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M E G H Í V Ó  

 

PÉCSI  LÁSZLÓ  (GENF) 

A  HIT  LÉLEKTANI  NEHÉZSÉGEI 

(Lélektani nehézségek, amelyek akadályoznak abban,  

hogy hitünket annak teljességében éljük) 

 

Időpont és helyszín: 2006. március 17., péntek, 19.30 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner 

Háza, Oberföhringer Str. 40, 81925 München 

Rendezők: MMI és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja 

Házigazda:  Pfitzner Rudolf pszichoanalitikus  
 

 

Előadónk 1929-ben Kalocsán pedagógus családban született. Középiskolai tanulmányait a Ka-

locsai Jezsuita Gimnáziumban folytatta 1939-től 1947-ig. 1947-ben belépett a Jézustársa-

ságba, és Budapesten a Manrézában elvégezte a kétéves noviciátust. 1949/1950-ben letar-

tóztatták és a Gyorskocsi, ill. Markó utcában bebörtönözték. 1951/1952-ben a Szegedi Hit-

tudományi Főiskolán megkezdte teológiai tanulmányait, de aztán állami nyomásra – mint a leg-

több szerzetesnövendéket – elbocsátották.  

Az 1956-os forradalom és szabadságharc után Nyugatra menekült. A jezsuiták akkoriban még 

pullachi Filozófiai Főiskoláján letette az ex universa philosophia vizsgát. 1957 és 1959 között 

a linzi és kalksburgi jezsuita középiskolai internátusokban nevelő. 1959-ben kilépett a jezsuita 

rendből, és pszichológiát tanult előbb a Bécsi, majd a Genfi Egyetemen; 1964-ben licenciátusi 

fokozatot szerzett. Ugyanebben az évben megnősült, házasságából két gyermek született. 

1964-től 1967-ig a világhírű Jean Piaget fejlődéspszichológus professzor tanársegédjeként 

dolgozott. 1967-től 1994-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig a Piaget Archívum megszervezé-

sével foglalkozott és a Marais Kollégiumban iskolapszichológusként működött. 1975-ben kapta 

meg a svájci állampolgárságot. 

Az Innsbrucki Tanulmányi Napokon 2005. október 14-én hasonló címmel nagysikerű előadást 

tartott.  

 

 

 
→ Közlemények a túloldalon 

 

 

  



Kedves Támogatóink és Barátaink!         München, 2006. március 2. 
 

 

Adományok  

 

A KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja hálás köszönettel nyugtázza ezúton is a 2005. évi 

adományokat. Az adakozóknak külön postáztuk az adóbevalláskor érvényesíthető bizonylatot. 

Bízva a munkánk iránti szellemi igényben, kérjük újból tisztelettel kulturális rendezvényeink 

anyagi támogatását, amely  „Müncheni csoport“ jeligével  a következő bankszámlára utalható 

át: LIGA Spar- und Kreditgenossenschaft, BLZ 750 903 00, Konto: 210 30 95. 

 

* 

 

„Hálószövő akció“ 

 

Örömmel észleljük, hogy egyre többen érintkeznek velünk rendszeresen email útján. Ezt a 

megbízható és költségkímélő módszert a jövőben hatékonyabban kívánjuk felhasználni pro-

gramjaink beharangozásához.  

 

Jelen műsorunkról kísérleti okokból még javarészt postai úton és emailben is tájékoztatjuk 

közönségünket. Kérjük, 

 szíveskedjenek villámpostán visszajelezni, hogy erre vagy egy másik email-címre kérik-e a 

jövőben meghívóinkat;  

 közöljék az esetleges postai címváltozásokat, mivel hagyományos címtárunkat is frissíteni 

szeretnénk; 

 írják meg email-címüket, amennyiben mai meghívónkat csak postán kapták meg. 

Mindhárom esetben forduljanak az MMI kulturális referenséhez, Busa Krisztinához: 

busa@ungarisches-institut.de.  

 

Ha változatlanul csak postán kérik meghívóinkat, kérjük, küldjék el címüket az MMI túloldali 

fejlécen látható postacímére vagy faxszámára.  

Köszönjük! 

 

* 

 

Műsorajánló 

az MMI és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportjának 2006. évi előadássorozatából:  

 május 12.: ERDŐS György (Newcastle): Egyéni faji előítélet – intézményes rasszizmus 

 május 19.: GYENGE Enikő (Budapest): „Az igaz hitben végig megmaradgyunk / Noha ez föl-

dön szükség nyomorognunk”. Lajtha László zeneszerző, népzenekutató (1892-1963) pálya-

képe. Előadás kép- és hangdokumentumokkal. Díszvendég: ERDÉLYI Zsuzsanna (Budapest), 

Kossuth- és Európa-díjas néprajzkutató, Lajtha egykori munkatársa 

 június 23.: SOMFAI Béla SJ (Szeged): Homoszexualitás – a keresztény etika dilemmája 

 október 6.: VALACHI Anna (Budapest/Kaposvár): „Rám tekint, pártfogón, e század?” 

József Attila az utókor tükrében 

 

További rendezvények szerkesztés alatt. 

 

MMI és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja 


