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„A természet tövisek közé rekeszti a gyenge rózsát; nem azért, hogy szaggassa, hanem hogy oltalmazza.”
Pázmány Péter

A Magyar Tudomány Ünnepe

Nyílt napok

Karunk az alábbi eseményekkel csatlakozik idén
a Magyar Tudomány Ünnepéhez.
A rendezvényekről további információ honlapunkon
található.

Novemberben szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt nyílt napjainkon Esztergomban
november 28-án (kedden) és Budapesten
a Sophianumban november 29-én (szerdán).

A pedagógusképzés múltja, jelene és jövője
2017. november 10. 10:00, Esztergom, Iohanneum

Leendő hallgatóink személyre szabott tájékoztatást
kaphatnak szakjainkról, informálódhatnak a felvételivel kapcsolatos tudnivalókról, a hallgatói elhelyezkedési esélyekről és a nemzetközi tanulási, kutatási
lehetőségekről.

A magyar választási rendszer a 2018-as választás
tükrében
2017. november 14. 14:00, Budapest, Sophianum 204.
Plótinosz és Órigenész: Két lábjegyzet Platónhoz
2017. november 16. 16:00, Budapest, Sophianum 112.
Kormányzásfonológiai Kerekasztal
2017. november 18. 10:00, Budapest, Sophianum 203.
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

PPKE BTK, 2087 Piliscsaba, Egyetem utca 1., pre-hirlevel@btk.ppke.hu, +36 26 577 000, btk.ppke.hu

Bölcsészet- és

Veszélyes vizeken: konfliktus és dilemmák KeletÁzsiában
2017. november 18. 10:00, Budapest, Sophianum 110111.
Tus és ecset – Miklós Pál emlékkonferencia
2017. november 25. 10:00, Budapest, Sophianum 009.

Az esemény részletes programját hamarosan közzétesszük honlapunkon.

BEHARANGOZÓ
BUDAPEST
Xi, Xi, Xi, Xi és Xi –
Kína a 19. pártkongresszus után
Workshop a Pázmány East Asia Club Hungary szervezésében.
Előadók:
Bánhidi Ferenc Kína-kutató,
közgazdász, a PPKE BTK
Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport külső munkatársa
Kusai Sándor Kína-kutató,
Magyarország volt pekingi
nagykövete, a PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport külső munkatársa
Moderátor:
Salát Gergely Kína-kutató, a PPKE BTK Kínai Tanszék
és a Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport vezetője
További információ >
Időpont: 2017. november 6. 18.00
Helyszín: Sophianum 315.

Regum Gemma, Ladislae –
Szent László király és kultusza
Konferencia az Országos Katolikus
Gyűjteményi Központ, a Váci Egyházmegye, valamint a PPKE BTK
Klasszika-filológia, Medievisztika
és Művészettörténet Tanszékeinek szervezésében.
Program >
Időpont: 2017. november 9–10.
Helyszín: Vác, Püspöki Palota

Interkulturális est
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: 2017. november 15. 18.00
Helyszín: Sophianum 315.

Az emlékezet dolgai. Film, kultúra,
politika
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem nemzetközi szimpóziumának célja a filmkulturális örökségünk egyes
darabjainak megvilágítása film- és kultúratudományi
megközelítésben.
A szimpózium díszvendégei Dr. Isabel Capeloa Gil
kultúrakutató, a Lisszaboni Katolikus Egyetem rektora
és Dr. Thomas Elsaesser filmtörténész, az Amszterdami Egyetem professor emeritusa.

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

2017. november 7. kedd, 17.00–18.30

2017. november 21. kedd, 17.00–18.30

• Ajkay Alinka: Pázmány hitvitái

• Báthory Orsolya: Pázmány és a lutheránusok

2017. november 8. szerda, 17.00–18.30

2017. november 22. szerda, 17.00–18.30

• Csabai Krisztina: A szerelem csapdái: féltékenység
• Kovács Imre: Zene és tájkép – Liszt: Zarándokévek I.
(Svájc)
• Pintér Károly: Prezidenciális rendszer az Egyesült Államokban

• Pataky Ilona: Az időskor pszichológiája
• Bizzer István: Gauguin és a primitív mítosza
• Nyirkos Tamás: Theokratikus kormányzatok

2017. november 9. csütörtök, 17.30–19.00

• Forisek Péter: Görög istenek Keleten
• Kiczenko Judit: Arany János és a hit
• Ujvári Hedvig: Sorozatot nézünk, sorozatot olvasunk.
Olvasunk?! Családi és olvasási szokások a 19. században

• Kőszeghy Miklós: A névtelen NŐ
• Molnár Krisztina: Az elmúlás motívumának változatai
Berzsenyi Dániel költészetében
• Pilló Ákos: A kárpát medencei család – fotókon

2017. november 23. csütörtök, 17.30–19.00

2017. november 29. szerda, 17.00–18.30
2017. november 15. szerda, 17.00–18.30
• Szabó Bea: Intergenerációs átörökítések – avagy mit
adunk tovább utódainknak a génjeink mellett?
• Mecsi Beatrix: A táj képe a Távol-Keleten
• Zachar Péter Krisztián: Hivatásrendi és korporatív
rendszerek

• László Szandra: Sosem késő elkezdeni – testmozgás,
készségtanulás
• Kopócsy Anna: Vágyott és megélt árkádia a 20. század első felének magyar festészetében
• Pócza Kálmán: Szövetségi kormányok – Svájc, Ausztria, a német állam

Xi Jinping’s China – Where to Go?

2017. november 16. csütörtök, 17.30–19.00

2017. november 30. csütörtök, 17.30–19.00

A PPKE Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport és a BCE
Nemzetközi Tanulmányok Intézet közös szervezésében, a PEACH (Pázmány East Asia Club, Hungary)
sorozat keretében Budapesten előadást tart Tsugami
Toshiya, az egyik legismertebb japán Kína-kutató
közgazdász.

• Kőszeghy Miklós: Baal és Asera, akiket tilos (lenne)
imádni
• Kiczenko Judit: Erkölcs és hit mártírjai Kemény Zsigmond regény-univerzumában
• Radetzky András: Médiatudatosság és médiaműveltség a posztmodern családokban

• Nagyillés János: Róma festett isten(szobra)i
• Kiczenko Judit: Az Istennel perlekedő lelkész, Tompa
Mihály
• Török Csaba: A család mint közösség a hivatalos vatikáni megnyilatkozásokban

Időpont: 2017. november 20. 18.00
Helyszín: Sophianum.

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

További információ >
Időpont: 2017. november 17–18.
Helyszín: Sophianum 206.

ESZTERGOM
A pedagógusképzés
múltja, jelene, jövője
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Vitéz János Tanárképző Központja 2017. november 10-én több jubileumot is ünnepel, ezért
A pedagógusképzés múltja, jelene és jövője címmel
tudományos konferenciát rendez az esztergomi érseki
tanítóképzés 175., az óvodapedagógus-képzés 125.
és a tanárképzés 25. évfordulója megünneplésére esztergomi képzési helyszínén.
Időpont: november 10.
Helyszín: Iohanneum, Díszterem

A történelmi regény – Könyv és Politika
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.
„Forradalmi könyvek”, amelyek hatottak a társadalomra és a politikára
Előadók: Dr. Botos Máté és Dr. Kőszeghy Miklós
Időpont: november 15. 17.00
Helyszín: Helischer József Városi
Könyvtár

Kolping és Ferences iskolák Esztergomban
A Balassa Bálint Társaság és a PPKE BTK rendezvénye.
Előadók: Bánhidy Vajk (elnök, Magyar Kolping Szövetség), Vereckei András (múzeumpedagógus MNM
Vármúzeum)
Időpont: november 16. 17.00
Helyszín: Iohanneum, Díszterem

Felkészítő foglalkozások alkalmassági
vizsgára
Tanító vagy óvodapedagógus szeretnél lenni?
Aggódsz az alkalmassági vizsga miatt? Segítünk felkészülni beszéd-kommunikáció, ének-zene és testi
alkalmassági feladatokra. 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 novemberben:
2017. november 11. – ének-zene
2017. november 18. – ének zene
2017. november 25. – ének zene

KRÓNIKA
BUDAPEST
Kiváló Pázmányosok
2017. október 16-án
ünnepélyes keretek
között átadásra került
a Nemzeti Felsőoktatási
Ösztöndíj, a Kari Kiemelkedő Művészeti és Sportolói Tevékenységért járó
ösztöndíj, illetve a Kari Fináczy Ernő Díj.
Az ösztöndíjasok és díjazottak teljes listája, valamint
az eseményen készült fényképek megtekinthetők
honlapunkon.

Cipszerek és a reformáció

További információ >
Időpont: november 15. 12.00
Helyszín:
• megnyitó: Ambrosianum aula
• konferencia: Stephaneum, Pázmány terem

„La revanche de Dieu” –
Vallás és politika a modern korban

Nyelvelmélet és dialektológia 4. –
A Károli-Biblia nyelve

PILISCSABA
Kiállítás és tudományos konferencia a reformáció 500
éves jubileuma alkalmából a PPKE BTK Germanisztikai
Tanszék és a Budapest-Németajkú Református Egyházközösség szervezésében.
A kiállítás 2017. december 15-ig tekinthető meg.

a korpuszépítés legfőbb nehézségei.
A konferencia anyagából a szerevezők ezúttal is lektorált kötetet állítanak össze, amelynek
megjelenése 2018 nyarán várható.

Az Elméleti Nyelvészet és a Magyar Nyelvészeti Tanszék idén tizedik alkalommal szervezte meg közös
konferenciáját, amelynek témája ezúttal a Károli-Biblia
nyelve volt. A reformáció 500. évfordulója kapcsán
olyan előadások hangzottak el, amelyek a Biblia szövegének fonológiai, szintaktikai, szemantikai vagy
stiláris sajátosságait mutatták be. Emellett az érdeklődők például azt is megtudhatták, hogy milyen fordítási elveket alkalmazott Károli Gáspár, illetve hogy
a középmagyar kori bibliafordítások esetén melyek

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Politológia Tanszéke a Reformáció 500. évfordulójára emlékezve konferenciát szervezett a politika és vallás kapcsolatáról.
A rendezvény célja az volt, hogy rávilágítson a társadalmi modernizáció és a szekularizáció folyamatainak
összekapcsolódására.
A felvezető előadást Dr. Nyirkos Tamás tartotta, Politikai teológiák kislexikona (1922–2017) címmel.
A BCE doktorandusza, Tóth Miklós Nicolás Gómez
Dávila munkásságában igyekezett kimutatni a vallás,
politika és modernitás összefüggéseit.
Botos Máté: Liberté, égalité, laïcité - avagy lehetséges-e
a szeparáció? című előadásában a francia államnak
a teljes vallási semlegességre tett kísérletének a lehetetlenségéről beszélt.
A Politológia Tanszék adjunktusa, Jekatyerina
Dunajeva saját kutatásokon alapuló beszámolót

tartott a valláspolitika
és identitáspolitika kérdéseiről a kortárs Oroszországban.
Fekete Balázs jogászi szemmel vette
vizsgálat alá azt, hogy hogyan jelennek
meg keresztény elemek az Európai Unió
tagállamai és Svájc alkotmány-preambulumaiban.
Salát Gergely provokatív
című előadásában a kínai
szinkretizmus továbbéléséről beszélt (Párttitkár
a kolostorban – Hatalom
és vallás a Kínai Népköztársaságban).
Szakáli Máté doktorandusz a Pancasila ideológiáról
tartott előadásában rávilágított a nyelvileg, kulturálisan és vallásilag is rendkívül heterogén Indonézia
hivatalos ideológiájának identitásalkotó jellegére.
Pintér Károly A kormányzat és a vallás viszonyának
alkotmányjogi értelmezése az Egyesült Államokban:
a Legfelső Bíróság és az “elválasztó fal” című előadásában a Legfelsőbb Bíróság joggyakorlatának következetlenségére világított rá.
Béndek Péter előadásában azt vázolta fel, hogy a közhiedelemmel ellentétben a kereszténység és a liberális demokrácia kifejezetten erősíthetik egymást.
Rendkívül érdekes volt Fazekas Csaba előadása, melyben történeti perspektívából tekintette át a kisegyház-politikákat a 20. századi Magyarországon.
Rosta Gergely a Forsense kutatásain alapuló következtetések alapján vázolta a vallás és politikai preferenciákat a mai Magyarországon.
A mai joggyakorlat és az ellentmondásos jogértelmezés problémáiról szólt Hajas Barnabás Vallásszabadság és gyülekezési szabadság című előadása, majd
Dr. Janes Zoltán atya előadásából megismerhettük
Kunszentmárton esetét, amely a kegyúri jog kérdésének érvényesülését boncolgatta Magyarországon
és az alföldi településen 1713 és 1950 között.
Végül Paár Ádám: Az észak-amerikai populizmus
és a keresztény egyházak című előadása mutatta
be a 19. századi amerikai populizmus kialakulását
és a kereszténységnek abban játszott szerepét.

25 éves a Pázmány BTK

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészetés Társadalomtudományi Kar megalakulásának
25. évfordulója alkalmából rendezett szakmai estet
a Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet október
25-én 17 óra 30 perckor a Tárogató úti épületben.
Az eseményt Dr. Kovács Ákos docens, intézetvezető
nyitotta meg, majd a két kommunikáció szakos szervező, Horváth Emese és György Sámuel is köszöntötte a vendégeket és hallgatókat is. Elmondták, hogy
az előadások a három szakirányhoz illeszkednek, így
az újságírás, a közkapcsolatok (PR) és a film- és videó
tanulmányok témaköréből hívtak vendégeket.
Az első előadó Varga
G. Gábor, a Hír TV szerkesztő-riportere volt.
Előadásának címe:
Hogyan írjunk online
felültre? A közönség többek között azt is megtudhatta tőle, hogy mivel ma már inkább a videós
portálok, mintsem a televízió nézői vagyunk, nekik is
nyitni kell a youtuberek, bloggerek felé.
Dobó János az elmúlt 7 évben több tucat hazai
és nemzetközi cég digitális fejlesztési projektjében vett részt és az egyik legnagyobb hazai
okostechnológiai konferencia-sorozatnak, a SMARTnak szervezője. Előadásában lerombolta a PR-rel kapcsolatos mítoszokat.

Végül, de nem utolsó sorban Pacskovszky József,
Balázs-Béla díjas filmrendező, forgatókönyvíró
hozott számos érdekes
filmrészletet, melyeken
keresztül rávilágított a
hatáskeltés fontosságára. Megtudhattuk, hogy az
érzelemből készített film mindig beválik.
A meghívott vendégek mindegyikének van, vagy
volt kötődése a Pázmányhoz, ugyanis Varga G. Gábor
és Dobó János a piliscsabai campuson tanult, míg
Pacskovszky József tanárként van jelen az egyetem
életében. Az előadásokat kérdések, válaszok, interaktív beszélgetés követte.
Isten éltessen Pázmány BTK!
Szerző: Csorba Tímea, Vígh Fanni
Fotó: Hegedűs Márton

ESZTERGOM
Díszdiploma-átadó ünnepség
2017. október 7-én díszdiploma-átadó ünnepséget tartottunk esztergomi képzési helyszínünkön,

a Iohanneumban.
A rendezvényen azokat a nyugdíjas pedagógusokat
köszöntöttük, akik 50, 60, 65 illetve 70 éve szerezték
meg diplomájukat a Vitéz János Tanárképző Központ
jogelőd intézményeiben.

Köszöntőt
mondott Ft. Dr.
Fodor György dékán,
Dr. Szőke-Milinte Enikő
intézetvezető. Az ünnepség
fényét emelte az esztergomi Ars
Musica kórus műsora és a Vitéz János
Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjainak magas
színvonalú előadása.

Fiatal Művészettörténészek
VI. Konferenciája
A CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület (Budapest), az Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány (Kolozsvár) és a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar szervezésében 2017. október 27–29-én
kerül sor a Fiatal Művészettörténészek VI. Konferenciájára Esztergomban.
A konferenciára végzett egyetemi hallgatók, MA
hallgatók, doktoranduszok és fiatal kutatók jelentkezhettek, művészettörténeti kutatásaik új eredményeivel. Téma és korszakmegkötés nem volt, ugyanakkor a szervezők az idei konferencia programjában
örömmel vették a helyszínhez, Esztergomhoz kötődő
művészeti kérdések tárgyalását és különösképpen
az építészettörténet, illetve a műemlékvédelem
tárgyköréhez kapcsolódó előadásokat.

Fotó: CentrArt

