
  

 

 

 

 

 

     

Meghívó 
 

A Széll Kálmán Alapítvány és a Mathias Corvinus Collegium tisztelettel 
meghívja Önt a 

Törvény, jog igazság. Széll Kálmán életműve című könyv kerekasztal-
beszélgetéssel egybekötött bemutatójára 

 
A sajtónyilvános esemény helyszíne és időpontja: 

 
Café Smúz 

(1055 Budapest, Kossuth tér 18.) 
2015. október 1. csütörtök 12.30 óra 

 
Az eseményen beszédet mond:  
 

• Csák János, alapító (Széll Kálmán Alapítvány) 
• Tombor András, alapító, kurátor (Mathias Corvinus Collegium) 

 
A kerekasztal-beszélgetés résztvevői: 
 

• ifj. Bertényi Iván, történész, a kötet szerkesztő-szerzője (ELTE, Collegium 
Hungaricum, Bécs) 

• Csunderlik Péter, történész, a kötet szerzője (Politikatörténeti Intézet) 
• Schwarczwölder Ádám, történész, a kötet szerzője (VERITAS 

Történetkutató Intézet) 
 
Moderátor: 

• Rajcsányi Gellért (mandiner.hu) 
 

Széll Kálmán az előző századforduló miniszterelnöke korának nem csupán 
legfontosabb politikai vezetői közé tartozott, de pályafutása is igen sokban 
különbözött a dualizmus kori magyar politikusokétól. A most megjelenő kötetben 
Széll hosszú és sokoldalú közéleti pályafutásának minden fontos elemét 
feldolgozták a monográfia történész szerzői. A tudományos pontossággal megírt 
tanulmányok nem csupán Széll életének legismertebb korszakaival foglalkoznak. 
Az államháztartást stabilizáló pénzügyminiszter és az ellenzékkel békés viszonyt 
kialakító miniszterelnök mellett megismerhetjük a bankárt, a korszerűen 
gazdálkodó földbirtokost vagy a pályája csúcsán már túljutott, tekintélyes 
veterán államférfit is. 
 
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.   
 
  



  

 

 

 

 

 

     

További információ: 
 
Mészáros Anna 
Széll Kálmán Alapítvány 
+36 30 592 0162 
info@szellkalmanalapitvany.hu 
www.szellkalmanalapitvany.hu 

Dóra Szilvia 
Mathias Corvinus Collegium 
+36 30 235 3783 
szdora@mcc.hu 
www.mcc.hu 

 
 

A Széll Kálmán Alapítványról 

A Széll Kálmán Alapítvány 2003 decemberében jött létre azzal a céllal, hogy 
olyan intellektuális, zártkörű találkozóhelyet biztosítson tagjai számára, ahol 
rendszeresen tájékozódhatnak társadalmi, gazdasági, akár filozófiai vagy éppen 
nagyon is gyakorlati politikai kérdésekben. Az Alapítvány teret kíván adni az 
alkotó embereknek, akik számára a munka értelme az életminőség javítása.  
 
A Mathias Corvinus Collegiumról  
 
A Mathias Corvinus Collegium (MCC) 1996-ban jött létre, Tombor András 
magánkezdeményezésére; közel két évtizede foglalkozik egyetemista és 
középiskolás gyerekek fejlesztésével. Célja, hogy a hagyományos oktatást 
kiegészítő, Nyugat-Európában már régóta eredményesen működő, magas 
színvonalú képzési formát honosítson meg Magyarországon. A Collegium 2011 
óta végez önálló könyvkiadói tevékenységet; gondozásában legutóbb Lámfalussy 
Sándor életét bemutató interjúkötet, és a hazai felsőoktatási- és elitképzés 
szakembereinek munkáját segítő tanulmánykötet jelent meg. 
 




