A Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont tevékenysége
A már majdnem másfél éve megalakult Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpontban két
kutatóintézet és több kutatócsoport kezdte meg a tevékenységét a nagykancellári jóváhagyás
óta. COVID pandémia időszaka alatt az online konferenciák szervezésére volt mód. A
Kutatóközpont egy-két főállású, illetve részállású kollégával rendelkezik, mindenki más
szakmai és keresztényi elhivatottságból, puszta lelkesedésből vesz részt a munkában, bármiféle
ellenszolgáltatás nélkül. Az egyéves érfordulónkra az MTVA kulturális 5-ös csatornája interjút
készített velem,1 s a Magyar Hírlap is beszámolt eddigi tevékenységünkről.2
I. Kutatóintézetek
1.) A Csath Magdolna professzor asszony vezette „Gazdaságfejlesztés- és Kisvállalkozáskutatási és Továbbképző Intézet” egészen nagyszabású kutatást folytat a hazai mikro-, kis- és
középvállalkozások helyzetének megismerésére, kiemelten a családi vállalkozásokat a
fókuszba helyezve.3 A katolikus egyház társadalmi tanítása nagyra értékeli e szektor
jelentőségét, értékteremtő és megtartó szerepét.
Jelentős munka volt a kis-és családi vállalkozások körében végzett kérdőíves és interjús
felmérés. Ennek eredményeinek kiértékelése, azok konklúzióinak levonása megtalálható az
intézet honlapján.4 A professzor asszony az elmúlt időszakban több szakmai megbeszélést
szervezett, számos tanulmányt, illetve cikket írt, tucatnyi interjút adott, konferenciaelőadásokat
tartott, hogy e rendkívül fontos témát tudományos eszközökkel leírja, a mélyen fekvő okokat
kifejtse, s ezeket a szélesebb közönséggel megismertesse, abban is bízva, hogy a családi
vállalkozásokban - és általában az MKKV szektorban - rejlő nemzetgazdasági erőt
megismertesse, értékeiket pedig még jobban megszerettesse az érintett döntéshozókkal.5 A
tudományos disszemináció keretében e kutatási eredményeket eljuttattuk a megyei ipari és
kereskedelmi kamarák vezetőinek, akik közül többen is pozitívan reagáltak a további
együttműködés lehetőségeit keresve.
2.) A „Viktor Frankl Kutatóintézet” vezetője, Alexander Batthyany professzor a koncentrációs
táborokat túlélt világhíres bécsi pszichiáter, Viktor E. Frankl által létrehozott, az emberi élet
értelmét minden élethelyzetben kereső „logoterápiát” és annak alkalmazhatóságát kutatja. A
logoterápia és egzisztencia analízis egy olyan pszichoterápiás irányzat, amely területen végzett
kutatási eredmények különösen azok esetében mutatja a legnagyobb jelentőségét, akik a
legnehezebb élethelyzetekben vannak. Így a professzor e kutatóintézet vezetőjeként kutatta és
tanulmányt írt többek között a demens emberek halál előtti lucid állapotait vizsgálva. Az
1

Itt nézhető vissza 42:55 perctől: https://mediaklikk.hu/video/libretto-2021-05-03-i-adas/
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20210519-emberszagu-tudomany
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Ez egészen egyedülálló új szemléletmód a hazai közgazdaságtudományban és felbecsülhetetlen jelentőségű
nemzetünk számára, hiszen e kisebb vállalkozások, köztük a családi vállalkozások adják mindenhol, s így nálunk
is nemcsak a gazdasági teljesítmény zömét, hanem teremtik és tartják meg a munkahelyeket, és számos módon
erősítik nemzetünk gazdaságát, valamint helyi, illetve regionális szinten a társadalom humán tőkéit. Ennek ellenére
nincsenek nálunk eléggé megbecsülve, nem is ismerik kellően a helyzetüket és számos teendő van még, hogy a
pozíciójuk, szerepük megerősítésre kerüljön, ilyen módon erősebb családokat és ennek következtében
robusztusabb polgári társadalmat létrehozva, amely téren van tehát még bőven teendőnk.
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Ezen oldalon alul: https://ppke.hu/kutatas/szent-ii-janos-pal-papa-kutatokozpont/gazdasagfejlesztes-eskisvallalkozas-kutatasi-es-tovabbkepzo-intezet
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A Katolikus Rádiónak adott interjújában Csath Magdolna a magyarországi kisvállalkozások és így a családi
vállalkozások járvány alatti helyzetét elemzi, tágabb perspektívában. Meghallgatható itt:
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=17&mev=2021&mho=05&mnap=25&mora=17&mpe
rc=04
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UNICEF megbízásából kézikönyet írt a háború és a természeti katasztrófa sújtotta övezetben
élő gyermekeknek számára. Több publikációt írt annak szükségességéről és azt érintő
felelősségünkről, hogy a közömbösséget és a relativizmust egyéni és társadalmi szinten
legyőzzük. „A közömbösség legyőzése” című legújabb kötetét több nyelven kiadták szerte a
világon. Több interjút adott és médiaszereplést vállalt a fentiek bemutatása végett. Az
Egyetemünkön zajló kutatómunkáját - ami teljes mértékben külföldi forrásokból finanszírozott
-, világszinten nagy figyelemmel kisérik és nagyra értékelik. Könyveit több nyelvre lefordítják
és kiadják a világ több országában. Az intézetvezetői kinevezése után adott interjúja itt
olvasható: https://romkat.ro/2020/11/29/alexander-batthyany-megszolithatoak-vagyunk/ A
kutatóintézetének vezetőjeként tehát e nagyon rövid időszak alatt is számos publikációt írt és
tíz konferenciaelőadást tartott. Ezek között kiemelendő a Svájcban, az onkológiai
kongresszuson tartott előadása, amelyen a haldokló emberek számára segített a hit értékét és az
élet értelmét megvilágítani. Mindezen publikációk és előadások a tartalmuk rövid leírásával
megtalálhatóak a kutatóintézeténél.6
II. Kutatócsoportok:
A „Keresztény Filozófia Kutatócsoport” szervezésében került megrendezésre egy online
kerekasztalbeszélgetés Newman bíboros szellemi örökségét és a katolikus értelmiség szellemilelki megújulás esélyeit latolgatva hazánkban. Ezen bevezető eladást tartott a szárd teológiai
kar dékánja, Francesco Maceri professzor úr, aki nagy lelkesedéssel készült erre.7 A Magyar
Kurír ezt a beszámolót készítette az eseményről:
Kerekasztal-beszélgetést
tartottak
Newman
bíboros
szellemi
örökségéről.
A kutatócsoport továbbá két nagy nézettségű, könyvbemutatóval egybekötött online
kerekasztalbeszélgetést szervezett a logoterápia témakörében.8 November 19-én tartják meg az
Egyetemünk Hittudományi Karával közösen szervezett országos nagykonferenciájukat. E
nagyszabású eseményen, ami az MTA Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében
kerül megrendezésre, azt a kérdést fogják körüljárni, hogy létezik-e a manapság, s ha igen,
akkor mit tartalmaz a „keresztény filozófia” fogalma.9 December 10-én rendezik meg továbbá
nagyszabású nemzetközi konferenciájukat Karol Wojtyła pápa filozófiájáról a granadai
(Spanyolország) Edith Stein Filozófiai Intézettel együttműködésben.
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében a nagy múltú patinás,
s testületileg a Kutatóközpontunkhoz csatlakozott „Paulus Hungarus Erkölcsteológiai
Munkacsoport” „A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezése a pandémia idejében erkölcsi felelősség és a hit ereje dilemmái között” címmel szervezett online kerekasztalbeszélgetést.10
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http://ppke.hu/uploads/articles/2241046/file/Alexander%20Batthyany%20%20publik%C3%A1ci%C3%B3s%20lista%20(2021.10.01.).pdf
7
Maceri dékán előadása és az azt követő kerekasztalbeszélgetés itt nézhető vissza:
https://youtu.be/oMKVPRUBQiA
8
Visszanézhetőek innen: Viktor Frankl gondolatai hitről és Istenről - online könyvbemutató és kerekasztalbeszélgetés. https://www.youtube.com/watch?v=1UpaOtq84mM
Alexander Batthyány: A közömbösség legyőzése - online könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés.
https://www.youtube.com/watch?v=YSWC4P4HoaY
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Az előadók nyílt felhívás alapján jelentkeztek absztraktjaikkal a konferenciára. A programja itt található:
http://ppke.hu/uploads/articles/2241046/file/Plak%C3%A1t%20%20A%20kereszt%C3%A9ny%20filoz%C3%B3fia%20fogalma(2021.11.19.).pdf
10
Visszanézhető innen: https://youtu.be/U_f1Qf8xCwk

A „Krisztus Egyháza a történelemben” kutatócsoport pedig „Eucharisztia, Egyház, Isten
országa” címmel rendezett online kerekasztal-beszélgetést szintén a NEK-re való elméleti-lelki
felkészülést segítendő.11 A Magyar Kurír részletes beszámolója itt olvasható el:
Eucharisztia, Egyház, Isten országa – Kerekasztal-beszélgetést rendeztek a NEK-re készülve
Nagyon aktív volt a „Az igazságos háborútól a béke kultúrájáig” elnevezésű kutatócsoport,12
amely a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Vallás és biztonság” nevű kutatóműhelyével együtt
– és az NKE nagymérvű adminisztratív-technikai támogatásával - több, rendkívül magas szintű
nemzetközi konferenciát, kerekasztalbeszélgetést szervezett.13 Még ezek közül is kiemelkedik
a „Szeretetből szolgálni. Az Egyház karitatív tevékenysége” című, személyes és egyben online
részvételű, Esztergomban a Szent Adalbert Központban megrendezett nagyszabású
rendezvény.14
A „Katolikus Misztika Kutatócsoport” a Kutatóközpontunk igazi „ékköve”. Nagyon élénk
szellemi légkörben fordítják feszített tempóban magyarra a misztika neves hazai képviselői,
szerzetesek és civil teológusok egymással lelki és szellemi közösségben Szentviktori Richárd
A szemlélődésről c. művét, amely produktum nagy adósság törlesztése lesz a magyar nyelvű
katolikus lelki szakirodalomban. A munka első fejezetei nemsokára publikálva is lesznek. A
kutatócsoport október 22-én tartja éves konferenciáját „Teória, szemlélődés, misztika” címmel,
amelyen a szemlélődés filozófiai és teológiai hagyományai felől kísérlik meg a keresztény
misztika sokrétű, összetett valóságának megértését. Az előadók egy-egy terület országosan
elismert kiváló szakértői.15
A „Helyi közösségektől Isten városáig” elnevezésű kutatócsoport különlegessége, hogy a
legkiválóbb magyar vezető katolikus urbanistákat egyesíti, akik az e témát kutató teológussal,
Sághy Ádámmal dolgoznak együtt. Kifejezetten nagyon inspirálóak voltak a megbeszéléseik.
A Magyar Kurír ily módon számolt be az egyik nyilvános online kerekasztal-beszélgetésükről:
https://www.magyarkurir.hu/hirek/isten-varosa-ezen-vilagon-beszelgetes-teologia-es-azurbanisztika-metszespontjairol
A „Ius naturale” kutatócsoport kétnapos rendezvényként szervezte meg az immáron
hagyományos „Természetjog Napját”, ahol az idegennyelvű napon került sor a „természetjog
kiváló kutatója” címet tanúsító oklevelek átadására. Idén a külföldieknek járó oklevél Andrea
Padovani számára került odaítélésre. Sokat tett azért, hogy jobban megismerhessük egyes neves
középkori jogászok katolikus szellemiségét és természetjogi gondolkodásmódját.

Itt található meg a visszanézhető videója: https://www.youtube.com/watch?v=aEuNFBvm3BA
Mindezek a kutatócsoport vezetőjének, Ujházi Lóránd atyának szervezői tehetségét, s főként a nemzetközileg
elismert szakmai kvalitásait dicsérik, hogy ilyen nagy kaliberű előadókat tudott sikerrel invitálni ezen alkalmakra.
Ő mellette hasonlóképen ki kell emelni Speidl Bianka, a kutatócsoport tudományos titkárának társkutatásszervezői munkáját, aki szintén mozgósította nemzetközi szakmai kapcsolatait, s aki nélkül nem tudtak
volna e magas szintű nemzetközi konferenciák megvalósulni.
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E konferenciák és kerekasztalbeszélgetések adatai megtalálhatóak a kutatócsoport honlapoldalán:
https://ppke.hu/kutatas/szent-ii-janos-pal-papa-kutatokozpont/igazsagos-haborutol-a-beke-kulturaja-felekutatocsoport/
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Így számolt be erről a Magyar Kurír:
Szeretetből szolgálni – Az Egyház karitatív tevékenységéről rendeztek tudományos konferenciát
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A konferencia programja megtalálható itt:
https://ppke.hu/uploads/articles/2241046/file/Plak%C3%A1t_Te%C3%B3ria%2C%20szeml%C3%A9l%C5%91
d%C3%A9s%2C%20misztika.pdf
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A „Fenntartható mezőgazdaság - összhangban a teremtett világgal” kutatócsoport ez év
tavaszán kezdte meg a működését. Céljuk a fenntarthatóság hármas (társadalmi, környezeti,
gazdasági) kritérium-rendszere megvalósíthatóságának vizsgálata a mezőgazdaságban, a
Katolikus Egyház társadalmi tanításának szemszögéből.16 Az alapkérdésük az, hogy a
közgazdasági egyensúly-elméletek miért és hogyan vezetnek egyensúlybomláshoz az emberkörnyezet, egyén-közösség, valamint a test-lélek viszonyában. Ezen online szakmai
kerekasztalbeszélgetését szervezték meg: „Az élelmiszer vásárlási szokások változása
Magyarországon, különös tekintettel a rövid ellátási láncokban rejlő lehetőségekre és a ’Zgenerációra’.”17
Végezetül szeretnénk azt is kifejezni, hogy büszkék vagyunk arra, hogy a Rojkovich Bernadette
főorvos asszony vezette Magyar Bioetikai Társaság az együttműködő szakmai partnerünk.

Budapest, 2021. 10. 05.
Frivaldszky János
Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont vezetője
A Kutatóközpont honlapoldala:
http://ppke.hu/kutatas/szent-ii-janos-pal-papa-kutatokozpont
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A műhely részletes bemutatása az alábbi linken érhető el:
https://ppke.hu/kutatas/szent-ii-janos-pal-papa-kutatokozpont/fenntarthato-mezogazdasag-osszhangban-ateremtett-vilaggal-kutatocsoport/
17
A felvétel elérhető itt: https://www.youtube.com/watch?v=jyBnkS3O0HU

