
A Kronosz Kiadó és a Magyar Történelmi Társulat könyvsorozatának bemutatója

A Kronosz Kiadó és a Magyar Történelmi Társu-
lat együttműködésében 2014 tavaszától indított 
életrajzi monográfia-sorozat célja, hogy kevésbé 
ismert és/vagy méltatlanul háttérbe szorult ma-
gyar történelmi személyiségek életpályáit dol-
gozza fel tudományos-ismeretterjesztő jelleggel, 
önálló kötetekben, a középkortól a 20. század 
végéig.  A széria elsősorban a történelem iránt 
érdeklődő műveltebb nagyközönség számára ké-
szül, melynek kötetei az új kutatási eredményeket 
közérthető, olvasmányos stílusban adják közre, 
fekete-fehér illusztrációkkal, ajánló irodalommal, 
valamint a fontosabb források felsorolásával.  
A kötetekkel emellett a történelemoktatáshoz 
is segítséget kívánunk nyújtani. Szerzőink a tör-
ténész szakma elismert szakemberei, akik önálló 
(levéltári és könyvtári) kutatásokon alapuló ered-
ményeiket foglalják össze közérthető stílusban. 
Az életpályák a magyar történelem legszélesebb 
palettáját kívánják átfogni, s az adott korszakban 
fontos szerepet betöltő személyek eddig önálló 
kötetben nem vagy korszerű feldolgozással nem 
rendelkező életpályáit célozza meg. Noha életraj-
zokról van szó, fontosnak tartjuk – a korábbi ma-
gyar életrajzírás hagyományainak megfelelően, 
ugyanakkor a nemzetközi trendeket is szem előtt 
tartva –, hogy az adott korszak tágabb kontextu-
sába ágyazottan láttassuk az egyes kötetek fősze-
replőit. Mindezek alapján a szóban forgó időszak 
gazdasági, társadalmi, politikai, egyházi, szellemi 
stb. folyamatai, összefüggései is tárgyalásra kerül-
nek a szükséges mértékben.

SOROZAT-
BEMUTATÓ

BUDAPESTI 
NEMZETKÖZI 

KÖNYVFESZTIVÁL
(Millenáris Park) 

 
2015. április 25.

(szombat)
15 óra

Márai Sándor terem

•

A sorozatot 
bemutatja:

Romsics Ignác
akadémikus

•

A szerzők a bemutató 
után dedikálják 

köteteiket 
a Kronosz Kiadó 

B52/B 
standjánál.

•

A kötetek a fesztivál 
ideje alatt 20% 
kedvezménnyel 

megvásárolhatók



A Kronosz Kiadó és a Magyar Történelmi Társulat életrajzi sorozataA Kronosz Kiadó és a Magyar Történelmi Társulat életrajzi sorozata

Eddig megjelent kötetek:

Kerepeszki Róbert

A „tépelődő gentleman”. 

Darányi Kálmán 
(1886–1939)

•

Laczlavik György

Kettős pecsét alatt

Várday Pál 
esztergomi érsek, királyi helytartó

(1483–1549)

•

Péterfi  Bence

Egy székely két élete 

Kövendi Székely Jakab 
pályafutása

•

Ujváry Gábor

„Egy európai formátumú államférfi ”

Klebelsberg Kuno 
(1875–1932)

•

Kasza Péter

Egy korszakváltás szemtanúja

Brodarics István 
pályaképe


