
 

 

Tudományról - közérthetően 

Sikeresen zajlott le a Károli Gáspár Református Egyetem RefCOO - Református 

Művelődésért Kutatóműhelye által útjára indított Marslakók című 

tudománynépszerűsítő programsorozat első két rendezvénye. A világhírű, külföldön 

komoly tudományos karriert befutott magyar vagy magyar gyökerekkel rendelkező 

kutatók életpályáját bemutató sorozat házigazdája Vecsei H. Miklós, helyszíne az 

Átrium Színház volt. 

2019. március 20-án indult útjára a Károli Gáspár Református Egyetem RefCOO – 

Református Művelődésért Kutatóműhelye által szervezett Marslakók című 

tudománynépszerűsítő sorozat az Átrium Színházban. A sorozat rendezvényein egy-egy 

világhírű magyar kutató pályájának legfontosabb állomásait, valamint tudományos 

munkásságát ismerhetik meg az érdeklődők. A Marslakók programsorozat célja, hogy a 

közönség tagjai - hallgatók, idősek, diákok egyaránt - közérthető nyelven, minél 

befogadhatóbb formában ismerhessék meg a legnépszerűbb tudományos diskurzusokat. A 

beszélgetések házigazdája Vecsei H. Miklós Junior Prima-díjas író, színművész.  

A Marslakók első, március 20-i rendezvényének (S01E01) vendége Barabási Albert-László 

világhírű hálózatkutató, a Barabási-Albert modell kidolgozója, tudományos bestseller író, a 

Behálózva és A képlet című könyvek szerzője volt. A programsorozat május 16-án 

folytatódott, a második alkalom (S01E02) során Vecsei H. Miklós Márka Szabolccsal, a 

gravitációs hullámok létezését igazoló Nobel-díjas kutatócsoport magyar tagjával, a Columbia 

Egyetem asztrofizikusával beszélgetett. A rendezvények sikerét mutatja, hogy már hetekkel a 

beszélgetések időpontjai előtt elfogytak a jegyek. A sorozat 2019 őszén folytatódik, az 

elkövetkezendő rendezvények vendégei lesznek: Bánffy Eszter, régész, az MTA doktora, a 

Német Régészeti Intézet frankfurti kutatóintézetének első külföldi és női vezetője, az MTA 

BTK Régészeti Intézetének tudományos tanácsadója, az MTA doktora; valamint 

Csíkszentmihályi Mihály, Széchenyi-díjas magyar-amerikai pszichológus, a flow-élmény 

pszichológiai koncepciójának megalkotója, a Cleremont Graduate University Pszichológia és 

Menedzsment tanszékének professzora, az MTA külső tagja. 

RefCOO – Református Művelődésért Kutatóműhely 

A kutatóműhely tevékenységének célja, hogy programjaik során olyan, egymástól távolinak 

tűnő területeket tudjanak összekötni, mint a tudomány, a vallás, a magas- és a popkultúra, 

valamint a közélet világa. A Marslakók programsorozat mellett a kutatóműhely állandó 

rendezvénysorozata a KONFESZT Közéleti Kollégium, amely során egy hétvége alatt a 

fiatalok számukra érdekes és releváns témákat neves szakértők segítségével ismerhetnek meg, 

valamint a Károli Históriás Vitaestek, amelynek célja, hogy a magyar őstörténetet és a 

középkor vitatott kérdéseit körüljárva élő vitában szembesítsék egymással a közszájon forgó 

mítoszokat, modern kutatási eredményeket és népszerű különvéleményeket. 


