
A VERITAS szakmai hitvallása és jövőképe 

 

A mind árnyaltabb történeti kutatások kiteljesedése, a múltról folytatott közbeszéd és a 

történettudomány eredményei közötti távolság csökkentése, az új kutatási eredmények köztudatba 

való beépítése, a történelmi és nemzettudat erősítése, s mindezeket összefogóan az értékelvűség 

érvényesítése határozza meg a VERITAS Intézet fő céljait, valamint jövőkép-formálását.  

Ennek érdekében 2016. június 7-én rendezi meg intézetünk a hagyományos VERITAS-estet a 

Budapesti Gazdasági Egyetem Markó utcai aulájában Választási rendszer és választójog a Horthy-

korszakban címmel. 

Az idei tervekből kiemelkedik továbbá az 1956-os évfordulóhoz kapcsolódó 1956 és a 

melbourne-i olimpia témája, amelyről tudományos tanácskozást tervez a VERITAS Intézet, s amelyre 

meghívja a forradalom idején velünk szolidaritást vállaló és ezért az eseménytől távol maradó 

Spanyolország, Svájc és Hollandia képviselőit. 

 

 

 

ÚJRA MÚZEUMOK MAJÁLISA – ÚJRA VERITAS TÖRTÉNETKUTATÓ INTÉZET! 

Kedves Múzeum- és történelemkedvelő Barátunk! 

Ismeri Ön azt a veretes igazságot, hogy In vino veritas? Hát persze, hogy ismeri: borban az 

igazság! És azt, hogy In scriptum veritas, azaz könyvben az igazság? Nos, ismerje meg ezt a gondolatot 

is – a VERITAS Történetkutató Intézet jóvoltából! 

Ezúttal a XXI. alkalommal megrendezendő múzeumi majálison, amely hazánk 

közgyűjteményeinek találkozója a Magyar Nemzeti Múzeumban 2016. május 21–22-én, amikor ismét 

részesei lehetünk e nagyszerű hagyománynak, mert egyetértünk azzal, amit a múzeumok vallanak: a 

majális által is a múzeumok újraértelmezik történéseinket a XXI. század emberének. Ezt teszi a 

VERITAS Intézet is. Történészei az 1867–1994 közötti időszakot teszik górcső alá; kutatnak, feltárnak, 

új adatokkal, tényekkel és összefüggésekkel mutatnak meg történelmünkből teljesebb, igazabb 

fejezeteket. Múzeum, történetkutató intézet, könyv-, ön- és valóságismeretünk, helyes mozgatórugóink 

segítője ez a majálistörténet! 

Erről győződhet meg sátrunkban, ha betér hozzánk… 

Szeretettel várjuk VERITAS, valamint a Magyar Napló Kiadó köteteivel és az Önt érdeklő 

kérdések azonnali megválaszolásával! 

IN SCRIPTUM VERITAS!  

 

Partnereink: Emlékpont Múzeum (Hódmezővásárhely), Tudományos Ismeretterjesztő 

Társulat, CSEMADOK Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség, 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest 

Főváros Levéltára, Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Magyar 

Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Holocaust Dokumentációs Központ 

és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 

 



Két év mérlegen – vélemények tükrében a VERITAS Történetkutató Intézet 

„Kiegyensúlyozottak, tárgyilagosak, érvelők és bizonyító erejűek a VERITAS Intézet 2014-es 

évkönyvében olvasható tanulmányok... olyan toposzokat kérdőjeleznek meg, olyan kérdéseket 

vizsgálnak meg, amelyek megosztják a közvéleményt, ajánlhatók tanulmányozásra és vitára.” (Mezey 

Barna jogtörténész, az ELTE rektora). 

„A VERITAS Intézet első évkönyvébe bekerült írások kivétel nélkül elfogulatlanul, szakmailag 

magas színvonalon, javarészt közérthetően és olvasmányosan nyúlnak a magyar történelem elmúlt 

másfél száz évének egyes kérdéseihez. Teljesülni látszik a főigazgató, főszerkesztő azon elvárása, hogy a 

szerzők »harag és elfogultság nélkül« folytassák munkájukat...” (Romsics Ignác történész akadémikus). 

„Az elmondottak árnyalt, helyes képet rajzoltak meg, sőt meglepetést váltott ki a vitaest 

tárgyilagossága” – (Kovács M. Mária, történész, Közép-Európai Egyetem). 

„Tegnap részt vettem a Veritas intézet vitasorozatának második estjén, amelynek témája »A 

numerus clausus és a magyar felsőoktatás, 1920–1944« volt. Bevallom, az intézetről szóló előzetes 

információk birtokában kétkedve mentem oda, és gyanakodva kezdtem el hallgatni két fiatal kutató 

előadását, de el kell ismernem, a téma feldolgozása korrekt és - amennyire meg tudom ítélni – 

tudományos igényű volt… statisztikai adatokkal, széles körben alig ismert eseményekkel illusztrálva. 

Elégedetten távoztam…” (Vágó István, 2014. november 5. www.facebook.com/VagoIstvan/posts). 

 

 

 

VERITAS-estek 

Történelmi vitasorozat, az új kutatási 

eredményeinek bemutatása (Budapesti Gazdasági 

Egyetem Markó utcai épülete, minden hónap első 

keddjén 18 órától. A Nemzeti Kulturális Alap 

(NKA) által támogatott vitaesteken az intézet 

egyik kutatója és egy külső szakember vázolja 

véleményét, nézeteit az adott témáról interaktív 
szellemi párbaj keretében.  

Eleddig elhangzott témáink közül néhány példa: 

Magyarország „tűzoltója” és „vezérigazgatója – 

Széll Kálmán”. A régi Magyarország összeomlása 

1918-ban; Nagyító alatt a Tanácsköztársaság. A 

numerus clausus és a magyar felsőoktatás, 1920–

1944 – új megközelítésben. A magyarországi 

németség a két világháború közötti időszakban. A 

magyar nép nevében? Új szemszögből az 1945 

utáni népbíráskodás. A fegyveres szervezetek 

újjáalakítása az 1956-os forradalom után. Az 

egyházak és az MSZMP az 1960-as években. 

Hintapolitika? – Kállay Miklós „kiugrási 
politikájának” megítélése. 

. 

 

 
 

 

A GULÁG–GUPVI Emlékév jegyében 

1. Kárpát-medencei tragédiáink 1944–1953 c. nemzetközi konferencia – HM HIM. 

2. GULÁG-filmestek     2016. március 3 – május 5.   új rendezvénysorozat, Tabán Mozi. 

3. A VERITAS Intézet és a Tabán ArtMozi közös szervezése, az MMA támogatásával: válogatás Sára 

Sándor tabukat döntögető történelmi dokumentumfilmjeiből (Nehézsorsúak, Csonka, Bereg, Te 

még élsz?, Magyar nők a Gulágon), a XX. századi történelem poklát megjárt szemtanúk 

megrendítő vallomásaival, a vetítéseket követő beszélgetésekkel, amelyeket a VERITAS Intézet 

történészei vezetnek.  
4. Fórum a központi GULÁG–GUPVI-emlékműről. A nemzeti közös mementóról szóló nyilvános 

beszélgetések I-III. – Emberi Erőforrás Támogatáskezelő /EMET/. 

 


