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MA GYAR OR SZÁG HE LYE A 20. SZÁ ZA DI EU RÓ PÁ BAN



Rész let a szer kesztõ elõ sza vá ból

Új év ez red. Új év szá zad. Új pers pek tí vák? Úgy tû nik, igen.
Ám jól tud juk, hogy a múlt szá mos vo nat ko zás ban ve lünk él és
ma rad, mai és hol na pi lép te in ket a tör té ne lem váj ta út – a rend -
szer vál tá sok nyo mán is itt ma radt meg ha tá ro zott sá gok, teg na pi
be ál lí tó dá sa ink, örök lött po li ti kai kul tú ránk és sok egyéb más –
még ak kor is óha tat la nul sok ban be fo lyá sol ja, ha más fe lõl a ha zai
és nem zet kö zi fel té tel rend szer a cso dá la tos 1989-es esz ten dõ nyo -
mán gyö ke re sen meg vál to zott.

A múlt tal való szem be né zés min den kor idõ sze rû. Bár nem
ke ve sen ta gad ják a hí res la tin mon dás, a historia est magistra vi tae
igaz sá gát, s vall juk be: sok el ked vet le ní tõ jel lát szik két ke dé sü ket
erõ sí te ni – a tör té nész ma gát aláz ná meg, ha e né zet re rá bó lin ta na.
Nem sza bad csüg ged ni, a med dõ böl csel ke dé sek he lyett min den -
ki nek az a fel ada ta, hogy leg jobb tu dá sa sze rint te gye a dol gát.
Ezért is le he tett, hogy az el múlt esz ten dõ au gusz tu sá ban, a ne -
künk ér zel mi leg oly kö ze li finn or szá gi Jyväskyläben meg ren de -
zett V. Nem zetközi Hun ga ro ló gi ai Kong resszus szer ve zõi fon tos -
nak tar tot ták, hogy kü lön szek ció tár gyal ja ha zánk helyének ala -
ku lá sát a 20. szá za di Eu ró pá ban.…

A kö tet meg ren del hetõ a Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat nál
(E-mail: info@tortenelmitarsulat.hu)

Pos tai cím: 1014 Bu da pest, Úri u. 53.
Ára 750 Ft + pos ta költ ség

***

MA GYAR KÜL PO LI TI KAI GON DOL KO DÁS
A 20. SZÁ ZAD BAN

Rész let Pritz Pál be ve ze tõ jé bõl

A finn or szá gi Jyväskyläben 2001-ben meg ren de zett V. Hun -
ga ro ló gia Kong resszus egyik szek ci ó ja ha zánk he lyét vizs gál ta a
20. szá zad ban. A ta nács ko zás anya ga a kö vet ke zõ esz ten dõ ben
önál ló kö tet ben lá tott nap vi lá got Ma gyar or szág he lye a 20. szá za di
Eu ró pá ban cím mel.…

Je len kö tet a Deb re cen ben, 2006 augusz tu sá ban le zaj lott ta nács -
ko zás elõ adá sa i nak nyom ta tás ra elõ ké szí tett anya gát tar tal maz za.
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Ab ban a meg gyõ zõ dés ben bo csát juk út já ra, hogy se gít sé get ad hat a
mai és hol na pi kül po li ti kai gon dol ko dás job bí tá sá hoz is, hi szen alig -
ha le het két sé ges, hogy je len vi szo nya ink is me re te alig ha kép zel he tõ
el a múlt bir tok lá sa nél kül.

A kö tet meg ren del he tõ a Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat nál
(E-mail: info@tortenelmitarsulat.hu)

Pos tai cím: 1014 Bu da pest, Úri u. 53.
Ára 1300 Ft + pos ta költ ség
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