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ROMSICS IGNÁC 

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 
 

 

Romsics Ignác a 20. századi magyar történelem 

kutatójaként és oktatójaként vált ismertté. Az elmúlt 

években érdeklődése térben és időben egyaránt 

kitágult. Erről az európai és különösen a magyar 

történelem korábbi szakaszaival foglalkozó számos 

kitűnő írása tanúskodik. Bogyay Tamás, Eckhardt 

Ferenc, Kosáry Domokos és Szekfű Gyula 

nyomdokaiba lépve az elmúlt két-három évben 

Magyarország történetének szisztematikus 

áttekintésével foglalkozott – a kezdetektől 

napjainkig. Az olvasó ennek az eredményét tartja 

most kezében. 

 

A nagyívű munka öt fejezetben tárgyalja a magyarság, illetve Magyarország történetét – 

közérthetően és olvasmányos stílusban. Alapvető rendezőelve az időrend, gerince pedig 

az állam és az állami politika története. A múlt egyéb dimenziói ugyancsak kellő súllyal 

és terjedelemben szerepelnek. A politikatörténet mellett minden korszak gazdasági és 

társadalmi viszonyainak az alakulásáról, a lakásviszonyok, az öltözködés és az étkezési 

szokások változásairól, valamint a kultúra és a művelődés helyzetéről is plasztikus 

képet kap az olvasó. A szerző további fontos szempontja volt az összehasonlítás, vagyis 

az egyes korszakok hazai teljesítményének összevetése az európai, illetve globális 

eredményekkel, és ennek révén Magyarország mindenkori fejlettségi szintjének reális 

bemutatása. A kötetet gondosan válogatott gazdag kép- és térképanyag egészíti ki, 

amely vizuálisan támasztja alá a szerző megállapításait.  

 

A tudományos ismereterjesztés legjobb hagyományait követő nagyszabású mű a magyar 

történelem iránt érdeklődők lehető legszélesebb körének az érdeklődésére tarthat 

számot. 

 

A szerzőről: 

Romsics Ignác (1951) az egri Eszterházy Károly Egyetem történészprofesszora és az 

ottani Történettudományi Doktori Iskola vezetője. 2001-től az MTA levelező, 2010-től 

rendes tagja. 1991 és 2008 között az ELTE tanára, és emellett 1999 és 2007 között a 

Magyar Történelmi Társulat főtitkára volt. 1993 és 2003 között több szemeszterben az 

Indiana Egyetemen (USA) tanított; 2006-ban és 2015-ben a Jyväskyläi Egyetemen 

(Finnország), 2009-ben a párizsi Sorbonne-on, 2010 óta minden évben a kolozsvári 

Babeş–Bolyai Tudományegyetemen adott elő. Az évek során számos fiatal és ma már 

jól ismert történész pályakezdését segítette. Munkásságát 2005-ben Széchenyi-díjjal, 

2014-ben Príma Díjjal jutalmazták. 
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Romsics Ignác főbb művei: 

A Duna–Tisza köze hatalmi-politikai viszonyai 1918–1919-ben (1982); Ellenforradalom 

és konszolidáció (1982); Bethlen István (1991); Helyünk és sorsunk a Duna-

medencében (1996); Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában 

a 19. és 20. században (1998); Magyarország története a XX. században (1999); A 

trianoni békeszerződés (2001); Volt egyszer egy rendszerváltás (2003); Múltról a mának 

(2004); Az 1947-es párizsi békeszerződés (2006); A 20. század képes története (2007); 

Történelem, történetírás, hagyomány (2008); A harmadik Magyar Köztársaság (2010); 

Clio bűvöletében (2011); Magyar sorsfordulók (2012); Nemzet, állam, régió (2013); A 

múlt arcai (2015); A short history of Hungary (2016); A Horthy-korszak (2017). 
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