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M E G H Í V Ó 

GEORG  PAUL  HEFTY

Német szemmel – magyar füllel
Frankfurti elemzések negyedszázad magyarországi politikájáról

Időpont és helyszín : 2012. november 9., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner 
Háza, Oberföhringer Str. 40, 81925 München

Rendezők : UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja
Házigazda : K. Lengyel Zsolt, UIM

A Frankfurter Allgemeine Zeitung kelet-európai témákban a nyugati közvélemény egyik leg-
fontosabb és leghitelesebb tájékozódási forrása. A lap az elmúlt jó másfél évtizedben magyar 
vonatkozásban is kiemelkedett a német nyelvű sajtótermékek sorából, ami döntő mértékben 
köszönhető következő estünk előadójának. Georg Paul Hefty a Kádár-korszak utolsó éveitől 
figyeli és elemzi a magyarországi politika szerkezetét és folyamatait. Idei nyári nyugdíjba vo-
nulása kedvező alkalom arra, hogy felkérjük negyedszázados újságírói munkásságának magyar
szempontú – és magyar nyelvű – összegzésére. Jelenleg alig akad német nyelvterületen még 
egy olyan publicisztikai tekintély, aki az övéhez hasonló mértékű ismeretanyag és tapasztalat 
birtokában tudna betekinteni a külföldi Magyarország-kép alakításának és terjesztésének a 
gyakorlatába és indítékaiba.

Dr. GEORG PAUL HEFTY (* 1947) az alsóbajorországi Pfarrkirchenben született magyar szülők 
gyermekeként. A kastli Magyar Gimnáziumban érettségizett 1968-ban, a müncheni Ludwig-Maximilians-
Egyetemen politológiát, történelmet, pedagógiát és gazdasági földrajzot tanult. Disszertációját a 
második világháború utáni három évtizedes magyar külpolitika súlypontjairól írta (Schwerpunkte der 
Außenpolitik Ungarns 1945-1973: Vorgeschichte, Infrastruktur, Orientierung, Interaktionsprozesse. 
München 1980). 1977-től 1980 végéig a CDU/CSU szövetségi parlamenti frakciójának tudományos 
munkatársa, 1981-től 2012 júliusáig a Frankfurter Allgemeine Zeitung belpolitikai szerkesztője, illetve 
a „Zeitgeschehen“ rovat felelős vezetője volt. Emellett 1985-től 2012-ig rendszeresen közölt az FAZ-
ben elemzéseket, kommentárokat, tárcákat és interjúkat a magyarországi politikáról, amelyről gyakran 
a helyszínről is tudósított. 

Kérjük és köszönjük helyszíni önkéntes támogatását!
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