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A Hitel irodalmi, társadalmi és művészeti folyóirat  

és a Mika Sándor Egyesület  
tisztelettel meghívja  

 

 
 

Athleta Patriae – 
Szent László király emlékezete  

 
című estjére.  

 
 

Kerekasztal a Szent László-év tudományos és közéleti eredményeiről, 
 

zenei bemutató a rekonstruált népénekes Szent László-hagyományból, 
 

kiállítás a Szent László-freskóciklus világjáró fényképeiből 
 
 

  
 

Helyszín: Barabás Villa 
(1122 Bp. Városmajor u. 44.) 

Időpont: 2018. május 15. kedd este 6 óra 
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Program 
 
 
18:00  Díszőrség (Karosi Turul Hagyományőrző Egyesület) bevonulása 
  Köszöntők: 

Dr. PAPP ENDRE főszerkesztő, házigazda (Hitel) 
 DR. LOMNICI ZOLTÁN, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke  
 
18:10  Kerekasztal  
  A Szent László-év legjelentősebb nemzetpolitikai, tudományos és művészeti eredményeiről, 

Kárpát-medencei és közép-európai hatásáról, a herma vizsgálatáról és az arcrekonstrukció 
eredményeiről, a rekonstruált Szent László-liturgia kulturális missziójáról 

 
  Részvevők: 

 Dr. CZIBOLYA GÁBOR elnök (Szent László Társulat), a Szent László-év Tanácsadó 
Testületének kormányzati felelőse, 
Főtisztelendő Dr. LUKÁCSI ZOLTÁN rektor (Győri Hittudományi Főiskola), a 
Szent László hermát vizsgáló bizottság elnöke, 
Dr. habil. MEDGYESY S. NORBERT tanszékvezető egyetemi docens (Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem), a Szent László énekeskönyv szerkesztője. 
Moderál: ARATÓ GYÖRGY és BOJTOS ANITA történész (Mika Sándor Egyesület) 

   
19:30  Zenei bemutató a népénekes Szent László liturgia anyagából 
 
19:45  Kiállításmegnyitó 
  Szent László-freskók a Kárpát-medencéből. Móser Zoltán fényképei. 
  Köszöntő:  
  GAAL GERGELY elnök (Szent László-év Tanácsadó Testülete)  
  MÓSER ZOLTÁN MHAA 
 
   
  Fogadás 
   

 

 



 

 

M i k a  S á nd o r  E g y e s ül e t  
Az  Eötvös  Collegium Történész  Műhelye 

volt  tagjainak  szövetsége 

www.mikaegylet.hu 
facebook.com/mikaegylet 
mikaegylet@gmail.com 

 

 

 

 
 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. 
 Szabadegyetemünk célja, hogy tudományos, interaktív és dinamikus fórumot teremtsen olyan 
problémáknak a megvitatására, amelyek a történelemnek és társtudományainak az íróasztalára tartoznak, 
de foglalkoztatják a hazai közbeszédet és a nemzeti közvéleményt is. 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 magyar múlt legnépszerűbb alakja Európa-szerte valaha Szent László lovagkirály volt, aki 
egyedülállóan egyesítette személyében és eszményében a nemzeti vonásokat a szakrális jelleggel. A nemrég 
lezárult Szent László-emlékév során az egyházak, a magyar állam és a civil szféra példás összefogásával 
sikerült identitásformáló erővel felújítani legismertebb szentünk emlékezetét a Kárpát-medence és Közép-
Európa számára is. Az emlékév különleges nemzetpolitikai, tudományos és művészeti eredményei közül a 
legjelentősebbeknek – köztük a fejereklye természettudományos vizsgálatának és a középkori-barokk 
liturgiarekonstrukciónak – szeretnénk publicitást teremteni a magyar múlt iránt érdeklődő és a mai európai 
identitás számára utakat kereső értelmiség körében, a széleskörű Kárpát-medencei és közép-európai 
reprezentáció után ezúttal az ország szívében, Budapesten. A beszélgetés után egy estére láthatóvá válik a 
világhírű Szent László-falképciklust bemutató, egész Európát megjárt fényképes tablókiállítás. 


