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Bölcsészet- és

Az interkulturális estek keretében a nemzetközi hallgatók csoportokban együttműködve mutatják be
országuk kultúráját. Öt alkalommal, különböző nemzetiségek kapnak lehetőséget arra, hogy megismertessék társaikkal országuk gasztronómiáját.
Időpont: október 4., 25. 18.00
Helyszín: Sophianum 315.

Pázmány Ostrakon kiadványbemutató

A Pázmány Ostrakon tudományos öntevékeny kör
bemutatja a 2017 tavaszán megjelent Közös jövőnk –
A fenntarthatóság elmélete és gyakorlata című
kiadványát, a kötet felelős szerkesztője, Nyirkos
Tamás Tanár úr és a szerzők részvételével.
Időpont: október 5. 16.00
Helyszín: Sophianum 206.

Shifting Sands
of Translator
Competence Acquisition: from Teaching and
Learning to Emergence
Don Kiraly, a Mainzi Egyetem professzorának előadása.
Időpont:
október 6. 12.30
Helyszín:
Sophianum 203.

Egyháztörténeti Klub –
könyvbemutató
A Kubinyi András Történészműhely által szervezett
könyvbemutató, amelynek keretein belül a Veszprémi
Főegyházmegyei Levéltár négy új kiadványa kerül
bemutatásra.
Időpont: október 10. 16.30
Helyszín: Sophianum 206.

The Potential and Limitations of
MacIntyre’s Vision of Rational Politics
Dr. Marian Kuna a szlovák
testvéregyetmünk filozófia tanszékének oktatója a
Politológia Tanszék meghívására mesterkurzust tart
Alasdair MacIntyre filozófiájáról.
Időpont: október 13. 10.15
Helyszín: Párbeszéd Háza 103.

Egyetemi Pázmány Nap

Pázmány Szenior Egyetem

A névadó születésének 447. évfordulójának alkalmából rendezi meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
az akadémiai év legkiemeltebb ünnepi eseményét.

Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kar, Sophianum (1088 Budapest, Mikszáth
Kálmán tér 1.)

Időpont: októbar 16. 9.00
Helyszín: PPKE JÁK, Szent II. János Pál terem

Nyelvelmélet és dialektológia 4. –
A Károli Biblia nyelve
A PPKE BTK Elméleti Nyelvészet és Magyar Nyelvészet
Tanszékei a 2017 őszén esedékes Nyelvelmélet és dialektológia konferenciájukat a Károli-Biblia nyelvének
szentelik.
A konferencia honlapja >
Időpont: október 17–18.
Helyszín: Sophianum 206.

Vallás és politika –
500 éves a Reformáció
A Reformáció 500. évfordulója alkalmából a PPKE
Politológia Tanszéke a vallás és politika témakörében
jelentős tudományágak konferenciáját szervezi, mely
egyben a nyugati kereszténység megosztó emlékezetének feloldását célozza, hangsúlyozva ugyanakkor
a katolikus fél álláspontját is.
Időpont: október 20. 10.00
Helyszín: Sophianum 206.

Gabrial Vahanian and His Thought
Dr. Andranik Stepanyan az Örmény Állami Pedagógiai
Egyetem docense a Politikaelméleti Doktori Iskola
meghívására előadást tart Vahanian és gondolkodása
politikatörténeti hatásairól az érdeklődőknek
Időpont: október 20. 15.00
Helyszín: Sophianum 112..

2017. október 3. kedd, 17.00–18.30
• Szabó Ferenc SJ: A grazi latin “Theologia scholastic”
helye Pázmány Péter életművében
2017. október 4. szerda, 17.00–18.30
• Varga Márta: Modern evés- és testképzavarok
• Jankovits Katalin: A tájábrázolás megjelenése a praerómai Itáliában
• Jekatyerina Dunajeva: Illiberális és tekintélyuralmi
rendszerek
2017. október 5. csütörtök, 17.30–19.00
• Kőszeghy Miklós: Dávid: nők, hatalom és zsoltárok
• Maczák Ibolya: Balassi Bálint istenes versei
• Bognár Bulcsu: A család alakváltozásai a modern
társadalomban
2017. október 11. szerda, 17.00–18.30
• László Szandra: Sosem késő elkezdeni – testmozgás,
készségtanulás
• Pócs Dániel: Veduta: a táj képe az itáliai reneszánsz
művészetben
• Salát Gergely: Államszocializmus a Távol-Keleten
2017. október 12. csütörtök, 17.00–18.30
• Kőszeghy Miklós: Salamon: egy templom és egy
hárem
• Maczák Ibolya: Pázmány Péter imádságai, prédikációi
és vitairatai
• Dér András: Család a kortárs dokumentumfilmekben

2017. október 17. kedd, 17.00–18.30
• Bitskey István: Pázmány Szentírás-értelmezése
2017. október 18. szerda, 17.00–18.30
• Filep Orsolya: A felnőttkor kapujában. Avagy mitől
lesz egy egyetemista sikeres?
• Rozsnyai József: Az angol tájkert a 18. században
• Pánczél-Hegedűs János: Alkotmányos monarchiák
2017. október 19. csütörtök, 17.30–19.00
• Kőszeghy Miklós: Jezabel, avagy a királyné erőszakos
halála
• Maczák Ibolya: Krisztus katonája: Zrinyi Miklós
• Kárpáti György: A média és a családok ambivalens
viszonyának filmbeli ábrázolása
2017. október 25. szerda, 17.00–18.30
• Mihaela Nistor: Kötődés és intergenerációs viszonyok
a párkapcsolatban
• Kovács Imre: Tájkép és zene: Gaspar David Friedrich,
Philipp Otto Runge
• Béndek Péter: Liberális demokrácia
2017. október 26. csütörtök, 17.30–19.00
• Kőszeghy Miklós: Atalja, a vérengző nagymama (???)
• Molnár Krisztina: A halhatatlanság problémája Csokonai életművében
• Páprádiné Szilczl Dóra: Kapcsolati dialektika konfliktusmoderálás

Az előadások a művészettörténet, a politológia és a pszichológia kivételével napijeggyel is látogathatók.

ESZTERGOM
Nyitott Egyetem –
Szilágyi Örzsébet
e-mailjét megírta
Előadó: Lackfi János író, költő, műfordító,
tűzoltó, katona, vadakat terelő juhász
Időpont: október 4. 17.00
Helyszín: Iohanneum, Díszterem

Díszdiploma-átadó ünnepség
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészetés Társadalomtudományi Kara azoknak a tanítóknak,
óvónőknek, akik oklevelüket 50, 60, 65, 70, illetőleg
75 éve szerezték meg, arany-, gyémánt-, vas-, rubinilletve gránit oklevelet adományozhat.
Időpont: október 7. 10.00-12.00
Helyszín: Iohanneum, Díszterem

A történelmi regény – Könyv és Politika

Felkészítő foglalkozások alkalmassági
vizsgára
Felkészítő foglalkozások egyetemi oktatókkal a PPKE
BTK esztergomi képzési helyszínén szombatonként
9.30–12.00-ig a 306-os teremben. A kurzus a diákoknak ingyenes. jelentkezni az esztergom@btk.ppke.hu
címen lehet a név, iskola, telefonszám megadásával.
A foglalkozások időpontjai októberben:
2017. október 14. – ének-zene
2017. október 28. – ének zene

PILISCSABA
Kari Pázmány Nap
A rendezvény részletes
programja hamarosan
elérhető lesz honlapunkon.
Időpont: október 25.
Helyszín: Stephaneum

A kurzus célja áttekinteni, hogy az irodalom és a politika milyen kölcsönhatásban voltak egymással
a XX. században. A műveket három csoportba osztottuk: a tűrt (ellenálló irodalom), a tiltott (egy ideig
betiltott könyvek) kategóriáira, illetve azokra, amelyek
a politika szolgálatában álltak és forradalmi átalakulásokat eredményeztek.
„Betiltott könyvek”, amelyekkel szemben a hatalom fellépett
Előadók: Dr. Botos Máté és Dr. Kőszeghy Miklós
Időpont: október 11. 17.00
Helyszín: Helischer József Városi
Könyvtár

Jelentkezz a PPKE BTK középiskolásoknak szóló
országos tanulmányi versenyére, és nyerj!
Választható tárgyak: angol, magyar irodalom, kommunikáció, történelem
Az első három helyezett pénzjutalomban részesül.
Jelentkezési határidő: 2017. október 15.
További információ honlapunkon >

KRÓNIKA
BUDAPEST
Regum gemma, Ladislae –
Szent László király és kultusza
A PPKE BTK-n az Ars
Sacra fesztivál keretében került sor a Regum
gemma, Ladislae – Szent
László király és kultusza
című rendezvényre, amelyen öt előadás hangzott
el mintegy beharangozóként megelőlegezve a november 9–10-én a váci Püspöki Palotában megrendezendő tudományos tanácskozást. Először S.E.R.
Varga Lajos váci segédpüspök, az Országos Katolikus
Gyújteményi Központ elnöke beszélt a lajosmizsei
templom Szent László-oltárképéről, annak művészi
és hagiografikus, teológiai vonatkozásairól. Őt követte
Boros István, a Váci Egyházmegyei Könyvtár tudományos tanácsadója, aki a katakomba-festészet teológiai
vonatkozásairól szólt, majd Takács László, a PPKE BTK
oktatója elemezte Kosztolányi és Juhász Gyula Szent
Lászlóról szóló verseit. Utánuk Szovák Kornél, a PPKE
BTK oktatója a Szent László-legenda korabeli eszmetörténeti, történeti, politikai vonatkozásait mutatta be,
míg végül Nagy László a PPKE BTK professor emeritusa beszélt a barokk korból származó Szent Lászlóról
szóló prédikációk egy jól megragadható és a magyar
egyházi irodalmiság szempontjából is fontos csoportjáról. Az előadásokat nagyszámú közönség hallgatta
végig.

Tíz éves a politológia szak a Pázmányon
A PPKE Politológia Tanszéke 2017. szeptember 22-én
méltó módon emlékezett meg a szak fennállásának tizedik évfordulójáról. A konferenciát a távol
levő dékán, Dr. Fodor György üdvözletével nyitotta meg a konferencia szervezője, Dr. Botos Máté

tanszékvezető.
A konferencia
nyitóelőadását
a szak első felelőse,
az azóta a BCE-n tanító
Dr. Balázs Zoltán professzor tartotta, aki vis�szatekintett a kezdeti időszakra. A konferencia sajátosságaként az előadók között a Kar Politikaelméleti
Doktori iskolájának doktoranduszai, illetve a tehetséggondozásban részt vevő mesterszakos hallgatók is
előadtak a tanszéki kollégák és a tanszékhez kötődő
külsősök mellett. A remek hangulatú, közel negyven
fős résztvevő közönség soraiban hallgatók is képviseltették magukat, alátámasztva azt a feltételezést,
hogy tudományos rendezvények iránt van érdeklődés
a pályakezdő generációk részéről. A viszonylag nagy
létszám ellenére családias hangulatú rendezvényen
elhangzott, színvonalas előadásokat a tervek szerint
konferenciakötetben jelentetik meg.

Kutatók Éjszakája – Legek Ázsiában
A PPKE BTK Modern
Kelet-Ázsia Kutatócsoport „Legek Ázsiában”
című programjával vett
részt a 2017-es Kutatók
Éjszakáján. A csaknem
hétórás eseményen
az érdeklődők tíz előadást hallgathattak meg, amelyek egy-egy távol-keleti világrekordon, kiemelkedő
teljesítményen, egyedi jelenségen keresztül ismertették meg a közönséget az ázsiai országok társadalmának, kultúrájának, politikai életének egy-egy területével. A végig teltházas esten szó esett többek között
a legfélelmetesebb kínai szellemtörténetekről, a legnagyobb kaszinóvárosról, a leghatalmasabb lovas
szoborról és a világ legnagyobb demokráciájáról.

Kutatók Éjszakája – A Pszichológiai Intézet rendezvényei
Az idei Kutatók Éjszakája rendezvényen
tanszékeink annak bemutatására helyezik
a hangsúlyt előadásaikon, demonstrációikon, hogy milyen dinamikus interakcióban áll
egymással a valóság
– a minket körülvevő
világ – észlelése, annak
tükröződése az elménkben és hogy ez a tükörkép hogyan befolyásolja
érzelmeinket, gondolatainkat és cselekedeteinket, pszichés jóllétünket.
A programok közt helyet kaptak kísérletek, amelyek
a binokuláris térlátás kérdéseit járták körül, műhelyelőadások az evészavar, a pszichoterápiás folyamat
során bekövetkező változások és a csecsemőkor megfigyelésének lehetőségeiről, reprezentálva az Intézetben működő műhelyeket.

Kutatók éjszakája – Rossz dolog-e
a populizmus megerősödése napjainkban?
A populizmus, mint
a demokrácia legfelsőbb foka” címmel
rendezett a Politológia
Tanszék vitaestet a Kutatók Éjszakája alkalmából a Sophianumban.
A provokatív témafelvetés célja az volt, hogy mind
a demokratikus értékekért aggódók, mind a populizmus problémája iránt érdeklődők figyelmét felkeltsük.
Szerencsés módon ez sikerült is, mivel közel nyolcvan
érdeklődő előtt vitatkozott egymással Nyirkos Tamás
és Botos Máté. A „jó zsaru” szerepében a tanszékvezető kérdéseket vetett fel, és igyekezett védelmezni
a liberális demokrácia modelljét, ráirányítva a figyelmet a populizus veszélyeire. A „rossz zsaru”, Nyirkos

Tamás pedig a tudományos objektivitást időről időre
elővéve, frissen elkészült könyve alapján megpróbálta megmagyarázni, hogy a populizmus bizonyos
értelemben fontos kontrollja annak a politikai elitnek,
amely a saját maga által konstruált játékszabályokhoz
igazodva egyre inkább elszakad a társadalmi valóságtól. Ez a figyelmeztetés azonban – és ebben a két vitapartner is egyetértett – addig tart, amíg a populista
pártok, mozgalmak „hatalomra nem kerülnek”, mivel
onnantól kontroll-szerepük elvész, s mivel az ellenfeleiket morális fenntartásaikkal megfosztották szavahihetőségétől, így ők maradnak ellenőrzés és ellensúly nélkül, és így a liberális demokrácia legnagyobb
veszedelmévé válnak.

ESZTERGOM
Kutatók Éjszakája 2017
Immáron 4. alkalommal csatlakoztunk a Kutatók Éjszakája országos rendezvénysorozathoz az esztergomi
képzési helyszínen. 10 előadással a középiskolás és felnőtt korosztály számára, és hétpróbás csapatjátékkal
a gyermekes családok számára.
A Vitéz János Tanárképző Központ oktatóinak előadásai kapcsán megismerkedhettek az érdeklődők
a magázás-tegezés problémakörével, a 125 éves esztergomi óvóképzés kezdeteivel, a nevek csodálatos
világával, német jövevényszavakkal és az egészségtudatossággal.
A Régészettudományi Intézet kutatói a beszámoltak többek között a pilismaróti késő római kori erőd
ásatási projektjéről, geofizikai kutatásokról a római
limesen, és visszatekinthettek egészen a 3. évezredig
az Észak-Dunántúlon.
Az égből elkapott jelenségek címmel időszaki fotókiállítást is bemutatott Balla Gergely és Galsi Adrienn a TÉKÁ Klubban.
A gyermekek izgalmas csapatjátékon
vehettek részt 7 birodalmon át, valamint
tanító szakos hallgatók közreműködésével egyszerűbb természettudományos kísérleteket végezhettek.

