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EGYETEMÜNK VEZETÉSÉNEK, ILLETVE OKTATÓINAK DCEMEBERI ÉS JANUÁRI SZEREPLÉSEI 
 
 
 
Prof. Dr. Balla Péter, rektor 
 
Prof. Dr. Balla Péter rektor 2019. január 17-én és 18-án az INCHE (International 
Network for Christian Higher Education, korábbi nevén IAPCHE) európai 
elnökségének ülésén vett részt Goudában, ahol angol nyelven áhítatot is 
tartott. A megbeszélés témája a hálózat európai bővítése mellett a 2020 
áprilisában Egyetemünkön megrendezendő INCHE-konferencia előkészítése 
volt.  
 
Prof. Dr. Balla Péter rektor 2019. január 12-én a budapesti Fiúság Akadémia 
bibliaiskolájában tartott két előadást „Az újszövetségi iratok kanonikussá 
válásának okai” és „Az újszövetségi iratok szövegtörténete, főbb görög kéziratai” címmel. 
 
 
Dr. Boros Gábor, tanszékvezető egyetemi docens 
(BTK, Szabadbölcsészet Tanszék) 
 
Dr. Boros Gábor, a Szabadbölcsészet Tanszék és a Filozófia és Vallástudomány 
Műhely vezetője a Sanghaji Fudan Egyetem meghívására egy hónapon át 
vendégprofesszorként tömbösített szemináriumot vezetett "Eternity and time in 
Spinoza and his follower" címmel. Ez idő alatt előadásokat is tartott Pekingben, 
Nanjingban és Xiamenben. 
 
 
Dr. Borsi Attila János, egyetemi adjunktus 
(BTK, Szabadbölcsészet Tanszék) 
 
A Váci Egyházmegye Credo-Háza ad otthont, az immár harmadik Teológiai sorozat 
a felekezetek közötti párbeszéd jegyében elnevezésű előadás sorozatnak, 
amelynek keretében 2018. november 20-án Dr. Borsi Attila János egyetemi 
adjunktus (Szabadbölcsészet Tanszék) tartott előadást Az úrvacsora református 
értelmezése és gyakorlata címmel.   
 

Dr. Faludy Judit, egyetemi docens 
(BTK, Szabadbölcsészet Tanszék) 
 
Az MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjteményről 2018. június 27-én a 
WeloveBudapest.hu oldalán jelent meg  Így alkottak a betegek a Lipótmezőn – Az 
MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjteményében jártunk  címmel, majd 2018. július 
18-án Az OPNI művészete: Sikoltó szörnyeket és ijesztő torzókat is alkottak a 
sárgaház betegei  – Megnéztük az MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjteményét 
címmel  egy-egy ismertetés. Ennek köszönhetően a gyűjteménybe rengeteg 
látogató érkezett, akik nagy részét Faludy Judit,  a BTK oktatója vezette körbe 
(220 fő). A gyűjtemény kizárólag szakmai vezetés mellett tekinthető meg – az 
egyetem hallgatói közül is többen jelezték érdeklődésüket. A  Klubrádió 2018. 07.07-i adásában a 
gyűjteményről Perenyei Mónikával, a gyűjtemény vezetőjével és Faludy Judittal Kun Zsuzsa 
beszélgetett. 
Az említett cikkek itt és itt érhetők el.  

itt
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/az-opni-muveszete-sikolto-szornyeket-es-ijeszto-torzokat-is-alkottak-a-sargahaz-betegei/
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2019. január 27-e, a Holokauszt nemzetközi emléknapja köré szervezve, Faludy Judit válogatásában 
és rendezésében Fekete (Scher) Edit grafikus életmű-kiállítása nyílt meg a Klebelsberg 
Kultúrkúriában, amit a kurátor nyitott meg 2019. január 16-án. A kiállítás 2019. február 10-ig 
látogatható. Bővebb információ az alábbi linken  olvasható. A kiállítással kapcsolatban Faludy Judit 
2019.01.18-án a Klubrádió vendége volt, Váradi Júlia Café Péntek című műsorában. 
 

Prof. Dr. Szabó András, egyetemi tanár 
(BTK, Magyar Nyelv-, Irodalom-és Kultúratudományi Intézet) 
 
Szabó András 2018. december 3-án előadást tartott a Selye János Egyetem 
Tanárképző Kar Biológia Tanszéke és a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács 
nemzetközi konferenciáján, amelynek címe „A Rákócziak történetének 
interdiszciplináris kutatási eredményei”. Az előadás címe: Rákóczi Zsigmond és 
családja.  A konferenciáról szóló beszámoló és fényképek itt olvashatók.  
 
 
Prof. Dr. habil. Szakály Sándor, tanszékvezető, egyetemi tanár 
(BTK, Történettudományi Intézet) 
 
 
1498-ben II. Ulászló király Somogy vármegyének címert adományozott. Erre az 
521 éve lezajlott történelmi eseményre emlékezve a Somogy Megyei Közgyűlés 
Megyehetet szervezett. Az ünnepségsorozat keretén belül 2019. január 8-án a 
kaposvári Vármegyeház Dísztermében előadást tartott Szakály Sándor  Akik hírét 
vitték Somogynak – 44-esek a Nagy Háborúban címmel. 
 
A VERITAS Történetkutató Intézet és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 
Trianon és a magyar felsőoktatás címmel konferenciát szervezett a 2017 nyarán indított, négy évig 
tartó, Trianon magyar felsőoktatásra gyakorolt hatását, illetve az 1920-as numerus clausus-törvény 
megszületését és következményeit vizsgáló  projekt keretein belül.  Ezúttal az eddig elvégzett 
kutatások során feltárt adatokat prezentálták a nagyközönség számára. A tudományos tanácskozást 
Vajda Tamás elnök (Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség) és Szakály Sándor főigazgató nyitották 
meg. 
 
2019. január 18-án, a Petőfi irodalmi Múzeumban mutatták be vitéz lófő nagybaczoni Nagy Vilmos 
Fateful Years (Végzetes évek) címmel megjelentetett angol nyelvű önéletrajzát.  A bemutatón egy 
angol nyelvű kerekasztal-beszélgetés is zajlott a kötetről, melynek többek között Szakály Sándor is 
résztvevője volt.  
 
A Váci Polgári Est rendezvénysorozat következő meghívottja Szakály Sándor volt január 24-én. Az 
eseményen köszöntőt mondott: Fördős Attila polgármester, a házigazdák Fábián Fédra és Rétvári 
Bence államtitkár voltak.  
 
A Raoul Wallenberg Egyesület január 29-én, a Kossuth Klubban rendezte meg a második történészi 

vitanapot Horthy Miklós kormányzó neve által fémjelzett korszakról. A kerekasztal-beszélgetésen 

felkért szakértőként részt vett Szakály Sándor is.  

 

http://www.kulturkuria.hu/viewContent.php?category=15&event=43107
http://pf.ujs.sk/hu/fooldal/6147-a-rakocziak-toertenetenek-interdiszciplinaris-kutatasi-eredmenyei.html

