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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. 

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 társadalomtudományok a kommunista diktatúrákban sajátosan fejlődtek. Az 1953 utáni enyhülés során lehetőség 

nyílt arra, hogy a tudományok kiléphessenek a rendszerlegitimáló szerepkör kalodájából, de természetesen továbbra 

sem volt szó a szabad kutatás lehetőségéről. A szocialista rezsimek 1989. évi összeomlásáig a kutatókat valamilyen 

mértékben folyamatosan korlátozták a kommunista állampártok. Az egyes államok tudománypolitikája között mégis 

lényeges különbségeket figyelhetünk meg. A magyar szakirodalom eddig alig vizsgálta nemzetközi összehasonlításban 

a „létező szocializmusok” problémáit elemző tudományokat. Milyen hasonlóságok és milyen különbségek figyelhetők 

meg az egyes országok tudományirányítási gyakorlatai között? Volt-e igény az uralmi rendben a kutatók eredményei 

iránt? Hogyan vettek részt a társadalomtudósok a rendszerváltás előkészítésében? A kerekasztal-beszélgetés során 

vendégeinkkel ezekre a kérdésekre keressük majd a választ. 
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