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43. hét 

 

• 2014. október 20. hétfő 16 óra Kisterem, MTA Székház 

író, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes 

tagja akadémiai székfoglaló előadására kerül sor. 

Az előadás címe: „A humanista kultúrakorszak elenyészésének epikai és 

történeti formaváltozatai” /Proust/Sebald - Croce Jan Assmann/ 

„A különböző kulturális korszakok szerkezete hasonló: újabb értékek-
fogalmak születnek, - emelkedés, csúcspont, idővel alkony, elenyészés. A 
humanista korszak hosszantartó szakaszai, csúcsai utáni alkonyában és 
mai  elenyészésében önmagában nincs újdonság. Mégis, miben van? A 
korábbi változó korszakok megőrizték az antik alapértékeket, 
alapfogalmakat. Például a jót, a szépet, az igazat, a hasznosat. Ezek 
sorvadnak el a huszadik-huszonegyedik század újdonságaiként, s kérdés, 
hogy az Idő hoz-e magával másféle, hosszabb távon érvényesülő stabil 
értékeket-fogalmakat. 
A változás mögött a huszadik század, az ezredforduló megrázó eseményei 
állnak. 
Miként született meg kezdeti hatásukra már száz éve, még a paradicsomi 
múltat felidéző prousti emlékezetpoétika, s ennek új regényformációja? 
Milyen változásokat hozott az ezredfordulóra Sebald már a traumatikus 
múltat felidéző emlékezettana, regényformája? 
Milyen alapértékek-fogalmak jellemezték száz éve a történészi 
megközelítéseket, s milyen újabb nézőpontok, fogalmak jelentek meg az 
ezredfordulón? 

                 Mit jelentenek a címben foglaltak a ma alkotóművészei számára?” 

 

 

• 2014. október 21. kedd 17 óra Tudásközpont (Pécs) 

 

: Pillanatragasztó című kötetének dedikálással 

egybekötött bemutatójára kerül sor. 

 
https://hu-hu.facebook.com/events/383593741794674/ 
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• 2014. október 22. szerda MUSEUM OF THE CITY OF NEW YORK 

 

A YIVO INSTITUTE FOR JEWISH RESEARCH és a 

MUSEUM OF THE CITY OF NEW YORK 

„LETTERS TO AFAR” című multimédia installációját 

mutatja be 2015. március 22-éig.  

„A multimédia kiállítás magánfelvételeken alapul, amelyeken New York-i 
zsidók örökítették meg az utókornak látogatásaikat Lengyelországban a 
20-as, 30-as években. A filmkockák megmutatják a hétköznapokat és a 
családok találkozásait a városokban és falvakban, egy kultúrkör teljes 
számkivetését.” 

http://www.mcny.org/exhibition/letters-to-afar 

 

• 2014. október 22. szerda 18 óra Magyar Írószövetség 

Pomogáts Béla irodalomtörténész 80. születésnapja alkalmából köszöntőt 

mond . 

http://www.iroszovetseg.hu/pomogats-bela-koszontese/ 

 

• 2014. október 24. péntek 19 óra Kodály Központ (Pécs) 

 

A Dobra János vezette Budapesti Tomkins Énekegyüttes Rachmaninov 

műveiből válogat. A koncertet  és fia Kocsis Krisztián 

zongorajátéka színesíti.  

 

(A Zeneszüret Fesztivál programja). 

 
http://www.kodalykozpont.hu/kodalykozpont_program/A_Budapesti_Tomkins_Enekegyuttes_Rach

maninov_hangversenye/2014-10-24/19:00 
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