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PROGRAM

Rektori megnyitó

Pázmány-napi szakmai előadás
„Látható és láthatatlan gyerekek”
Tausz Katalin professor emeritus 

(ELTE TáTK)

„Doctor et professor honoris causa” címek adományozása
Közreműködik az ELTE Bartók Béla Énekkar

A járványügyi helyzetre tekintettel az ünnepséget online közvetítéssel tartjuk. Örömünkre szolgálna, ha ese-
ményünket az alábbi linken található információk alapján figyelemmel követné:

https://www.elte.hu/content/pazmany-nap.e.13529

Dr. Borhy László
akadémikus, rektor

PÁZMÁNY DAY GENERAL ASSEMBLY 
OF THE SENATE OF  EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY

Date: 7 May 2021, 10.00 a.m.

PROGRAMME

Opening speach by the Rector

Pázmány Lecture
“Visible and invisible children”

by Katalin Tausz  professor emeritus

The University hands out “Doctor et Professor Honoris Causa” awards

Contribution by the ELTE Béla Bartók Choir 

Due to the epidemiological situation, the ceremony is going to be held as an event streamed online. It would 
be our pleasure if you could join the event online, following information at the link below.

https://www.elte.hu/content/pazmany-nap.e.13529

Dr. László Borhy 
academic, rector



Pázmány-nap

Az ELTE Szenátusa minden év májusában ün-
nepi közgyűlést tart az Egyetem Pázmány Péter 
általi, 1635-ös alapítására emlékezve. Az ünne-
pi közgyűlésen kerül sor egyetemünk díszdok-
torainak avatására, valamint a Pázmány-előa-
dásra, amelyet az egyetem egyik kiemelkedő 
eredményeket elért professzora tart saját kuta-
tási területéről.

Az egyetem olyan nagy hatású tudósoknak 
adományozza a „doctor et professor honoris 
causa” címet, akik több évtizedes, gyümölcsöző 
kapcsolatban állnak egyetemünkkel.

Every May the ELTE Senate holds a festive 
general assembly to commemorate the 1635 
foundation of the university by Péter Pázmány. 
At this festive general assembly, honorary doc-
torates are awarded by ELTE, and the “Páz-
mány Lecture” is delivered by a professor of the 
university who has accomplished extraordinary 
achievements in his/her field of research.

The university confers the title Doctor et Pro-
fessor Honoris Causa to scientists who have 
been involved in a fruitful scientific collabora-
tion with ELTE for several decades.

Pázmány Day



ÚJ DÍSZDOKTOR AINK

OUR NEW HONORARY DOCTORS

Johannes Hahn
a Münsteri Egyetem professzora

professor of  the University of Münster

John T. Jost
a New York-i Egyetem professzora

professor of the New York University

Francisco Pina Polo
a Zaragozai Egyetem professzora

professor of the University of Zaragoza

Andreas Voßkuhle
az Albert Ludwigs Egyetem Freiburg professzora

professor of University of Freiburg



Johannes Hahn
a Münsteri Egyetem ókortörténet professzora
professor of the University of Münster

Kutatási területe a római császárkor, a késő antikvitás kul-
túr-, vallás- és társadalomtörténete. A vallástörténeten belül 
a zsidóság és a kora kereszténység története játszik művei-
ben meghatározó szerepet. Másik súlyponti területe a korai 
hellenizmus a Földközi-tenger keleti medencéjében, vala-
mint az antik orvostörténet. Filozófiát, történelmet és régé-
szetet tanult a Müncheni, Heidelbergi és az Oxfordi Egye-
temen. 1986-ban Heidelbergben doktorált Alföldy Géza 
hallgatójaként, majd az ő tanszékén kapott állást, innen 
habilitációja után már egyetemi tanárként a Münsteri Egye-
temre távozott. Egyik kiadója a Studien und Texte zu Antike 
und Christentum, a Historische Studien és a Religions in 
the Graeco-Roman World című nemzetközi könyvsoroza-
toknak. Több szállal kötődik Magyarországhoz és az EL-
TE-hez, Münsterben az Erasmus-kapcsolatrendszer életbe 
lépése előtt számos budapesti diákot és egyetemi kollégát 
látott vendégül, gyakran tartott előadásokat az ELTE Ré-
gészeti Intézetében, 2015-ben pedig vendégprofesszorként 
tartózkodott Budapesten.

John T. Jost 
a New York-i Egyetem professzora
professor of the New York University

A ma elő egyik legismertebb, legtöbbet publikáló és legin-
kább meghatározó politikai pszichológus a világon. 1990-
ben a Duke Egyetemen szerezte meg a diplomáját pszicho-
lógiából, majd 1995-ben a PhD-fokozatát a Yale Egyetemen. 
2008 óta a New York University professzora. 5 könyv és 
közel 400 publikáció szerzője, hivatkozásai meghaladják a 
40.000-et. A rendszerigazolás-elmélet kidolgozója, amely 
szerint az emberek motiváltak arra, hogy megvédjék, kima-
gyarázzák és fenntartsák az aktuális társadalmi, gazdasági 
és politikai rendszert a saját biztonságérzetük érdekében. 
Legtöbbet hivatkozott tanulmánya a politikai konzervativiz-
must meghatározó motivált megismerés folyamatait tárja fel. 
2010 óta dolgozik szoros együttműködésben az ELTE Szoci-
álpszichológia Tanszék munkatársaival, melyből több közös 
publikáció is született, és többször tartott vendégelőadást a 
PPK-n. A vele való intenzív kooperáció nagyban segíti a kar 
és a szociálpszichológiai szakterület fejlődését, nemzetközi 
együttműködéseit.

His fields of research are the Age of the Roman emperors, 
the cultural, religious, and social history of Late Antiquity. 
Within the history of religion, the history of Judaism and 
early Christianity constitute the main subject of his works. 
Another focus area is early Hellenism in the eastern Me-
diterranean, as well as ancient medical history. He studied 
philosophy, history, and archaeology at the Universities of 
Munich, Heidelberg, and Oxford. In 1986, he earned his 
doctorate in Heidelberg as a student of Géza Alföldy. Sub-
sequently, he became a staff member at his professor’s de-
partment. It was from there that, after his habilitation, he left 
for the University of Münster as a university professor. He 
is one of the editors of the international series Studien und 
Texte zu Antike und Christentum, Historische Studien, and 
Religions in the Graeco-Roman World. He has multiple con-
nections with Hungary and ELTE. Before the launch of the 
Erasmus network, he had already hosted in Münster many 
students and university colleagues arriving from Budapest 
and gave several lectures at the ELTE Institute of Archaeo-
logy. In 2015, he came to Budapest as a visiting professor.

He is one of the most widely known, most published, and 
most decisive political psychologists in the world today. He 
earned his degree in psychology from the Duke University 
in 1990 and received his PhD at Yale University in 1995. He 
has been a professor at New York University since 2008. 
He is the author of five books and nearly 400 publications, 
with over 40,000 citations. He developed the Theory of Sy-
stem Justification, according to which people are motivated 
to defend, explain, and maintain the current social, econo-
mic, and political system for their sense of security. His most 
cited study explores the processes of motivated cognition 
that define political conservatism. Since 2010, he has been 
working closely with the staff of the Department of Social 
Psychology at ELTE, which resulted in several joint publica-
tions, and he was a guest lecturer at the Faculty of Education 
and Psychology on several occasions. Intense cooperation 
with him has considerably fostered the development of the 
study of social psychology and the international collabora-
tion activities of the Faculty.



Francisco Pina Polo 
a Zaragozai Egyetem Ókortudományi Tanszékének professzora
professor of the University of Zaragoza

A római köztársaságkor késői időszaka történetének, a 
politikai gyakorlat és politikai intézményrendszerek mű-
ködésének, a nép előtt fellépő szónokok szerepének 
nemzetközileg is elismert kutatója. Egyike a spanyolor-
szági ókortudományban csak “Zaragozai Iskola” néven 
elhíresült ókortudós műhely tagjainak. 1988-ban szerzett 
PhD-fokozatot a Zaragozai Egyetemen. Pályája kezdete 
óta nemcsak hogy rendszeresen publikálta tanulmányait 
és könyveit a spanyolon kívül német és angol nyelven, de 
rangos konferenciák előadója, ösztöndíjasként, kutató- és 
vendégprofesszorként gyakran tartózkodott a világ nagy 
ókortudományi műhelyeiben is. 1994-ben, 1998-ban, 
2002-ben és 2016-ban az ELTE Ókori Régészeti Tanszé-
kének vendégprofesszora volt. A bilaterális Eramus-kap-
csolatoknak köszönhetően rendszeresen jöttek zaragozai 
hallgatók az ELTE-re, illetve kaptak meghívást hallgatóink 
egy-egy szemeszterre Zaragozába.

Andreas Voßkuhle
az Albert Ludwigs Egyetem Freiburg professzora
professor of the University of Freiburg

Münchenben és Bayreuthban végezte jogi tanulmányait. 
1999 óta a Freiburgi Albert Ludwig Egyetem Jogi Kará-
nak professzora, 2004–2006 között a Kar dékánja volt. 
2007 óta a Berlin-Brandenburgi Tudományos Akadémia 
rendes tagja, ekkor választották meg – a valaha volt legfia-
talabb professzorként – az Albert Ludwig Egyetem rekto-
rává is. 2008-ban a Német Szövetségi Alkotmánybíróság 
tagjává, egyben alelnökévé választották, 2010 és 2020 
között – szintén a valaha volt legfiatalabbként – a tes-
tület elnöke volt. Szakmai munkássága a közjog számos 
területére kiterjed, alkotmányjogi, közigazgatási jogi és 
közigazgatástudományi, valamint jogfilozófiai témákban 
egyaránt magas színvonalon publikál. A német közigaz-
gatástudomány megújítását célzó tudományos folyamat 
egyik kulcsszereplője, a német alkotmányjogtudomány 
fejlődésének is meghatározó alakja. Alkotmánybíróvá vá-
lasztása óta az alkotmányos párbeszéd fő motorja. A ma-
gyar alkotmánybíráskodás fejlesztése ügyében is mindig 
elkötelezett volt, szoros szakmai kapcsolatban állt és áll 
továbbra is az Alkotmánybírósággal.

He is an internationally renowned researcher of the histo-
ry of the Late Republic of Rome, the operation of political 
practice and the institutional systems of politics, as well 
as the role of orators giving speeches to the public. He 
is a member of the classicist workshop simply referred to 
as the “School of Zaragoza” by the scholars of Classical 
Studies in Spain. He received his PhD from the University 
of Zaragoza in 1988. Since the beginning of his career, not 
only has he regularly published his studies and books in 
German and English in addition to Spanish, but has also 
been a lecturer at prestigious conferences. As a scholar-
ship holder, researcher and visiting professor, he has often 
visited major classicist workshops around the world. In 
1994, 1998, 2002, and 2016 he was a visiting professor 
at the ELTE Department of Classical Archaeology. In the 
framework of the Erasmus bilateral agreement, students 
from Zaragoza came to ELTE regularly, and ELTE stu-
dents were invited to Zaragoza for one semester each.

He studied law in Munich and Bayreuth. Since 1999, he 
has been a professor at the Faculty of Law of the Albert 
Ludwig University in Freiburg and was the dean of the 
Faculty from 2004 to 2006. He has been an ordinary 
member of the Berlin-Brandenburg Academy of Sciences 
since 2007. In the same year, he was also elected rector of 
the Albert Ludwig University – as the youngest professor 
ever. In 2008, he was elected a member and vice-presi-
dent of the Federal Constitutional Court of Germany, 
and from 2010 to 2020 he was – again the youngest ever 

– president of the court. His professional work covers se-
veral areas of public law. He publishes his works in the 
fields of constitutional law, administrative law, and public 
administration, as well as the philosophy of law at an equ-
ally high level. He is a key actor in the scientific process 
aimed at the renewal of public administration in Germany, 
and he also plays a major role in the development of the 
study of German constitutional law. Since he was elected 
a judge of the Federal Constitutional Court, he has been 
the main promoter of a constitutional dialogue. He has 
always been committed to the advancement of constitu-
tional justice in Hungary and has had a close professional 
relationship with the Constitutional Court of Hungary.



A 2021. évi Pázmány-nap előadója

Tausz Katalin
az ELTE Társadalomtudományi Kar 
professor emeritusa
professor emeritus at the Faculty of Social 
Science

Tausz Katalin szociológus, a Társadalomtudo-
mányi Kar professor emeritusa. 1979-ben szer-
zett szociológusi diplomát, 1978-tól az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem oktatója. 1997–2011 
között a Szociálpolitika Tanszék vezetőjeként 
tevékenykedett, 2009 és 2015 között a Társa-
dalomtudományi Kar dékánja volt. 2015-ben 
nevezték ki egyetemi tanárnak. Kutatási terü-
lete a szociálpolitika, azon belül is kiemelten 
foglalkozik a társadalmi egyenlőtlenségekkel, a 
hátrányos helyzetűek megsegítésével és társa-
dalmi integrációjukkal, a fogyatékossággal élő 
emberek helyzetével, valamint a szociális ellátó-
rendszer működésével. Különösen kiemelkedő 
a szegénység, azon belül a gyermekszegénység 
okainak feltárásában és kezelési lehetőségei-
nek kutatásában végzett tevékenysége. Okta-
tói munkája jelentősen hatott a fiatal generáció 
társadalomtudósainak képzésére, a gyermek-
szegénység és az egyenlőtlenség elleni harcra. 
2016–2019 között az UNICEF Magyar Bizott-
ság Alapítvány gyermekjogi igazgatója volt.

Katalin Tausz is a sociologist and Professor 
Emerita at the ELTE Faculty of Social Sciences. 
She earned her degree in sociology in 1979 and 
has been a lecturer at ELTE since 1978. From 
1997 to 2011, she was the head of the Depart-
ment of Social Policy, and from 2009 to 2015 
she was the dean of the Faculty of Social Sci-
ences. In 2015, she was appointed a university 
professor. Her field of research is social policy, 
with a special focus on social inequalities, the 
support of the disadvantaged and their social 
integration, the situation of people living with di-
sabilities, and the functioning of the social care 
system. Her work in exploring the causes of po-
verty, including child poverty, and its possible so-
lutions is particularly outstanding. Her teaching 
activity has had a major impact on the training 
of the younger generation of social scientists, 
as well as struggles against child poverty and 
inequality. Between 2016 and 2019, she was 
the director of children’s rights at the UNICEF 
Hungarian Committee Foundation.

2021 Pázmány Day Lecturer



Az ELTE néhány korábbi díszdoktora

Some scholars who has been awarded an 
honorary doctorate by ELTE in recent years

Hans Ulrich Gumbrecht
A romanisztika és az általános irodalomtudomány világ-
szerte ismert képviselője, a Stanford University professzora, 
emellett Németország egyik legbefolyásosabb közéleti sze-
mélyisége.

He is an internationally renowned expert of romance philo-
logy and general literature studies, and a professor at Stan-
ford University. He is also one of the most influential public 
figures in Germany.

A kortárs próza kiemelkedő alkotója 2010-es Nobel-díját a 
hatalmi berendezkedés feltérképezéséért és az egyén lázadá-
sát bemutató erőteljes ábrázolásmódért kapta.

He is an outstanding author of contemporary literary prose. 
In 2010, he won Nobel Prize in Literature for his cartography 
of structures of power and his trenchant images of the indivi-
dual’s resistance and revolt.

Mario Vargas Llosa

Rainer Weiss
A Massachusetts Institute of Technology Nobel-díjas pro-
fessor emeritusa, asztrofizikus. Alapító-vezetője a LIGO 
Scientific Collaboration-nek (LSC), amely többek között a 
gravitációs hullámok észlelésére alkalmas.

He is a Nobel Laureate astrophysicist, a professor eme-
ritus at the Massachusetts Institute of Technology. He is 
the founding director of the LIGO Scientific Collaboration 
(LSC), which is capable of detecting gravitational waves 
among other things.

Ferdinand Klein
A német nyelvű gyógypedagógia egyik legnevesebb képvi-
selője, a Tübingeni Egyetem professzora, a súlyosan-halmo-
zottan akadályozottak pedagógiai ellátásának úttörője.

He is one of the most eminent experts of German-language 
special education, a professor at the University of Tübingen, 
and a pioneer in the education of people with severe multiple 
disabilities.

Harriet Zuckerman
A Columbia University professor emeritusa, nemzetközileg 
is ismert szociológiai és emberbaráti tevékenységéről, kuta-
tásai a tudományok társadalmi szerveződésére fókuszálnak.

She is a professor emerita at Columbia University, interna-
tionally known for her sociological and humanitarian work. 
Her research is focused on the social organisation of science 
and scholarship.

Wilhelm Brauneder
Nemzetközileg ismert alkotmánytörténész, az Universität 
Wien professor emeritusa, az osztrák alkotmánytörténeti in-
tézet korábbi vezetője.

He is an internationally renowned historian of constitutional 
law, a professor emeritus at the University of Vienna, and 
former Head of the Institute for Legal and Constitutional 
History in Vienna.




