezetésért

3. Totál Plán – 1. hely (kisjátékfilm kategória)

4. Boomtown – 1. hely (Best Student Short – diák rövidfilm kategória)

5. Best of Show – Fesztivál Nagydíj

6. The New Classic Cinema – Legjobb Innovatív Film Díj, Legjobb 

Debütálás Jelölés, Legjobb Rendező Jelölés
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LEAR KIRÁLY, 
AVAGY MIT IS ÉR A 
SEMMI 

A Lear király, William Shakespeare egyik 

legismertebb királydrámája, Nádasdy Ádám 

újrafordításában került a Radnóti Színház 

színpadára a 2015/16-os évadban, tehát  még egy 

egészen friss alkotásról beszélünk, melyet Alföldi 

Róbert rendezett. A darabot a bemutató óta telt 

házzal játszák. 

A történet talán a legtöbbetek által jól ismert. 

Az öregedő király fel akarja osztani országát 

három leánya között, ezért megkérdezi őket, hogy 

mennyire szeretik őt. A két idősebb persze áradozik, 

de szavukban nincsen igazság. A legkisebb lány 

pedig azt mondja, hogy annyira, amennyire kell. 

Atyja ezen vérig sértődik, kitagadja, és innen indul 

a történet mindenféle bonyodalommal, intrikával 

és csalással.

A főszerepben nem más látható, mint 

László Zsolt, aki zseniálisan alakítja az ép eszéért 

és birodalmáért egyszerre küzdeni próbáló 

uralkodót. A lányokat a mindig profi Szávai Viktória, 

Andrusko Marcella és a frissen bemutatkozó 

egyetemi hallgató Sodró Eliza alakítják. A 

bohócot Kováts Adél játsza a tőle megszokott 

nagyszerűséggel. A színházigazgatásba fektetett 

energia úgy tűnik, hogy semmit nem von le 

abból a hihetetlen színpadi jelenlétből, amivel 

a nézőket a székbe szegezi. Csomós Marit is 

meg kell említeni, mert remekül alakította, az 

egyébként férfi karaktert, Kent grófot. A civakodó 

testvérpárt Edmundot és Edgart, Pál András és 

Szatory Dávid  személyesítették meg. Szatoryt 

most láttam először színpadon, eddig csak mint 

szinkronszínész ismertem, de engem meggyőzött. 

És nem, nem azért mert szinte végig egy szál 

alsónadrágban játszik, az teljesen mellékes. Alföldi 

rendezéseihez hozzá tartozik, hogy az emberi 

testet teljes valójában megfigyelhetjük legalább 

egy alkalommal, de van, hogy többször és több 

formában is. Ez az esetek többségében indokolt, 

bár az előttem ülő néni nem feltétlenül gondolta 

így, mert a “Te jó Isten”” felkiáltással jutalmazta, 

mikor a király megszabadult “palástjától”. 

A rendezés egyébiránt egészen zseniális. 

Visszadja a történet lényegét, azzal, hogy modern 

kori jelmezeket viselnek, és a díszlet is csupán 

egy hatalmas asztalból, székekből és ajtókból, 

ablakokból áll. Így a néző nem arra koncentrál, 

hogy hogyan árasztják el a színes pompás ingerek, 

hanem magára a szövegre, a cselekményre. Azért 

Shakespeare-t megérteni nem olyan egyszerű 

dolog, azonban maga a rendezés és a színészek 

is rásegítenek erre. Néha már-már zavaróan sok 

trágár szó hangzik el, de manapság már talán 

ezen sem kellene meglepődnöm. Mindenesetre 

legtöbbjük okkal hangzik el, néha komikus is. 

Az előadás két felvonásból áll, de egész végig 

leköti az ember figyelmét. Egyetlen másodpercre 

sem lehet elkalandozni, mert különben úgy 

érezheted, hogy lemaradsz valami fontosról. 

Három teljes órán át kell követni a szereplők 

hányattatásait. Shakespeare-hez méltón a darab 

végére szinte mindenki életét veszti különböző 

módokon a lövéstől a mérgen át, egészen a 

leszúrásig. Nem tudok felidézni olyan színpadi 

feldolgozást, amiben ennyi vér lett volna. Még 

a falat is borította néhány helyen, illetve egy 

szem kikaparása is hagy maga után némi foltot. 

Érdekes és bátor megoldásnak találom, mert akár 

komikussá is tehette volna a jeleneteket, de pont 

olyan mennyiségben használták, hogy még el 

tudja hinni, aki el akarja. 
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Akkor lássuk, hogy kinek is ajánlom ezt az 

előadást. Őszintén? Mindenkinek az idős bácsitól 

a 16 éves lányig, mert mindenki töltekezhet belőle. 

A darab sok mindenről szól. Elsősorban arról, 

hogy mi is az az igaz szeretet. Ki szeret? Az, aki 

szavakkal mondja el, vagy az aki nem mondja, de a 

szükség órájában akár a piszokból is kikapar, csak 

hogy segítsen rajtad. Létezik-e testvéri szertet, 

ha a hatalomról vagy a szerelemről van szó? Mi 

az a hűség, lojalitás? Mi történik, ha egyszercsak 

elkezded észrevenni, hogy az agyad már nem 

úgy működik, ahogy régen, hogy nem tudsz hová 

bújni a saját démonjaid elől? Mit tudsz tenni, ha 

a legnagyobb ellenségedet egész eddig a szíveden 

melengetted? Létezik-e valódi bizalom? És miért 

nem becsüljük meg azt, ami a miénk? Még 

ezekhez hasonló érdekes témákat feszegetnek 

Lear és alattvalói a Radnóti Színházban. Menjetek 

és nézzétek meg! Megéri. És persze, aki egy kis 

politikára vagy társadalomkritikára vágyik, annak 

is érdemes elmennie:

“CSÚF IDŐ VAN: VAKOT 
BOLOND VEZET.”

Nem minden kérdésre pozitív kicsengésű 

a válasz, de azért megkapjuk a végén a jól 

megérdemelt feloldást. 

LászLó andrea

ANTISZOCIÁLIS 
HŐSÖK - A 
SÖTÉT HÁRMAS 
BŰVKÖRÉBEN

Nem kell sorozatfüggőnek lenni ahhoz, hogy 

az embernek feltűnjön az a nem is túl újkeletű 

jelenség, ami a legnépszerűbb sorozatok nagy 

részében látható húzó-karakterek személyiségét 

illeti. Ha elnézően és felszínesen tekintünk rájuk, 

aranyos csodabogaraknak tűnnek. Valójában 

mindegyiknek gondjai vannak a társadalomba 

való betagozódással, sőt, sokszor viselkedésükkel 

veszélyeztetik környezetüket.

Segítségképpen itt egy rövid lista: Dr. House 

(House), Monk (A flúgos nyomozó), Sheldon 

(Agymenők), Sherlock Holmes (Sherlock), Roger 

(Amerikai fater), Dexter (Dexter), és Bones (Dr. 

Csont).

Ami közös bennük, hogy mindegyiküknél 

felfedezhető a következő három személyiségjegy 

közül legalább egy: nárcizmus - a szélsőséges 

önimádás és énközpontúság -, a machiavellizmus 

- mások öncélú manipulálására való hajlam -, és 

a pszichopata vonások - impulzívan, de empátia 

nélküli viselkedés. Ezt a három személyiségjegyet 

egyes pszichológusok a sötét hármasnak hívják.

Miért ilyen népszerűek a fenti főhősök? 

Ha a szomszédunk hozzájuk hasonló lenne, 

rettegve közlekednénk a lépcsőházban. Ha ilyen 

kollégával, esetleg főnökkel büntetne minket a 

sors, folyamatos gyomorgörccsel végeznénk a 

mindennapi robotot.

Közeli barátunknak, partnerünknek pedig 

semmiképpen nem választanánk hozzájuk 

hasonlót – hacsak nem vagyunk tipikusan olyan 

alkatok, akik csak olyan kapcsolatban képesek élni, 

amiben alárendelt, függőségi szerepet játszhatunk, 

miközben párunk marionett bábuként játszadozik 
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velünk. Ilyen karakterekből is bőven akad a 

képernyőn, a fent felsorolt szereplők csatlósaiban 

ismerhetjük fel őket. Minden egyes fent listázott 

hősnek van egy ilyen társa, mert szükségük van 

rájuk. Pontosabban szükségük van egymásra. 

Ezek a csatlósok tehát kiszolgálva társuk érdekeit 

szemernyit sem jobbak, mint imádott zsarnokaik.

Az ilyen antiszociális hősök nem képesek 

az őket körülvevő közösség hasznos tagjává válni, 

mert annak törvényeit nem tartják tiszteletben, 

azokat folyton megsértik, olykor „saját 

játékszabályaik” felsőbbrendűségére hivatkozva – 

lásd például Sheldon lakótársi szerződését, vagy 

House sorozatos vétségeit a kórházi etika ellen. Ők 

a sorozatok epizódjaiban csak akkor cselekednek 

a többi szereplő javára, ha az közvetve, vagy 

közvetlenül, de a saját érdekeiket is szolgálja, 

mégis ezeket a szereplőket mindenki vállára veszi 

és támogatja. A képernyőn talán öntörvényűségük 

a végkifejlettel létjogosultságot nyer, a valóságban 

viszont többet árthatnak, mint amennyit 

amúgy némely tényleg kivételes képességükkel 

használhatnának. Nagy veszély van ezért abban, 

ha ilyen személyiségeket állítanak piedesztálra a 

képernyőn.

Okolhatjuk-e ezért a csatornákat, vagy a 

sorozat alkotóit? Ők csak a keresletre reagálnak 

az ilyen karakterek tömeggyártásával. A nézők 

igényeit elégítik ki. Mi rajongunk értük. Magunkban 

kell keresni tehát az okokat.

Egyik ilyen ok lehet a jól elcsépelt 

elszigetelődés. Magányunkat megosztani véljük a 

közösség által megvetett, de azért bájos és titkon 

szeretni való hősökkel, akikkel képesek vagyunk - 

tévesen - azonosulni, nem tudva, hogy bájosságuk 

jól megfontolt színlelés, ami szükséges az életben 

maradásukhoz, különleges képességeik pedig 

nem a kirekesztettségükből fakadnak. Ők nem 

azért maradnak magukra, amiért a néző egyedül 

érezheti magát.

A másik, egyébként sokkal kézenfekvőbb 

oka az antiszociális karakterek iránt feléledt 

nagy keresletnek a következő borús tény: 

narcisztikusaknak, machiavellistáknak és 

pszichopatáknak áll a világ. Szívesen lennénk 

a helyükben, és irigyen bámuljuk ahogy 

fénysebességgel és szinte zökkenőmentesen 

száguldanak céljaik felé.

Hogyan érvényesülhetünk a legjobban? Ha 

szemrebbenés nélkül átgázolva másokon törtetünk 

előre, figyelmen kívül hagyva a körülöttünk élők 

érzelmeit, érdekeit. Csakhogy rendelkezünk olyan 

vonásokkal, melyek nem teszik ezt számunkra 

olyan egyszerűvé: a lelkiismeretességgel 

és barátságossággal. Az átlag nézőben 

megtalálhatóak ezek a vonások,  viszont több 

kutatás eredményei szerint a lelkiismeretesség 

személyiségvonás a machiavellizmussal és a 

pszichopátiával szignifikánsan negatív korrelációt 

mutat, a barátságosság pedig a sötét hármas 

összes tagjával (pl. Austin és mtsai, 2007). Ezeket 

a vonásokat nem lehet gombnyomásra ki-be 

kapcsolgatni, vagyis félretenni mondjuk egy 

zsíros előléptetés érdekében. De ha a hőseinkhez 

hasonlóak lennénk, akkor más lenne a helyzet. 

Csak rájuk várnak a felső-vezetői pozíciók. Az 

átlagember számára szinte biztosan zárva vannak 

a kapuk.

Véletlenül sem akarom démonizálni a sötét 

hármas alá besorolható embereket. Tény, hogy 

az állapotukról nem tehetnek,  ám tény az is, 

hogy némelyikük bizony nagy károkat okozhat 

környezetében viselkedésével.

Tehát nyomasztó, vagy nem, de 

társadalmunk legtöbb szegmensében nem 

az empátiás készséget, a csapatmunkát 

vagy a közösség érdekeit előtérbe helyező 

magatartásformát jutalmazzák. Csak nézzük meg 

főnökünk főnökének a főnökét - ha ellátunk ilyen 

magaslatokba -, és magunktól rádöbbenünk a 

sötét igazságra - hogy a világ, amelyben élünk, 

nem a többségi társadalomnak kedvez.

Hát irigykedjünk csak hőseinkre, mert 

bizony van miért.

szabó Fruzsina

Perspektíva 2016 aprilis.indd   15 2016.04.05.   21:16:54



16

FOREIGN STUDENTS IN 
HUNGARY

It probably comes as no surprise to you that ELTE has enrolled students 

from all parts of the globe. But what is it really like to leave your country, family 

and friends to study thousands of miles from home? In this month’s number of 

Perspektíva, we have interviewed two students at the faculty who have travelled 

across the world to pursue their psychology degrees in Hungary.

NAME: SIJUN
COUNTRY: CHINA

WHAT DO YOU STUDY IN BUDAPEST?
I am an MA student of ELTE and my major is Intercultural Psychology and 

Education.

HOW	 LONG	 HAVE	 YOU	 BEEN	 HERE	 FOR	 AND	 HOW	 LONG	 ARE	 YOU	
PLANNING TO STAY?

I have stayed here for half a year and will spend 2 years in total here to get 

my MA degree.

WHY DID YOU CHOOSE TO STUDY AT ELTE AND IN BUDAPEST?
Firstly, ELTE has a good reputation in Hungary. Secondly, I wanted to pursue 

an intercultural related master, so this program at ELTE seemed perfect for me.

However, the main reason for my desire to study at ELTE is the quality of 

teaching methods and practice chances. 

The first time I heard about Budapest was in a movie called “The Grand 

Budapest Hotel”. It was said that it’s one of the most beautiful cities in Europe and 

it was called “The pearl of Danube”. From that moment I had a strong desire to 

one day visit the city.

WHAT IS IT LIKE TO BE SO FAR FROM HOME?
At the beginning, I really missed my Dad and Mom, because it’s thousands 

of kilometers away from China. And the different cuisine really made me miss my 

mom’s cooking. 

RI
SE

 U
P

riSE up
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But now, I have become more independent 

and enjoy the freedom of living alone in another 

country. I am really happy that I chose to go 

abroad, it’s given me the chance to explore a 

different culture and make friends from all over 

the world.

WHAT	 ARE	 THE	 MAJOR	 UNIVERSITY	
DIFFERENCES BETWEEN HUNGARY AND 
CHINA?

In China, students would sit by rows and 

strictly follow teacher’s order. The teacher is the 

center of the class. The teacher is always talking 

a lot and there is not much room for interaction 

or inputs from the students. However. Students 

wouldn’t question their teacher either and usually 

have a lot of respect for him/her.

Here we often have smaller classes which 

are more laid-back and interactive. The students 

usually exchange their ideas rather than note-

taking. Students are free to talk and if they have 

any inputs or questions they are free to express 

them. I really like the kind of atmosphere that 

exists here in the classrooms. 

HOW DOES HUNGARIAN CULTURE DIFFER 
FROM CHINESE CULTURE?

China is an interdependent Asian culture, 

whilst Hungary is more an independent European 

culture, so everything is totally different. For 

instance our eating habits. In Hungary people use 

forks and knives, but in China everyone are using 

chopsticks. Another example is second-hand 

clothing stores, which seems to be quite popular 

in Hungary. In It is really difficult, if not impossible 

to find one. 

WHAT IS THE BEST THING ABOUT BUDAPEST?
The beautiful scenery makes Budapest 

worth to visit. I especially like the architecture style 

in the Pest area. 

WHAT DO YOU MISS MOST ABOUT YOUR 
HOME COUNTRY?

I really miss Chinese food, especially 

seafood. My hometown lies on the coastline 

of China so I usually eat seafood at least once a 

day. I mean, you can definitely find some decent 

seafood in Hungary but it is often frozen and quite 

overpriced. 

HOW WOULD YOU DESCRIBE A TYPICAL 
HUNGARIAN?

Hungarians are kind, enthusiastic, 

passionate and innovative. They are also good at 

drinking, haha. 

WHAT ARE YOU PLANNING TO DO UPON 
GRADUATION?

I would like to be a bilingual teacher. With 

the increasing number of foreigners in China, it is 

a big market for bilingual teacher. That’s also the 

reason why I choose intercultural psychology and 

education as my major, to meet various students 

and develop my teaching proficiency.

NAME: YASHEEL 
COUNTRY: MAURITIUS

WHAT DO YOU STUDY IN BUDAPEST?
Bachelor in psychology.

HOW	LONG	HAVE	YOU	BEEN	HERE	FOR	AND	
HOW LONG ARE YOU PLANNING TO STAY?

I have been here 3 years and will stay for 

another 6 more months.
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WHY DID YOU CHOOSE TO STUDY AT ELTE 
AND IN BUDAPEST? 

My brother has been in Hungary for a while 

and recommended it to me.

DID YOU FACE ANY MAJOR CULTURE SHOCKS 
WHEN YOU CAME HERE?

Yes I actually did. One of the major ones was 

the language. I also think that, at least compared 

to Mauritius, Hungarians tend to put a lot of effort 

on their appearance and the way they dress.

WHAT IS THE BEST THING ABOUT BUDAPEST/
HUNGARY?

I really love the buildings and the architecture 

in the study. There’s so many awesome gothic-

style buildings.

WHAT DO YOU MISS MOST ABOUT YOUR 
HOME COUNTRY?

I can honestly say that I really miss the 

weather. Winter in Budapest can get quite dark. 

Mauritius is quite warm all year around, we have a 

“winter” in which the temperature will go down to 

around 19 degrees. I also really miss the sea and 

fishing. And of course the beaches. 

HOW IS YOUR HUNGARIAN?
I know enough words to get me in and out 

of trouble, haha.

DID YOU FACE ANY DIFFICULTIES DURING 
YOUR STAY IN BUDAPEST?

Yes, except for the language barrier I 

have unfortunately experienced some coldness 

towards me solely because of appearance. I also 

get stopped at the street randomly very often by 

police officers, they then ask for my ID/passport, 

something which never happens to my European-

looking friends here. 

WHAT ARE YOU PLANNING TO DO UPON 
GRADUATION?

I will go home to Mauritius for a year and 

just fish. After that I will start my master’s degree.

Martin sundberG
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Vízi sportnapok, túrák és tanár-diák mérkőzések szervezésére hirdet 

pályázatot az  Eötvös Loránd Tudományegyetem  sportegyesülete, a Budapesti 

Egyetemi Atlétikai Club, azaz a BEAC a 2015/16-os tanév tavaszi félévére. A pályázat 

célja, hogy forrást biztosítson az ELTE kari és intézeti dolgozói és hallgatói számára 

szabadidős és sportprogramok megszervezésre.

A pályázat keretében tudományos diákköri, intézeti, tanszéki sportnapokra, 

tanár-diák mérkőzésekre és egyéb szabadidős programokra lehet pályázni, melyek 

az ELTE sporttelepein, az ELTE-BEAC szervezésében valósulnak meg.

A pályázat kiírásában együttműködő partner az Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzat, az ELTE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete és az ELTE SPORT 

Kft.

A teljes pályázati kiírás és az űrlap innen letölthető:  http://www.beac.hu/

hirek/egyeb/beac-sportpalyazat-2016-ban-is/

A március 3-5. között megrendezett tornán idén öt ország tizenhat csapata 

vett részt, és a kiváló hangulatú küzdelemből a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) 

csapata került ki győztesként. A KEK-kel párhuzamosan futó Alumni Kupán, amelyet 

a már az egyetemről kiöregedett egykori „KEK-esek” számára írtak ki, s szintén 

tizenhatos mezőny gyűlt össze, a csíkszeredai Imperial Wet diadalmaskodott. A 

rendezvényhez kapcsolódó, a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum 

tanulói javára szervezett karitatív gyűjtés is eredményesen zárult, hiszen összesen 

több tucatnyi sportszert ajánlott fel a harminckét pályára lépő csapat.

Kárpátaljáról, Felvidékről, Erdélyből és Vajdaságból is érkezett csapat 

Budapestre hogy részt vegyen a VII. Kárpát-medencei Egyetemek Kupáján vagy az 

öregdiákok számára kiírt III. Alumni Kupán. Ez utóbbi sorozatot tavaly hívták életre, 

ugyanis egyre több olyan együttes jelentkezett, amelynek tagjai már elvégezték az 

egyetemet, így a KEK-en nem indulhattak, ám szerettek volna részesei maradni a 

rendezvénynek.

Az első két Alumni mintegy társprogramként funkcionált, ám a harmadik 

már felnőtt a KEK mellé, s nemcsak azért, mert itt is tizenhat gárda, köztük kilenc 

erdélyi, nevezett, hanem színvonalában is. Az első négy helyezett közül végül 

három Erdélyt képviselte, a sorrend a következő lett: 1. Imperial Wet (Csíkszereda), 

2. NSZK (Budapest), 3. Zsukások (Nagyvárad) 4. Dinami Malaria (Nagyvárad).

Sport
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A KEK-en épp ellenkezőleg alakult az eloszlás, 

három magyarországi és egy erdélyi csapat került 

a legjobb négybe, ráadásul az I. KEK, vagyis 2010. 

óta először határainkon belül maradt a trófea, 

ugyanis a tizenöt riválisát megelőzve a Budapesti 

Műszaki Egyetem diadalmaskodott – épp úgy, 

mint 2010-ben.

A második a Debreceni Egyetem, a harmadik 

a Budapesti Corvinus Egyetem, a negyedik, s ezzel 

a legjobb külföldi pedig a kolozsvári Góbék lett. A 

torna legjobb játékosának Weinmann Richárdot 

(BME), a legjobb kapusnak pedig Bálint Lehelt 

(Góbék) választották, a gólkirályi címet Kántor 

Tamás (Debrecen) érdemelte ki kilenc góllal.

A torna döntőjén és díjátadóján megjelent 

dr. Scheuer Gyula, az ELTE kancellárja, a KEK 

fővédnöke, Pánczél Károly a Magyar Országgyűlés 

Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke, a KEK 

fővédnöke, Szabolcs Attila országgyűlési képviselő, 

dr. Lacsny Márton, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának Felsőoktatásért Felelős 

Államtitkárságának kabinetfőnök-helyettese, 

Szendrei József a Joma Magyarország igazgatója, 

Babos János az ELTE Hallgatói Szolgáltató és 

Sportközpont vezetője, dr. Székely Mózes a Magyar 

Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség főtitkára, 

Gömör Iván az ELTE Sport Kft. ügyvezetője, Ilyash 

György az ELTE Sportiroda munkatársa, illetve dr. 

Karácsony András a BEAC elnöke.

Pánczél Károly, a Magyar Országgyűlés 

Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke, a KEK 

fővédnöke beszédében a KEK határokat átívelő, 

közösségformáló szerepére hívta fel a figyelmet 

a díjátadó ünnepség elején a játékosokhoz 

intézett beszédében: „Egy sportesemény vagy 

futballmérkőzés nemcsak a sportról és a versenyről 

szól, a Kárpát-medencei Egyetemek Kupája pedig 

az átlagos mérkőzéseknél is többről.”

Dr. Scheuer Gyula, az ELTE Kancellárja és 

egyben a KEK fővédnöke is megjelent a díjátadó 

ünnepségen és a győztesnek járó vándorserleget 

is ő adta át a BME csapatának. A VII. KEK kapcsán 

egy korábbi interjúban elmondta: „Hiszem, hogy 

egy ilyen nagyszabású sportrendezvénynek 

létjogosultsága van és kitűnő lehetőséget ad arra, 

hogy az egyetemi sportélet megmutassa magát 

a határon innen és túl. Az ELTE kancellárjaként 

eltökélt vagyok, hogy a sportolni, fejlődni 

vágyó hallgatóink, megfelelő körülmények 

között, minőségi szolgáltatások közül válogatva 

hódolhassanak a sport iránti szenvedélyüknek.”

Ahogy a korábbi években megszokottá 

vált, idén is eredményes volt a rendezvényhez 

kapcsolódó karitatív gyűjtés, melynek keretében 

idén a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög 

Katolikus Líceum diákjai számára ajánlottak fel 

magánszemélyek, a fővédnökök és a harminckét 

pályára lépő csapat tagjai több tucatnyi 

sporteszközt.

schLeiniG ádáM

FOTÓ: Simó Szabolcs

FORRÁS: http://kek.elte.hu/2016/03/07/a-

bme-gyozelmevel-zarult-a-vii-karpat-medencei-

egyetemek-kupaja/
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