BERKI ANNA ● LENGYEL PÜSPÖKSÉG, LENGYEL ROKONSÁG

Berki Anna (Ernhoﬀer Anna) 1984. június 23án született Tatán. A tatai Eötvös József Gimnáziumban érettségizett 2002-ben. Rövid kitérő után
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatta
tanulmányait, ahol 2011-ben földrajz-történelem
szakon szerzett diplomát. Ezt követően általános,
majd középiskolai tanárként helyezkedett el, három évig a budapesti Városmajori Gimnáziumban dolgozott. A doktori képzést 2015-ben kezdte
el állami ösztöndíjjal az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskolájában, a Kelet-európai történelem programon. A 2016–2017-es tanévet Lengyelországban töltötte
az ERASMUS+ (Wrocław), majd a Thesaurus Poloniae (Krakkó) ösztöndíjas programoknak köszönhetően. A disszertációhoz szükséges levéltári
anyaggyűjtést a krakkói Jagelló és Czartoryski Könyvtárak levéltáraiban,
a wrocławi Ossolineumban, a toruńi Állami Levéltárban, illetve az olsztyni
Warmiai Egyházmegyei Levéltárban végezte el. Kutatási területe a kora újkori főúri családok története, különös tekintettel a lengyel-magyar kapcsolatokra. Disszertációját Az utolsó Báthoryak életének lengyel vonatkozásai
(Egyház- és családtörténeti szempontból) címmel 2021 áprilisában védte
meg. Érdeklődési körébe tartozik a történeti pszichológia, ezen belül fő célja a két Rákóczi György családi kapcsolatainak újszerű értelmezése. Ebben
a témában eddig a Lorántﬀy Zsuzsanna által alkalmazott érzelmi zsarolásról
szóló cikk látott napvilágot.
Jelen könyv a szerző disszertációjának átdolgozott változata, mely főleg
az egyháztörténeti vonatkozásokra fókuszál. A levéltári újdonságok mellett a munka nagy érdeme a lengyel szakirodalom széleskörű feldolgozása.
A könyv első, nagyobb egysége Báthory András bíboros, warmiai püspök
(1589–1599) egyházmegyei tevékenységét mutatja be, ennek apropóján
megismertetve a két nagyszerű előd, Stanisław Hozjusz és Marcin Kromer
poroszföldi eredményeit és nehézségeit is. A lengyel rokonság kapcsán a
Báthoryak négy katolikus, lengyel családtagját mutatja be a szerző, akik
közül ketten a hitbuzgóságukkal (Zoﬁa Kostka, Jadwiga Lubstowska), ketten a rugalmasságukkal (Jan Zamoyski, Anna Zakrzewska) hívták fel magukra a ﬁgyelmet.
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ZAPROSZENIE
MEGHÍVÓ

Polski Ośrodek Kultruralno Oświatowy filia Óhegy
oraz Fundacja „Historia Ecclesiastica Hungarica”
serdecznie zapraszają Panią / Pana
na promocję dwóch nowych ksiażek:

Anna Berki

POLSKIE BISKUPSTWO,
POLSKIE POKREWIEŃSTWO
Rozdziały poświęcone ostatnim Batorym
i polskiemu katolicyzmowi
E. László Varga

DWA BRATANKI

Węgiersko – polskie kontakty polityczne i wojskowe
w latach 1918-1920.
Źródła i dokumenty.
Termin:
6 luty 2022 godzina 11.30.
Miejsce:
Dom Polski
1103 Budapeszt Óhegy u. 11.

A Lengyel Közművelődési Központ Óhegy utcai telephelye
és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány (HEH)
tisztelettel meghívja Önt két új könyv bemutatójára:

Berki Anna

LENGYEL PÜSPÖKSÉG,
LENGYEL ROKONSÁG
Fejezetek az utolsó Báthoryak és
a lengyel katolicizmus kapcsolatából
Varga E. László

KÉT JÓBARÁT

Források és iratok a magyar–lengyel politikai
és katonai kapcsolatokhoz 1918–1920”
Kiadó: HM Zrínyi Nonprofit Kft.
Időpont:
2022. február 06; 11.30 óra
Helyszín:
Lengyel Ház
1103 Budapest, Óhegy u. 11.
Bevezetőt mond:
dr. Isaszegi János nyugállományú vezérőrnagy, a Zrínyi Kiadó vezetője
Moderátor: Molnár Imre történész

Mindenkit szeretettel várunk!
A könyvbemutatón a szájmaszk viselése kötelező.

