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Kedves Régi és Új Hallgatóink!
A több évtizedes hagyományt folytatva idén is elindul a TIT József Attila
Szabadegyetem új tanéve. Folytatódnak az immár hagyományossá vált és
évek óta nagy népszerűségnek örvendő művészettörténeti, zenetörténeti,
földrajzi és a nyugdíjas korosztálynak szóló előadásaink a már jól ismert
előadókkal.
Közkedvelt kurzusaink mellett természetesen újakat is indítunk, ilyen
többek között az „1956 a világban – a világ 1956-ban”, valamint az „Így
éltünk, laktunk, étkeztünk, szórakoztunk 1956-ban” című sorozat, amelyek
az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulója alkalmából ingyenesen látogathatók.
Emellett meghirdetjük a két szemeszterre tervezett „Tudományunk határain” című sorozatot, amelyben neves előadók segítségével bepillantást
nyerhetünk abba, hogy egyes szakterületeken hol tart ma a tudomány.
Előadásainkban érinteni fogjuk az emberek, közösségek természethez való
viszonyának változását, megismerhetjük a legújabb, Nobel-díjas közgazdasági irányzatot, a társas viselkedés változásait, az Univerzumból feltárt legújabb titkokat, a teológia és a filozófia, valamint a természettudományok
egymáshoz való viszonyát.
Idén új, pszichológiával foglalkozó kurzust ajánlunk figyelmükbe: „Lehet-e
magányosan boldog az ember?” címmel. A sorozatban azt járjuk körül,
hogy saját elégedettségünk, harmóniánk hogyan és mennyire függ másoktól és a körülöttünk lévő környezettől.
Folytatódik diplomáciatörténettel foglalkozó sorozatunk, valamint újra meghirdetjük Tamás Ferenc Irodalmi alkotások párbeszéde című nagy sikerű
kurzusát.
Arra törekszünk, hogy az előadások színvonalát és a hallgatók kényelmét
az évről évre javuló technikai feltételek (hangtechnika, projektorok) révén
biztosítani tudjuk.
Minden kedves hallgatónknak tartalmas és kellemes időtöltést kívánunk a
TIT József Attila Szabadegyetemen!
A TIT József Attila Szabadegyetem munkatársai
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
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tartalom

Művészettörténet	
Egyetemes művészettörténet 
A századforduló magyar festészete
Az egyetemes építészet mesterei
Stílusteremtő géniuszok


tit József Attila Szabadegyetem 2016/2017

MŰ V É S Z E T TÖ RTÉ NE T
Egyetemes művészettörténet

II. évfolyam
26 alkalom
Előadó: Ludmann Mihály

Ebben az évben az egyetemes európai művészettörténet nagy korszakai
és ezek területi jellemzői kerülnek bemutatásra. Különösen fontos az
európai kultúra alakulása és formálódása, valamint átalakulása és változása. Ezt fogjuk áttekinteni az 5. századtól a 15. század végéig.
november 7.  

A kora keresztény művészet kibontakozása a Ró
mai Birodalom romjain
A bizánci kultúrkör születése és első virágkora,
a képrombolási vita
Új művészet kibontakozása Európa nyugati pe
remén
A karoling és preromán művészet
A romanika művészete I.
A romanika művészete II.
A romanika művészete III.
A bizánci művészet kiteljesedése
A gótika születése
A gótika művészete I.
A gótika művészete II.
Firenze és Siena gótikus művészete
Giotto és követői
Egy új képi nyelv születése, Masaccio festészete
és hatása
A velencei festészet a 15. században
Az itáliai quattrocento építészete
A 15. század reneszánsz szobrászatának szü
letése
A quattrocento második felének építészete
A flamand művészet a 15. században I.
A flamand művészet a 15. században II.
A Sixtus-kápolna festői, 1482
A reneszánsz építészet a 15. század fordulóján

november 14.  
november 21.   
november 28.  
december 5.   
december 12.  
december 19.  
január 9.   
január 16.   
január 23.  
január 30.  
február 6.  
február 13.  
február 20.  
február 27.  
március 6.  
március 13.  
március 20.  
március 27.  
április 3.  
április 10.  
április 24.  
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A magyar művészet a középkor végéig
A magyar művészet történetének bemutatása szorosan kapcsolódik az
európai korstílusok történetének tárgyalásához. Kiegészíti és teljesebbé
teszi azt, amit ezen évszázadok művészetéről tudunk, és hangsúlyosan
emeli ki és mutatja be a magyar művészet egyedi vonásait.
május 8.
május 15.  
május 22.  
május 29.  

Művészet a honfoglalás korában és a kora roma
nika művészete
A romanika virágkora és a gótika megjelenése
a magyar művészetben
A gótika művészetének virágkora
A késő gótikus művészetünk

Részvételi díj: 20 800 Ft
Minden hétfő, 17:30

ö

ö

ö

A századforduló magyar festészete
6 előadás
Előadó: Ludmann Mihály

1917-ben a magyar művészetet több veszteség is érte. Három meghatározó mester is távozott: Madarász Viktor, Zemplényi Tivadar és
Ferenczy Károly. Rájuk emlékezünk ezen előadás-sorozattal.
április 20.  
április 27.  
május 4.  
május 11.  
május 18.  
május 25.  

Párizs és München magyar művészei az 1850–
1880-as években
A Hollósy-kör
A nagybányai művészet születése
Az akadémikus és műcsarnoki festészet Buda
pesten
A nagybányai festészet kiteljesedése
Új törekvések a magyar festészetben 1900 és
1914 között

Részvételi díj: 4800 Ft
Csütörtökönként, 17:30
3

művészettörténet
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Az egyetemes építészet mesterei
10 előadás
Előadó: Ludmann Mihály

A korábbi előadások során a magyar és nemzetközi építészet elmúlt kétszáz évének jelentősebb alkotóival és műveikkel ismerkedtünk. Most időben kicsit mélyebbre ásunk. Bemutatásra kerülnek népszerű és kevésbé
ismert alkotók, akik a 18–19. században jelentős műveket alkottak.
november 10.  
november 24.  
december 8.  
január 19.  
február 2.  
február 16.  
március 2.  
március 16.
március 30.  
április 13.  

Johann Lucas von Hildebrandt
François Mansart
Karl Friedrich Schinkel
Leo von Klenze
Theophil Edvard Hansen
Gottfried Semper
Victor Horta
Otto Wagner
Joseph Olbrich
Antoni Gaudí

Részvételi díj: 8000 Ft
Minden második csütörtök, 17:30

ö

ö

ö

Stílusteremtő géniuszok
10 előadás
Előadó: Ludmann Mihály

A sorozat ebben az évben a 19. század nagy alkotóinak életművét mutatja be, megismertetve a hallgatókat a korral és a művek értelmezési
és elemzési lehetőségeivel. Különböző indulású és eltérő kulturális gyökérrel rendelkező alkotók esetében különösen érdekes, ami összeköti és
elválasztja őket.
november 3.  
november 17.  

Barabás Miklós
Caspar David Friedrich
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William Turner
Francisco Goya
Madarász Viktor
Paul Gauguin
Zichy Mihály
Edgar Degas
Georges Seurat
Vincent van Gogh

művészettörténet

december 1.  
december 15.  
január 12.  
január 26.  
február 9.  
február 23.
március 9.  
március 23.  

Részvételi díj: 8000 Ft
Minden második csütörtök, 17:30
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Z enetörténet
A zene története

VI. évfolyam: A 20. század közepétől napjainkig
10 előadás
Előadók: Földes Imre, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ny.
egyetemi tanára és
Solymosi Tari Emőke (PhD), a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
adjunktusa
Földes Imre és Solymosi Tari Emőke zenetörténészek a 2016/17-es
tanévben fejezik be 2011 őszén megkezdett nagyszabású, hat tanéves
zenetörténeti sorozatukat. A sok-sok muzsikával, vetített képpel, filmrészlettel illusztrált előadások a 20. század közepétől napjainkig terjedő
időszak nagy mestereihez és kiemelkedő alkotásaihoz igyekeznek közelebb vinni a hallgatóságot.
november 16.  
november 30.
december 14.
február 8.
február 22.
március 8.
március 22.
április 5.
április 19.
május 3.

Prokofjev és Sosztakovics
Messiaen, Varèse, Xenakis
Britten
Lutosławski és Penderecki
Cage, Stockhausen, Boulez
Ligeti
Kurtág
A „harmincasok”
A repetitív iskola
Magyar operák a 20. század második felében és
a 21. század elején

Pótidőpont: 2017. május 17.
Részvételi díj: 12 000 Ft
Minden második szerda, 18:00
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Hallgassuk és nézzük együtt!

A sorozat ebben a tanévben is a zeneirodalom legnépszerűbb remekműveit kínálja kiváló minőségű filmekről az alábbi témák köré válogatva.
Újdonság, hogy az ismeretterjesztő előadások szállóigéket is tartalmaznak majd Kristó Nagy István Bölcsességek könyvéből.
október 21.  
november 4.
november 25.
december 9.
december 16.
január 6.  
január 20.  
február 3.  
február 17.  
március 10.  
március 24.  
április 14.  
április 28.  
május 5.  
május 19.  

Az öröm (Ingyenes)
Az irgalmasság (Miserére)
A drágakő
Az álom
Ádvent (Ingyenes)
A vidámság
A harang
A kantáta
A vágy
A haza
A varázslat
A költészet
A virág
A szülők
A tánc (Ingyenes)

Részvételi díj: 9600 Ft
Pénteki napok, 14:30
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zenetörténet

12 előadás (+ 3 ajándék alkalom)
Előadó: Zelinka Tamás zenetanár, zenei ismeretterjesztő, szerkesztő
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Wagner

II. évfolyam
8 alkalom
Előadó: Kocsis Gábor zenetörténész
A tavalyi évben a Wagner művészete című előadás-sorozatban képet
kaphattunk a legfontosabb operák gondolati-filozófiai hátteréről,
s megismerhettük az egyes művekben rejlő emberi-művészi mondandót.
Az idei sorozat két irányban igyekszik tágítani eddigi ismereteinket:
egyrészről a korai operák és más kisebb fajsúlyú darabok bemutatásával (Miért mondta vajon Mahler, hogy „mégiscsak a Rienzi Wagner
legnagyobb műve”?), másrészről a legjelentősebb zenedrámák további,
részletesebb elemzésével, ismertetésével.
október 26.  
november 9.  
november 23.  
december 7.  
január 18.  
február 1.  
február 15.  
március 1.  

A szerelmi tilalom, Rienzi, A bolygó hollandi
Tannhäuser, Lohengrin
A Rajna kincse, A walkür
Siegfried
Az istenek alkonya
Trisztán és Izolda, Wesendonck-dalok
A nürnbergi mesterdalnokok
Parsifal, Az apostolok szeretetlakomája

Részvételi díj: 6400 Ft
Minden második szerda, 17:30
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Történelem
Ingyenes!

Az 1956-os magyarországi felkelés a jelenkori magyar történelem legkiemelkedőbb eseményeinek egyike. E kétségtelenül sorsfordító napok,
hetek olykor egyoldalú, túlzottan „hungarocentrikus” szemlélete folytán azonban általában leegyszerűsítő, részleges vagy egyoldalú kép él‚
’56-ról még a történeti kérdések iránt fogékony honpolgárok körében is.
Az előadás-sorozat arra vállalkozik, hogy a magyarországi eseményeket
szűkebb (kelet-közép-európai) és tágabb (Földközi-tengeri) geopolitikai
erőtérben helyezze el, kitekintve a formálódó-forrongó hidegháborús
nemzetközi rendszer távolabbi vidékeire is.
november 14.

november 28.
		

december 12.

január 16.  

január 30.
február 13.

február 27.  

é

Magyarország geopolitikai meghatározottságai a
bipoláris államközi rendszerben
Előadó: Fischer Ferenc (PTE BTK)
A desztalinizációs válság Kelet-Európában
A keletnémet népfelkelés (Berlin, Magdeburg,
Halle, Lipcse), 1953
Előadó: Hevő Péter (ELTE BTK)
Az 1956. júniusi poznani munkásfelkelés és az
októberi lengyel-szovjet válság
Előadó: Mitrovits Miklós (MTA BTK TTI)
A titói Jugoszlávia különútja a kül- és belpoliti
kában
Előadó: Juhász József (ELTE BTK)
A nasszeri Egyiptom, 1954–1957. A szuezi válság
Előadó: Lugosi Győző (ELTE BTK)
Az algériai háború és a francia IV. Köztársaság
válsága
Előadó: J. Nagy László (Szegedi Egyetem, BTK)
Az afrikai dekolonizáció nyitánya. Aranypart/
Ghána függetlenné válása
Előadó: Búr Gábor (ELTE BTK)
9

történelem

1956 a világban – a világ 1956-ban

9 előadás
Témafelelős: Lugosi Győző (ELTE BTK)
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március 27.  

India és az 1956-os magyar felkelés
Előadó: Bethlenfalvy Géza (ELTE BTK)
Latin-Amerika társadalmai 1956-ban
Előadó: Szilágyi Ágnes Judit (ELTE BTK)

április 10.

Az előadás-sorozat díjmentesen látogatható!
Minden második hétfő, 17:30

ö

ö

ö

Ingyenes!
Így éltünk, laktunk, étkeztünk,
szórakoztunk 1956-ban
15 előadás
Témavezető: Valuch Tibor történész
Hogyan éltek szüleink, nagyszüleink a második világháborút, a kommunista hatalomátvételt követően és 1956-ban? Milyen volt a mindennapi
élet rendje az ötvenes években? Mi, hogyan és miért változott meg, és
mi maradt változatlan a hétköznapokban? Többek között ezekre a kérdésekre is keresi a választ ez a sokszínű előadás-sorozat, ami egyfajta, sajátos alulnézetből mutatja be az 1956-os forradalmat megelőző és
az azt követő időszak magyar világát. Az előadások segítségével megismerhetővé válnak a lakásviszonyok, bepillanthatunk az otthonokba,
lakóterekbe, megelevenedik a pesti divat, a pesti utca, a paraszti élet,
a színházak és a mozi világa. Az előadások hallgatói részletes áttekintést
kaphatnak a kor szabadidős szokásairól, a sportéletről, a kedvelt szórakozóhelyekről, a magyar és a nyugati könnyűzene világáról csakúgy, mint a
kor legfontosabb tömegkommunikációs eszközének, a rádiónak szerepéről
és működéséről. Az előadók az egyes témakörök ismert kutatói, történészek, levéltárosok, etnográfusok, művelődéstörténészek, szociológusok.
október 24.  

Főbérlet, társbérlet, albérlet, ágybérlet. Lakás
viszonyok Budapesten és a nagyvárosokban az
1950-es évek közepén
Előadó: Nagy Ágnes történész-levéltáros
10

november 7.  

november 21.  

december 5.  

december 19.  
január 9.

január 23.  

február 6.  

február 20.  

március 6.

március 20.  
április 3.  
május 15.  

május 29.  

é

Sztálinváros, Kazincbarcika, Leninváros, Komló,
Várpalota… Mindennapi élet a szocialista „csi
nált” ipari városokban
Előadó: Ispán Ágota etnográfus
A magyar falu 1956-ban: a hagyományos parasz
ti életviszonyok továbbélése és változásai
Előadó: Varga Zsuzsanna történész
Így laktunk Pannóniában: a lakáskultúra és a la
kóterek az ötvenes-hatvanas években
Előadó: Valuch Tibor történész
A pesti divat az 1950-es évek közepén		
Előadó: Simonovics Ildikó művészettörténész
Filmkultúra: „… menjünk a moziba be.” Mit ját
szottak a mozik ’56 októberében?
Előadó: Murai András
Színházkultúra: a fővárosi színházak repertoárja
’56 őszén. A Déryné Színház. Nagy rendező- és
színészegyéniségek a Rákosi-érában
Előadó: Góg Laura színháztörténész
Zenei kultúra: a magyar könnyűzene világa. Mi
szólt a néprádióból?
Előadó: Nemes Nagy Péter zenei szakújságíró
Zenei kultúra: könnyűzene Nyugaton. Mi szólt a
világvevő rádiókból ’56 októberében?
Előadó: Nemes Nagy Péter zenei szakújságíró
Mi szólt a rádiókból az ötvenes években? A Ma
gyar Rádió és a Szabad Európa Rádió műsorai
Előadó: Simándi Irén történész
Sport I. A magyar foci ’56-ban
Előadó: Majtényi György történész
Sport II. A melbourne-i olimpia lázában
Előadó: Zeidler Miklós történész
Étkezés, gasztronómia I. A vendéglátás intézmé
nyeinek államosítása és átalakulása az ötvenes
években
Előadó: Havadi Gergő szociológus
Étkezés, gasztronómia II. Falusi vegyesbolt, Kö
zért, Csemege. Élelmiszerfogyasztás falun és
városon az ’50-es években
Előadó: Báti Anikó etnográfus
11

történelem
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június 12.  

Budapesti életképek az ötvenes-hatvanas
években
Előadó: Kiscsatári Marianna fotótörténész

Az előadás-sorozat díjmentesen látogatható!
Minden második hétfő, 17:30

ö

ö

ö

Történelmi és régészeti
barangolások az ókorban
7 előadás
Témavezető: Kálóczy Béla
Az egy évvel ezelőtt indult, Ókori civilizációk, metropoliszok című
előadásunk folytatásaként – a látogatók kívánságát figyelembe véve – elidőzünk még az ókorban. Nem annyira tematikus következetességgel, mint az előző félévben, inkább csemegézünk a kimaradt érdekes és izgalmas ókori események közül. A legtöbb kutatót,
egyetemi oktatót már ismerjük, mellettük azonban új tudósokkal is
találkozhatunk.
november 8.

Trója háborúi és Homérosz
A trójai háború és Homérosz eposzai a görög
történeti identitás alapjául szolgáltak. A háború
elbeszélését sok kutató a mitológia és a történelem közötti átmeneti világba helyezte. A trójai eredet a római identitásba is beépült, mint
ahogy a pergamoni állam is Trójában látta gyökereit. A háborút a kora újkortól inkább mondának, mint történelemnek tekintették. A német
Schliemann ásatása megváltoztatta ezt a felfogást, de a falak megtalálása mégsem igazolta
magának a háborúnak a megtörténtét, az eposzi
hősök létét pedig különösen nem. E századokon
át tartott bizonytalanságba robbant bele a legutóbbi, Manfred Korfmann által vezetett ásatás
12
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Az ókori kulturális turizmus: az olympiai Zeuszszentély
Olympia az ókori Görögország egyik leglátogatottabb szentélye volt, és nem csupán az
olympiai játékok idején, négyévente pár napra,
hanem attól függetlenül is. Zeusz templomában
állt az ókori világ hét csodája között számon tartott, aranyból és elefántcsontból készített Zeusz-szobor. A szentély területén több száz híres
bronzszobor is látható volt a klasszikus kor híres
szobrászainak műhelyéből. A római császárkorban az érdeklődők még Pheidiász műhelyét is
megtekinthették, Héra temploma pedig inkább
múzeumként, mint kultuszépületként szolgált.
Minderről Pauszaniasz Görögország leírása c.
művéből értesülünk, aki az itteni látnivalók bemutatásának szentelte a legnagyobb figyelmet
és terjedelmet. Az előadásban ezt a szöveget és
a több mint egy évszázada tartó német ásatások idevágó eredményeit mutatjuk be. Az előadó arra is választ ad, hogy miért éppen ezen a
meglehetősen elhagyatott, a nagy politikai központoktól távol eső helyen jött létre egy olyan
kultuszközpont, amely messzi földről vonzotta a
látogatókat és sportolókat.
Előadó: Patay-Horváth András régész, történész, latin és ógörög filológus, kandidátus,
egyetemi oktató

december 6.

A késő antikvitás. Az ókor utolsó évszázadai
Az ókor utolsó évszázadait hosszú időn keresztül hanyatló korszaknak tartották a szakemberek. Így jelent meg ez az időszak a művelt

é

november 22.

13
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és annak értékelése, amely olyan elemi erejű
vitát váltott ki, hogy azt bátran nevezhetjük a
jelenkor trójai háborújának.
Előadó: Németh György ókortörténész, klas�szika-filológus, tanszékvezető egyetemi tanár,
az MTA doktora
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közvélemény tudatában is. A 20. század második felében azonban a római kor utolsó és a korai középkor első évszázadainak megítélése terén döntő változás következett be. Napjainkban
történészek, művészettörténészek, régészek
egyaránt érdeklődéssel fordulnak az ókor vége
felé, a vizsgálatok hangsúlya pedig az ókori világ
végét jelentő „hanyatlás” helyett egyre inkább
a késő római világ átalakulására, új politikai és
kulturális központok felemelkedésére tolódik.
Manapság a korszak kutatói a Római Birodalmat
felváltó barbár királyságok megszületését, az
új népek érkezését sem elsősorban a  pusztítás
és a kulturális szétesés képeivel mutatják be –
ehelyett mind gyakrabban az integráció és a kulturális összecsiszolódás képeivel találkozhatunk.
Előadó: Bollók Ádám régész, MTA Régészeti Intézet
december 20.

Épített politika: Augusztusz városépítészetének
politikai nyelve
A római történelem egyik legfontosabb alakja
Augusztusz császár volt. Egyszemélyi uralma
évtizedekre stabilizálta a császárság rendszerét,
amelynek örökkévalóságát minden igyekezetével próbálta megteremteni. Ebben a praktikus
feladatot betöltő építészetnek volt a legnagyobb
a jelentősége: monumentális építkezésekbe kezdett, egyre másra épültek a közéletre és a sok
ember befogadására alkalmas fórumok, bazilikák, fürdők. Róma városa Augusztuszig rendetlen és dísztelen volt, házainak anyaga egyszerű tufa, az ő korában azonban a márvány még
a fényes travertint is mind jobban kiszorította.
A császár Rómából a pompás és nagyszerű márványépületek városát akarta megteremteni.
Az építkezések hatósági ellenőrzés alá kerültek,
és lassanként bizonyos tervszerűség állt be.
Augusztusz és az őt követő utódai mind az építészetet, mind a szobrászatot a hatalom szolgála14

tába állították. E művészetekben a propaganda
szerepe minden eddiginél erőteljesebben érvényesült. Róma örök – hirdették a gazdag paloták, a diadalívek, a császárszobrok ezernyi másolatai.
Előadó: Ferenczi Attila klasszikafilológus, ELTE
hab. egyetemi docens, az Ókortudományi Intézet igazgatója
január 10.  

é

Élet és halál Szíria bronzkori palotáiban
A háború sújtotta Szíria az ókorban a világ egyik
legfontosabb gazdasági és kereskedelemi centruma volt. Nem véletlen, hogy minden nagyhatalom meg akarta szerezni magának. Volt azonban
egy időszak, a Kr. e. 3. évezred és a 2. évezred első fele (kora és középső bronzkor), amikor
egyes városok körül olyan önálló helyi hatalmak
alakultak ki, melyek jelentős tényezői voltak a
korabeli világpolitikának, és kifinomult anyagi és
szellemi örökségük kulturális centrumokká tette őket. Ennek talán a legjellegzetesebb emlékei
a paloták. Az előadás három helyszínt emel ki,
amelyekről elmondható, hogy feltárásuk igazi tudományos szenzációnak számított. Az első Ebla
korai palotája hatalmas ékírásos archívumával,
melyből megismerhető egy, a sumérekkel egyidős civilizáció. A következő Mari hatalmas palotája, a kor egyik csodája, melyet a babiloni
Hammurápi rombolt le, és amelynek ékírásos
szövegei a legjobb képet nyújtják nemcsak a
kor nemzetközi politikájáról, hanem azokról az
amurrú nomádokról, akik a bibliai patriarchák
rokonai voltak. Végül Qatna palotája, melynek
díszes termei alól egy igen szokatlan és meglepő
temetkezési és halottkezelési szokásokról árulkodó királyi kripta került elő, amely érintetlen
állapotban maradt fenn.
Előadó: Kalla Gábor egyetemi docens,
régész-assziriológus, ELTE Régészettudományi Intézet
15
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január 24.  

A krétai királyság, az Égei-tenger a bronz
korban
Kréta fekvése, természeti szépségei, termékeny
talaja és enyhe éghajlata miatt érdemelte ki a
„Földközi-tengeri szigetek királynője” elnevezést. Itt bontakozott ki Európa első magas kultúrája a bronzkor folyamán, amely nagyjából
Kr. e. 3000-től 1000-ig tartott. A mitikus uralkodóról minószinak nevezett műveltség számos
orientális vonást mutat: kialakulása Keletről bevándorló emberek műve volt. Ez nem véletlen,
mivel Kréta az első letelepedésre alkalmas földterület az Észak-Afrika vagy Szíria felől érkező
hajósok számára. A Kr. e. 2. évezred elején felépülő hatalmas paloták (Knósszosz, Phaisztosz
stb.) ugyancsak keleti mintákra vezethetők vis�sza. Számos sajátságuk azonban, mint ahogy a
krétai kultúra általában is, európai kötődésűnek
számít. A minószi civilizáció hanyatlása természeti katasztrófákkal kezdődött, majd a mükénéi
görögök foglalták el a szigetet. A bronzkor végén a görög dór törzsek benyomulása Krétát a
vaskori görög világ részévé tette.
Előadó: Szabó Miklós régész, ókorkutató, egyetemi tanár, akadémikus

február 7.  

A fekete fáraók Egyiptoma és a szaiszi re
neszánsz: a Nílus-völgy a 25-26. dinasztia
idején
A Kr. e. 9. század második felére Egyiptom több,
egymással rivalizáló törpeállamra esett szét.
Bár ezen államalakulatok közül több is megpróbálkozott a területi terjeszkedéssel, az ország
egyesítése Egyiptom határain kívülről, a Középső-Nílus völgyéből indult meg, ahol a 8. századra szilárdult meg az egységes núbiai Kusita
Királyság. A thébai állammal jó kapcsolatokat
ápoló, kultúrájában erősen egyiptizálódott Kush
a század utolsó harmadában foglalta el Felső16

Egyiptomot, a következő évtizedekben pedig a
Delta fejedelemségeit is felszámolta. A fekete
fáraók egyiptomi uralmának (25. dinasztia) a
kor szuperhatalma, Asszíria vetett véget, ami a
8. század végétől szintén igényt formált a Nílusvölgyére. Bár az asszírok több hadjáratban sikeresen szorították vissza a núbiaiakat a tradicionális déli határvidéken túlra, az Egyiptom feletti
uralmat csak rövid ideig voltak képesek megtartani. A 7. század közepén az egységes Egyiptom
trónján már a néhai asszír vazallus, a szaiszi
fejedelmi családból származó Pszammetik ült
(26. dinasztia). A kusiták körülbelül 70 éves és a
szaiszi királyok megközelítőleg másfél évszázados uralma az egyiptomi kultúra megújulásának
időszaka, amelynek hatása még évszázadokkal később is érzékelhető maradt. Egyiptom a
8. század végétől ismét bekapcsolódott a mediterrán világ vérkeringésébe, a 7. század közepétől pedig a görögséggel is közvetlen kapcsolatba
került. Az előadás kitér a thébai magyar ásatások releváns eredményeire is.
Előadó: Schreiber Gábor egyiptológus, egyetemi adjunktus, ELTE Egyiptológiai Tanszék
Részvételi díj: 5600 Ft
Minden második kedd, 17:30

ö

ö

ö

Diplomácia

II. évfolyam
10 előadás
Témafelelős: Lugosi Győző (ELTE BTK)

é

Szabadegyetemünk 2015 őszén Az európai államrendszer építő
mesterei címmel kétrészes előadás-sorozatot indított a modern
17
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európai diplomácia történetéről. Az első részben a vesztfáliai békerendezéstől a „hosszú” 19. század végéig tekintettünk át kiemelkedő
„külügyéri” életpályákat. A sorozat most induló második részében a
„rövid” 20. század – a két világháború közötti évek, majd a hidegháború korszaka – néhány meghatározó európai külpolitikusának
munkássága kerül terítékre.
október 18.

Georgij Vasziljevics Csicserin és Maxim Litvinov
Előadó: Halász Iván tanszékvezető egyetemi
docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Aristide Briand
Előadó: Majoros István egyetemi tanár,
ELTE BTK
Gustav Stresemann
Előadó: Majoros István egyetemi tanár,
ELTE BTK
Robert Schuman
Előadó: Gazdag Ferenc egyetemi tanár, NKE
Alcide De Gasperi
Előadó: Pankovics József, Politikatörténeti
Intézet
Andrej Gromiko
Előadó: Kulcsár István újságíró
Maurice Couve de Murville
Előadó: Garadnai Zoltán főmunkatárs, Orszá
gos Levéltár
Willy Brandt
Előadó: Kis J. László egyetemi tanár, Budapesti
Corvinus Egyetem
Bruno Kreisky
Előadó: Maruzsa Zoltán egyetemi adjunktus,
ELTE
Agostino Casaroli életpályája a Szentszék keleti
politikájának tükrében
Előadó: Balogh Margit főmunkatárs, MTA
BTK TTI

november 15.

november 29.

december 13.  
január 10.   

január 24.  
február 21.  

március 7.  

március 21.  

április 4.
		

Részvételi díj: 8000 Ft
Minden második kedd, 17:30
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Természett ud o mán y

A természettudományok az elmúlt évszázadban hihetetlen gyorsasággal
fejlődtek. Ebben jelentős szerepe volt a technikai vívmányoknak, amelyek révén a tudósoknak lehetőségük nyílt olyan műszaki berendezéseket, műszereket konstruálni, melyekkel a sejten belül zajló folyamatokat
megfigyelhették. Észlelhették az atomokon belüli részecskék mozgását,
mérhették a láthatatlan hullámok által előidézett változásokat, genetikai
összefüggéseket tárhattak fel, agyunk működésének bonyolult vegyi reakcióit térképezhették fel. Miközben e kutatási eredmények sok eddigi
kérdést megválaszoltak, vagy téves ismeretet korrigáltak, újabb és újabb
kérdések keletkeztek.
A két félévre tervezett A tudományok határain című sorozatunk előadásaiban neves előadók segítségével nyerhetünk bepillantást abba, hogy egyes
tudományterületeken napjainkban hol tartunk. E sorozatot a természettudományok iránt érdeklődő, nyitott gondolkodású látogatóinknak ajánljuk.
november 10.

é

Az elméleti fizika felfedezései
Hány, az atomnál kisebb részecskét ismer ma a
tudomány, és mi ezek jelentősége? Hogyan tudjuk észlelni a szubatomi részecskéket? Hogyan
lehet kiszámítani egy nem ismert elemi részecske paramétereit? Mi a jelentősége a Higgs-bozon
felfedezésének? Helytálló-e még Einstein anyagés energiamegmaradás törvénye: E=mc2? Igaz-e
az egyenlet megfordítva, azaz létrehozhatunk-e
energiából anyagot? Milyen erők hatnak a fizikai
törvényekben? Miből származik az erő, a vonzás? Miért vezetnek a matematikai modellek a
világ megismeréséhez? Létezhet-e egy teljes,
egységes elmélete a fizikának?
Előadó: Sükösd Csaba fizikus, kandidátus, címzetes egyetemi tanár, BME Nukleáris Technika
Tanszék
19
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A tudományok határain

I. évfolyam: Természettudományok
7 előadás
Témavezető: Kálóczy Béla
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december 8.

Az idő története
Létezett-e idő a „teremtés” előtt? Kellett-e az idő
a fizikai törvények kialakulásához? Megvalósítható-e az időutazás, vagy csupán elméleti játék,
vízió? Mit takar a tér-idő fogalom? Úgy gondolnánk, hogy az időnek egy iránya van, amely a világegyetem tágulásával hozható összefüggésbe.
Vannak-e más irányai az időnek? Létezik-e ez a
folyamat fordítva? A rendezettség vagy rendezetlenség irányába haladunk? – ne hamarkodjuk
el válaszunkat!
Előadó: Bíró Tamás Sándor fizikus, az MTA
doktora, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont,
igazgató-helyettes

január 5.

Az űrkutatás újabb eredményei
Ötévi száguldás után a Jupiter közelébe ért egy
földi szonda, egy másik a Plutót közelítette meg,
egy évtizedekkel ezelőtt indított űrszonda pedig
a Naprendszer határához ért. Az ember Marsra utazása már a tervezőasztalon van. És ezek
csak a naprendszerbeli égitestekkel kapcsolatos
eredmények. A csillagászok különféle hullámhosszakon érzékelő űrszondákkal vizsgálják a
légkörön túlról az Univerzumot. Milyen nehézségei vannak az űrjárműveinkkel való kommunikációnak? Látunk-e lakható égitestet a közelünkben? Létezik-e elegendő földi energia ezek
megközelítésére, egy földi katasztrófa esetén az
oda történő áttelepülésre? Milyen messzire látunk egyáltalán, és mi mindent, ami a Földről
nem is látszik?
Előadó: Szabados László prof. emeritus, MTA
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont,
Csillagászati Intézet

január 19.

A genetika meglepetései
Milyen folyamatok késztették az első ősi molekulákat önmaguk megduplázására? Hogyan zajlik
20

ez a replikáció? Hogyan alakultak ki azok a genetikai tulajdonságok, amelyek az embert alkalmassá tették a természetből való kiemelkedésére? Igaz-e, hogy testünk nagyobb része velünk
élő gombákból, baktériumokból, vírusokból áll,
melyek ivarsejtjeinkkel öröklődnek utódainkba?
Mekkora szerepe van genetikai programunknak
a hétköznapi életünkben hozott döntéseinkben?
Van-e genetikai alapja szexuális orientációnknak, előítéleteinknek, politikai beállítódásunknak? Mire képes az ember génállománya, milyen
jövő vár ránk? Lehet-e mesterséges DNS-t, és
ezzel szintetikus organizmust előállítani?
Előadó: Szathmáry Eörs evolúcióbiológus, az
MTA rendes tagja, egyetemi tanár ELTE Természettudományi Kar Biológia Intézet
Teremtés és evolúció
Az evolúció tudományos alapjait az 1800-as
évek közepén Darwin fektette le. Az evolúciós gondolat azonban már a görögök idejében,
Anaximandrosz jóvoltából ismert volt. A két tudós közt eltelt két és fél ezer év alatt több biológiai evolúciós elmélet is született. Hol tart ma
e téren a tudomány? Létezhetett-e egy olyan
ősi génkészlet, amelyből az összes földi élőlény
származik? Összeegyeztethető-e a természettudományos nézet a hit tételeivel? Mi támasztja
alá a létezés „intelligens tervezés” elméletét?
Hol tart a vita a teremtéselmélet és a biológiai
evolúció között?
Előadó: Boldogkői Zsolt molekuláris biológus,
az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai
Intézet

február 16.

A Világegyetem története
Mikor keletkezett a Világegyetem? Mi volt a Nagy
Bumm előtt? Mi indította be az ősrobbanást?

é

február 2.
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Tágul vagy zsugorodik az Univerzum? Mi lesz a
sorsunk, ha tágul, és mi, ha zsugorodik? Milyen
a Világegyetem, és miért olyan? Voltak-e vagy
keletkeztek a létezésünket meghatározó fizikai törvények? Tudja-e az ember befolyásolni
a fizikai törvényeket? Léteznek-e olyan törvények, amelyek megszabhatják a Világegyetem
fejlődésének további menetét? Volt-e az időnek
szerepe a világ keletkezésének folyamatában?
Hány dimenzió létezik? Végül citáljuk Einstein
klasszikussá vált dilemmáját: „Mindig izgatott,
nyílt-e Istennek választási lehetősége a teremtés során?”
Előadó: Lukács Béla elméleti fizikus, kozmológus, az MTA doktora, tudományos tanácsadó,
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és
Magfizikai Intézet
március 2.

Agykutatás. Agyunk titkai
Az agyvelővel foglalkozó különböző ágazatok
(anatómia, kémia, fiziológia, sejtbiológia, pszichológia) látványos fejlődése lehetővé tette,
hogy közelebb jussunk annak a szakadéknak
az áthidalásához, amely az agy élettani és lélektani funkcióját jelentik. Ki ne hallott volna a
bal agyfélteke verbális, elemző gondolkodási, a
jobb félteke vizuális, észlelő és ezzel egyidejű
gondolkodási funkciójáról? Ki ne hallott volna a
röntgensugarakkal az agyról réteges felvételeket készítő CT-vizsgálatról, vagy az agy vérellátását vizsgáló izotópos vizsgálatokról, az agy
szerkezetének, működésének, anyagcseréjének
elektromos tevékenységének, háromdimenziós
képi megjelenítéséről? Miközben egyre részlete
sebb agytérképek készülnek, mindinkább látszik, hogy az agyi funkciók nem egy területre
lokalizálódnak, hanem az agy igen sok idegszövete bonyolult együttműködése révén születnek
meg a gondolataink, döntéseink. Hogyan moz22

gósítja az agy a különböző helyeken lévő információkat az egyes feladatok megoldásához?
Megismerheti-e valaha az agy önnön hallatlanul
bonyolult működését? Filozofikus kérdés!
Előadó: a nyomdai előkészítés alatt az előadóval
még egyeztetés folyik. Nevét később a szabadegyetem honlapján tesszük közzé.
Részvételi díj: 5600 Ft
Minden második csütörtök, 17:30
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N y u gdíjas szabadeg y etem
Művészettörténet nyugdíjasoknak
10 előadás
Előadó: Ludmann Mihály
Ezen sorozatot minden művészettörténet iránt érdeklődőnek javasoljuk,
aki szeretné felfrissíteni és gyarapítani ismeretét.
november 14.  
november 28.  
december 12.  

Giotto és kora
Masaccio és a reneszánsz festészet születése
Belliniek és Giorgione. A velencei festészet kez
detei
Új utakon. A reneszánsz építészet kialakulása
Michelangelo, a szobrász
A genti oltár. A flamand festészet kettős arca
Középkor a reneszánszban. Hieronymus Bosch
és kortársai
A római San Pietro építésének története
Leonardo, kód nélkül
Az örök szépség keresője, Raffaello

január 16.  
január 30.  
február 13.  
február 27.  
március 13.  
március 27.  
április 10.  

Részvételi díj: 6000 Ft
Minden második hétfő, 16:00

ö

ö

ö

Elődeink élete –
a magyarság életmódtörténete
15 előadás
Előadó: Szucsik Ágnes középiskolai történelemtanár
Az iskolai történelemoktatásban elsősorban csatákról, uralkodókról,
híres emberekről tanultunk. Szerencsére a történelemkutatás egyre
többet foglalkozik az életmód változásaival is. Sorozatunk ezeknek az új
24

ismereteknek az összefoglalására vállalkozik. Azt igyekszik bemutatni,
hogy egyes korokban hogyan éltek őseink. Miben hittek, hogyan gondolkodtak, hol laktak, milyen ruhákat hordtak, mit ettek, milyen eszközöket
használtak, hogyan szórakoztak?
október 19.  

november 2.  
november 16.
november 30.
december 14.
január 11.  
január 25.  
február 8.  
február 22.  
március 8.  
március 22.  
április 5.  
április 19.  
május 3.  
május 17.  

Kacagányos Árpád népe – a honfoglaló magyar
ság társadalma és életmódja 		
INGYENES!
Szentek, legendák, népmesék nyomában – az
Árpád-kor életmódtörténete
A városi levegő szabaddá tesz – a középkori ma
gyar városfejlődés
Az élet szépségei – reneszánsz és humanizmus
15–16. századi Magyarországon
Terülj, terülj asztalkám – főúri lakomák, paraszti
étkek
„Istennek ajánlva legyetek immár ti” – a végvári
katonák és a hódoltságban élők életmódja
Nemesek és az ő jobbágyaik – a 18. században
bekövetkezett életmódváltozások
Kiművelt emberfők országában – a reformkor
hatása a mindennapokra
Boldog békeévek – a dualizmus korának élet
módja
Borsszem Jankótól a tornaklubig – tömegkultúra
a 19–20. század fordulóján
Meseautó és summásvilág – társadalmi rétegző
dés és életmód 1920-as és 1930-as években
A háborúk polgári áldozatai – élet a hátország
ban a nagy háborúk éveiben
A nagy testvér árnyékában – a Rákosi-korszak
hétköznapjai
A legvidámabb barakk – a Kádár-korszak élet
módtörténete
„És teremti az Úr Évát, hogy Ádámnak minden
ben társa legyen” – a női szerep változásai

Részvételi díj: 7000 Ft
Minden második szerda, 14:30
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Nyugdíjas Klub
14 alkalom

október 27.

Az 1956-os forradalom szimbolikus terei
Előadó: Ludmann Mihály
A költő Karinthy Frigyes
Előadó: Tamás Ferenc
175 éve született Antonín Dvořák (1841–1904)
Előadó: Zelinka Tamás
Az űrhajózás-űrkutatás története
Előadó: Horváth András csillagász
Ádvent
Előadó: Zelinka Tamás
A Sziklás-hegység bércei között I.
Kalifornia fővárosából, Sacramentóból kiindulva
vadregényes tájakon, a Tahoe-tó érintésével a
Yosemite Nemzeti Park lenyűgözően szép tájait, a Kings kanyon szurdokvölgyét és a Sequoia
Nemzeti Park ezeréves mamutfenyőinek világát,
majd a Halál Völgyének kopár vidékét mutatja
be az előadás.
Előadó: Óvári Árpád
A Sziklás-hegység bércei között II.
A szerencsejátékok fővárosának, Las Vegasnak
nyüzsgését, a Colorado folyón épített óriás vízi erőművet, a Hoover-gátat és a Zion Nemzeti
Park hegyvidékét ismerhetjük meg.
Előadó: Óvári Árpád
A gyógynövények és a jelenkori táplálkozás
Előadó: László-Bencsik Ábel
Az évszakok a művészetben
Előadó: Réti Mária
Afrika (Jabulani)
Előadó: Ipach Ildikó
Füst Milán költészete
Előadó: Tamás Ferenc
A magyar szecesszió építészetének elfelejtett
mesterei
Előadó: Ludmann Mihály

november 10.
november 24.
		
december 8.
december 16.
január 5.

január 19.
		

február 2.
február 16.
március 2.
március 16.
március 30.

26

április 13.

április 27.

A szeretet és szerelem fogalma a különböző vi
lágcivilizációkban
Előadó: Kopcsik István
A passió után – Krisztus feltámadása-téma a fes
tészetben
Előadó: Réti Mária

Részvételi díj: 7000 Ft
Minden második csütörtök, 14:00
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K u lt úrák kereszt ú tján
A felkelő nap országa – a japán civilizáció
12 előadás
Előadó: P. Szabó József
november 8.  

Japán vagy Nihon, esetleg Nippon? Egy kis ja
pán történelem, amely alig több mint ezeréves
– írásban, a többi szájhagyomány. Mi lett a mo
dern japán gazdasági csodából a 21. századra?
A japán–magyar rokonság, amelyben igazán
hisznek Japánban
A ma is kötelező japán etikett a köznapi életben
A japán etikett aranyszabályai, amelyeket az üz
leti életben is érdemes betartani
Giri és on – felelősség és kötelezettségvállalás.
Hogyan működik a japán társadalom. A „keret”,
amelyről az egyik legismertebb közgazdász beszél
Egy dinasztia, amely évezredek óta egyedül bir
tokolja a császári trónt, de gyakorlatilag szinte
sosem uralkodott. Nemzeti tudat és nacionaliz
mus Japánban
A nő a japán társadalomban. Nők a trónon, a csa
ládban, az irodalomban vagy éppen a szórakozta
tóiparban, avagy a félreértett gésák…
Vallás és vallásosság Japánban. A shinto és a
buddhizmus békés együttélés-e. Miért nem tu
dott elterjedni a kereszténység Japánban? A zen
buddhizmus és a japán orvoslás
„A japán nyelv az ördög nyelve!”
A közmondásos „tanulási láz” Japánban. A karri
er záloga a Tokió-egyetem
Színház, vers, regény, virágkötészet és virágné
zés – sportkörkép a japán kultúráról
Aggasztóan öregszik a japán társadalom, népbe
tegség lett a túlhajszoltság, a karoshi. Kevés a
gyerek, viszont sok az öngyilkosság és a bűnö
zés (yakuza)

november 22.  
december 6.  
december 20.  

január 10.  

január 24.  

február 7.  

február 21.  
március 7.  
március 21.  
április 4.  

28

április 18.  

Tokió, Washington, Moszkva, Peking és Brüsszel
– Japán a világpolitikában. Történelmi és mai vo
natkozások, szigetviták, amelyek akár világhá
borúval fenyegethetnek

Részvételi díj: 9600 Ft
Minden második kedd, 17:30
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P szich o lógia
Lehet-e magányosan boldog az ember?

filozófia

A Lélekben Otthon Alapítvány és a Kossuth Klub közös sorozata
8 előadás
Témavezető: Veress Ágnes

Boldogságkeresésről szóló sorozatunkban idén azt próbáljuk körüljárni,
hogy saját elégedettségünk, harmóniánk hogyan és mennyire függ másoktól és a körülöttünk lévő környezettől.
november 3.

Lehet-e boldognak lenni egy boldogtalan
társadalomban?			
A boldogság jó érzésekkel járó állapot. Mindan�nyian vágyunk rá, és törekszünk boldoggá tenni
szeretteinket. De vissza is lehet élni ezzel, ha
hatalmi eszközként alkalmazva „megmondják”,
hogyan válhatunk boldoggá. Ajánlásokat tesz a
család, az iskola, a pszichológia, a világnézet,
a politika. Mit jelent mindez a társadalom és az
egyén vonatkozásában, egymást erősítik vagy
konfliktusban állnak egymással? Érdemes együtt
gondolkodnunk ezeken a kérdéseken. Hátha boldogulunk velük.
Előadó: Bokor László pszichiáter, pszichotera
peuta, kiképző pszichoanalitikus, kiképző csoportanalitikus, a Pszichoterápia szakfolyóirat
szerkesztőségének munkatársa és felelős kiadója, a MentalPort Pszichoterápiás rendelő klinikai
igazgatója.

november 17.

A pszichológiai változás boldogságot hoz?
Sokan fordulnak pszichiáterhez azért, mert számukra a lét szinte elviselhetetlenül nehéz. Vajon
ha elérik a pszichoterápiás célt, az egyben jelenti-e a boldogság elérését is? A belső változás tényleg boldogságot hoz? És vajon ugyanazt
jelenti a terápiás cél az orvosnak, mint a hoz30

zá forduló páciensnek? Az emberi természet és
pszichoterápia határairól, valamint a gyógyító
és kliense kapcsolatáról is szó esik majd az előadásban.
Előadó: Unoka Zsolt pszichiáter, pszichotera
peuta, a pszichiátriai rehabilitáció szakorvosa,
kognitív viselkedésterapeuta, pszichoanalitikus,
a Semmelweis Egyetem pszichoterápiás részlegének osztályvezető főorvosa
Lehet-e magányosan boldog az ember?
Lehet-e boldog az, aki egyedül él? – Állandó boldogság természetesen nincs, a boldogság változó, a lényeg, hogy kiegyensúlyozottak legyünk.
Előadásomban pszichoanalitikus elméletek tükrében vázolom fel az egyedüllét és a magány különböző minőségeit, külön kitérve a korai kötődésre. Szeretném azokat a fejlődésben lehetséges
elakadásokat is felvillantani, amelyek az egyént
szociális kapcsolatainak kialakításában gátolják.
Előadó: Ajkay Klára pszichoanalitikus, klinikus
pszichológus, pszichoterapeuta, kiképző pszichoanalitikus, kiképző pszichodráma-terapeuta
és kiképző csoportanalitikus

december 15.

Intimitás a párkapcsolatban – hol veszítjük el a
bizalmat?
A kötődések egy része velünk született, nagyobb
részét viszont tanuljuk, és ezek mentén alakítjuk ki újabb kötődéseinket. Aki ezt „rosszul” tanulta meg, az fél az egyedülléttől, az esetleges
sérülésektől, a folyamatos megalázottságtól és
szégyenérzettől – és fél az öleléstől, intimitástól.
Az előadás mélyebb rálátást ad a jól működő,
egészséges kapcsolatra, megismertet az intimitás kritériumaival. Továbbá körüljárja az „álkapcsolatokból” kivezető lehetséges utakat
Előadó: Komáromi Éva klinikai és addiktológiai
szakpszichológus

é

december 1.
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Szex és boldogság
Vajon tényleg mindenki érti és tudja, hogy mit
miért tesz a szexualitás területén? Valóban
mindent szabad csinálni, és minden megengedett annak érdekében, hogy boldogok legyünk?
A szexualitás mint alapvető emberi motiváció
akkor jó, ha nem válik fogyasztási cikké, és nem
aktuális divatoknak és piaci érdekeknek rendelődik alá. Az előadás ebben az egyszerű kérdésben segít eligazodni a bonyolulttá váló mindennapokban.
Előadó: Hoyer Mária klinikai és addiktológiai
szakpszichológus, a Semmelweis Egyetem
Egészségtudományi Kar Alapozó Egészségtudományi Intézet Alkalmazott Pszichológia Tanszékének a vezetője, főiskolai docens

január 26.

Szex és nyugdíj – az időskori szexualitás
A filmekben szinte soha nem látni olyat, hogy
egy középkorú házaspár szeretkezne – ez a
média számára unalmas, szinte tabu téma. Ellenben fiatalok és tilosban járó szeretők szenvedélyes együttléteit gazdagon ábrázolják. Az
időskori szex tabutéma, és ez a hálószobáinkba
is beférkőzik. Riadtan vágyunk fiatalok maradni, s szorongunk testünk tökéletlensége miatt –
vagy lemondunk életünk egy fontos szeletéről,
és elhisszük, hogy nekünk ez már nem jár, nem
való. Az előadás számos külföldi felmérés meglepő eredményeit is ismerteti.
Előadó: Hevesi Kriszta közgazdász, újságíró,
pszichológus, sportszakpszichológus   és egészségfejlesztő szakpszichológus, az ELTE PPK oktatója

február 9.

Boldogságkeresés a világhálón
Hálózatok működtetik a társadalmat és a gazdaságot. A virtuális térben a világháló köt ös�sze minket. De vajon mindez mennyire írja át

filozófia

január 12.

32

az emberi kapcsolatokat? Behálózva a személyiségünk is változik? Több barátunk lesz? Netán
egymástól elidegenedve magányosabbá válunk?
E kérdésekre is választ keres az előadás, amely
részben a Hány barátod is van? című pszichológiai tanulmányköteten alapul.
Előadó: Unoka Zsolt pszichiáter, pszichotera
peuta, a pszichiátriai rehabilitáció szakorvosa,
kognitív viselkedésterapeuta, pszichoanalitikus,
a Semmelweis Egyetem pszichoterápiás részlegének osztályvezető főorvosa
február 23.

Magány és társadalom
Nem tudunk igazán magányosak lenni, hiszen
a legelső pillanattól kezdve társaktól, másoktól
függ életünk. Felnőttként hálózatokban élünk,
kik (kevesen) sokakhoz kapcsolódva, kik (sokan)
kevesekhez kapcsolódva. Kapcsolataink azonban
nem a természettől valóak, tőlünk függ, hogy a
kapcsolatokban gazdag „szociális burzsoákhoz”,
vagy a kapcsolatokban szegény „szociális proletariátushoz” tartozunk-e inkább. Az előadásban
a kapcsolatépítő stratégiákról, a bizalomról, az
önépítésről, a sikeres társas szereplés titkairól
lesz szó.
Előadó: Csepeli György szociálpszichológus,
szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Interdiszciplináris Társadalmi Kutatások
Doktori Programjának alapítója, vezetője, a Magyar Szociológiai Társaság elnöke

Részvételi díj: 6400 Ft
Csütörtöki napok, 17:30
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Iro dalo m

pszichológia

Irodalmi alkotások párbeszéde

VI. évfolyam: Bűnök és erények
15 előadás
Előadó: Tamás Ferenc irodalomtörténész, költő, magyartanár
Irodalmi kurzusunk – az előző évek nagysikerű sorozatának folytatásaként – egymásnak felelő, egymást megvilágító műalkotásokat tesz
egymás mellé, így mutatja fel az irodalom és a társművészetek belső
kapcsolatrendszerét, izgalmas problémafölvetéseit és válaszait.
Az idei kurzus vezérfonalát a bűnök és erények adják, és a megszokott
módon szabadon járkálunk a magyar és világirodalomban a Bibliától és
Homérosztól a kortárs írókig, költőkig. Sokszor fogjuk idézni az evangéliumi példázatokat és Dantét, továbbá bölcselőket és pszichológusokat.
Az irodalmi elemzéseket – a szokásos módon – képek és a témához
kapcsolódó zenei részletek egészítik ki.
október 19.

Bűnök és erények – bevezetés 1.
Bűn- és erény-katalógusok. A hét főbűn (vícium),
az isteni és a sarkalatos erények. Bűn, bűntudat,
bűnbánat, bűnbocsánat. Pilinszky, Babits, Esterházy. István király intelmei Imre herceghez; Zrínyi: Szigeti veszedelem; Kölcsey: Parainesis
Bűnök és erények – bevezetés 2.
József Attila bűn-versei. Takács Zsuzsa, Kertész
Imre
Az első főbűn: kevélység / gőg. A hübrisz
Fazekas: Lúdas Matyi; Iliász – Agamemnon; Antigoné – Kreón; Ady-versek
A második főbűn: fösvénység
Dante: Pénz és szerencse (Pokol, 7. ének); Csokonai: Zsugori uram; Molière: A fösvény; Adyversek
A harmadik főbűn: bujaság
Dante: A Szerelem halottai (Pokol, 5. ének); Babits: A Danaidák; Boccaccio: Dekameron; Janus

november 2.
		
november 16.

november 30.
		

december 14.
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január 11.
		
január 25.
		
február 8.
		
február 22.
		

március 8.
		
március 22.
		

április 5.
		
április 19.
		
május 3.
		
május 17.
		

Pannonius: Pajzán epigrammák; Villon, Baudelaire
A negyedik és ötödik főbűn: irigység, tor
kosság
Arany János: A fülemile; Mikszáth: Beszterce
ostroma; Móricz: Tragédia; Balzac: A szamárbőr
A hatodik főbűn: harag; gyűlölet és bosszú
Elektra és Oresztész; Arany János: Toldi; Emily
Brontë: Üvöltő szelek
A hetedik főbűn: a jóra való restség
Pilinszky: Hommage à Isaac Newton; Bulgakov
Pilátusa; Babits: Restség dicséreti; Ottlik
Még egy főbűn: hazugság; csalás
Odüsszeusz alakja Homérosz Odüsszeiájában és
Dante Isteni színjátékában; Arany: Toldi szerelme; Nádas Péter: Hazug, csaló
A három isteni erény: hit, remény, szeretet
Szent Pál: Szeretet-himnusz; Pilinszky-versek;
Assisi Szent Ferenc; Tolsztoj: Ivan Iljics halála
A négy sarkalatos erény: okosság, igazságosság,
lelki erősség, mértékletesség
Az okos és balga szüzek példázata; Erasmus:
A Balgaság dicsérete; Az irgalmas szamaritánus
példázata; Kosztolányi: Esti Kornél /Elinger; Balzac: Goriot apó; Zrínyi: Szigeti veszedelem
Árulók
Dante, Nádas Péter, Esterházy
A hatalom megszállottjai
Arany: A walesi bárdok; Shakespeare: Macbeth,
III. Richárd
Bűn és bűnhődés
Dosztojevszkij, Arany
Vezeklés, megtisztulás
Babits: Intelem vezeklésre; Tolsztoj: Feltámadás

Részvételi díj: 12 000 Ft
Minden második szerda, 17:30
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William Shakespeare drámáinak műfaji
sokfélesége

pszichológia

10 előadás
Előadó: Kállay Géza, az ELTE Anglisztika tanszékének professzora
William Shakespeare (1564–1616) darabjait – akár olvasva, akár a színházban ülve – akkor élvezhetjük igazán, ha a „legvilághírűbb” világhírű
szerzőben nem csupán a tisztelnivaló „klasszikust” látjuk, hanem értjük,
milyen kor, milyen szokások, milyen színpadi és műfaji hagyományok,
milyen angol nyelv örököse volt, ugyanakkor drámai helyzeteit – hétköznapjaink valóságában – minél közvetlenebbül magunkra vonatkoztatjuk.
Egyik kezünkkel az „akkor”-ba, másikkal a „most”-ba kapaszkodunk.
Ezúttal kilenc Shakespeare-dráma újraértelmezésére teszünk kísérletet, és főként a kor műfajaira koncentrálunk. A 36 drámáját egybefoglaló, 1623-as ún. Első Fólióban a szerkesztők – John Heminges
és Henry Condell, Shakespeare színésztársai – három műfaj szerint
csoportosították hajdani kollégájuk darabjait: vígjátékok, királydrámák
(históriák) és tragédiák. Azóta – különösen a vígjátékok esetében –
a szakértők több alműfajt is megkülönbözettek. Némileg a budapesti
színházak repertoárjához is igazodva, mindegyikre veszünk egy-egy
példát, és többek között annak is utána járunk, vajon Shakespeare miért
nem írt soha városi komédiát (city comedy-t), holott ez korának közkedvelt műfaja volt. A sorozat ajánlható mindazoknak, akiket érdekel, hogy
a kor ismereteivel áthatott drámai-költői szövegek olvasásából hogyan
bontakozhat ki személyes jelentés a 21. század második évtizedében.  
november 4.

Shakespeare pályaképe és műfajtörténeti átte
kintés
Királydrámák. III. Richárd: valóban olyan go
nosz?
Korai vígjáték. A makrancos hölgy: ki szelídít
meg kit?
„Zöld” vígjáték. Szentivánéji álom: mi a szere
lem?
Társalgási vígjáték. Sok hűhó semmiért: a lát
vány hatalma
„Nagytragédia”. Hamlet: a meg nem osztható
tudás

november 18.
december 2.
december 16.
január 13.
január 27.

36

február 10.
február 24.
március 10.
március 24.

„Keserű komédia”. Minden jó, ha vége jó: a befe
jezetlen vígjáték
„Házi (domestic)” tragédia. Othello: a különböző
ség titka
A legmonumentálisabb tragédia. Lear király: a
szeretet elviselhetetlensége
Románc. A vihar, szintézis és búcsú; mi a szín
ház?

Részvételi díj: 8000 Ft
Minden második péntek, 17:30
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F öldrajz
Titkos kincsek Kelet-Indiában

irodalom

8 előadás
Előadó: Ipach Ildikó
India. Ez a szó a legtöbb ember számára két véglet: a Kelet varázsa,
mogul pompa (Tadzs Mahal és társai); szent tehén, hihetetlen szegénység, vonat tetején utazó, mindenütt lógó utasok. Ez volt a múlt. Ilyen
már nincs. A több napig úton levő vonatok általában 20 kocsival és különböző osztályokkal közlekednek. A szerelvény-összeállításokat pontosan jelzik az állomásokon a kijelzők. Ez a kontinensnyi ország, amely a
Brit Birodalomtól függetlenné válva 3 részre szakadt (hindu India, muszlim Pakisztán és Bangladesh), az elmúlt néhány évtized alatt fantasztikus fejlődésen ment keresztül. Elsőként a számítástechnikában: nagyon sok komoly nemzetközi cég Indiában dolgoztat bérmunkában.
Aki egy kicsit messzebb megy a nagyvárostól, kincseket talál. Mi ezeket
kerestük és találtuk meg 3 héten át vonattal, hátizsákkal Kelet-Indiában.
november 3.  

Chennai (Madras) – Kalahasti – Tirupati – Alam
pur – Kulnool
Srisailam – Hyderabad – Golconda – Warangal –
Palampet – Ghanpur
Hanamkonda – Bhadrakali – Bhubaneswar –
Udayagiri – Khandagiri – Dhauli – Puri – Konark
Kolkata (Kalkutta) – Vaishali – Raigir – Nalanda –
Bodh-Gaya
Varanasi (Benáresz) – Sarnath – Udayapur –
Vidisha – Udayagiri – Mandi – Eran – Deogarh
Orchha – Gwalior – Delhi (Nemzeti Múzeum)
Buddhista emlékek: Ajanta, Ellora, Sanchi,
Sarnath, Bodh-Gaya, Lumbini, Darjeeling (DIA)
A mogul India: Mandu, Delhi, Agra, Fatehpur
Sikri, Jaipur, Amber (DIA)

november 17.
december 1.  
december 15.
január 12.
január 26.  
február 9.  
február 23.  

Részvételi díj: 6400 Ft
Minden második csütörtök, 17:30
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Barangolás a történelmi
Magyarország tájain

A Dévénytől a Kazán-szorosig, végig a Kárpátokon sorozat eddig bemutatott 45 előadásában a Kárpát-koszorú szép tájait járva jutottunk el a
Dévényi-kaputól a Déli-Kárpátok 2500 méteres csúcsaira. Ezekhez szervesen kapcsolódnak a magyar Al-Duna szabályozásra is kiterjedő, Herkulesfürdő, a Kazán-szoros és a Vaskapu vidékét ismertető előadások.
A továbbiakban az új sorozat a Felvidéken, Burgenlandban, Horvátországban mutat be történelmi emlékeket és művészettörténeti szempontból kiemelkedő alkotásokat.
Herkulesfürdő és a Cserna völgye
A melegforrásairól a római idők óta ismert Cserna völgyében épült ki a 19. században már nemzetközi hírnevet szerzett Herkulesfürdő. Az előadás végigvezet az egykor szebb időket látott,
csodálatos fekvésű fürdőhelyen és a Cserna
folyó völgyének szép tájain.

november 10.

Orsova és a Kazán-szoros
Az előadásból megismerhetjük a rómaiak által
a Kazán-szoros sziklafalaiba vágott hadiösvényt,
a Szörényvárnál (ma: Turnu Severin) Traianus
császár idején épült híd maradványait, a magyar
Al-Duna-szabályozás 19. században elvégzett
munkálatait, a 20. század gigászi építkezését,
a román–szerb együttműködésben létesített
Vaskapu erőművet. Utolsó felvételeket láthatunk
a történelmi Orsova végnapjairól. Az elárasztás
előtt néhány héttel készült felvételek még megörökíthették Ada Kaleh szigetét, a Korona kápolnát, ahol 1853-ban megtalálták az elásott Szent
Koronát és a koronaékszereket.

é

október 27.
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I. évfolyam
8 előadás
Előadó: Óvári Árpád

irodalom
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november 24.

A Felvidék rejtett kincsei Gömörben
Visszatérve a Dévénytől a Kazán-szorosig, vé
gig a Kárpátokon sorozatban már ismertetett
gömöri tájakra, Karaszkó, Kiéte, Martonháza
(Ochtina) és Gecefalva templomainak középkori
freskóit, valamint az Ochtinai-aragonitbarlangot
ismerhetjük meg.

december 8.

Toporctól Hervartóig
A Magyar Nemzeti Galéria gótikus szobrai között
található néhány különleges szépségű, egykor
oltárt díszítő, középkori, fából készült szobor
nyomában jutunk el egy felvidéki kis településre, Toporcra. A Görgey-család ősi fészkétől a
Poprád folyó mentén érünk el Hervartó fatemplomához. A templom oltárának egyes táblaképeit
ugyancsak a Magyar Nemzeti Galéria kiállításán
tekinthetjük meg.

december 22.

Ólubló vára és a bártfai bazilika
A történelmi határvidéken álló, egykor Zsigmond
király által a lengyeleknek elzálogosított szepességi városok központjaként működő várat és kiállításait, majd visszatérve Bártfára, a bazilikát
mutatja be az előadás.

január 5.

Őrség – Németújvár
Az Őrség nyugati határainkon Burgenlandba
átnyúló részében áll a Batthyányiak ősi fészke, Németújvár (ma Güssing) vára. Az egykor
Magyarországhoz tartozó település és a vár
megtekintése után a törökök ellen vívott győztes
szentgotthárdi csata emlékhelyét keressük meg
Nagyfalván (ma: Mogersdorf).

január 19.

Zágráb és Fiume
A 800 éves közös történelmi múlt emlékeivel Horvátország fővárosában, Zágrábban és Fiumében
egyaránt találkozunk. A 19-20. század magyar ki40
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február 2.  

Zára (ma: Zadar) és környéke
A tengerparton a Paklenica Nemzeti Parkot ismerjük meg. Zára óvárosában Könyves Kálmán
királyunk által a Szűz Mária monostor templom
részére építtetett harangtorony és a Nagy Lajos
királyt ábrázoló domborművek a Magyar Királyság máig fennmaradt több száz éves emlékei.

Részvételi díj: 6400 Ft
Minden második csütörtök, 17:30
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kötő- és városépítő munkái a modern Fiume kialakításához jelentősen hozzájárultak. Erről tanúskodnak Hajnal Antal és Baross Gábor emlékei.
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A totális diktatúra és a filozófia

II. évfolyam
8 előadás
Témavezetők: Forrai Gábor egyetemi tanár, BME és Ullmann Tamás
egyetemi tanár, ELTE
A huszadik század totális diktatúrái komoly kérdéseket vetnek fel a filozófia számára. A kérdések egy része azzal kapcsolatos, hogy miként jöhettek egyáltalán létre a magát civilizáltnak tartó században olyan borzalmas rendszerek, mint a fasiszta és a kommunista diktatúra. Ha nem
a teljesen cinikus hatalomvágy mozgat valakit, akkor milyen gondolat
alapján vélheti úgy, hogy joga van ráerőltetni az elképzeléseit másokra?
Milyen gondolat alapján akarja a valóságot átrendezni? Milyen eszme
vezethet más nemzetek vagy etnikumok elnyomásához, megkülönböztetéséhez vagy akár szisztematikus kiirtásához?
A kérdések másik csoportja az egyén és a diktatórikus hatalom viszonyára vonatkozik. Milyen embertípust termel ki egy diktatórikus rendszer?
Vajon etikai értelemben felelősségre vonhatóak-e azok, akik közreműködnek a diktatúra működtetésében, s akár parancsra kínoznak vagy
ölnek másokat? Van-e egy ilyen helyzetben választási lehetőségünk?
Hogyan lehet szembeszegülni egy totális diktatúrával? Milyen emberi
tényezőkre lehet visszavezetni a diktatúráknak való behódolást?
A kérdések harmadik csoportja azzal kapcsolatos, hogy vajon bizonyos
filozófiai gondolkodás mennyire lehet vétkes az ilyen rettenetes államok
megszületésében. A kommunista diktatúra részben filozófia alapon kívánta legitimálni magát. A fasiszta diktatúra a filozófiai hagyományaira joggal büszke Németországban jött létre. Milyen gyökerei vannak az
ilyen eszméknek az európai hagyományban? Vajon mi vezetett neves
20. századi filozófusokat (Heidegger, Lukács, Schmitt) arra, hogy akár
csak rövid időre is, de diktatórikus rendszerek mellé álljanak? Miért hitték azt, hogy a társadalom gyökeresen átalakítható, és ebben a filozófiának is szerepe van?
Az előadás-sorozat egy-egy gondolkodó politikához és totalitarizmushoz
való viszonyán keresztül igyekszik megvilágítani ezeket a kérdéseket.
november 14.

Heidegger és a nemzetiszocializmus
Martin Heidegger, a 20. század egyik legnagyobb
42

filozófusa a náci hatalomátvétel idején a freiburgi
egyetem rektora lett, és belépett az NSDAP-ba.
Annak ellenére, hogy nem egész egy év után lemondott a rektori hivatalból, és néhány év leforgása alatt teljesen visszavonult a közügyektől,
Heidegger politikai szerepvállalása a mai napig
nem hagyja nyugodni a filozófiai közvéleményt.
Az utóbbi időben különösen heves vitákat váltott ki, hogy megjelentek Heidegger gondolati
naplói, melyek filozófiájának politikai önértelmezését tartalmazzák. Az előadás arra a kérdésre
keresi a választ, hogy mi köze Heidegger filozófiájának a náci világnézethez, illetve Heidegger
nácik melletti elköteleződéséhez?
Előadó: Schwendtner Tibor egyetemi tanár, EKF
november 28.

é

Polányi társadalomfilozófiai projektje
Polányit elsősorban jelentős tudományfilozófusként és egy teljesen újszerű ismeretelmélet kidolgozójaként tartja számon a filozófiatörténet.
Korai filozófiai munkái azonban döntő többségükben nem ezekhez a területekhez tartoznak.
A ’30-as és a ’40-es években elsősorban társadalmi problémák foglalkoztatták, és ezekre keresett
válaszokat a közgazdaságtanban és a társadalomfilozófiában. (Nem véletlen, hogy Manchesterben a Social Studies professzorává nevezték,
amikor 1948-ban formálisan is pályát váltott.)
A korszak legsúlyosabb társadalmi problémáit,
a létrejött diktatúrákat és azok következményeit a klasszikus liberális eszmék és az azokra
épülő liberális társadalmak belső ellentmondásában látta, ezért a liberalizmus megújítása állt
filozófiai érdeklődése középpontjában. (Noha
publikált tudományfilozófiainak és ismertelméletinek tekinthető írásokat is.) Az előadásban
amellett fogok érvelni, hogy Polányi filozófiai
gondolati rendszerének egésze rekonstruálható
úgy, mint egy újfajta liberális társadalomfilozófia, ahol Polányi tudományfilozófiája,
43
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ismeretelmélete és metafizikája „csupán” a klas�szikus liberalizmus problémáinak megoldásához
szükséges részletek, és végső jelentésüket a
szabad társadalom új filozófiai megalapozásában
nyerik el.
Előadó: Margitay Tihamér egyetemi tanár, BME
december 12.

A nácizmus pszichológiája
Gyakorlatilag egy időben, az 1940-es évek környékén, egymással párhuzamosan Erich Fromm
és Sartre is pszichológiai módon közelítette meg
a nácizmus fő motívumát: mindkettejük szerint
az ember saját szabadsága elől való menekülése eredményezi a nácizmusra is fogékony – másokkal szembeni hatalmi jellegű – viselkedésmódot. A másik nagyhatású értelmezési irány
Zimbardótól származik, aki 1971-ben nevezetes stanfordi börtönkísérletében azt mutatta
ki, hogy az emberek többsége börtönviszonyok
között a rájuk osztott – rab vagy fogvatartó –
szereppel maradéktalanul azonosul. A kétféle
megközelítés értelme éppen ellentétes: a náci
viselkedésmódot az egyén szabad döntése, vagy
pedig éppen ennek lehetetlensége magyarázza-e? A nácizmussal kapcsolatban megfogalmazott bármilyen – nemcsak pszichológiai, hanem
filozófiai – elgondolás a hatalom legitimálását
vagy kritikáját is tartalmazza impliciten.
Előadó: Gedő Éva főiskolai docens, WJLF

január 16.

A tömegkultúra diktatúrája
A társadalmi viszonyok tömegesedésének je
lensége, beleértve a művészet és kultúra termelésének, fogyasztásának tömegesedését, a
19–20. század fordulóján kezdi felkelteni filozófusok, pszichológusok, társadalomtudósok figyelmét. Benjamin, Adorno, Arendt és mások intenzív érdeklődéssel fordulnak azon változások
felé, melyek részben új művészeti formák (film),
44

részben új befogadási és kommunikációs helyzetek révén jelentkeznek. Az egyik elmélet az
új, tömegekre szabott kultúra manipulatív, dezinformáló jellegét állítja fejtegetései középpontjába, amit Horkheimer és Adorno klasszikus
könyve provokatív tömörséggel fogalmaz meg:
kultúripar mint „a tömegek becsapása”. Az előadás e sokat vitatott tézis mentén tárgyalja a
tömegkultúra és tömegtársadalom fogalmait, a
tömegkultúra átható jelenlétét hétköznapjainkban, valamint befolyásoló, ideologikus jellegét.
Előadó: Olay Csaba egyetemi docens, ELTE
Bibó István fasizmusmagyarázata
Bibó István élete és műve. A politikai teoretikus és a gyakorló politikus. Gondolkodásának
antispekulativitása: „politikai filozófus” helyett
„politikai gondolkodó”. Narratív demokráciaelmélete: demokráciafogalmának intézményi,
szociálpszichológiai és történeti összetevője.
Antiszemitizmus-magyarázatának rétegei. A német politikai hisztéria okai és története, gondolatmenete. A bibói fasizmusmagyarázat helye a
fasizmustipológiák sorában.
Előadó: Perecz László egyetemi tanár, BME

február 13.

Claude Lefort totalitarizmus- és demokráciael
mélete
Claude Lefort a 20. századi francia politikai filozófia megújításának centrális alakja. A baloldali
indíttatású gondolkodó – nem utolsó sorban az
1956-os magyar forradalom következményeként – az 1970-es évektől kezdve alakítja ki
legnagyobb hatású elemzési kategóriáit. Lefort
számára a totalitarizmus formái (kommunizmus, fasizmus) a demokrácia mechanizmusaival
párba állítva elemezhetők hatékonyan, és tehetők a politikai tudományoktól megkülönböztetett politikai filozófia tárgyává. Az előadás

é

január 30.
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igyekszik áttekinteni Lefort nem tanulságok
nélküli gondolkodói útját, és külön figyelmet
szentel a szimbolikus dominancia (totalitarizmus)
és szimbolikus nyitottság (demokrácia) filozófiai
kategóriáinak és mai alkalmazhatóságának.
Előadó: Takács Ádám egyetemi adjunktus, ELTE
február 27.

A „totális integráció” kritikája a Frankfurti Iskola
második generációjában
A „totális integráció” fogalmát Adorno A felvi
lágosodás dialektikájának 1969-es kiadásához
írt előszavában vezette be. Ettől fogva ez lett
a Frankfurti Iskola totalitarizmus-elméletének
kulcsfogalma; de már Adorno sem próbálta ös�szekötni ezt a fogalmat az általa oly fontosnak
tartott „utólagos” vagy későbbi perspektívával,
a múltfeldolgozással. A Frankfurti Iskola második generációja részben a hatvanas évekbeli
tapasztalatok, részben a múltfeldolgozás alátámasztása miatt lemond a „totális integráció”
fogalmáról, és ehelyett a kritika új modelljét vezeti be. (Az előadásban kitüntetetten Habermas
Megismerés és érdek című előadására és azonos
című könyvére fogok támaszkodni.)
Előadó: Weiss János egyetemi tanár, PTE

március 13.

Erény és terror
A világtörténelem első világi ideológián alapuló
diktatúrája a jakobinus rémuralom, 1793–94.
Filozófiai forrása Jean-Jacques Rousseau, a modernizmus első modern kritikusa, a művészetek
és tudományok haladását az erkölcsök hanyatlása nevében elvető kultúrkritikája, az angol
képviseleti rendszert az antik direkt demokrácia ideálja miatt elvető politikai filozófiája. Robespierre először a király perében fogalmazza
meg a forradalom ellenségeivel szemben érvényesítendő, a jogállami normákat elvető eljárás
igazolását, majd ezt fokozatosan kiterjeszti az
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egész ellenzékre, a girondistákra, majd a Hegypárt nem robespierre-ista frakcióira. „Franciaországban csak két párt van: a nép és a nép
ellenségei”, ebből következik a legális ellenzék
lehetetlensége. A „terror az erény emanációja”
– hirdeti a rémuralom nyitányában. „Ez a szabadság despotizmusa” – így Saint Just a politikai
pereket előkészítő vádbeszédeiben. Végezetül
Bibó Istvánt idézném az európai történelmi fejlődés értelméről, hogy a szocializmus számára
milyen szörnyű tehertételt jelentett a jakobinus
erőszakkultusz átvétele, ahelyett, hogy az emberjogi deklarációk szerves folytatásaként határozná meg programját.
Előadó: Ludassy Mária professzor emeritus, ELTE
Részvételi díj: 6400 Ft
Minden második hétfő, 17:30

ö

ö

ö

Filozófia a mindennapokban
10 alkalom
Előadó: Körmendi Nóra filozófus, író

é

Korunkat a végletek jellemzik. A világban egyszerre van jelen a hihetetlen anyagi jólét és az elképzelhetetlen nyomor, a bőség és az éhezés, a
törékeny béke és a háború. Ugyanilyen kettősség jellemzi a gondolatiságunkat is, az emberi elme lenyűgöző képességeivel az egyik oldalon,
az óriási tömegeket meghatározó szellemi igénytelenség és a felelősségvállalás teljes hiánya a másikon. Ez a kettősség pedig kihat a világra,
amiben élünk.
Épp emiatt van szükség a filozófiára, annak is a filozófiatörténeten túlmutató, gyakorlatban hasznosítható, életközeli eszköztárára – melyet a
Fontanus Központ Filozófia tanszéke képvisel.
A Fontanus által összeállított, 10 alkalmat felölelő előadássorozatban
olyan filozófiatörténeti irányzatokat veszünk górcső alá, melyek
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jelen pillanatban is nagyon erős hatással vannak a gondolkodásmódunkra, ráadásul úgy, hogy ennek tudatában sem vagyunk. Ha megvizsgáljuk
ezeket a hatásokat, felismerhetjük, mely eszméket honnan ollóztunk
össze, és milyen tanult mintákból áll az a filozófia, amit sajátunknak
hiszünk. Ez pedig egyben lehetőség arra is, hogy elinduljunk a valóban
önálló gondolkodás felé.
november 8.  

Bevezetés a gondolkodás történetébe
Életünk része a számítógép, a mobiltelefon –
olyan bonyolult „okos” eszközöket használunk,
amelyeknek nem ismerjük a működését, és képesek sem lennénk ilyen szerkezetek létrehozására. Mások találták ki, mások rakták össze, mi
készen kapjuk őket. Ugyanígy használjuk hétköznapjainkban azokat az elméleteket, eszközöket és összefüggéseket, melyeknek eredetéről,
kialakulásáról, sőt talán a valódi jelentéséről
sem tudunk semmit. Mégis használjuk, természetesnek vesszük, eszünkbe se jut megkérdőjelezni ezeket. A bevezető előadásban átfogó
képet kaphatunk a gondolkodás történetének
kialakulásáról az antikvitástól napjainkig.

november 22.  

Szókratész és az információ, illetve a kérdések
fontossága
A kommunikáció, a beszélgetés, a kérdésfeltevés, a vita ma mindennapjaink szerves részét
alkotják. Azonban a legtöbbször nem vagyunk
tudatában annak, hogy miért pont úgy kérdezünk, ahogy, és miért éppen azt állítjuk, amit.
A hétköznapi, gyakran felszínes beszélgetések
során különösen nem vagyunk tisztában azzal,
hogy a kommunikáció segítségével akár információkat oszthatunk meg vagy információhoz
juthatunk. Magunkról, a világról, a valóságról.
A sorozat második részében az antik filozófia
egyik kiemelkedő alakja segítségével ismerhetjük meg az érthető kommunikáció fontosságát. Arról is lesz szó, hogy ha figyelünk, a saját
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Arisztotelész és napjaink gondolkodása
„Én logikusan gondolkodom!” – ezt gondolja magáról a legtöbb ember. De azzal már csak kevesen vannak tisztában, hogy honnan is ered
a logika, és hogy miféle célt szolgált eredetileg. Arisztotelész volt az első, aki a gondolkodás rendjét nem csupán tartalmi szempontból,
hanem formailag is vizsgálta. Hogy ez hogyan
jelenik meg a modern ember életében? Pillanatról pillanatra ítéleteket hozunk, ezekből következtetéseket vonunk le, majd döntünk. Hogy az
ítéletek a valóságon alapulnak-e, a következtetéseink valóban logikusak-e, nagyon ritkán vizsgáljuk. Sőt előfordul, hogy döntéseinket egyéni,
csak ránk jellemző logika szerint hozzuk meg,
ami legfeljebb formájában hasonlít a valódi logikához? Lehetséges, hogy az arisztotelészi logika ettől függetlenül is jelen van az életünkben,
csak nem vesszük észre vagy tudomásul?

december 20.  

Descartes és a valóság megismerése
A gyermeki kíváncsiság, az, hogy rákérdezzünk
dolgokra, a vágy a valóság megismerésére, a
megértésre, a kor előrehaladtával kikopik belőlünk. Kész válaszokat alakítunk ki, egész nagy,
mindenre kiterjedő készletet halmozunk fel viselkedésmintákból, melyekkel a környezet már
jól ismert hatásaira reagálhatunk. Vajon mennyire vagyunk kapcsolatban ilyenkor a valósággal?
Tényleg ismerjük azt? Mi lenne, ha – Descartes
nyomán – elkezdenénk vizsgálódni, kérdéseket
feltenni, megkérdőjelezni mindent, még olyan
alapvetőnek hitt dolgokat is, mint az észlelés, az
emlékezés, vagy akár a saját létezésünk?

é

december 6.  
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kommunikációnkban is felfedezhetjük a jeleket,
visszatérő vonásokat, mely segítségével megérhetjük, hogy milyen folyamatok zajlanak bennünk valójában.
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január 10.  

Hume és a képzelet
Általában azt tekintjük valóságosnak, amit az
érzékszerveinkkel felfogunk. Korunkra nagyon
jellemző ez az – alapvetően empirizmusban
gyökerező, bár azért jelentősen eltorzított –
nézet: amit látok, az van, és úgy van, ahogy
látom; amit nem látok, az pedig nincsen. De
hogy mi a kapcsolat a valóság és a fejünkben
létrejövő benyomások, képzetek között, azt
nem szoktuk vizsgálni. Mik ezek a benyomások és képzetek? Hogyan alakítunk ki belőlük
összetett gondolatokat? Hogyan tudjuk feltérképezni a tudattartalmainkat? Milyen szerepe
van a gondolkodásunkban az asszociációnak
vagy az ok-okozati összefüggésnek? Ezekre a
kérdésekre keressük a választ Hume segítségével. Miért fontos ez? Ha megismerjük benyomásainkat és képzeteinket, akkor feltérképezhetjük azt, hogy gondolkodásunk milyen sémát
követ, így megismerhetjük mentális szintünk
működését.

január 24.  

Kant és az egó kialakulása
Ebben a korban, amelyben élünk, elég nehéz lehet elképzelni egy olyan világot, amelyben nem
az „én” áll a középpontban. Pedig létezett, Kant
filozófiatörténeti szempontból megkerülhetetlen
„kopernikuszi fordulata” előtt. A kanti fordulat
helyezte a megismerést, és így a megismerő
egyént a valóság vizsgálatának középpontjába.
És ez a gondolat jelenünkre is óriási hatással
van. Torzítva, átalakítva, de alapvetően határozza meg az életünket. Olyan kérdésekre keressük a választ az előadás során, mint hogy
hogyan alakul ki az egó, hogy az énközpontú
világ milyen hatással van a mindennapokra, és
hogy esetleg van-e lehetőség továbblépni az
énközpontúságból.
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Nietzsche és az értékek
Nietzschét sokan és sokszor félreértelmezték, egy-egy kiragadott mondatát, gondolatát önkényesen továbbfűzték anélkül, hogy a
mondanivalót teljes egészében értették volna.
A 21. században, amikor életünk jelentős része
online zajlik, a fel sem tett kérdéseinkre készen
kapunk előre csomagolt válaszokat, kívülről érkező értékrend alapján élünk, és semmi sem
indokolja, hogy önálló kérdéseket tegyünk fel,
még nehezebb érteni az ő üzenetét. Nietzsche
zsenialitását meglátni azonban csak saját kérdéseken keresztül lehet, máshogy megközelítve elveszünk a sorok között. Felmerült-e már
bennünk az, hogy mit jelent alkotni? Ki mondja
meg, mi a jó és mi a rossz a világban? Mi lehet
az érték? És mi az ember? Mit jelent valójában
embernek lenni – önálló, alkotó, értéket teremtő
embernek? Bár több mint egy évszázad eltelt a
mű születése óta, közlendője aktuálisabb, mint
valaha. Olyan szemszöget mutat az „utolsó ember” értékrendjét alkotó alapkövekről, amely képes megrengetni az olvasó világképét, és végső
soron minden érték átértékeléséhez elvezethet.

február 21.  

Mátrix és az egyén virtualitása
Honnan tudjuk, hogy ébren vagyunk vagy álmodunk? A Mátrix című film, megjelenése után 17
évvel még mindig aktuális. Többek között azért
is, mert – bár nem törekedve nietzschei mélységekre, mégis, bizonyos szinten – tömegek érdeklődését keltette fel sci-fibe ágyazva a filozófia,
vagy legalábbis annak néhány izgalmas kérdése
iránt. Olyan kérdések iránt, mint: mi a valóság?
A valóságot érzékelem-e? Mi a virtualitás? Hogyan hat az emberre a virtualitás? Csak számítógéppel állíthatunk elő virtuális valóságot, vagy
akár a saját elménkkel is? Elképzelhető-e, hogy
most is egy ilyen virtuális valóságban élünk?

é

február 7.  
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március 7.

A teória és a gyakorlat
Török-Szabó Balázs, A teória című mű szerzője
és társai arra a közös pontra jutottak vizsgálódásaik során, hogy a hétköznapi konfliktusok, a
problémaként megélt élethelyzetek arra az egyszerű tényre vezethetők vissza, hogy az ember
eltávolodott a valóságtól, és így nem olyannak
tapasztalja azt – beleértve önmagát és a környezetét –, amilyen az valójában. Az előadás során azokat a témákat járjuk körbe, miért és hogyan torzul el a valóságészlelés, mi választja el
a valóságot a képzelettől, és vajon lehetséges-e
újra egyensúlyba hozni a kettőt.

március 21.  

A filozófia gyakorlati eszköztára
A filozófiára sokan egy tantárgyként, elvont fogalmakkal foglalkozó, nehezen érthető, pusztán
elméleti tudományként tekintenek. Azonban az
már az előző 9 előadásból is kitűnik, hogy a filozófia alapjaiban határozza meg azt, ahogy a
világot szemléljük, ahogy gondolkodunk. Emellett pedig rengeteg eszközt kínál a valóság kereséséhez. Ilyen eszközök a vizsgálódás, a kétely,
a kritika, a logika, a kommunikáció figyelése és
így tovább. Ezeket az eszközöket a hétköznapokban torzítva használjuk, a helyes használatukkal
és a gyakorlatban való alkalmazásukkal viszont
közelebb kerülhetünk önmagunk és a valóság
megismeréséhez.

Részvételi díj: 8000 Ft
Minden második kedd, 17:30
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Kedvezmények a TIT József Attila Szabadegyetemen

Kedves Hallgatóink,
Szabadegyetemünk a 2016/17-es évadban is számos kedvezménnyel szeretne kedveskedni régi és új hallgatóinak!
•

Az idei tanévben is lehetőség nyílik úgynevezett biankó bérlet vásárlására. A 10 alkalomra szóló bérlet ára egységesen 8000 Ft. A tavaly
el nem használt alkalmak idén is felhasználhatóak. A bérlettel bármelyik szabadegyetemi előadás látogatható (Földes Imre zenei előadásait
másfél x-szel lehet látogatni.)

•

Egy hallgató több különböző sorozatra való beiratkozása esetén kedvezményeket biztosítunk.
két előadás-sorozat: 1000 Ft kedvezmény
három előadás-sorozat: 3000 Ft kedvezmény
négy előadás-sorozat: 5000 Ft kedvezmény
Józsefvárosiaknak: 25 % kedvezmény

•

Lehetőséget biztosítunk részletfizetésre is.

•

Napijegy vásárlására is van lehetőség: 1000 Ft/előadás
(zenetörténet: 1500Ft, nyugdíjas klub: 600 Ft)

A kedvezmények nem összevonhatók.

Az „1956 a világban - a világ 1956-ban” és az „Így éltünk, laktunk,
étkeztünk, szórakoztunk 1956-ban” c. előadás-sorozatok az 1956-os
Emlékbizottság támogatásával, „A magyar szabadság éve” elnevezésű
programsorozat keretében valósulnak meg.

BeiraTKozási időszaK:

2016. szeptember 26-tól október 7-ig

hétköznapokon a Kossuth Klubban 13-19 óra között
www.jasze.hu

legyen Ön is klubtag!
a Kossuth Klub Egyesület 2010-ben átalakította tagjainak nyújtott
szolgáltatásait. Ezzel szeretnénk elérni, hogy tagjaink aktívan részt
vegyenek az általunk szervezett programokon, és közösen igazi klubként
működjünk.
minden klubtagunk 2 db szabadon felhasználható szabadegyetemi
előadásra szóló belépőt kap.
(Minden előadás a Kossuth Klub épületében kerül megrendezésre.)
tagdíj: 3000 Ft
kedvezményes tagdíj: 2000 Ft (diákoknak és nyugdíjasoknak)
a tagdíjat évente egyszer kell befizetni és naptári évre vonatkozik.
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