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A konferencián a személyes részvétel az előadók számára
biztosított, illetve korlátozott számban fogadunk regisztrációt
védettségi igazolvánnyal rendelkező érdeklődőktől
a tti.titkarsag@abtk.hu címen. Az előadások élőben online
követhetőek lesznek a Történettudományi Intézet Facebook oldalán,
valamint a konferencia Zoom csoportjában. A Zoom csoporton
keresztül történő részvételi szándék esetén ezt jelző regisztrációt
küldjenek a tti.titkarsag@abtk.hu címre.

A magyar külpolitika a Horthy-korszakban:
Műhelykonferencia Magyarország
kétoldalú kapcsolatairól

1. Szekció. Elnök: Hornyák Árpád
10.00 A magyar külpolitikai gondolkodás az első világháború után (Romsics Gergely)
10.30 	 Magyarország és a Nemzetek Szövetége (Zeidler Miklós)
10.50 	 Egy atipikus diplomáciai kapcsolat. Magyarország és a Szentszék a Horthykorszakban (Fejérdy András)
Felkért hozzászóló: Pritz Pál

A két világháború közötti Magyarország külkapcsolatainak
története sokat kutatott téma, tudásunk mégis máig hézagos.
Az előadások alapjául szolgáló tanulmányok ezt a hiányt hivatottak
legalább részlegesen pótolni, sok esetben új hazai és külföldi
alapkutatások eredményeiről beszámolva. Célunk az, hogy azonos
szempontrendszer alapján mutassuk be Magyarország kétoldalú
kapcsolatait a szomszédos államokkal és a nagyhatalmakkal,
valamint a Nemzetek Szövetségével, s egy spirituális
világhatalommal, a Szentszékkel. A tanulmányok a Tradíció és
modernitás határán projekt (K1241442) keretében készültek.

2. Szekció. Elnök: Romsics Gergely
11. 45 A két világháború közötti magyar–szovjet kapcsolatok néhány sajátossága
(Kolontári Attila)
12.05 Amerikai–magyar kapcsolatok a Horthy-korszakban (Glant Tibor)
12.25 Lengyel–magyar kapcsolatok a két világháború között (Mitrovits Miklós)
Felkért hozzászóló: Seres Attila
13:00-14:00 Ebédszünet
3. Szekció. Elnök: Zeidler Miklós
14. 00 Magyar–délszláv kapcsolatok 1918–1944 (Hornyák Árpád)
14.20 A Szlovák Állam létrejötte és a magyar–szlovák diplomáciai kapcsolatok története
1939–1945 (Janek István)
14.40 Erisz almája. A magyar–román kapcsolatok és az erdélyi kérdés 1920–1944
(L. Balogh Béni)
15.00 Csehszlovák–magyar kapcsolatok a Horthy-korszakban (Szarka László)
Felkért hozzászóló: Eiler Ferenc
4. Szekció. Elnök: Zeidler Miklós
16.00
16.20

Magyar–osztrák kapcsolatok a két világháború között 1918–1938 (Fiziker Róbert)
Párizs menekül előlünk. A két háború közötti magyar–francia viszony alapvonalai
(Ablonczy Balázs)
16.40 Az aszimmetrikus érdektelenségtől a kényszerítő barátságig. Magyarország helye
a német külpolitikában a két világháború között – vázlat (Vitári Zsolt)
17.00 A Horthy-korszak külkapcsolatai és Olaszország (Juhász Balázs)
Felkért hozzászóló: Joó András

