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Az ember egész élete során 
művelődik
A tanulás nem kizárólagosan a fiatalok ügye.
A belső érettség és az életbölcsesség lehetővé teszik 
több olyan eset jobb megértését, amelyek a fiatalok 
számára gyakran érthetetlennek tűnnek.

Az ember egész élete során tanul, gyakorlatilag – a 
személyes tapasztalatokon, problémákon keresztül, 
amelyekkel szembe kell néznie, de elméletileg is – 
olvasás által, egyéni tanulmányokkal otthon, esetleg 
csoportokban, tanfolyamokon, szemináriumokon, akár 
egy fakultáson.

Fogadja el meghívásunkat, és jelentkezzen tanulni a 
Nagyszombati Egyetem pozsonyi székhelyű Teológiai 
Karán a Szabadegyetem-programon belül, amely a 
budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi 
Főiskolával együttműködve kerül megszervezésre.

Az ismeret elmélyíti a személyes 
hitet
Filozófia, teológia, egyháztörténelem, szakrális 
művészet…

Ezek a bonyolultnak tűnő kifejezések óriási 
mennyiségű gyakorlati bölcsességet rejtenek 
magukban.

> Segítenek megérteni a liturgiát és helyesen átélni 
 a szentségi életet.
> Bevezetnek az Egyház jelentős eseményeinek 
 és döntéseinek történelmi összefüggéseibe. 
> Érthetővé teszik számunkra a Szentírás jelképes   
 nyelvét.
> Megmagyarázzák az Egyház dogmatikus    
 kijelentéseit.
> Bemutatják az őskeresztény szentek elfelejtett   
 élettörténetét.

Közös találkozások
Egy közösség alakul ki, amelynek tagjai évről évre 
találkoznak a Szabadegyetem-programon belül, olyan 
emberek közössége, akik különféle szakmával 
rendelkeznek, különböző élettapasztalataik vannak, s 
így eltérő nézeteik is az életre és a hitre. Ennek a 
sokszínűségnek köszönhetően az előadások és 
diszkussziók a kölcsönös gazdagodást szolgálják.

Lelki vezetés
Minden találkozás alkalmával lehetőség lehetőséget 
biztosítunk magyar szentmisén való részvételre, 
valamint lelkiatyával történő beszélgetésre.



A tanfolyam rövid leírása
Általános bevezetést nyújtunk az Ószövetségbe. 
Bemutatjuk a Pentateuchus tartalmát Isten alapvető önkinyilatkoztatásairól, a 
kinyilatkoztatás minden embert érintő legfontosabb szabályairól. A választott 
népnek adott Tízparancsolat az út, hogy minden nemzet megismerje az egyetlen 
igaz Istent. 

A próféták tanítása a bölcsességi irodalommal együtt Isten ígéreteinek kifejtését 
jelentik, ugyanakkor felhívást a bűnbánatra és belső megújulásra.
Az Újszövetség az ígéretek beteljesülése Jézus Krisztusban, aki úgy jött közénk, mint 
az emberek Szabadítója, hogy megszabadítson a bűntől és haláltól, és elvezessen az 
igazi életre és szabadságra.

A hit inkulturációja összekapcsolja ezeket a dimenziókat a nemzetek kultúrájával. 
A dogmatika, mint praktikus tudomány bemutatja az üdvösségtörténetet a 
teremtéstől, Jézus Krisztus megváltó halálán és feltámadásán, a mariológián, a 
Szentlélek működésén keresztül, egészen az eszkatológiáig. 

A szentségek az élet forrásai. A liturgika lehetővé teszi a szentségek fogalmának és 
lényegének jobb megismerését, széles körben bemutatja a gyakorlati részvételt 
ezekben az életadó titkokban: a keresztény beavatás szentségeitől – a keresztségtől, 
bérmálástól, Oltáriszentségtől kezdve, a bűnbocsánat szentségén és betegek 
kenetén keresztül az egyházi rend és házasság szentségéig.

A szentelmények és a népi vallásosság, főként a rózsafüzér és a Jézus Szíve-tisztelet a 
megszentelődés további formáit jelentik.

A plébánia, mint az Egyház alapsejtje lehetővé teszi a lelki élet kibontakozását 
karizmatikus közösségekben, az új evangelizáció inspiráló rendezvényeiben, az 
idősek bevonásával is.

Az erkölcsteológiai előadásokon megismerhetik annak célját, fejlődését, forrásait. 
Megtanulhatnak helyesen megkülönböztetni a Törvény és a lelkiismeret alapján, 
tudatosíthatják a bűn szerencsétlenségét és a megmenekülést a bűnbánatban a 
Tízparancsolat segítségével, valamint felfedezhetik a Krisztus-követésben a 
keresztény élet alapját és összefoglalását. 

A történelem, mint az élet tanítómestere rámutat az ember, a társadalmak és 
nemzetek nagyságára és nyomorúságára az egyes korszakokban, az Egyház születése 
óta napjainkig.

Nagy örömmel várjuk azon magyar és magyarul tudók jelentkezését, akik érettségi 
vizsgával rendelkeznek és betöltötték negyvenedik életévüket. Nem számit, hogy 
nyugdíjas-e vagy még dolgozik. Mindenkit szívesen látunk. Alacsonyabb életkor 
esetén lehetőség van ún. dékáni kivételt kérni.

A Szabadegyetem előadásainak témái
Az előadások és különböző témák  úgy vannak felépítve és összehangolva, hogy a 
résztvevőkkel megismertessék a katolikus teológia alapjait különálló és egymáshoz 
kapcsolódó egészében.

Egyéves teológiai és biblikus tanulmány
Az alábbi tárgyakkal fogunk tematikusan foglakozni:

> Szentírás,

> spiritualitás,

> erkölcstan,

> egyháztörténelem,

> liturgika,

> dogmatika



Meddig tartanak a tanulmányok a 
Szabadegyetemen?

A tanulmányok egész ideje egy év.

Időigényesek a tanulmányok?

Minden akadémiai év téli (október – január) és nyári 
(február – május) szemeszterből áll.
Az év folyamán hat szombaton lesz alkalmunk 
találkozni.
A Szabadegyetem hallgatója minden szemeszterben 
három szombaton látogatja a Nagyszombati Egyetem 
Teológiai Karát Pozsonyban.
Minden szombaton nyolc előadásra kerül sor, az 
előadások 45 percesek.
A szemeszter végén a hallgató egy munkát ad le, amit 
olyan témából ír, amely leginkább érdekli és 
megszólította őt. 

Ami az anyagiakat illeti

A tandíj egy akadémiai évre 40 €.
Ez az összeg ugyan nem fedezi a tanulmányok 
megszervezésével kapcsolatos összes kiadást, 
igyekszünk, hogy a Szabadegyetemen folytatott 
tanulmányok mindenki számára elérhetőek legyenek. 
Ezt az összeget mindig az akadémiai év megkezdése 
előtt kell befizetni a fakultás folyószámlájára történő 
banki átutalással vagy postai pénzutalványon. (A 
számlaszám és a variábilis kódszám a tájékoztató hátsó 
oldalán található.)

Hogyan lehet jelentkezni?

Lehet személyesen jelentkezni Ing. Fabianová 
Miroslavánál a dékáni hivatalban, illetve postán vagy 
e-mailben küldött kérvény útján. A kérvényt 
honlapunkon találják, valamint a Teológiai Kar 
pozsonyi épületének portáján (Kostolná 1, Bratislava). 
A beiratkozáson, amely általában októberben történik, 
szükséges felmutatni a tandíj befizetéséről szóló 
igazolást.

Miért ajánljuk a magyar nyelvű Szabadegyetemen?

A Nagyszombati Egyetem Teológiai Kara, csakúgy, mint a budapesti Sapientia 
Szerzetesi Hittudományi Főiskola felsőfokú tanulmányokat kínál filozófia és 
teológia szakon, továbbá a családról szóló tanításról, a családra irányuló szociális 
munkáról fiataloknak (laikusok, papok, szerzetesek, szerzetesnők számára), akik 
professzionális munkára készülnek. 

Ezzel azonban a tanulmányi szakok kínálata nem végződik. Gondolunk az érett 
korú emberekre is, akik már kiépítették karrierjüket különféle szakmákban, vagy 
már talán nyugdíjasak, gazdag élettapasztalattal rendelkeznek, de továbbra is él 
bennük a vágy, hogy több mindent megismerjenek, jobban megértsék az őket 
körülvevő világot, az ember bensőjét.

Éppen az ilyen emberek számára kerül megszervezésre a Szabadegyetem a 
Nagyszombati Egyetem Teológiai Karán Pozsonyban, együttműködve a budapesti 
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával. Megfelelő formában szeretnénk 
hozzáférhetővé tenni a hallgatók számára azokat az ismereteket, amelyek 
hozzásegíthetnek személyiségük fejlődéséhez, a kulturális-vallási és nemzeti 
örökség mélyebb megértéséhez, hogy választ tudjanak adni a jelen kor 
problémáira és kihívásaira, s így az egész társadalom javát szolgálják.


