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A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

Részlet a szerkesztõ elõszavából
Új évezred. Új évszázad. Új perspektívák? Úgy tûnik, igen.
Ám jól tudjuk, hogy a múlt számos vonatkozásban velünk él és
marad, mai és holnapi lépteinket a történelem vájta út – a rendszerváltások nyomán is itt maradt meghatározottságok, tegnapi
beállítódásaink, öröklött politikai kultúránk és sok egyéb más –
még akkor is óhatatlanul sokban befolyásolja, ha másfelõl a hazai
és nemzetközi feltételrendszer a csodálatos 1989-es esztendõ nyomán gyökeresen megváltozott.
A múlttal való szembenézés mindenkor idõszerû. Bár nem
kevesen tagadják a híres latin mondás, a historia est magistra vitae
igazságát, s valljuk be: sok elkedvetlenítõ jel látszik kétkedésüket
erõsíteni – a történész magát alázná meg, ha e nézetre rábólintana.
Nem szabad csüggedni, a meddõ bölcselkedések helyett mindenkinek az a feladata, hogy legjobb tudása szerint tegye a dolgát.
Ezért is lehetett, hogy az elmúlt esztendõ augusztusában, a nekünk érzelmileg oly közeli finnországi Jyväskyläben megrendezett V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szervezõi fontosnak tartották, hogy külön szekció tárgyalja hazánk helyének alakulását a 20. századi Európában.…
A kötet megrendelhetõ a Magyar Történelmi Társulatnál
(E-mail: info@tortenelmitarsulat.hu)
Postai cím: 1014 Budapest, Úri u. 53.
Ára 750 Ft + postaköltség
***

MAGYAR KÜLPOLITIKAI GONDOLKODÁS
A 20. SZÁZADBAN
Részlet Pritz Pál bevezetõjébõl
A finnországi Jyväskyläben 2001-ben megrendezett V. Hungarológia Kongresszus egyik szekciója hazánk helyét vizsgálta a
20. században. A tanácskozás anyaga a következõ esztendõben
önálló kötetben látott napvilágot Magyarország helye a 20. századi
Európában címmel.…
Jelen kötet a Debrecenben, 2006 augusztusában lezajlott tanácskozás elõadásainak nyomtatásra elõkészített anyagát tartalmazza.
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Abban a meggyõzõdésben bocsátjuk útjára, hogy segítséget adhat a
mai és holnapi külpolitikai gondolkodás jobbításához is, hiszen aligha lehet kétséges, hogy jelen viszonyaink ismerete aligha képzelhetõ
el a múlt birtoklása nélkül.
A kötet megrendelhetõ a Magyar Történelmi Társulatnál
(E-mail: info@tortenelmitarsulat.hu)
Postai cím: 1014 Budapest, Úri u. 53.
Ára 1300 Ft + posta költség

