
 

 

MEGHÍVÓ 
A V4 Építészeti Alapítvány tisztelettel meghívja Önt 

a VERITAS Történetkutató Intézettel közösen rendezett 
előadásra. 

 
Időpont: 2019. január 30. szerda, 18,30 

Helyszín:  KLEBELSBERG KASTÉLY 
1028 Budapest, Templom utca 12-14. 

 
Mit is keresnek a Habsburgok a 

magyar történelemben? 
Előadó: Dr. Kovács Kálmán Árpád, PhD 

VERITAS Történetkutató Intézet 
 

 
Szempontok a Habsburg-dinasztia magyar történelmi szerepének reális értékeléséhez (1526–1918) 
"Idegen hódítók, gyarmatosítók, minden nemzeti jellegzetességünk sárba tiprói, minden retrográd, feudális magyar 
jellegzetesség konzerválói". Sokáig ezt tanították az iskolákban, és sokakban ma is ez a kép él a Habsburg 
uralkodókról. Az előadás arról a korrekciós folyamatról számol be, amely kiveszi a Habsburg-dinasztia magyar 
történelmi szerepének megítélését az ideologikus fekete-fehér kérdések közül, és reálisabb megközelítési módokra 
törekszik.   

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!  
A rendezvény ingyenes, regisztrációhoz kötött.   

Rendező V4 Építészeti Alapítvány  e-mail:  v4@v4fund.archi  - website: www.v4fund.archi 
Regisztrálni a v4@v4fund.archi címen,  vagy telefonon,  a +36 70 3898720 –as számon Albrecht Beátánál lehet 

 
                     A rendezvény támogatója a Nemzeti Kulturális Alap 
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