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M E G H Í V Ó
GYURGYÁK JÁNOS (BUDAPEST)
„Teremtettünk-e igazságosabb és élhetőbb világot?”

Beszélgetés a magyarországi rendszerváltás sikereiről, kudarcairól
Időpont és helyszín : 2013. március 1., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner
Háza, Oberföhringer Str. 40, 81925 München
Rendezők : UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja
Beszélgetőtárs : K. Lengyel Zsolt, UIM

Az 1980-as évek közepétől felnőtt a magyar közéletben egy nemzedék, amely a kommunizmus
megdöntését legfőbb eszmei céljának tekintette. Magyarországon a politikai és korosztálybeli
elhivatottság ötvözetéből jött létre 1988 tavaszán a FIDESZ. Azóta eltelt egy nemzedéknyi
idő, és az egykor fiatal rendszerváltók már a második ciklusban kormányozzák az országot.
Érdemes tehát olyan mérleget készíteni eddigi munkájukról, amely kiterjed azon pártok és
csoportosulások teljesítményére is, amelyekkel együtt, vagy amelyek vetélytársaként jutott a
FIDESZ 2010-ben hatalmának csúcspontjára. Estünk második célja, hogy az elmúlt negyedszázadot beillessze az újabb kori magyar történelem értelmezési keretébe.
Vendégünk kulcsszerepet vállalt a FIDESZ megalakulásakor és első korszakában: a párt egyik
szellemi atyja, bár sosem volt tagja, sőt, többször élesen bírálta politikáját. Gyurgyák Jánost
liberális-konzervatív felfogásúként elsősorban saját szellemi-politikai irányzatának múltbeli
elágazásai és mai útjai, útvesztői érdeklik. Ebből az indítékból alakultak ki tudományos munkásságának súlypontjai is. Beszélgetésünk, amely bő keretet nyújt a közönség bekapcsolódására, eszmetörténeti trilógiájából kiindulva vitatja meg a közelmúlt s napjaink hol biztató, hol
nyugtalanító tényeit, folyamatait.
GYURGYÁK JÁNOS (*1956, Dorog) az ELTE-n 1981-ben történelem–néprajz–antropológia, 1985-ben szociológia szakot végzett. 1986/1987-ben az oxfordi Nuffield College-ben politikaelméletet tanult,
amelyet 1987-től budapesti egyetemeken oktat. 1985-től 1995-ig a Századvég című folyóirat főszerkesztője, 1994-ig a Századvég Kiadó vezetője volt. 1994-ben létrehozta, és azóta vezeti az Osiris
Kiadót. Eszmetörténeti trilógiája: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet. Bp. 2001;
Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története. Bp. 2007; Magyar
fajvédők. Bp. 2012. Estünk témájához illő újabb esszésorozata: A magyar népi mozgalomról. Népszabadság, 2008. nov. 8.; A magyar konzervatív hagyomány. Uo. 2009. febr. 7.; A magyar szabadelvűek
hagyatéka. Uo. 2009. márc. 14.; Minerva baglya. Uo. 2009. máj. 31. (elérhető a www.nol.hu oldalon).
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