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Acta oeconomica Aug 29 2022
A munkanélküliség May 02 2020
Hazánk, Európa Nov 27 2019
Válogatott tanulmányok: köt. 1945-1949 Apr 24 2022
Molnár Erik: válogatott tanulmányok Oct 19 2021
One Day That Shook the Communist World Mar 24 2022 On October 23, 1956, a popular uprising against Soviet rule swept through Hungary like a force of nature, only to be mercilessly crushed by Soviet tanks twelve days later. Only now, fifty years after those
harrowing events, can the full story be told. This book is a powerful eyewitness account and a gripping history of the uprising in Hungary that heralded the future liberation of Eastern Europe. Paul Lendvai was a young journalist covering politics in Hungary when the
uprising broke out. He knew the government officials and revolutionaries involved. He was on the front lines of the student protests and the bloody street fights and he saw the revolutionary government smashed by the Red Army. In this riveting, deeply personal, and
often irreverent book, Lendvai weaves his own experiences with in-depth reportage to unravel the complex chain of events leading up to and including the uprising, its brutal suppression, and its far-reaching political repercussions in Hungary and neighboring Eastern
Bloc countries. He draws upon exclusive interviews with Russian and former KGB officials, survivors of the Soviet backlash, and relatives of those executed. He reveals new evidence from closed tribunals and documents kept secret in Soviet and Hungarian archives.
Lendvai's breathtaking narrative shows how the uprising, while tragic, delivered a stunning blow to Communism that helped to ultimately bring about its demise. One Day That Shook the Communist World is the best account of these unprecedented events.
A Magyar történettudomány válogatott bibliográfiája 1945-1968 Aug 24 2019
A romániai magyar társadalomtudományi irodalom válogatott bibliográfiája Jun 22 2019
Valogatott természeti földrajzi tanulmányok Feb 08 2021
Magyar nyelv Jan 28 2020
The 1956 Hungarian Revolution Jun 02 2020 This volume presents the story of the Hungarian Revolution in 120 original documents, ranging from the minutes of Khrushchev's first meeting with Hungarian leaders after Stalin's death in 1953, to Yeltsin's declaration
on Hungary in 1992. The great majority of the material comes from archives that were inaccessible until the 1990s, and appears here in English for the first time. Book jacket.
Válogatott tanulmányok. 4. 1935 - 1979 Oct 31 2022
Polanyiana Sep 29 2022
Válogatott tanulmányok Dec 21 2021
Nagy Imre Oct 26 2019
Kiálts rám! S fölkelek! Jun 26 2022 A Hetek szakmai m?helye az elmúlt mintegy másfél évtizedben folyamatosan, szinte hétr?l hétre ráirányította olvasói figyelmét a zsidóság múltjára, jelenére és egyes írásaiban a jöv?jére is. A kiadónk gondozásában megjelent
könyvek között ugyancsak megtalálhatók a történelmi zsidósággal és a modern Izrael küzdelmevel foglalkozó m?vek. A holokauszt 70. évfordulója újabb alkalmat ad számunkra, hogy – ezúttal az ATV-vel karöltve – átfogó, érthet? és feldolgozható ismeretanyagot
adjunk az olvasó kezébe. Szerz?ink olyan történészek, kutatók, egyetemi tanárok, tudósok, szakírók, akik mind hazai, mind pedig nemzetközi szinten ismert és elismert szakért?i a holokausztnak. A kötetben a vészkorszak – els?sorban magyar vonatkozású –
eseményei 12 témára bontva szerepelnek. Minden témakört egy túlél?vel készült interjú zár, aki tanúságtételével hitelesíti az olvasottakat.
Újragondolt történelem Aug 05 2020 A könyv T?kés Rudolf Amerikában él? magyar származású történész és politológus gazdag életm?véb?l nyújt válogatást. Magyarország és Közép-Kelet-Európa történelmi, kulturális és politikai problémáiról szóló tanulmányok
mellett olvashatunk a rendszerváltásról, az 1990-es évek magyar poltikai és közjogi kérdéseir?l, valamint az utóbbi néhány év honi történéseir?l szóló tanulmányokat is.
Valóság Feb 29 2020
Közgazdasági szemle Aug 17 2021
1995 May 26 2022 Annually published since 1930, the International bibliography of Historical Sciences (IBOHS) is an international bibliography of the most important historical monographs and periodical articles published throughout the world, which deal with
history from the earliest to the most recent times. The works are arranged systematically according to period, region or historical discipline, andwithin this classificationalphabetically. The bibliography contains a geographical index and indexes of persons and
authors.
A filozófia mint szigorú tudomány Dec 09 2020 A filozófia és a tudomány kölcsönviszonyának problematikája szinte végigkíséri az európai kultúra egész történetét, csakhogy míg korábban (egészen a középkor végéig) a filozófia és a tudomány nem vált ketté, addig
az újkortól kezdve a filozófiáról fokozatosan leváltak a természet- és társadalomtudományok. A filozófia és a tudomány fogalmának különválása el?revetítette annak árnyékát, hogy megkérd?jelez?dik a filozófia tudományossága. Husserl 1911-ben megjelent és
magyarul e kötetben közzétett írása kísérlet arra, hogy teljesen önálló módszer segítségével szigorú tudományként értelmezze a filozófiát. Nagyszabású programot vázol fel tételének bizonyítására, miközben részletesen elemzi és bírálja korának jellegzetesen filozófiai
irányzatait: a naturalizmust, a historicizmust és a világnézeti filozófiát. S?t ennél többet is tesz: kifejti saját filozófiájának - a fenomenológiának - a lényegét, megállapítva, hogy az általa körvonalazott filozófia - amely megfelel a szigorú tudományosság
követelményeinek - a megbírált nézetek legfontosabb elemeit is egyesíti magában.
Válogatott tanulmányok Feb 20 2022
Válogatott tanulmányok Nov 19 2021
Teaching 20th-century European History Nov 07 2020 Produced for the Council of Europe project " Learning and teaching about the history of Europe in the 20th century", this book concentrates on the how rather than the what of teaching. Besides a study of
selected themes and topics, it covers the teaching of sensitive issues, the reading of visual archives, analysing history on television and the Internet and assessing new technologies. Some of these new sources have not been made part of standard teacher training, yet
they have a powerful role in the way young people perceive the past. The author is a Senior Research Fellow at Leirsinn Research Centre, University of Highlands and Islands Millennium Institute.
A Magyar irodalomtörténet bibliográfiája Sep 25 2019
Válogatott tanulmányok Jan 22 2022
Szigma Jul 16 2021
Gondolatok, viták világunkról - múltunkról, jelenünkr?l Sep 05 2020
Válogatott m?vei: Szépprózai írások.-Tanulmányok Jan 10 2021
A bakancsos forradalom Apr 12 2021 Mi volt 1956?...Olykor jelz?kkel is árnyalva: népi, nemzeti, demokratikus. Szükséges a pontosítás, mert az értelmezés: értékelés; ötvenhatot sem lehet anélkül értékelni, hogy értelmeznénk. 1956 forradalom volt. Els?sorban azért,

mert az ország népe meg volt gy?z?dve arról, hogy forradalmat csinál. Bármilyen terminológiát használtak az elmúlt évtizedekben politikusok, történészek, zsurnaliszták, gondolkodók, a nép az els? pillanattól kezdve forradalomnak érezte és nevezte a maga
mozgalmát. Így él mindmáig az ország tudatában. A nép tudja, mit él át, s élményeit tovább örökíti. A magyar forradalmat mintha az Isten, a fátum vagy Hegel világszelleme irányította volna: végigment az úton, melyen mennie kellett. Nem tért mellékutakra, nem
tör?dött a törpe valósággal, nem alkudott a realitásokkal, végigkorbácsolta magát a beteljesedésig. A magyar forradalom nagy ellentmondása: csak úgy gy?zhetett, hogy ezzel saját sírját ásta meg. De ha nem vállalja a bukást, a gy?zelmet sem vívhatja ki. Mintha eleve
tudta volna, amit csak az utókor igazolhat vissza, hogy nem a jelene a dönt?, hanem a példa, amit felmutat a jöv?nek, világnak, történelemnek.
?????? ????????????????? ????????? Mar 12 2021
Egyetemi szemle May 14 2021
Rendszerelmélet Dec 29 2019
A magyar-román kapcsolatok 1939-1940-ben és a második bécsi döntés Jun 14 2021
Válogatott tanulmányok Jul 28 2022
Amathus Mar 31 2020 Csetri Lajos (1928–2001) a felvilágosodáskori magyar irodalom, kritika- és eszmetörténet kiemelked? jelent?ség? kutatója, a szegedi egyetem iskolateremt? professzora volt. Berzsenyi-kötete (Nem sokaság, hanem lélek, 1986.), valamint a
nyelvújítás korával foglalkozó kritikatörténeti monográfiája (Egység vagy különböz?ség?, 1990.) az irodalmi gondolkodás európai távlatait, stílus- és m?fajtörténeti vonatkozásait, nyelvfilozófiai hátterét szövegközeli és mindig ötletes elemzések segítségével gondolta
újra. Az Amathus Csetri Lajos kötetben eddig nem publikált, a „klasszikus magyar irodalom”, a felvilágosodáskor és a reformkor magyar irodalmáról írott tanulmányaiból nyújt válogatást.
Káoszpont Jul 04 2020
Thomas Mann és a fiatal Lukács Oct 07 2020
Reconsidering Identity Economics Jul 24 2019 This book presents an unorthodox identity economics that approaches social identity through a non-classical psychology. Garai applies the modern physics concept of wave-particle duality to economic psychology,
finding a corresponding duality in object-oriented activity and historically generated social identity. These two factors interconnect to create a double-storied structure of social identity and its behavioral manifestations. The book then presents a calculation device for
mediating between behavioral and identity economics. Garai then applies all these factors to two socioeconomic systems developed during the second modernization: Bolshevik-type “socialism” and post-Bolshevik “capitalism.” In this context, he examines the
Eastern Bloc nomenklatura as a duality of bureaucratic and patron-client organization (“state and party”) and the establishment of both today's material capitalism and its other half: human capital economics.
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