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A Veritas, az Éghajlat és a Duna Palota közös 
könyvbemutatója – a lelki, szellemi építkezés 
ünnepe volt 

 

Hétfői meghívónk a Tisza-szobor(együttes) avatójára, a keddi pedig 
a Veritas Történetkutató Intézet, az Éghajlat Könyvkiadó és a Duna 
Palota Történelem és emlékezet című négyes könyvbemutatójára 
szólt. Sok így? Nem, mert sok a pótolni- és helyére tennivalónk! 
Egyetlen elvet kell követnünk, Deák Ferencét: Hazudni nem szabad! 
 
Deák Ferenc portréja állt a színpad közepén felül Veritas Történetkutató 
Intézet felirattal, alul pedig e jelmondattal: "Hazudni nem szabad!" Ez a 
szlogen és a Veritas összhangja (veritas latin szó, jelentése: 'igazság'). 
 
A prof. dr. Szakály Sándor főigazgató vezette, korszerű, valós, igaz 
történelemkutatás végzésére vállalkozó Veritas Történetkutató Intézet, a 
kezdeményezésekben szintúgy úttörő szerepet játszó, Kovács Lajos 
Péter által vezetett Éghajlat Könyvkiadó és az ilyen jeles eseményeknek 
mindig otthont adó patinás Duna Palota ezúttal a könyvek igazságát, a 
történelem és az emlékezet igazságát követő közönséget invitálta az idei 
könyvhét alkalmából rendezett rangos találkozóra. 
 
A színháztermet megtöltő könyv- és igazságbarát közönséget Bíró 
Ildikó, a Duna Palota igazgatónője, majd dr. Rétvári Bence, a KDNP 
országos alelnöke, az EMMI parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese 
köszöntötte. Rétvári Bence a Billa kereskedelmi hálózat példáját hozta fel 
azt bizonyítandó, hogy míg az kiegyensúlyozott fejlődési pályát futhatott 
be Ausztriában és Nyugaton, addig hazánkban hány nemzet- és 
emberpróbáló sorsfordulót kellett volna átvészelnie, s ha mindent túl is élt 
volna, akkor lehet, hogy a rendszerváltozáskor valamely újgazdag vagy 
multi martalékává vált volna. Rétvári Bence a „mégis élünk” biztató 
tényére hívta fel a figyelmet, elmondta: számos nagyszerű történelmi 
alakja volt hazánknak, olyan, aki nem megalkuvásra, pillanatnyi politikai 
túlélésre játszott és kiállt az ország érdekeiért. A történelmi jelentőségű 
alakok sorából Tisza Istvánt a dualizmus utolsó nagyformátumú 
miniszterelnökének nevezte. 
 
A rendezvényen Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató 
Intézet főigazgatója a könyvek igazságáról fejtette ki gondolatait, 
hangsúlyozván a valóság, a történelem elfogulatlan, ténytisztelő 
megismerésének és a tudomány létmódjából eredő 
igazságkövetelménynek fontosságát. Szólt arról is, hogy a történelem és 
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az emlékezet komplex módon kapcsolódik egymáshoz, valamint hogy a 
múltunkat minden erényével és hibájával együtt kötelességünk 
vállalni. El kell fogadnunk: létezhet többféle igazság, ezért 
vádaskodás, tisztességtelenség, tiszteletlenség nélkül kell kritizálni 
egymás munkáját, és a legjobb érzéssel kell nyúlni a magyar 
múlthoz. Az idén létrejött Veritas Történetkutató Intézet történelmünknek 
az 1867-es kiegyezés és a rendszerváltozást követő első, az Antall–
Boross-kormány közötti időszakának tanulmányozására jött létre. 
 

A fentieket megerősítve dr. Boross 
Péter korábbi miniszterelnök 
leszögezte: az igazságoknak most 
hazugságokat, történelemhamisításokat 
kell szétrombolniuk. „Eleget tűrtünk már 
a hamisítások miatt, amelyek 
nemzetközi szintre is eljutottak”. Boross 
Péter politikus pályatársa, Marinovich 
Endre Túlélte-e a középosztály? 
(Családregény a 20. századból) című 
könyvével kapcsolatban emlékeztetett, 
hogy hazánkban a XVIII-XIX. században 
olyan középosztály alakult ki,amelynek 
volt értékrendje, műveltsége, benső 
tartása, magatartáskódexe, s amely 
vállalta, teljesítette történelmi 
küldetését, helytállt. Akkoriban erős 

morális alapokon álló emberek mozgatták a közigazgatást. Ezt a 
középosztályt azonban az 1945 utáni rendszerek szétzúzták, 
tönkretették, ami az életképtelen, embertelen rákosista, majd kádári 
diktatúra legfőbb történelmi bűne. Ma egy új középosztály megteremtése 
az egyik fő feladatunk, amelyik példával tud szolgálni és nemzetet képes 
szervezni, vezetni. Ehhez meríthetnek ismereteket, erkölcsi erőt az erre 
vállalkozók Marinovich Endrének családja három, a közügyeket szolgáló, 
ám a politika, a történelem által derékba tört, kényszerpályákra taszított, 
nemzedéke sorsát élményszerűen, megörökítő, dokumentarista korrajzot 
is nyújtó, magával ragadó stílusban megírt, reménnyel záruló könyvéből. 
A remekmű külön érdekes fejezete a szerző és 12 unokatestvére 
emigrációban, illetve a hazai diktatúrákban töltött sorsa, akikről közös 
fénykép készült 1947-ben s 40 év múlva találkoztak újra. Kulcsmondat: 
Ők is megpróbálták túlélni a XX. századot. 
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Ezt követően a szerző, Marinovich Endre 
– sorsából merített epizódokkal 
kiegészítve – tette közkinccsé gondolatait 
a személyes emlékek és a korabeli 
események kölcsönhatásáról, majd prof. 
dr. Gergely András történész tudósi 
alapossággal, beleérzéssel 
elemezte Pölöskei Ferenc akadémikus, 
az ELTE volt tanszékvezető történész 
professzorának Tisza István élete és 
kora c. művét. A szerzővel egyetértve 
Gergely András is hangsúlyozta: Tisza 
István kivételes alakja volt korának, 
történelmünknek. Eltökéltsége, aktivitása, 
munkabírása egyedülállónak számított. A 
népszerűség elhárítása is. Kivonta magát 
a szenvedélyek gyűrűjéből. Tisza pozitív 
megítélése az értékek és küldetés által vezérelt államférfinak szól. S ezt 
fejezi ki a hétfői Kossuth téri régi-új szoborállítás is, amelyet Orbán 
Viktor miniszterelnök egyenesen egy új korszak kezdetének nevezett. 
 

Pomogáts Béla irodalomtörténész nevét 
nem csupán saját szerzésű művei tették 
ismertté, hanem szerkesztői munkássága 
is. Ilyen a most megjelent legújabb 
összeállítása. A Magyar csillagok Versek 
a magyar történelem 
nagyjaihoz rendkívül míves bőrkötésben, 
biblia-papíron láttak napvilágot az 
Éghajlat Könyvkiadó s a gyulai Dürer 
Nyomda jóvoltából. Minden 
könyvespolcon ott a helye e költőink, 
költeményeik által megidézett 
válogatásnak. Pomogáts Béla elmondta, 
hogy költőink után a magyar történelmi 
tárgyú versek – hasonló teljességre 
törekvő – albumát vette tervbe. 
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A könyvbemutató Drozdy Győző Bajtai 
kisbetyárok című kötetének 
ismertetésével zárult, melynek során a 
kalandos sorsú politikus, szónok, 
szervező kisgyermekkorát idézte fel- 
a dr. Újváry Gábor történész által 
mentorált – Eöry Áron politológus. A 
könyv hősének e művét a fia mentette 
meg az enyészettől. 
 
Zárszavában Kovács Péter Lajos, az 
Éghajlat Könyvkiadó vezetője a gazdag 
könyvválaszték megjelenését elősegítő 
szponzorok támogatásáért, a 
kiadásokban közreműködők munkájáért 
mondott köszönetet. 
 
Kifelé jövet még egyszer rápillantottunk a 
színpad közepén felénk figyelő haza bölcsének portéjárs a jelmondatára: 
"Hazudni nem szabad!" A Deák Ferenc-i időkben mindenki értette. 
Megértette... 
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