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Meghívjuk a Sapientia EMTE Természettudományi és Művészeti 
Karának legújabb Egyetemi Esték rendezvényére. 
 
A Sapientia EMTE Természettudományi és Művészeti Karának 
Egyetemi Esték előadássorozata keretén belül kerül sor a Veritas 
Történetkutató Intézet első Budapesten kívüli bemutatkozására és dr. 
Szakály Sándor történész főigazgató előadására. 
 
A viszonylag frissen, 2014. január 2-án megalakult VERITAS 
Történetkutató Intézet azzal a céllal jött létre, hogy az elmúlt 
másfélszáz esztendő magyar történetével kapcsolatos új, lehetőség 
szerint alapkutatásokat összefogja, bemutassa, és a szakma, illetve a 
nagyközönség előtt nyilvánossá, elérhetővé tegye. Ezáltal 
közelmúltunk minél elfogulatlanabb módon való történeti 
feldolgozásához igyekszik tevőlegesen hozzájárulni. A prof. dr. habil. Szakály Sándor 
főigazgató vezetése alatt álló, neves magyar történészeket tömörítő, budapesti székhelyű 
tudományos intézmény három fő témacsoportra koncentrál: 

– A kiegyezés utáni Magyarország társadalmi és politikai viszonyainak alakulása, a magyar 
polgárosodás kérdései. Az I. világháború előzményei és a háború következményei a 
magyarság sorsára nézve. 
– Trianon – a XX. századi Magyarország legnagyobb tragédiája és a magyarság máig 
feldolgozatlan traumája. A Horthy Miklós nevével fémjelzett két világháború közötti korszak. 
– Az 1945 utáni időszak: a Rákosi-korszak, az 1956-os forradalom, az 1989-es rendszerváltás 
és következményei. 
 
A VERITAS-kutatócsoportok prof. dr. Marinovich Endre főigazgató-helyettes, dr. habil. Újváry 
Gábor, dr. Ligeti Dávid, dr. Kiss Dávid és dr. Sáringer János intézeti munkatársak révén 
mutatkoznak be. Majd dr. Szakály Sándor történész főigazgató tart előadást Magyarország 
helyzete és lehetőségei 1938-1941 között. A területi visszacsatolások és a magyar hadba 
lépés nemzetközi háttere címmel. 
 
A rendezvényre 2015. március 27-én 17 órától kerül sor a Sapientia EMTE Tordai úti 
épületének Aula Magna termében. 
 
A rendezvény szervezője a Sapientia EMTE Természettudományi és Művészeti Kara, a 
VERITAS Történetkutató Intézet, a Robert Schuman Egyesület és a Kolozsvári Hallgatói 
Önkormányzat. 
 
Az előadásra minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 




