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EGYETEMÜNK VEZETÉSÉNEK, ILLETVE MUNKATÁRSAINAK DECEMBERI SZEREPLÉSEI 
 
 
 
 
Prof. Dr. Balla Péter rektorhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár 
(HTK, Újszövetségi Tanszék) 
 
Prof. Dr. Balla Péter rektorhelyettes úr 2021. december 26-án vasárnap 
délelőtt igehirdetéssel szolgált a Budapest-Szabadság téri Református 
Egyházközségben. 
 
 
 
Dr. Bognár Zalán tanszékvezető egyetemi docens  
(BTK, Új- és Jelenkori Történeti Tanszék) 
 

2021. december 23-án, a magyarországi német származású, munkaképes 
korú férfiak és nők szovjetunióbeli munkára hurcolását kimondó 0060-as 
végrehajtási parancs megjelenésének 77. évfordulóját követő napon a 
Klubrádió Másrészről című műsorában Rózsa Péter műsorvezetővel a szovjet 
fogság fajtáiról, számairól, okairól, eseményeiről beszélgetett, illetve vitázott Bognár Zalán, a 
KRE BTK TTI tanszékvezető docense Stark Tamás történésszel, az Eötvös Loránd Kutatási 
Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársával. 
Az adás meghallgató: az alábbi linken. 
 
2021. december 26-án a Karc FM Farkasverem című közéleti magazinjában Belénessy Csaba 
műsorvezetővel Bognár Zalán és egykori károlis tanítványa, Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet 
Bizottságának elnökhelyettese beszélgetett a második világháború alatt és után ítélet nélkül 
és ítélettel szovjet fogságba vetett civilek százezreinek társadalmi csoportjairól, az 
elhurcolások indokairól, a téma kutathatóságáról és mai magyar társadalmunkban ezeknek az 
ismereteknek a hiányos voltáról és ennek okairól. 
Az adás meghallgató: az alábbi linken. 
 
2021. december 27-én a Magyar Nemzet hétfői számában jelent meg interjú Tengernyi 
áldozat, töredéknyi ismeret címmel Bognár Zalánnal – aki a Magyar Nemzeti Levéltár 
keretében nemrég létrejött Gulag- és Gupvikutató Intézet (GGKI) igazgatója is –, valamint 
károlis PhD-hallgatójával, Makra Mónikával, a GGKI tudományos kutatójával a Gulag- és 
Gupvikutatás helyzetéről, céljairól, feladatairól, a Magyar Nemzeti Levéltárban e témában 
fellelhető irategyüttesekről, valamint e sokáig elhallgatott témának a mai napig élő jelentős 
társadalmi érdeklődéséről. 
A cikk megtalálható: az alábbi linken. 
 
 
 
 
 
 

https://www.klubradio.hu/archivum/masreszrol-2021-december-23-csutortok-1300-22030
https://karcfm.hu/archiv/farkasverem-2021-12-26-0900-1000/
https://magyarnemzet.hu/belfold/2021/12/tengernyi-aldozat-toredeknyi-ismeret-2
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Dr. Makkai Béla egyetemi docens  
(BTK, Történettudományi Intézet)  
 
2021. december 2-án Dr. Makkai Béla CSc. előadást tartott Magyarok 
temetője – Ó-Románia. A regáti magyarság a dualizmus kori 
nemzetpolitikában címmel a Klebelsberg Kastélyban. 
Az előadásról bővebben ide kattintva olvashatnak. 
 
 
 
Prof. Dr. habil. Szakály Sándor egyetemi tanár 
(BTK, Új- és Jelenkori Történeti Tanszék) 
 
Szakály Sándor Huszárokról, hitelesen című recenziójában olvasható: 
„Szabó Péter és Szebenyi István könyve méltó emléket állít egy 
múltbéli csapatnem katonáinak – A szerzőket a valóság bemutatása 
iránti vágy vezeti”. A 2021. december 21-én megjelent Magyar Hírlap 
cikk ide kattintva tekinthető meg. 
 
A 2021. december 13-án megrendezésre került Talpra állás Trianon után című konferencián 
elhangzott előadások – köztük Szakály Sándor Nemzeti Hadseregből magyar királyi Honvédség 
című prezentációja – ide kattintva megtekinthető. 
 
A Hír TV Szélesvásznú történelem 2021. december 11-én adásba került műsorának vendégei: 
Kelecsényi László filmtörténész és Szakály Sándor történész voltak. Téma: Mamcserov Frigyes 
1963-as filmje, a Mici néni két élete.  
A műsor ide kattintva tekinthető meg. 
 
 
Dr. Lovász Irén egyetemi docens  
(BTK, Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet)  
 
A Csak Tiszta forrásból sorozat záró alkalmával Dr. Lovász Irén Kossuth-díjas 
népi énekes, néprajzkutató Világosítsa meg sötétes házamat – adventi, 
karácsonyi, újévi énekek a magyar néphagyományban címmel tartott 
előadást és egyházzenei áhítatot 2021. dec. 11-én, szombaton este fél 8-tól 
a Belvárosi Ferences templomban.  
Az előadásról bővebben ide kattintva olvashatnak. 
 
 
Dr. Nagy Judit egyetemi docens  
(BTK, Anglisztika Intézet)  
2021. december 16. és 22. között Dr. Nagy Judit a BTK Anglisztika Intézet docense, nemzetközi 
dékánhelyettes kutatóúton járt a kanadai Montréálban. Kutatómunkája során hét koreai-
kanadai keresztény gyülekezetet keresett fel és gyűjtött anyagot ezen egyházak történetéről, 
a gyülekezet tevékenységéről, kitérve az újonnan érkező bevándorlók integrálására, valamint 
a pandémia okozta nehézségeikre is. Ezen felül interjút készített Christina Park koreai-kanadai 
írónővel is, akit a diaszpórával kapcsolatos tapasztalatairól és a The Homes We Build on Ashes 

https://klebelsbergkastely.hu/esemeny/tortenelmi-eloadas-magyarok-temetoje-o-romania-a-regati-magyarokrol/
https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20211221-huszarokrol-hitelesen
https://mki.gov.hu/hu/konferenciak-hu/talpra-allas-trianon-utan-hu
https://www.youtube.com/watch?v=9HoVrMBE-So
http://pestiferences.ferences.eu/2021/11/27/lovasz-iren-adventi-karacsonyi-ujevi-enekek-a-magyar-nephagyomanyban/?fbclid=IwAR2TMvo10EirGBorYOwxYDx2vHRYT5EkBf6-OGKVzu3hRM1OTHuSmwBxZJg
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c. regényéről kérdezett. Dr. Nagy Judit találkozott még Felicia Mihali román származású 
kisebbségi írónővel is (Hashtag Éditions), egy kanadia kisebbségi női jogokkal foglalkozó 
szervezet munkatársával és anyagot gyűjtott a Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BANQ) a kutatási témájában gazdag forrásanyaggal rendelkező könyvtárában. 
 
Dr. Sárközy Miklós egyetemi docens  
(BTK, Ókortörténeti és Segédtudományi Tanszék)  
Magyarország bakui nagykövetsége javaslatára és logisztikai 
támogatása mellett, Azerbajdzsán Kulturális Minisztériuma dr. 
Sárközy Miklóst, a Károli Gáspár Református Egyetem Ókortörténeti 
és Segédtudományi Tanszék docensét hívta meg arra a Nizami Ganjavi 
költő születésének 880. évfordulójára rendezett konferenciára, 
amelyet 2021. november 24-26. között rendeztek Bakuban. Sárközy 
Miklós a konferencia második paneljében adott elő, másnap pedig a 
harmadik panel levezető elnöki feladatait látta el. Sárközy úr előadása 
Nizami Ganjavi és fogadtatása a magyar és közép Európai intellektuális körökben a 19-20. 
században (angolul) címmel hangzott el. 
Az előadásról részletesebben ide kattintva olvashatnak. 
 
 
Dr. Szabó Zsolt egyetemi docens  
(ÁJK, Alkotmányjogi Tanszék) 
Dr. habil. Szabó Zsolt egyetemi docens (Alkotmányjogi Tanszék) írása 
megjelent a Confessio friss számában, melyet ide kattintva olvashatnak. 

https://btk.kre.hu/index.php/1681-sarkozy-miklos-sikeres-szereplese-a-bakui-konferencian.html
https://confessio.reformatus.hu/v/818/

