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Aktuális

Az elmúlt negyedév fontosabb eseményei

Két rendszerváltás Magyarországon – könyvbemutató

Április 29-én a RETÖRKI konferenciatermében mutatták be Földesi Margit és Szerencsés 
Károly Két rendszerváltás Magyarországon című kötetét� Bíró Zoltán főigazgató beveze-
tőjében felidézte az Elátkozott szabadság című televíziós műsort, amely az ötletet adta 
a történész házaspár felkérésére� A munka még Földesi Margit életében elkészült, a 
közlésről most született döntés�

„Az ország és a magyarság sorsáért érzett 
felelősségtől áthatva az egybegyűltek 
szükségesnek és időszerűnek érzik olyan 
keretek létrehozását, amelyek arra szol-
gálnak, hogy a társadalom tagjai valódi 
partnerként vehessenek részt a közmeg-
egyezés kialakításában” – a kötetet bemu-
tató Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának közigazgatási államtit-
kára kezdésként az 1987� szeptember 27-ei 
első lakiteleki találkozó nyilatkozatából 
idézett, majd Földesi Margitról emlékezett 
meg� „A tanárnő történészként, egyetemi 
oktatóként és televíziós szerkesztőként 
rendkívül sokat tett azért, hogy a történelem, 
valamint annak viszonyrendszere, benne 
Magyarország 20� századi szerepe, útke-
resései az érdeklődő laikusok számára is 
közérthető módon, minél közelebb kerüljön 
mindannyiunkhoz�” Az államtitkár emlé-
keztetett arra, hogy 2019-et a kormány a 
rendszerváltás harmincadik évfordulójára 
fókuszálva 30 éve szabadon című emlé-
kévvé nyilvánította� „Az azóta eltelt három 
évtized alatt lépésről-lépésre jutottunk el 
odáig, hogy ma hazánk talán először van 
igazán abban a helyzetben, hogy saját magunk határozhatjuk meg, mit akarunk, és 
nem mások helyettünk: a saját sorsunk a saját kezünkben van� Amennyiben kitartunk, 
továbbra is mi szabhatunk irányt jövőnknek� Ezért sem közömbös számunkra, magyarok 
számára az, hogy milyen európai jövőben gondolkodunk, amelynek alakításában a 21� 
században Közép-Európának kiemelt szerepe lesz” – zárta köszöntőjét Latorcai Csaba�

Szerencsés Károly történész, egyetemi tanár felidézte a televíziós műsorfolyam indulását: 
2007-ben kissé pesszimistábbak voltunk, „mint korábban, vagy akár mint jelenleg”� Akkor 
úgy tűnt, hogy a magyarság újfent képtelen élni a szabadsággal – sok veszélyt láttak 
visszaköszönni főleg az 1945 és 1948 közti időszakból� 2006� október 23-án Magyarország 
újra szembesült a nyílt erőszakkal, úgy tűnt, hogy igaza volt egy hajdani bizánci történet-
írónak, aki azt írta az 1200-as években a magyarokról, hogy „a szolgaságot nem bírják 
elviselni, de a szabadságukkal nem tudnak élni”� A szerző ma jóval optimistább a jövőt 
illetően, úgy látja: nem tesszük föl a kezünket, nem adjuk meg magunkat azoknak, akik 
világállam felé szeretnének haladni� A kommunista diktatúra idején a nemzet folyamatos, 
kitartó, „búvópatak-ellenállása” miatt a szovjet birodalom és a kommunizmus nem tudta 
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a magyarságot maga alá gyűrni� Sokkal veszélyesebbnek nevezte a mai veszélyeket, 
amikor szintén „külföldről veszélyeztetik a rendszerváltás legfőbb eredményét, a függet-
lenséget”� Párhuzamot vont a két változások utáni csalódások között – Szerencsés Károly 
a közhangulatot elemezve azt mondta: „a GDP is fontos, de annál lényegesebb az, hogyan 
érezzük magunkat hazánkban”� 

Bíró Zoltán főigazgató zárszavában elmondta: igen naivak voltak akkor, mikor elhitték, 
hogy a demokrácia beköszöntével megoldódik minden alapvető probléma� Felhívta 
a figyelmet Németh László gondolatára, miszerint az a lényeg, hogy egy ország vezetői 
milyen lelkülettel kormányoznak, szerinte a rendszerváltás óta „a mostani az első olyan 
kormány, amire a nemzet rábízhatja magát”� (Medveczky Attila tudósítása alapján)

Közgazdászok és szociológusok találkozója a RETÖRKI-ben

Lóránt Károly, intézetünk külsős munkatársa szervezésében 2019� április 3-án ismét 
összegyűltek közgazdászok és szociológusok a RETÖRKI tanácstermében� A márciusi 
műhelyvita keretében az Együtt Európáért Alapítvány képviselői, Becze Orsolya, Erdős 
Szabolcs és dr� Héjja Gábor tartott előadást a Kárpát-medence ifjúságának helyzetéről 
A Kárpát-medencei 
generációkutatás, 
különös tekintettel 
az ifjúság helyben 
b o l d o g u l á s á n a k 
elősegítésére társa-
dalompolitikai és 
helyi gazdaságfej-
lesztési eszközökkel 
címmel� Az előadás 
során egy olyan 
tudományos kutatás 
került ismertetésre, 
melynek fókuszában 
azok a vidéki fiatalok 
állnak, akik egyre 
általánosabb élet-
stratégiaként tekin-
tenek az elvándor-
lásra� A kutatás fő hipotézisei a következők: A Kárpát-medencei belső migráció a fiatal 
lakosság körében ma már nem teljesen gazdasági gyökerű, hanem információhiány és 
téves attitűdök is eredményezhetik� A Kárpát-medence gazdasági és társadalmi helyzete a 
térségnek az EU közösséghez és különböző multilaterális csoportokhoz való csatlakozása 
okán átalakult� A „Z” generáció kommunikációs szokásainak átalakulása nagymértékben 
befolyásolhatja a lojalitást egy adott területhez, térséghez, vagy akár munkahelyhez� A 
területi tőkét nemcsak a piac, hanem a piaci szemlélet is befolyásolja�

Az áprilisi műhelyvita keretében Verrasztó Zoltán tartott előadást Akiket a csillagok 
vezetnek – fenntartható életforma Erdélyben. Hozzászólás az ÖTLET KÖRÖKHÖZ – A 
megvalósításhoz vezető út címmel� A vitán felszólalt Szili Katalin is, a Fenntartható 
Fejlődés Programját ismertetve� Májusban a Giday András és Lóránt Károly által készí-
tett, a magyar élelmiszeripar privatizációjáról készült anyag szolgáltatta a témát�

(Szegő Szilvia tudósításai alapján)


