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Előszó

A Közgazdaságtudományi Intézetben sok éve működik egy szemináriumsorozat,
amelynek keretében a munkatársak vagy külső előadók ismertetik legújabb kuta-
tási eredményeiket. 2005. szeptember 29-én, csütörtökön rendhagyó szeminárium,
pontosabban kerekasztal-megbeszélés zajlott Kornai János A gondolat erejével. Rend-
hagyó önéletrajz című könyvéről.*

A memoár nem tudományos műfaj, ám ebben az esetben nemcsak a tárgy, de a
szerző és az Intézet közötti hosszú és különös kapcsolat is indokolta a szervezők
döntését. Kornai János tudományos segédmunkatársként 1955 júniusában lépett
be az Intézetbe, s azt követően, hogy 1992-ben a Collegium Budapest egyik alapí-
tó munkatársa lett, az Intézetből 1993-ban tudományos tanácsadóként és kutató
professzorként hivatalosan nyugdíjba ment. A majdnem négy évtizedes kapcsolat
1958-ban megszakadt, ekkor Kornait politikai nézetei és cselekedetei miatt eltá-
volították az Intézetből. 1967-ben az őt elbocsátó Friss István igazgató visszahív-
ta. Az így is 33 évnyi közös történet számos eseményéről számol be az önéletrajz.
(Lásd erről bővebben kötetünk függelékében közölt szemelvényeket.)

A vita szerkesztett jegyzőkönyve nemcsak a könyv szereplői és a szerzője közötti
találkozásról tudósít: Kornai János nem csupán munkahelyének, hanem szellemi
műhelynek is tekintette az Intézetet. Számos könyvének, cikkének és előadásának
különböző változatait vitatták meg a kollégák és munkatársak formális és infor-
mális csoportjai. A szeptemberi beszélgetés így módot adott a korábbi és a mai
nézetek összevetésére is.

*Osiris, Budapest, 2005, 428 oldal + fényképmelléklet.


