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Tolnai Gábor egy érdekes tanulmányában olvashatunk Magyarország megszállásának napjáról, 
körülményeiről. Érdemes elolvasni, most csak annyiban idézem: megismerhetjük abból Illyés 
Gyula reagálását, aki aznap a Rózsadomb kávéházban javítgatta új könyve korrektúráját, s a német 
tankok odakinti vonulásának hírét őrültségnek nevezte. Majd eljut egy valamilyen ellenállás 
szervezésének gondolatáig, de számunkra a történetben a pillanat érdekes. Nagyjából ez a 
jellemző az akkori évekre; háborús részvételünk folytatását egyre többen gondolták 
értelmetlennek, céltalannak, ugyanakkor majd mindenki „őrültségnek” vélte a német megszállás 
lehetőségét. Tulajdonképpen minden hintapolitikának ez a hatása, ha a legfelső szinten 
lényegében a naponta változó helyzetekkel sodródunk magunk is, akkor ugyanez a 
döntésképtelenség, ugyanezen illúziókba menekülés következik be. 

Annak, hogy a megszállás lehetőségével komoly erő nem számolt, a legjobb bizonyítéka abban áll: 
jelentős ellenállás sem addigra, sem azután nem alakult ki. Természetesen bűn azt állítani, hogy 
Ausztriához hasonló ünnepséggg fogadta a beérkező németeket; ahogyan a Qusling-kormány, 
vagy a Pétain által vezetett Vichy-kormány „elveit”, szándékait is bűn párhuzamba állítani Horthy 
akaratával, magatartásával; de az tagadhatatlan tény, hogy számottevő ellenállás a megszállás 
elkerülésére nem jött létre; ugyanakkor, más szempontból, érezhető volt valamiféle – elsősorban 
polgári, de mérhető katonai passzivitás – amely elkerülhetetlenné tette a német előre nyomulást. 
Egy biztos: ennek körülményeiről, a megszállás előtti és alatti Magyarországról mindmáig nagyon 
keveset tudunk. S ezen az utóbbi két évtized sem változtatott, noha a rendszerváltás óta már 
készülhetnének reálisabb, áttekintőbb történelmi elemzések. A kép képlete máig nagyjából ez: volt 
a baloldali, kommunista partizán-tevékenység (számottevőnek nem mondható), volt a polgári 
ellenállás (jeleit, jelentőségét mikor hogyan túlozzák el), s volt – illetve valójában mérhetetlenként 
– a civil társadalom passzív rezisztenciája. Hősökről beszélhetünk, de ennyi. 

A kép képlete természetesen nem ilyen egyszerű. Megértéséhez sokkal bonyolultabb ismeretek 
kellenek, alapos tisztázó folyamatoknak kell megindulniuk. Ennek jelentős állomása lehet az a 
konferencia, amelyet holnap tartanak a Veritas Intézet rendezésében, komoly, átfogó, mély 
szakmai, történelmi merítéssel. Az előadásokon – olvashatjuk a beharangozóban – szó lesz 
többek között a korszak nagyhatalmainak politikájáról, az 1944-es megszállást végrehajtó német 
csapatok és a Magyar Királyi Honvédség ellenállásának esélyeiről, a német megszállás 
magyarországi zsidóságra gyakorolt hatásáról, a magyarországi zsidóság 1944–1947 közötti 
vagyonvesztéséről, a Szálasi-féle nyilas-hungarista hatalomátvételről, a világháborút követő új 
hatalom kiépítéséről, a politikai rendőrségről, valamint a szexuális erőszak és a megszálló seregek 
témaköréről. 

A Veritast alapító kormány szerint az intézet feladata „a nemzeti összetartozás erősítése, a magyar 
közjogi hagyományok méltó módon történő bemutatása, az elmúlt másfél évszázad sorsfordító 
politikai és társadalmi eseményeinek hiteles, torzításmentes, a mai kor elvárásainak megfelelő, 
multidiszciplináris szemléletű, kutató, elemző, ismeretterjesztő igényű és a nemzettudatot erősítő 
jellegű feldolgozása, a közösségi emlékezet és a reálisan megalapozott nemzeti történelmi tudat 
kialakulásának támogatása”. 

http://mkdsz.hu/content/view/35050/210/
http://epa.oszk.hu/00000/00001/00281/pdf/itk_EPA00001_1973_02-03_326-339.pdf
http://www.veritasintezet.hu/hu/esemenytar/98-megszallastol-megszallasig-konferencia
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Azt gondolom: fontos, lényeges esemény ez az átfogóbb történeti tudásunk felé vezető úton. Mégsem ennek 

hangsúlyozásával, hanem egy mellékmondat aláhúzásával tenném súlyosabbá beharangozómat. Szakály Sándort, az 

intézet főigazgatóját idézve, aki a tudományos konferenciát beharangozó sajtótájékoztatón fogalmazott így a tavaly 

ősszel létrehozott és ez év elejétől működő intézményt ért bírálatok kapcsán: „sokan úgy minősítik a Veritast, hogy 

meg sem kérdezik az ott dolgozókat, és olyanok vetnek fel történelemhamisítást, akik korábban maguk követték el 

azt”. Nos, én most ezt a jogosnak tűnő vélekedést bizonyítanám azzal az aprósággal: a jól előkészített szakmai 

konferenciáról előzetesen csupán két, azaz kettő beharangozó közlemény jelent meg a sajtóban. Kíváncsian várom: 

ez a mérhető távolságtartás hogyan alakul át ellenvélemények halmazává – a nézetkülönbségek konszolidációja 

helyett? 
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