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Tisztelettel meghívjuk  
programnyitó rendezvényünkre, 

 
a 2015. év egyik meghatározó történettudományi újdonságát,  

 

a  

Keresztesekből lázadók.  
Tanulmányok 1514 Magyarországáról.  

 
Szerk.: C.  TÓTH NORBERT –  NEUMANN TIBOR .  

Budapest, MTA BTK TTI, 2015.  
 

tanulmánykötetet bemutató kerekasztal-beszélgetésre  
és az ezt követő szerény fogadásra. 

 
 
 

Résztvevők: a kötet szerzői, 
 

C. TÓTH NORBERT, HORVÁTH RICHÁRD, LAKATOS BÁLINT, MIKÓ GÁBOR, 
NEUMANN TIBOR, NÓGRÁDY ÁRPÁD, PÉTERFI BENCE és VARGA SZABOLCS. 

A szerzőkkel  
ARATÓ GYÖRGY és BARÁTH DÓRA egyetemi hallgató beszélget. 

 
 

Helyszín: ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára 
(1088 Bp. Múzeum krt. 6. I. emelet) 

Időpont: 2016. március 17. csütörtök du. 5 óra 
 
 

http://www.mikaegylet.hu/
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 A Mika Sándor Egyesület a magyar tudományos utánpótlásnevelés 120 éve alapított fellegvárának, az 

Eötvös Collegiumnak a legrégebbi szakmai műhelyéből kirajzott fiatal bölcsészeket tömörít. Eszményünket, hogy a 

tudományt és a kultúrát nemcsak művelni, hanem szervezni és közvetíteni is kell, mert csak így töltheti be nemzeti 

hivatását, olyan tudóstanár egyéniségek példájára képviseljük, mint Kodály Zoltán, Horváth János, Gombocz Zoltán, 

Keresztury Dezső vagy Szekfű Gyula. 

 Új programsorozatunknak, a Szekfű Gyula Szabadegyetemnek az a célja, hogy tudományos, interaktív és 

dinamikus fórumot teremtsen olyan problémáknak a megvitatására, amelyek a történelemnek és társtudományainak 

az íróasztalára tartoznak, és foglalkoztatják a hazai közbeszédet és a nemzeti közvéleményt. Tudományos igénnyel, 

értelmiségi formák közt, de a mai közbeszéd számára is érthető módon szeretnénk rámutatni jeles szakértők 

bevonásával történelmi önképünk meghatározó, olykor ellentmondásosan értelmezett szimbólumaira. 

 A Dózsa György vezette parasztháború félezredik évfordulója (1514–2014) több jellegzetes látleletet is adott 

arról, hogyan vélekedünk nemzeti régmúltunk ikonikussá vált drámájáról, a magyar társadalom Mohács előtti 

konfliktusairól. Ehhez járul hozzá különlegesen a most bemutatandó tanulmánykötet: ebben a kortárs 

történettudomány is letette a nemzeti közvélemény asztalára a maga új Dózsa-értelmezéseit. 
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