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Bölcsészet- és

Történész mesterkurzus

Francisco Suárez; elmefilozófia és etika

Előadássorozat a Történelemtudományi Intézet szervezésében.

A kora újkori skolasztika egyik jeles
képviselőjeként Francisco Suárez
nagy hatást gyakorolt az újkori ismeretelméletre és metafizikára egyaránt. Később, a skolasztika hanyatlásával egy időre az ő gondolatai is
kikerültek a filozófiai diskurzusból. Az
utóbbi években néány munkájának
kritikai kiadásával párhuzamosan
azonban gondolatainak újraértelmezése is elindult.
Az összejövetel apropója a filozófus egyik,
az intencionalitás jellegét taglaló értekezésének
(Quidnam sint species intentionales) a Magyar
Filozófiai Szemlében történő megjelenése.

Májusi időpontok:
• május 2. 17.00, Sophianum 204.
Dr. Krász Lilla (ELTE BTK): A XVIII. század előrelépése a
gyógyítás tekintetében
• május 9. 17.00, Sophianum 204.
Dr. Jakó Klára (MTA BTK): Az Erdélyi Fejedelemség
kutatásának módszertana, az erdélyi levéltárak rendszere
• május 16. 17.00, Sophianum 205.
Dr. Örsi Julianna (nyugalmazptt múzeumigazgató,
Túrkeve): A falvak demográfiai problémái a XIX. században
• május 17. 17.00, Sophianum 204.
Dr. J. Újváry Zsuzsanna (PPKE BTK): A csángók kultúrája
és megmaradása

Időpont: május 4. 12.00
Helyszín: Sophianum 204.

A boldogság
forrása –
Lélek és karrier
Előadás
a PszicHétfő
rendezvénysorozat
keretében

XIX. Jornadas Iberoamericanas

Szakest irodalmi kabaréval

XIX. Ibér-amerikai Napok a PPKE és a PTE közös szervezésében. Az esemény zárónapjának a Sophianum
ad otthont.

Ulrike Haidacher, a Germanisztika Tanszék osztrák lektora idény nyáron
befejezi működését
a Pázmányon. Évek óta
a Flüsterzweieck nevű
kabaréduó tagja, amely
számos díjat nyert német nyelvterületen. Búcsúzása
alkalmából az Osztárk Kulturális Fórum támogatásával
lép fel a duó.

A konferencia programja >
Időpont: május 11.
Helyszín: Sophianum 009.

Előadó: Eideh Titanilla (HRszakértő, karriermentor)

Harry Potter magyarul

Időpont: május 7. 18.00
Helyszín: Sophianum 315.

Mindennapok bölcsész diplomával
A Kubinyi András Történész Műhely hallgatói öntevékeny kör OpenHistory-val közösen szervezett kerekasztal-beszélgetése, melyen fiatal történészek fognak
beszélgetni arról, hogy ők hogyan találtak, vagy hol
keresnek utat.
Időpont: május 9. 18.00
Helyszín: Sophianum 205.

Focalisation, Narration And Writing:
The Novel
Nemzetközi nyelvelméleti konferencia.
Előadók: Kappanyos
András (MTA ITI),
Bollobás Enikő (ELTE),
Séllei Nóra (DE), Bókay Antal (PTE), Kulcsár Szabó Ernő
(ELTE), Ladányi István (PE), Mihhail Lotman (Tartui
Egyetem, Észtország), Mieke Bal (Amszterdami Egyetem, Hollandia)

J. K. Rowling Harry Potter sorozata világsikert aratott,
s mind a mai napig rengeteg gyerek olvassa, szereti
meg az olvasást ennek következtében. A sikerkönyvek
sorsa, hogy előbb-utóbb az irodalom-, a kultúra- és
a fordítástudomány is foglalkozik velük. A Harry Potter-könyvekről már könyvtárnyi irodalom született,
elsősorban a század első éveiben, a nagy siker idején,
de azóta is sokakat foglalkoztat, miben rejlik ennek a
sikernek a titka. Nyilván a fordítás sokat hozzátehet a
mű elfogadásához, kedvező recepciójához, s Magyarországon elterjedt vélekedés szerint a Harry Potter-könyvek fordítása briliáns. Valóban így van? Erre
kapunk választ a gyermek- és ifjúsági irodalom szakirányú továbbképzést épp most befejző fiatal műfordítótól, Rudolf Pankától.

Időpont: május 15. 18.00
Helyszín: Tárogató út, színházterem

Utazás és spiritualitás a neolatin nyelvű
irodalmakban
Az ACRIL (Artes Critical Linguistica) és a Francia Kapcsolat kutotócsoport konferenciája
Időpont: május 17–18.
Helyszín: Sophianum 112, 203, 204, 205.

Sodalitas szimpózium

Science in Qumran Aramaic Texts

A konferencia programja >

Előadók: Dávid Nóra, Esztári Réka, Fröhlich Ida, Kalla
Gábor, Simkó Krisztián, Amar Annus, Jonathan BenDov, Siam Bhayro, Henryk Drawnel, Uri Gabbay, Mark
Geller, Tupa Guerra, Helen Jacobus, Andrew Perrin,
Laura Quick, Gebhard Selz, Zackary Wainer

Időpont: május 11–12.
Helyszín: Sophianum 112.

Időpont: május 15–16.
Helyszín: Sophianum 204.

Nemzetközi fordítástudományi konferencia.
További információ, előzetes program >
Időpont: május 24–26.
Helyszín: Sophianum 2. emelet

Dramatic Tradition, Nostalgia and
Spectatorship
Drámai hagyomány, nosztalgia és nézői pozíció
Dráma- és színháztörténeti, illetve -elméleti konferencia
Meghívott előadók: Dr. P. Müller Péter (PTE), Dr.
Bridget Escolme (Queen Mary University of London,
UK)
Időpont: május 24–25.
Helyszín: Sophianum 108–109.

A Magyar Pszichológiai Társaság
17. Nagygyűlése

Időpont: május 14. 17.00
Helyszín: Sophianum 204.

Nemzetközi konferencia

Translation
research –
Translator training

Szimpózium a Sodalitas komplex tehetséggondozási
programban részt vevő hallgatók számára.
A szimpóziumon a program keretében végzett tudományos munkájukról, kutatásaikról számolnak be
előadás formájában.
Időpont: május 23. 9.00
Helyszín: Párbeszéd Háza 102.

Az évenként megrendezett Nagygyűlés Magyarország legnagyobb
pszichológiai tudományos fóruma,
mely lehetővé teszi az ország
különböző pontjairól származó
szakemberek találkozását, új kutatási eredményeik bemutatását,
valamint a határon túli szakemberek és a társszakmák
eszmecseréjét, együttműködését.
További információ >
Időpont: május 31 – június 2.
Helyszín: Sophianum

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

2018. május 2. szerda, 17.00–18.30
•
Boross Ottília: Lányok és fiúk az iskolai erőszakban; a megelőzés lehetőségei
(Pszichológia kurzus)
• Rozsnyai József: XVIII. század: barokk
(Művészettörténet kurzus)
• Bartha Ákos: A populizmus mint lehetséges értelmezési keret a Horthy-korszak politikai életében
(Politikatudományi kurzus)
2018. május 3. csütörtök, 17.00–18.30
• Rácz György: Hunyadi László kivégzése
(Történelem kurzus)
• Maczák Ibolya: Istenkeresés és vallásosság Pilinszky
János műveiben
(Irodalom kurzus)
2018. május 8. kedd, 17.00–18.30
• Ádám Anikó: Az utazás pszichológiája: Stendhal,
Flaubert, Proust
(Interdiszciplináris kurzus)
2018. május 9. szerda, 17.00–18.30
• Géczy Anna: Az étel értelme – azért élünk, hogy
együnk?
(Pszichológia kurzus)
• Rozsnyai József: XIX. század: klasszicizmus, romantika és historizmus
(Művészettörténet kurzus)
• Botos Máté: Mediterrán populizmus: Görögország,
Olaszország, Spanyolország
(Politikatudományi kurzus)

2018. május 10. csütörtök, 17.00–18.30
• Rácz György: Mátyás és II. Lajos halála
(Történelem kurzus)
• II. emelet, John Lukacs terem
• Visy Beatrix: Isten- és létszekvenciák az ezredforduló
költészetében (Borbély Szilárd és Takács Zsuzsa)
(Irodalom kurzus)
2018. május 16. szerda, 17.00–18.30
• Varga Márta: A Szépség és a Szörnyeteg – evesés testképzavarok
(Pszichológia kurzus)
• Rozsnyai József: Századforduló: szecesszió
(Művészettörténet kurzus)
• Botos Máté: Populizmus vagy konzervativizmus
(Politikatudományi kurzus)
2018. május 17. csütörtök, 17.00–18.30
• Rácz György-Szovák Kornél: Összegzés
(Történelem kurzus)
• Protvai Vera és Radvánszky Anikó: Költészet és szakralitás a kortárs színházban (Visky András)
(Irodalom kurzus)
2018. május 23. szerda, 17.00–18.30
• Rozsnyai József: XX–XXI. század: a historizálástól
a kortárs irányzatokig
(Művészettörténet kurzus)

esztergom
Bridge of Civilasations
The Near East and Europe c. 1100–1300
II. András és serege 800 éve járt a Szentföldön.
A kerek évforduló alkalmából nemzetközi konferenciát szervez a Régészettudományi Intézet.
Részletes program >
Időpont: május 3–5.
Helyszín: Szent Adalbert Központ

Kazinczy Ferenc
Szép Magyar Beszéd Verseny
A Kazinczy–díj Alapítványi
Bizottság, az Anyanyelvápolók
Szövetsége és a PPKE BTK Vitéz
János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszínén meghirdeti a 2017/2018-as
tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét
További információ >
Időpont: május 4. 10.00
Helyszín: Iohanneum

Safer Internet
A Safer Internet program egyik fő tevékenysége
a tudatosság növelése az internethasználók körében.
Az oktatás során olyan témákat érintenek, melyek
a mindennapi életünk részei például a személyes adatok védelme, az online zaklatás, netikett és a webes
identitás.

Az előadások napijeggyel is látogathatók.

A történelmi regény –
Történelmi féligazságok
és féligazságtalanságok
Avagy három téma, amit rosszul tudunk
a történelemből
A történelmi regény című rendezvénysorozatunk aktuális témája:
Kuruc és labanc: a Habsburg-ház szerepe a magyar történelemben
Időpont: 2018. május 23. 17.00
Helyszín: Helischer József Városi Könyvtár

Piliscsaba
24. Piliscsabai Egyházzenei Napok
Az évente megrendezett Piliscsabai Egyházzenei
Napok meghívója ide kattintva tekinthető meg.
Időpont: május 11–13.
Helyszín: Stephaneum, Auditorium Maximum

Pázmány Campus Junior Nyári Egyetem Projektnap
A 2017-es Junior Egyetem résztvevői számára
szervezik ezt a csapatösszetartó eseményt.
Az eseményen a szimbolikus Junior Nagykövet
avatás ceremóniája mellett a résztvevők szakmai
előadást hallgathatnak Kővágó Pál pszichológustól, majd csapatépítő pikniken vehetnek
részt.

Előadó: Dr. Baracsi Katalin internetjogász oktató
Időpont: május 9. 17.00
Helyszín: Iohanneum

Időpont: május 19. 12.00
Helyszín: Stephaneum Aula

krónika
Budapest
Eucharisztia és Úrvacsora
a 16–18. századi Magyarországon

Az Eucharisztia és Úrvacsora a 16–18. századi Magyarországon című lelkiségtörténeti konferenciát 2018.
április 6-án és 7-én rendezték meg a PPKE Sophianum
épületében.
Az eseményen egyetemi professzorok, egyetemi
oktatók, az MTA tudományos munkatársai és doktorandusz hallgatók vendégelőadásai hangzottak el.
A rendezvényen a PPKE BTK mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az ELTE BTK, a PPKE Kánonjogi
Posztgraduális Intézete, a KRE BTK és a PME BTK IDI is
képviseltette magát.
Néhány előadás összefoglalóját az alábbiakban olvashatják.
Bogár Judit, egyetemi docens, PPKE BTK – Az Adoro
te devote régi magyar fordításairól
Az Oltáriszentség tiszteletére íródott Adoro te devote
kezdetű, Aquinói Szent Tamásnak tulajdonított verses
latin imádságnak több régi magyar fordítása is ismert.
A 17. század első felében megjelent – egymástól
jelentősen eltérő – szövegek kisebb-nagyobb változtatásokkal számos későbbi ima- és énekeskönyvbe
bekerültek. Az előadás a fennmaradt alapszövegek
és variánsaik számbavételére, az egyes fordítások
és hagyományozódásuk jellegzetességeinek, összefüggéseinek bemutatására helyezte a hangsúlyt.

Horváth Sándor, intézményvezető, Savaria Múzeum,
Vasi Skanzen – Az Eucharisztia a horvát, a magyar
és a szlovén archaikus népi imádságokban
A szentmise és központi elemei, az átváltoztatás
kenyere és bora, valamint az átváltoztatott
kenyér és bor, azaz Krisztus teste és vére megjelenik a magyar, valamint a magyarokkal évszázadosan
szorosabb kapcsolatban álló horvátok és szlovének
archaikus népi imádságaiban. A kutatás alapvetően
a Grál-motívum megjelenéseként értelmezi az eucharisztikus vonatkozásokat, különösen a szent vér motívumát. Ezeket az elemeket azonban nem azonos
módon alkalmazták a horvát, a magyar és a szlovén
archaikus imákban. Az azonosságok és az eltérések
felsorolásával az előadó bemutatta az Eucharisztia
e szövegekben betöltött szerepét.
Kádár Zsófia, tudományos munkatárs, ELTE
BTK, Történeti Intézet – Eucharisztia a jezsuiták
szentségkiszolgáltatási gyakorlatában a 17. századi
Nyugat-Magyarországon
A magyarországi katolikus egyház számára a 17. század intézményes és belső, lelki megújulást hozott,
amiben a Jézus Társaságának kulcsszerepe volt.
A jezsuiták a korszakban igen gyakorinak minősülő,
heti rendszerességű szentségvételi gyakorlatot igyekeztek megvalósítani, a rendszeres szentségi életet
a hívek számára is elérhetővé tenni és körükben is
népszerűsíteni. A Társaság tagjai számára a lelkipásztori szolgálat központi elemét alkotta a gyónás
és az Eucharisztia kiszolgáltatása.
Az előadás fő témája a nyugat-magyarországi példákon keresztül bemutatott, a szentségvételi gyakorlatban végbemenő nagyságrendi változások vizsgálata volt, egyes speciális (társadalmi) csoportokat is
kiemelve.

ESZTERGOM
Pedagógus Klub –
Társasjáték-Pedagógia
Vajon szerencsés-e, hogy
a Költészet napján szervezünk Pedagógus klubot
társasjátékozás témában?
Mindenki verses összejöveteleken lesz?
Szerencsére ezek csak
költői kérdések maradtak,
hiszen teli lett a terem,
a Pázmány Esztergomon. Hallgatók és gyakorló pedagógusok gyűltek össze.
Egy óra alatt miről beszéljek? Mivel játsszunk? Men�nyit beszéljek és mennyit játsszunk? Mennyire legyen
tudományos és mennyire gyakorlatias?
Nehéz kérdések… De talán sikerült egyensúlyt találni.
Rögvest az elején körkérdést tettem fel: Kinek mi
a kedvenc társasjátéka? Gyors közvélemény-kutatásunk alapján a klasszikusok nyertek: Monopoly / Ki n
evet a végén / Rizikó / Cludo. De említésre kerültek
az újkori játékvilág termékei is: Concept, Dixit, Fedőnevek, Dobble, Bang is.
És pár jó kérdés is: vajon a Dobble társasjáték?
Ezek után definiáltuk a társasjátékok fogalmát, beszéltünk játék közbeni valódi interakcióról, életünk játékon keresztüli modellezéséről, platóni gondolatokról,
modern TLF játékokról.
Következő körkérdésben pedig a társasjátékozás pozitív hatásairól beszélgettünk. Mire Ákos, a legifjabb
hallgatónk, aki öt éves mindössze, mindenkit megelőzve bekiáltotta a játék MULATTAT! Ez a lehető legjobb összefoglalása a társasozás pozitív hatásainak.
Szó volt együtt töltött minőségi időről, stressz csökkentő hatásáról, érzelmi feltöltésről, csapatélmény
adásáról.
A tudományos rész a kulcskompetenciákkal zárult,
melyben a társasjáték-pedagógia újításaként a JÁTÉKOSSÁG is szerves részévé vált ennek.

A továbbiakban pedig legújabb játékainkat és régi kedvenceinket mutattuk be
oktatásban alkalmazható szempontokból.
Egy óra csak ízelítőnek, felvezetőnek elegendő
egy ilyen komplex, gyakorlatias témában. Így még
biztosan lesz folytatás!
Mert a Játék öröm!
Ja, és a Dobble társasjáték!
Horváth Zoltán, a Játékkunyhó játékmestere,
Varga Piroska gyógypedagógus

PILISCSABA
Vestigia kerekasztal
Április 20-án Piliscsabán
és 21-én Esztergomban harmadik ízben
rendezett konferenciát
a Vestigia kutatócsoport. A pénteki napon
Milánó, Modena, Velence
és Mantova könyvtárainak és levéltárainak képviseletében olasz szakemberek adtak áttekintést a náluk
őrzött magyar vonatkozású anyagokról. Délután
a PPKE BTK Vestigia Kutatócsoport tagjai számoltak
be az elmúlt években végzett kutatásaikról, a Mátyáskor és a törökellenes háborúk kiadatlan, olasz nyelvű
dokumentumai alapján. Szombat délelőtt a részvevők
Esztergomban folytatták a munkát. A középpontban
most az egykori királyi, később prímási székhely
történetét dokumentáló levelek, számadáskönyvek és képi ábrázolások álltak. Egy egészen
rendkívüli, 2 méter hosszú veduta 1595-ből,
két elsőrangú akvarell, ostromrajzok,
tervek kerültek elő Modenában, sőt,
az ebben az évben Spezzanóban
azonosított, Esztergomot
ábrázoló falfreskóról is
beszámoltak.

