
Név: Dr. Szoboszlay György Csaba születési év: 1969 

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve 

Történelem szakos előadó, ELTE, 2000 

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 
jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott!  

Nyíregyházi Egyetem, Történettudományi és Filozófia Intézet, főiskolai docens 

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Nftv. 105.§-a (5) bekezdésében 
foglaltak szerint: (PhD/CSc vagy DLA) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)  

tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA 
tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek 

PhD (történelemtudomány), 2011 

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori 
ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja 

- 

eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi 
intézményben stb.) 

2001 óta oktat (2001-2006 között óraadó tanárként) a Nyíregyházi Főiskola majd Egyetem 
Történettudományi Tanszékén (2011 óta a Történettudományi és Filozófia Intézet keretén belül). Az 
általa az elmúlt évek során vezetett szemináriumok, tartott előadások lefedik az egyetemes és hazai 
történelem szinte valamennyi korszakát és területét. Főbb oktatott tárgyak, korszakok: kora újkori és 
20. századi magyar történelem (1918-1990), Házasság és család a kora újkori Európában és 
Magyarországon, Kora újkori magyar büntetőjog történet. 

eddigi szakmai gyakorlat (közvetlen szakmai - itt pl. tanárképzésben szerzett, ill. tudományos, 

kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) és eredményei  

Az elmúlt évek során részvétel számos konferencián, mentalitás- és extremizmus (terrorizmus-)-
történeti előadásokkal. 
Konferenciaszervezői munkája is jelentős, egy válogatás a tekintélyes listából:  
Waco|A félelem mítoszai - Kormányok, összeesküvések (2013, 
https://www.youtube.com/watch?v=PsLwWVIY_Lo); 
Lezáratlan akták (2014, https://www.youtube.com/watch?v=Nu-lunt8tnxs); 
Marginalitások: peremvidékek, peremhelyzetek konferencia (2016, 
http://www.museum.hu/palyazat/537/Marginalitasok_peremvidekek_peremhelyzetek_konferencia); 
Nők a kereszténységben(2017. április 20-21.)  
 
Legújabb kutatásai az amerikai antiföderalista szélsőjobb történetére irányulnak. 

oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása: 

a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a max. 5 
legfontosabb publikáció vagy alkotás felsorolása) 

b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb, max. 5 publikáció vagy alkotás 
felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek  

Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, 
éve, terjedelme (oldalszáma). 



 

a) 
1. Szoboszlay György: Magányos terroristák, fantomsejtek: A XXI. századi terrorizmus a 

Leaderless resistance kontextusában. In: Kovács Zoltán - Minya Károly (szerk.) Inter- és 
multidiszciplináris kutatások a Nyíregyházi Egyetemen. Nyíregyháza, Nyíregyházi Egyetem, 
2019 pp. 233-244.  

2. Szoboszlay György: Az amerikai antiföderalista szélsőjobb jogi világképe. GlobeEdit, 2018., 

ISBN 978-613-8-24604-6, pp. 64. 
3. Szoboszlay György: Határesetek. Párhuzamos bevándorlás-ellenes mítoszok a hazai és az 

amerikai belpolitikai diskurzusban. In: Povedák István - Hubbes László Attila (szerk.) 
Tapasztalatból hallottam... Alternatív világképek. Összeesküvés-elméletek 
társadalomtudományi elemzése. Budapest-Szeged: MAKAT Modern Mitológiakutató 
Műhely, 2018., ISBN 978-963-508-868-3, pp. 280-292. 

4. Szoboszlay György: Hatalom és boszorkányvádak Kolozsvárott a 16. század második 
felében. In: Mentényi Klára - Istvánovits Eszter (szerk.) A nyíregyházi Jósa András Múzeum 
Évkönyve, LIX. évfolyam II., Nyíregyháza, 2017., ISSN 0547-0196, pp. 349-358. 

5. Szoboszlay György: A megyei seriff mindenek fölött: amerikai szélsőjobbos fantáziák a 
Posse Comitatus-tól a Constitutional Sheriffs and Peace Officers Association-ig. In: Reszler 
Gábor (szerk.) A pedagógia szolgálatában. Tisztelgő írások dr. Sallai József 80. 
születésnapjára. Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, 2016., 
ISBN 978-963-7240-81-2, pp. 227-236. 
 

b) 
1. Szoboszlay György: A sorshúzás szerepe a morva testvérek egyházi és magánéletében. In: 

Cs. Jónás Erzsébet - Pethő József (szerk.) A játék: Művészeti, társadalom- és 
bölcsészettudományi tanulmányok. Nyíregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó, 2013., pp. 
121-131.ISBN 978 615-5097-79-9 

2. Szoboszlay, György: Prostitúció Nyíregyházán a XIX. század elején: vázlat In: Czövek, 
István (szerk.) Tanulmányok az egyetemes és magyar történelem köréből, 8. Nyíregyháza, 
Bessenyei Könyvkiadó, 2010., pp. 33-41. ISBN 978 963 9909 77 9 

3. Szoboszlay György: Riválisok és jó rokonok–egy háromszéki boszorkányhistória néhány 
tanulsága. In: Czövek István - Reszler Gábor (szerk.) Múlttöredékek. Tanulmánygyűjtemény 
Hársfalvi Péter emlékére. Nyíregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó, 2008., pp. 208-221. 
ISBN 978-963-9909-00-7 

tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések 

• A Magyar Történelmi Társulat tagja 
• Az NYE TFI Társadalomtudományi Kutatócsoportjának tagja 
• Az NYE TFI Modern kori szélsőségek Kutatócsoportjának tagja 

 


